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MICHIU PAVĂL



Jubite Zavele, 

"Mi-ai dat frumosul prilej să închin ţie şi înainta 

şilor tăi acest al XVII volum din ale mele Surete și 

izvoade. La dorința ta vădii arătată de a scoate din 

pachetele de acie, ce aveai moştenire de la moşi stră- 

moși, ştiri despre străbunicii tăi, am legat aceste ştiri 

cu altele, scoase din pachetele cu acte ale moşiilor din 

jur: Râşeștii de la D-l Nicu Cerchez, Şopârlenii de la 

urmaşii lui Ioniță Buznea şi Râpile de la Mihail Co- 

gălniceanu, așa că ani putut face istoria maşiilor din 

jurul Văii Cânepei—răzeșia îa de baştină—pe 0 în- 

tindere de aproape 100 Chilometri patrați. 

Două movili vechi atrag atenția călătorilor pe aceste 

meleaguri: E movila Rabâei — Han Tepevi a lui D. 

Cantemir la hotarul din jos—şi movila lui Sctipecă— 

la hotarul din sus despre Ghermănești. Cea dintăi e 

preistorică, înaintea descălecatului; cea de a doua €e 

lipită de persoana lui. Scripcă, mare boer moldovan din 

secol XIV şi XV, care a urzit la picioarele movilei 

satul Heghedişeni—mai apoi Ghidișeni—ceia ce pe un- 

gureşte înseamnă tot Suripiă. 

Trecând peste Prut, am dat de Leuşeni—din vechiu 

Aliuşeni, un urmaş al vechilor Căiimani, care au fost 

familie ilustră prin secol XIII şi XIV de a dat denu» 

mire munților, dealurilor, satelor pe tot întinsul țărilor 

româneşti, ca şi Berivoeştii secol XIII conți de Făgă- 

raşi, Un urmaș al acelui vechiu Căliman zis lie star 

—zis pe rostirea timpului Aliuş şi cu un strănepoi al 

său Moș, cel mai bătrân din bătrânii Ghermăneştilor 

a fost să se nască îmbinarea de Alimoş, acel “Toma 

Alimoş boer din țara de jos, cântat de popor ca erou 

în Balada, iar romancierii să-l facă un voevod al Bâr- 

ladului, ce se închină de bună voe lui Bogdan descă- 

lecătorul şi întemeiază Moldova. i 

Cu așa începuturi frumoase și străvechi, munca
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migăloasă de a conduce peste o mie de acte, a le tran- 

scrie, a le face regeste, a fost răsplătită prin legătura 

neașteptată ce am putul da urzirilor stăpânirii pe aceste 

locuri cu stăpânii de astăzi. 

Și mi-a fost dat mie, răzeș din neam în neam 

din partea de jos a judeţului Felciu, din Micşineștii 

lui Petre Micşin = Micul, azi Delenii, cu hrisov al nea- 

mului de la Petru Vodă Rareş, să leg istoria pămân- 

tului înaintaşilor tăi Michiuleştii din nordul județului, 

cu hârtii tot de la Voevozii secol X VI. Spita întocmită 

stă dovadă de vechimea neamului și de nobleţa lui în le- 

gătură cu pământul. 

Cine cultivă pământul mare ali stăpân de cât pe 

Dumnezeu, care cu soarele şi cu ploaia Lui, cu vântul 

şi cu căldura Lui, face să rodească înmiit rodul muncii 

braţelor omeneşti. Toţi ai tăi și tu de la dânşii ai supt 

acest mare adevăr dumnezeesc: munceşte pământul şi 

scoate din el rodul binecuvântat. Și ai avut întru a- 

ceasta gândul bunului tău Ioan Michiu, acelui căpitan 

vânjos, şi aprig în ale moşioarii lui, care în 1845 Ghe- 
nar 3 făcându-și izvodul de cheltueli în procese înve- 
chite cu aga Ilie Covălniceanu și cu alți răzeşi ai lui 
închee izvodul cu aceste vorbe rupte din sufletul lui 
îndurerat: „și fiind eu în stare bătrânețelor și apropi- 
indu-mi-se sfârşitul şi fiind că am cheltuit toată stare 
ce am avut pe acest pământ, care din urmaşii mei se 
vor împărtăși din acest pământ și nu mă vor griji pe 

mine şi pe maică-sa, că noi ca unii ce tot ne-am 

Ce a, Pula a ne griji după cuviință, că datori 
ii, cei ce vor intra î ipânire ii 

după pegea creștinească, ca Pali cra “o “ e 327), 
u . _y . 5: . 

desperăt i bunietu care ai raspuns la acest gând 
icului tău, căpitan loan Michiul. 

Iată ce dădea acest Ioan Mighiul zestre ficiorului 
său Scarlat Michiul câminar, î 

f 
, in 1 i „1 Sag. 

80 fălci pământ în cotul Chermarit e 9 tatăl tău: 

boi, 8 vaci cu viței , un plug cu 8 
a ei, o trăsură ' cai Da A 

0 casă în Ghermăneşti. cu doi cai, doi cai, și 

Țu, ca slugă cu 5 talanți din Evanghelie, ai sporiț
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bunul neamului şi ai dat prilej a griji numele bunului 

fău, nu numai după legea creștinească, ci ai închinat 

lui această lucrare, mai trainică ca un monument de 

aramă, căci azi Ion Migrhiul căpitanul, trăeşte viaţa 

istorică a celor ce au supt din pământ dragostea de 

neam și de țară. 
Cu acest adânc gând și închinare de proslăvire 

înaintaşilor tăi, lasă-mă să închin scrisoarea aceasta 

prin deplina mea mulțumire, că am peceilui! în istorie 

prietenia care ne leagă de mai bine de o jumătate 

de veac. 
Si când mâne nu vom mai fi, va rămâne această 

lucrare, care va spune urmaşilor noştri că şi din Na- 

zaret au eșit oameni. 
Cu frățească strângere de mână. 

GH. GHIBĂNESCU 

Iaşi 3 Martie 1927.
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SCHIȚĂ ISTORICĂ 

1. Volumul, ce prezint publicului cetitor, al XVII din 
colecția mea „Surete și Izvoade*, cuprinde povestea 
istorică a una sută chilometri pătraţi de la căderea 

Jijiei în Prut până în jos de Râşeşti, la locul zis Pur- 
„cica, iar în lungiş dela culmea dealurilor, ce stăpânesc 

_ Leușenii, până în dealurile Pănneștilor, şi pădurea 
Buneștilor, iar mai drept până în podişul, ce desparte 
moşiile, ce merg spre răsărit până în Prut, de cele ce 
merg spre apus pănă în Păhneşti şi Bunești. 

In. acest colț de pământ se despart văile apelor, 
ce se varsă în Prut de cele ce se varsă în Siret. Dea- 

„ urile dinspre apus sînt înalte, pe când cele dinspre 

răsărit sânt joase. Așa pe când dealurile de peste 
„Prut, ce despart apa Lăpuşnei de valea Prutului, se. 
râdică de la. 96 metri la 201 m. înălțime spre Călmă- 
_ţui și Leuşeni, dealurile dinspre apus, ce despart va- 
lea Lohanului şi a Crasnei, afluenţi ai Siretului, de va- 
lea Prutului, au 296'm. la Cozia, 396 m. la Bazga, 342 m. 
la: Rotărie, 412 m. la Moșna, la Cetăţuie;.397 m. la Coz- 

- “mești, 393 m. la Podoleni, 40%n. la Buneşti, 353 m. la Ar- 
sura, 326 m. la Țintea, 328 m. la Păhnești, 327 wm. la 
Duda (din vechi Sulenii), 306 m. la Epurenii laman- 
dieștilor, 366 m. la Dobrina, 358 m.la Rusca, 335 m. 
la Creţeşti deasupra Fâgădâului, lâ Cetăţue. 336 m. la 
Oltenești, 360 m. la Târzii, în gura Crasnei. 

Deci dealurile de peste Prut au o înălțime mijlocie 
de 149 m. dealurile dinspre apus, cari formează obcina 
a două basinuri de ape mari: Siretul şi Prutul au o 

înălțime medie de 354 m. De alifel şi ochiul verifică 
această diferență de nivel. Albia Siretului formează o
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terasă cu peste 200 m. mai înaltă ca albia Prutului, cea mai joasă albie din văile apelor, ce se varsă în Dunăre, La Purcica, punctul cel mai de sud al locului ce studiem, Prutul are 26 m. înălțime asupra Marii Ne- gre, iar la gura Jijiei, înălțimea apei Prutului are 30 ni. ca să aiba la laşi 37 m. In cele 10 kilometri dis- tanță, sau cu toate coturile, ce face Prutul aici, să fie cel mult 14 kilometri, nivelul apei Prutului este de 4 ni. diferență. 
Călătorul, care ar pleca din Huşi spre nord, va trece dealul Dricului, un podiş înclinat spre Prut, va scobori în valea Răâcei, va sui dealul lui van, va scobori în valea lui Ivan, va sui dealul Grecului, va scobori valea Grecului, va sui apoi dealul Cherseco- sului; aici vederea ți se desfăşoară largă; ai în dreapta, cât vezi cu ochiul, valea Prutului, In şes ai mai multe bălți, dintre care 2 se numese Sula mare şi Sula Mică şi alta a Hrubenilor, după numele vechilor sta- pâni, cari au stăpânit aceste 3 bălți, unul Su/ă,s?a dat 

apus, Sulenii, azi Duda, cum Și Hrubă a numit Flrubenii, Pe stânga mergând ţi se deschide valea Sopârie- nilor, după numele vechiului stăpân Neagoe "Sopâr- leanul, care în 1533 cumpără împreună cu ruda sa Dragotă Averescul cu 80 zloți a patra parte din satul Troeneştii la. Prut, de la Mărina tata Crâstinei, ne- poata iui fâmpău. (pg. 1). | ” Valea Șopârlenilor a fost udată de apa Li/vei sau a Livei, azi zisă apa Barahoiului ! Intre valea Prutului şi valea Barahoiului,. se: înalță în suiş dulce dealul Ghermăneștilor, cu mai multe ramificații: dealul lui David, dealul lui Cehan, dealul lui Țintea, dealul luj Voloacă; iar pe podișul mijlociu se află mai multe mMo- vile cu nume vechi: movila fu; Andrei, movila lui Scripcă, movila lui Soare. 
Pe valea Şopârlenilor nu sânt multe așezări de sate; dai întăi de odaia Buzneștilor, apoi vin Râpile iar în fundul văii Barahoiuiui vine Arsura, saț nou de cel mult o sută de ani, cu biserica siințită în 1875,
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Aşezări mai vechi au fost aici: Șopârlenii,  T'roe- neştii, Odobeștii, Dinţenii, Fălfoeștii, Brătenii, Scrivu- lenii, Ghidișenii, Râpile, Barahoi. Cum însa despre a- ceastă vale voiu avea parte să public în alt volum documentele Cogâlnicenilor, pe*cari le am aproape gata de dat la tipar, rezerv să fac la vreme istoricul așezărilor pe această de a doua vale. De oarece însă moşiile de pe culniea răsăriteană a dealului Ghermă- neștilor spre Prut se unes: în răzeșie cu moșiile de pe valea -Şopârlenilor,. vom încrucișa povestea aşeză- rilor de moșii şi a descalecătorilor de sate de pe va- lea Lilivei cu cele de pe valea Prutului, , Mergând pe valea Prutului, ai în dreapta satul Râșeștii, iar în spatele sale spre nord e movila Ră- bâei, 0 enigmă a trecutului, Această movilă cată spre răsărit la movilele Gemene de peste Prut, dincolo de apa Lăpușnei. iar spre apus cată la movila lui Scripcă [seci XV] şi movila lui Andreiu, [seci. XVI]. 
Puțin. mai la nord, pe înălțimea ce stăpânește Prutul, stă Albiţa, aşezare noua, de la strămutarile celor din Râşești. De aici drumul Scoboară prin o tă- etură la Cotu Ghermănești, ce se zice astăzi valea Cânepii, fiind locul prielnic de sămânat cânepă a ră-  Zeşilor din Merești şi Ghermăneșşti, 

_„ Pe locul Albiţei a fost din vechi satul Mereștii, Zisă și moșia Răbăei, care se megieșia pe din sus cu cotul Ghermăneștii; așa că din această megieșie actele zic Valea Cânepei și la moşia Mereștii partea din sus şi la Cotul Ghermăneștii partea din jos. Aici drumul se scoboară la vale, la nivelul apei Prutului, unde Prutul şi-a primblat apele, când spre apus, când spre răsărit, formând un cotlon de peste 4 kilometri de iarg, cu Pruteţe, unele seci, altele pline cu apă, adică vechi și mai nouă. 
Pe coasta apusană, între irugile roase de ape şi € Vreme, şi-a fost făcut aşezare unul Dracea, de la Care avem satul Drăcenii, iar în vale pe malul Pru- tului. Mihail Cogălniceanu a întemeiat în 1863 târgu- $Oru Drâncenii, cu acel n asonantie ca în catolnic, ațitelnic, pe hliza de moşie ce a fost a lui Nistor
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Brânză, de aceia s'a zis la început târgul Brânzei, 
Unul din feciorii lui Nistor Brânză, fiind un Iamandi 
Brânză, s'a tras de la el neamul lamandieştilor de la 
Prut. Drumul spre nord sue dealul Câlcei, care a- 
scunde în pântecele său numai piatră. Pe suişul despre 
apus stau Ghermăneştii, de la unul Gherman, urmaş 
al lui Ilie cel bătrân, zis şi Aliuș. 

Dealul Câlcea închide valea Moşnei cu apele ce 
vin de la nord la sud și le cotesc aici de la sud la 
nord ca să se verse în Prut, aproape de vărsătura 
Jijiei în Prut, la Scoposeni. 

Peste Prut stă pe coasta dealului dinspre Lă- pușna, satui Leuşenii, iar ceva mai la sud. stă moşia şi satul Că/măţuii, iar în vale pe şesul Prutul stă Tro- ianul, pe care îl atestă documentele, și numele se pă- strează şi astăzi. 
In dreptul dealului Câlcei distanța dintre matca actuală a Prutului şi între matca veche a Prutului, Pruteţul, ce merge pâră la cotul Purcica, taman 10 chilometii lungime, este numai de un chilometru. In dreptul târguşorului Drânceni, valea Prutului între Pru- tețul din dreapta și între Pruteţul din Stânga e de peste 5 chilometri, ca să ajungă la 3 chilometri în dreptul Leuşonilor, la 2 chilometri în dreptul  Albiţei „iar la cotul Purcicăi să se unească. 
In acest ungher de loc, unde apele Prutului s'au preumblat în voe, când spre dreapta, când spre stânga rupând malurile şi tăind coturile, aici a fost hotarul liresc al Moldovei de sus, deosebită de Moldova de jos, gura Jijiei fiind cel mai de jos punct al țării de sus, iar cotlonui cotului Ghermăneştilor fiind ce] de sus punct al tarii de jos. 
Aici avem un anț de movile, înce ând 

Lăpuşna: movilele Gemene adiverite cu acte fnepeste la 1402, identică în alcătuire cu movila 
Heleșteni [Roman];în șesul Prutului, la Râş 
Răbâei, la o înălțime de 58 m, deasupra mării. Spre 
apus ai alte trei movile, amintite în documente: a lui Andrei, a lui Scripcă și a lui Soare; iar în fund i 
vest ai pe cel mai înalt punct —442 M.—movila Mee nei, la Cetăţue, N: 0ş- ara era 

mai
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lată în schemă așezarea tutnror moşiilor de pe Li- 
liva şi Prut, după hotarnica ulin 1779, cercetată de Vasile 
Tenie, vornic de poartă în 1826 Sept. 30, şi veri- 
ficată în 1857 pentru moşiile lui M, Cogălniceanul,. 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

Cotu Morii 

Ghidiseni Ghermăneştii Ciurăşti 

Scrivlulenii . | Drăncenii răzeşeşti 
de |sus 

I , Drăncenii M. K. 

> Orţăşti răzeşi 
= |  Scriviulenii 
2 răzellzeşti IP în _ “ . Orţăştii lui M, K. [= = 
. ia 2 = T 

Br2|> tenii [2 . 3 = 
M | K |-< Ghermăneşti, co |= e 

2 o . 2 

Brâl” tenii Ă > enii | : răz],, eşi Cotu Ghermăneşti = 

sI 
Di ii 2 a < 

|n zeu] Valea Cânepei | o o] |. la i(AIbiţa) - „| Dinţelnii o N 
Z Mereştii a V MIK. a L , 
3 Leuşeni 

S Părţi Odclbeşti 3 Movila Răbâia Nege ti 

Odobelstii 2 Orzeştii, Bălăneşti | 
————— ÎN Tudorceni 

. Râşeştii cu trupurile | Şopârillenii sale 

Duda (5uieni) Calmâţui 

Toate aceste 7 movile au stat unele ca semne 
de hotară, de moşii, dar unele, cred, au slujit şi ca 
semne de hotară de ţări, fiind punte de straja între 
CEI ce ar fi năvălit în ţara de jos. ori venind dinspre 
răsărit şi din Bugeacul tătărăsc, ori dinspre nord şi 
âpus din țara de sus, Polonia şi Ungaria.
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In acest punct locul era apărat de la natură; dea- lurile înalte, acoperite cu păduri seculare, le făceau i- naccesibile; iar în vale apele Prutului formau o băl- toaga lungă de 70 chilometri și largă în medie de trei chilometri, așa că peste 30 chilometri patraţi e- rau mlaștine, stuhărie, papură, sălcii, şi improprii pen- tru lupte și invaziuni. Aici ochiul strateg al celor vechi a ales punctele de veghe, săpând movile —7 la număr—, le-au prevăzut cu şanţuri şi froene—valuri de pământ— şi în gura Şopârlenilor la sud şi la nord în locul de- schis al Leușenilor spre Nemţenii de astăzi—., Cetate tare de la natură, apa; cetăți tari din mâ- nu de om: movile, șanțuri, troiane; aici era hotarul străvechiu de ţară între Cumania propriu zisă —tara de jos—şi Moldova Drâgoşeștilor, vasali ticniți ai Re- gilor Ungariei şi apoi a Bogdâneștilor, răzvrătiți spre a fi vasali Regilor Poloniei, ” 2) Vechii stăpâni. Pentru sec. XIV şi xy luând arătările actelor reiese că pe valea Lilivei, azi a So- pârlenilor, au fost cam aceşti străvechi stăpâni: 1) Dra-. £oș Scrivulea —de unde Scrivulenii, [Scrivulea' recte Crivulea înseamnă ghebosul); 2) Hegedis (ung. —scripcă) de unde Heghedişeani, rostit mai apoi Ghidişenii. a- mândouă aceste sate s'au contopit în Râpile. 3) Tam- pdu (ung. czipo = Talpă), a căruia nepoată Marina vinde lui Şopârleanul satul Troeneșşti, 4) lon Caliman suitoriul lui //ie cel bătrân (Slav Aliuş), î i 
Acești 4 stravechi stăpâni cred că au apucat vre- mile descălecătorilor Voevozi şi ne arată Proveniența lor nordică Maramureșiană, cari ne aduc porecle curaț ungurești, roadele înriuririi lor politice, deși dânșii erau români neaoşi: Talpă şi Scripcă; iar pe de urirea. cultural slavonă, le-a dat iume slave, ca: Seri vulea (Ghebosul), sau Aliuș în loc de Ilie, cum din Irimia avem Armin (în Armindin). Despre aceşii străvechi stâpâni n'avem a ci pomeniri în acte ulterioare; căci ce] mai ce vorbeşte de vechii stăpâni ai. Drăcenilor, 

cte directe, 
Vechiu acţ 
nume daţ 

a
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după Pătru Vodă Rareş, este din 1623 Sept. 5 (pag. 3), 
când Lupul logofat al treilea strămoşul Luculeștilor, 
cumpără cu 60 ughi satul Drăceni, de la 21 răzăși ur- 
maşi ai celor 3 bătrâni coproprietari : Jon Căliman, ta- 
tal lui Aliuș star [bătrânul], Ana şi Mălina, care au u- 
ric de stăpânire de la Rareș Vodă (pag. 4). 

Căliman e ung. Kâlâman=— Koloman, iar Mălina 
e malor; malina =die Himbeere = framboise = Smeură, 
(poreclă). In 1371 se pomeneşte de un Keleman pataca 
= valea lui Caliman (|. Mihaly Dipl. maram, 66) lângă 
Dragomirești. Numele Căliman e cel mai răspândit la 
munți, dealuri și sate în Vâlcea, Tutova, Putna etc. 

Soarta a făcut ca Ion Căliman, răstrămoșul tuturor 
răzeșilor din meleagurile Dracenilor, să nu-și lege nu- 
mele :său de vre-o aşezare, fie că ma trâit mult, fie 
că i-au luat locul feciorii şi nepoţii, dintre care cel 
mai fericit a fost /lie bătrânul. rostit ca Aliieș, și dim. 
ca Aliuș=llieș, Iliuță, şi nepotul sau de soră Gherman, 
care și-au legat numele unul de Leușeni!), altul de 
Ghermâneşti, sate ce ființază astăzi în vecinătate şi 
de vălmășie de moşie. 

Aliuş bătrânul a apucat vremile lui Ștefan cel Mare, 
iar Gherman trăia încă pe la 1620, după care vreme 
s'a urzit satul Ghermăneştii, ce se întindeau pe îmbele 
maluri ale Prutului, suferind mutarea de aşezare de pe 
malul stâng pe malul drept al Prutului, pe dâlma dea- 
lului, ce stăpâneşte apele Prutului între Câlcea și Albiţa. 

3) Toma Alimoş. In balada cu acest nume, V. 
Alexandri zice că, Toma Alimoş era boer din țara de 
J0s. În numele Alimoş avem o îmbinare de 2 cuvinte 

li şi moș. Ori amândouă aceste cuvinte le găsim în 
actele moșiilor de pe Prut. A/i ar fi Aliuş, răstrămo- 
Şul tuturor răzeșilor din Drăceni, Aleușeni şi Gher- 
mânești, cari întru început au avut aceiași obărșie; iar 
Moș este numele unuia din urmașii bătrâni ai Gher- 

1) După Frunzescu „Dicţ. Geografic anul 1872. Leuşenii e sat în ju- 
dețul Cahul, plasa Cotul Morii, formează comună cu cătunele Ciolpani, Co- 
tuk-Moriţ, Leuşoae, și are 1300 locuitori în toată comuna.
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măneștilor, numit Ioniță Moș ori Vasile Moș, dovada că pe când ceilalți frați COpProprietari au murit prea de curând, unul din ei a trait viața a două-trei gene- rațiuni, rămânând ca amintire la nepoți și strănepoţi ca MOȘ, de unde chiar neamul Moșesc, fața cu neamul Căzânesc şi Loghinesc. 

Şi Siretul; se prea poate dar, ca în acest colț de ţară, 
unde găsim pe Pau] Scripcă Brânișteriul, să ţi trăit 
şi un moşnean, apărator de țară, ca Toma Alimoș, 
despre care balada vorbește că ar fi fost înşelat mişele- 
ște de Manea, acolo în părțile Nistrului despre Tatari. 

4). Sulenii zis și Duda. Incepem povestea celor 
100 chilometri Patrați, cu hotarul dinspre amiazăzi, 
despre care actele spun acestea. Sulenii n'aveau hârtii 
„fiind pierdute“ zic boierii divanişti în cartea de jude- 
cată din 1814 Februar 19, când proprietar era V. Roset 
hatman; iar în 1755 stăpân Sulenilor era Lupul Costa- 
chi, vătav za Paâharnicei, [pag. 128]. In 1828 stăpân: era 
hatmanul Cost, Paladi [pag. 166] E i 
mandi ști; azi e proprietar Gr. Vericeanu, ginerele lui Co- 
stachi lamanqi, 

Numele de Suleni, ne duc la un Sugi: 
Proprietar, despre. a Câruia nume ne vorbesc. 
bălți formate de apele. Prutului, în Sula mare şi Sula 
mică. Pe malul Prutului era din vechiu un hotar „un plop (pag. 133). Despre acest 

la „moscalii cei de demult“, adică de Ia 1711 (pag, 
129), şi toți trei arată că dejmuina pe cei şezători 
Hrubeni, moșia Episcopiei, vânau peşte de 7 1) Sulă 1aţ. sâbula, gr. Săuvla (Cinac). 

» Mal apoi a trecuț la la-. 
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în sus“. Cei trei marturi sunt: Mihai Cehan biv vel 
medelnizer, Toader Pantea călugărul,:om de 80 de ani, 
şi preutul lon Pravilă din Novaci, om de 60 de ani; 
şi mai arată că la hotarnică s'a început hotarul dintre 
Hrubeni şi Suleni, de /a plop în sus, despărțind între: 
Hrubeni cu pietre şi între Suleni“ (pg. 129). 

Numele Sulă vine foarte rar în documente, și nu 
putem spune nimic cine a fost Sulă, primul stăpân al 
moşiei cu bălțile Sulenii, actele fiind pierdute încă din 
1711 vara. Hotarnica din 1754 Oct. 23 desparte Sulenii 
despre Hrabeni pe şesul Prutului „şi au pus o piatră 
în preajma plopului despre apus şi au pus pe şes doau 
pietre pără supt deal, pe unde merge drumul cel mare, 
și alături cu drumul cel mare au pus o piatră“ (pg. 
130). Această hotarnică o râdică Gr. Agarici vornic 
de poartă, Ilie Costachi stolnicul şi Gr. Razul; iar pre- 
utul loan Pravila iscăleşte ca martur de bună credință, 
primit de amândouă parţile, și de Lupul Costachi 
vâtavul de păharnici și de Episcopul Inochentie. ȘI 

5. Hrubenii, Pe linia de hotar, aleasă de rânduiții 
hotarnici din 1754, ca despărţire Sulenilor de FHrubeni, 
Venia paralel cu Sulenii, moşia /irubeni, din malul Pru- 
tului pâna în deal la drumul cel mare, cum mergeau toate moșiile din jos de Suleni, 

„Hrubenii sânt amintiţi în ispisocul lui Alexandru 
Vodă Iliaș din 7129 (1621), când se scutesc de gloabe 
Şi alte angherii toate moşiile Episcopiei de Huși şi a- 
nume: Plopenii, Cârligații, Creţeştii, Podenii, Coziacii, 
Râșeștii și Hrubenii. (Cronica Huşilor 106). _ 

Cine să fi fost Arubă? Tot aşa ca şi Sulă nu 
putem preciza nimic de primul /Hrubă W. Fosta oare un Mic industriaș de olărie, avându-și buda sa în creasta 
calurilor spre apus ? 
„Hrubenii dacă au fost dintru început moșie deo- 

sebită de Rășeşti, dar n'a avut aşezare de sat, că a 
AeIS uniţi cu Râșeștii „ce sânt întrun hotar“ zic hv- 
tarnicii din 1756 (pg. 34). 
ai A, 

. - , Î. Hrab nu e ni a steră (Răzmeriţă) nici ungu- Tescul tura, pe e Pe . mai degrabă = mlrus 

Srubă, dim, grubcă, oten, fosse, otenloch, pole, four, bouche du fourneau.



Pe Hrubeni venia cotul Cărăușului şi cotul Pur- 
cica, unde și azi e frumoasa luncă de la Prut, şi de 
la Purcica în jos până la piatra din mijlocul Pruteţu- 
lui, mergea tot hotarul Hrubenilor. 

Episcopia de Huşi a arătat ca titlu de proprietate 
ispisocul lui Eremia Movilă Vodă din 7100 „în ca- 
re uric scrie că aceste doao moşii Rășeştii şi Hrubenii 
sânt date danie de însuși Maria sa Episcopiei de Huși 
de curând făcute“ (pg. 34). Dar asupra acestor afir- 
mări, făcute de hotarnizi în 1754, în jalba lui lordache 
Fote ban din 1827 Mart22 se face întâmpinare că în 7100 
nu era domn Ieremia Vodă. ci Aron Vod /. Și nu se vorbește de cât de Râșeşti, nu şi de Hrubeni, nici de Prut, nici de Răbâia, (pg. 164). In adevar ispisocul din 7100 zice: satele Plopenii, Cozieştii, Râşoştii şi seliştele Crefeștii, Spărieții şi Câcăcenii, la Lăpuşna (Cr. Hușilor 91). Tot peste Prut Episcopia a avut Căcăcerii şi Toporul. 

Cât de întinşi erau Hrubenii nu putem şti, căci în mâsoriştele făcute în diferite epoci se dau la un loc cu Râşeştiii, şi la 1756 se dau măsurile în semne: pietre şi movile, nu în stânjeni. 
6). Râșeșştii. Erau moşie și sat cunoscut încă din secolul XVI-a, căci Ieremia Movilă Vodă darueste în Icul său Episcopiei de Huşi între alte sate şi moșia Râșeştii, Ca sa avem un sat şi i i î plural, trebue să fi 

UI șești, nici de vre un _Râsul Ras, Râși, de unde Râşestii. voer „sul, 
n Kds-Aâş (leşește), nu trebue pi 

: „ds , să vedem tulpina atineasca riSum de la Tideo = a ride, ci cuvântul ris, ris dese ion onă are mai multe înțelesuri. Aşa avem 
ris e tra pl „desen, schiță, expediţie, privire; apoi P, ireapăd; în fine rise orez și creangă. Dar mai es | , lopardal, antilopa, râsu s. felix, lynx, girafa, came- 

V. sla : T)Ș, românesc rs, » SlaV rysu; rus, rysi, polonez
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Dacă socotim că Ştefan cel Mare, când a zidit 

mânăstirea şi târgul Huși, i-a dat şi o moşie de jur 

împrejur, cu o rază de peste 20 kilometri; cu vremea 

pe această moşie s'au fost așezat îel de fel de oameni: 

țărani, meseriaşi, pădurari, văcari, brănişteri, de tot fe- 

lul și fă:ându-şi așezări de case, oamenii din jur au 

numit locurile după numele celor veniți ori aduși şi: 

. așezați pe moşia târgului Huşi. Aşa pe linia Prutului. 

s'au așezat între 1493 şi 1600 între alții Sulă-Sulenii 
Hrubă-Hrubenii, Râș-Râşeştii. La 1600 satul Râșeștii 
era, şi Eremia Voda Movilă îl hărăzeşte, cu alte 6 

sate, Episcopiei Huşilor, întemeiate de el, şi pe care o 
înzestrează cu sate, moșii și odoare. 

Odata Râșeștii deveniți moşie a Episcopiei, ea 

şi-a scos urice de întăritură. Așa Evstatie Dibija Vodă 
dă hrisov în 7171 [1663] sa-și apere Epsicopia moşia 
sa Râșeștii despre alte moşii megieşe de încălcare. 

[Cr. Huşilor pg. 71]. Episcopia avea ştiinţă de vechimea 
și. trăinicia stăpânirii sale pe  Râșeşti, de aceia în 

1816 lulie 6, Meletie Episcopul de Huși cere de la 

domnie boeri hotarnici să-i aleagă moșia Răşeştii, de- 

spre moșia lui Iordache Fote, care a luat o bună parte 

din trupul Râșeștiior, când şi-a măsurat moșia sa Ră- 

băia, pe din sus de Râșești, îstru cât Episcopia are 

în stăpânire Râşeștii de 220 ani şi are hotarnică de 
59 ani. Ştia dar Meletie că dania lui Eremia Vodă 

Moghilă era din 1596 [7104]!) iar hotarnica era din 
„1157 (7265). [pg. 136]. 

Actele aduse de noi, ca din arhiva T. Cerchez, 

fostul proprietar al Râşeştilor nu privesc dintru început 

Râșeștii, ci alte moşii din jur, cari apoi au intrat prin 

cumpărături în trupul Râşeştilor. De aceia actele din 
7203 Iulie 6 [pg. 11], 7203 iulie 7|pg. 12] și 7209 Mai 1 

lbe. 14). privesc familia Milescul, iar nu Râşeştii, întru 

cât Mileştii au fost stăpâni în Mereşti şi Răbâia, ca- 
tră 1700, 
a 

1). Asta arată că ispisocul lui Eremia Vodă Movilă nu e din 7100 

(1502) cum Pa publicat Episcopul Melchisedec, ci din 7104 (1596), ştergân- 
du-se din anul vechiu slova d, care reprezin'ă 4. şi rămânând numai 2 slove 

zr = 7100, în loc de zrd== 7104, (în stove chirilice).
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Spre Prut, Râşeştii erau supuși revărsărilor ape- lor Prutului şi cum acolo Prutul face mai multe coluri, avem mai multe Pruteţe, creiate ŞI pe malul stâng și 

Pruteţului, ce Se numeşte Parcea, şi de acolo malul 
Prutețului în gios pânâ la mijlocul Pruteţului, unde s'a 
Pus 0 piatră hotar de stolnic Iliz Costachi, care hotă- 
răşte între Hrubenji şi Suleni“ [pg. 35, 38, 129). | 

lar în alt loc hrisovul din 7265 Sept. 9 [1756] zice 
și mai lămurit: »Aşijderile a mai arătat sfinția sa nu- 
mitul Episcop că mai are sfânta Episcopie frej coturi 
de moșie, ce se numesc Pruteţe, peste apa Prutului 
despre Lăpuşna, pe unde au îmblat Prutul de vac, şi 
mutându-se. Prutul, a rupt din moșie Rășeştilor de 
A făcut aceste trei coturiee [pg. 38, Cr. Hușilor app. 
05]. 

alege hotarele moşiei sale Ra 
Ş 

rubenii Episcopiei, [pg 171]. E1 vine în Râş 
dună 7 bătrâni printre cari “rau Andrei Capac 
tol Hangan, Și Andrei Trifan Şi despre cari 
gios: „bătrânii încălecându-și caii cu totu trecuți cu Vrâsta şi s 

porise trupul Ra- i Antiohie Jora stol-" i cu banul Mihai 

Râşeştii ne dă ştire 
, Ş 

i tului și sf. Episcopie 
de Huși la 1813 Mai 3 [pg. 127. In 181] sătenii din



- 

Ț
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Rășești răsvrătindu-se și nemulțumindu-se s'au râdicat 
cu toata pojijia caselor lor şi s'au mutat pe moşia ră- 
zeșască A/bița; dar moşia Alghifa fiind mică -şi nea- 
având loc nici de hrana lor nici de a vitelor, căindu- 
se de fapta lor nesocotită au căzut cu rugăminte şi 
s'a făcut o nouă așezare între stăpân [Episcopia] şi 
locuitori [erau 30 răzeşi, deci cam 200 sutlete] și anume 
1) să se mulțumească cu locul de hrană, ce li se va 
da; iar în caz de nevoe să ia de aiurea, 2) fânaţul şi 
arătura să se ia cu știre Episcopiei, 3) să nu-i supere 
cu nimica oamenii dijmaşi ai Episcopiei, 4) zilele boe- 
rescului după ponturi se vor lucra la vreme. 

Găsim aceste nume de familii: Nistreanu, Glo- 
deanu, Hatmanu, Pânzariu, Oţet, Borş, Trifan, Puiul, 
Blagocin, Carlâc, Negru, Prohir, Rusu, Cireș, Bratu, 
Golae, Matiian, Cristea, Mocanu, Ciobanu şi Herghe- 
egiu. 

Au mai fost bunturi și în alte sate; aşa avem 
în Ghermănești la anul 1817 April 6 (Surete ms. 1 60) 
și în Dăneștii de la Vaslui în 1817 Aug. 25 (Surete 
ms, | 52). Așa şi sătenii din Răşeşti folosindu-se de 
vremile de nepace; de zvonurile că se ia Moldova de 
peste Prut, sătui de jafurile oamenilor Episcopiei s'au 
mutat în masă la Albiţa; dar revin; și așa satul Râ- 
șeștii au început a-și avea viața lor regulată de la 
1813 încoace, 

Spătăreasa lui Iordache Fote, jupâneasa Ilinca, 
soră cu C. Jora şi fata lui T. Jora pitar, nepoata lui 
T. Jora stoinic şi a Saftei, strănepoata lui Antohie 
Jora marele logofăt, strâmtoraţi de nevoi, îşi vând în 
1834, Mai 13 (pg. 191) părţile sale din Mereşti și Ră- 
bâia, cum şi din Râşeşti, comisului V. Pogor, ginerele 
lui lancu Gerchez pitar, întrucât ținea în căsătorie pe 
Zoița |. Cerchez, soră cu comisul C. Cerchez. 

Incă din 1830 lunie 28 comisia rânduită de Paul 
hiselef, cercetând actele de proprietate ale lui lorda- 

che Fote şi ale Episcopiei, a hotărât ca din movila Ră- 
bâei punct statornicit în sus şi până în hotarul Sule- 
nilor, punct statornicit în jos să se împartă drept în
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e .. 175); ceia ce face ca în 1839 Mai 26, C0- 
ouă RE ucete să măsoare distanţele între Suleni și 
„movila .Răbăia, eşind 2200 st. gospod, pe care îi dă 
în două: 1100 stânjeni sa stapânească Episcopia partea 
din jos despre Suleni, iar V. Pogor spătar, ginerele lui 

„C. Cerchez, să stăpânească 1100 st. în partea din sus 
despre Răbâia (pg. 200 şi 208). | | 

V. Pogor avea a da cumătrilor săi C. „Cerchez 
57861 lei datorie pentru moşiile sale Buhăeștii și Gro- seştii. Fiind ajutat de C. Cerchez îi da părţile sale din 
Merești şi Râşeşti, cumpărate de la Ileana lui Iordachi 
Fote şi ia de la C. Cerchez Boldureștii. Şi aşa intra C. Cerchez stăpân în Râşești pe 1100 st. din partea de sus, pe o lărgime de circa 3 kilometri din Prut pâ- „nă în zarea dealului dinspre Șopârleni (Surete ms. „XLV 1017). 

Cine era C. Cerchez comisul ? In Spița curgătorilor din Mera Marmure uricarul, pomenit ca diac de divan prin 1620, gasim în a 8-a generație pe C. Cerchez, frate cu Zoita V. Pogor, ca fii ai lui 1. Cerchez comis (mort în 1830) şi -al Sma- ragdei Racoviţă, sora cu Gheorghieş Racoviță, propri- etarul Șorâneştilor de la Vaslui. lonița Cerchez avu de îrate pe ban Min. Cerchez, care 
€ 

are o fată Ruxanda ŞI O soră, măritată cu Vasile Coroi, tatăl lui lon Co- TOI, ŞI bunul Sevastiei, casătorită întăi cu C. Cuza magistrat, tatăl domnului AL. C. Cuza; şi a doua oară cu Sion. 
| ! 

„Comisul a luat în căsătorie pe Elena 
» SOră cu Aristiţ itat ucer D, Mardare, din Husi stița, măritată cu cl 

CE, Dao stachi Cerchez are e (cf. Surete ms. XIV, 201). Co 
i copii: “Teodo i Elena măritată cu generalul Mihai Cerche Cerchez, şi 

Cerchez inginer (cf. Sendri Z, tatal D-lui Nicu 
enaricenii LXIX), - = Mihai Cerchez şi Ioniță aa iei Tudurachi Cerchez, născută Cerchez sânt fii Mar 

: PI Catrina Lupaşcu. Cogâlni- ceanu și măritată cu Ghencea. Lupaşcu Cogăticsan, 
» Cogălniceanu, e tulpina Cogălni- d Vaslui, şi se însura, încă fi- eni, spre Prut, cu N astasia fata lui Ghe- 

cenilor de la D 
ind la Scrivul
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deon Meta, nepoata lui Gligoraşco Mera și strănepoată 
Merei Marmure uricar. (cf. spiţele Mera pag. 116 şi 130 
şi Surete ms. XLV, 101“). | 

Lupaşcu Cogâălniceanu era frate cu Vasile Cogăl- 
niceanu, tulpina Cogălnicenilor de la Fâlciu. 

7). Orzeștii, Bălăneştii, Negeştii şi Tudorcenii. 
Patru moşii, patru așezări „sate întregi“, patru descă- 
lecători: Orza, Balan, Neg şi Tudor!) Tuspatru ne- 

- cunoscuţi în diplomatica secol. XV, ceia ce arată că pe 
aceiași moşie mare a Episcopiei s'au mai așezat 4 inşi, 

„care au făcut safe întregi, ce azi nu mai sânt intrând 
în trupul Râșeştilor, 

Zice Vodă lon T. Calimah în 7269 Sept. 25 (1760) 
"vorbind de aceste 4 moşii, că hatmanul V. Roset a 
fost împrumutat în 7262 Mai 25 [1754] cu 650 lei pe 
stolnicul Toader Jora cu dobândă din zece doispre- 
Zece. In timp de doi ani cei 650 lei s'au îă- 
cut 910 lei, și atunci ca chezăşie de plată a pus 
T. Jora stolnic zălog 4 sate întregi, anume: Bălăneștii, 
şi Orzeștii la ținut Fălciiului și cu vad de pod şi pod 
gata umblător în apa Prutului, cari sânt la movila 
Răbâei; şi satul Negeștii și satul Todirceni peste Prut, 
la ținutul Lapuşnei, care aceste dcao sate trec cu ho- 
tarele lor și în iasta parte de Prut spre apus până 
intrun Pruteţ, matca cea veche a Prutului, unde se 
bat în capete cu celelalte moșii mai sus numite: Bălă- 
neştii, și Orzeştii“ [pg. 62]. T. Jora nu putu plăti 
datoria. Intre timp murind T. Jora, s'a fost lăsat ve- 

- nitul celor 4 moşii să-l ia nevasta lui, până în 1760, 
când domnia le: dă hatmanului V.. Roset (pg. 63). 

Afacerile acestea de bani erau în familie. Hatma- 

nul V, Roset, care ţinea în căsătorie pe Eliza, fata lui 
llie Catargiul, era fiul lui lordachi Roset vornicul şi 

1) Orzeşti, vine de la oarză, orz (lat. hordeum). Familia Oarză este și 

astăzi,.—Bălăneşti vine de la Balan, (sl. beaf=— alb — Albeşti), Negești vine 
de la Neg, neag, (lat. naevus) dim. Negel,— Tudorceni vine de la Tudorce 

dim. din Tudor, forma veche moldovenească (cf. |. Rogdan. Doc. lui Şte- 

fan Vodă Ii 66). pe când pe calea Maramureşului ne-a venit forma Tivadar 

(ung. Tivădar — Teodor = Bogdan.
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„al Saftei Joroae, soră cu Toader Jora stolnic, a căruia 
„soție o chema tot Safta, [T. Codrescu |, 62]. Iordachi 

Roset vornicul era fiul lui Lascarachi Roset post. și 
nepot lui Costache Roset cupariul. (cf. Rangabă, Livre 
d'or 183). - 

Dar starea precară a văduvei lui Toderașco Jora 
stolnicul îl înduplecă pe nepot, pe Vasile Roset hatman 
să uite de datoriile unchiului sau şi după 5 ani să-i 
dea înapoi moşia cu tot venitul ei. Curios este însă 

“că nu mai spune acum cele 4 nume de. sate întregi, 
ci scurt „pentru moșie me Râbăia cu pod în Prut și cu tot hotarul ce au cumpărat-o de la unchiul Tode- rașco. Jora stolnic“ [pg. 71]. a 

V. Roset hotărâse în diiata să dea moşia Răbiâia la sf. Spiridon din laşi, dar „am socotit la urmă că mai cu cale iaste să o dau mătuși-mea Saita  Joroae stolnicesei, fiind că se află la mare scăpăciune“ Actul îl iscăleşte Saita Rosetoae hătmăneasa și fii 'săi Las- carachi Roset comis şi Neculai Roset clucer. Alte 2 răvașe lâmuriau mai bine intenția donatoarei, unul că- tră Toderașco Jora pitar, fiul Saftei Joroae; in care zice „răvașul d-tale am luat şi cele ce-mi scrii am vă- Zui“ [pg, 70], iar altul chiar cătră mătuşă-sa Safta Jo- 
roae, „moșia Răbăia cu pod cu tot'o dăruiesc dumi- tale pentru sufletul meu: pg. 70]. 

Și aşa moșia Râbăia, care cuprindea în sine patru trupuri de moșie, rămâne în mânule Jorăştilor,. până mai târziu. | E 8). Jorăştii. Familie veche, care a dat țării boeri mari. de divan, hatmani, logoteți ŞI părcălabi. Rari fami- lii au umplut ca Jorăştii cu membrii lor din generaţie în generație diferite Slujbe politice în țara Moldovei ! Cel mai vechiu pomenit în acte e Jora şi fratele său Andrei Jora în 6901 Noem. 18 11392] (Wickenha- user sf. Onofrei:170). Despre acest Jora, d-l O Leca zice ca era CGazat, ceia ce e greu de admis. In adevăr în rusă Jora înseamnă mâncăcios, lacom, iar 'în ru- "teană jur-jură, jurbă - ciură - armaş, Wattentraeger, page.
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In uricul lui Ştefan cel Mare din 6999 Octomb. 15 

(1490) prin care sporește moșia târgului Vaslui, intră 

şi un lonaşco, fiul -Jorâi, nepot lui Giurgea Răspop, care 

vinde partea lui de ocină marelui Voevod [i. Bogdan 

Doc. lui Ştefan Vodă 1. 480, Vasluiul vol. XV, 29]. 

In 1529 Mart. 23 [7037] se vorbeşte de un Toa- 

der Jora, staroste de Tecuciu, nepot lui Radul Piscul, 

şi capătă -de la Pătru Vodă Rareş danie 3 sate pe 

Nogea: Brumăreștii, Piţcanii şi Puntişeni  (Ispisoace 

11, 55). 
“In divanul lui Aron Vodă din 7101 găsim un Zora 

burkulabas [lorga Doc. XXIII, 429] alături cu Ureche 

Nistor logofăt, Gheorghe pârcălabul de Hotia, Simion 

Moghilă vist,, Teodor Veveriţă şi lonaşco. Probabil 

era tot un Toader Jora, tatăl Mariei Misihăneasă, bu- 

“nul lui Isac 'Misihăneszul, străbunul copiilor Varvarii 

Misihăneasăi din 7170 [lspisoace V. 1, 203|. 

Cât despre afirmarea D-lui O. Leca că a fost un 

Dumitrașco Jora, mare vornic al țărei de jos în 7125 

(1617), este o'grabă de citire; în acel an apare Du- 

mitrașco Goia ca mare vornic al țării de jos şi cu 

soţia sa Candachia [Surete ms. X sub anno], corectează 

greșala de tipar din Surete V,129], unde sa pus Jora 

în loc de Goe, cum e în textul slavon. - Ia 

In 7136—7137 [1628] avem un Gheorghe Jora, 

părcălab de Hotin [Wick Bohotin 72, Trudi UI, 411]. 

Acest Gh. Jora a fost ginerele lui Irimia Băisan uri- 

carul, care a avut 5 copii: Tudosiica, Antonia, Simion 

Băisan, Anghelina soția lui Gh. Jora şi Oprea călu- 

gărăl (Costin). [ef. Cuzeștii CLĂVIIJ. Acest Jora Gh. 

pârcălab îşi împarte cu Buhuş moşia Costeştii în 7125 

Sept. 18 [1616]. [cf. Surete III, 8, 29, 308]. Contempo- 

ran cu dânsul se amintește de un Vasile Jora în 7143 

(1625) Surete III, 288], şi de Ionaşco /ora vornic în 

7136, ca biv vornic în 7147, 7148 [1640). conf. Surete 

III, 128). Acest Ionașco Jora ţine în căsătorie pe Si- 

mina, îata lui Alexa Arapul post., soră cu Anița Arapul 

şi are moșia Iteștii, azi Hurducii de la Fălciu [Surete - 

III, 228, V..127]pe câre-îl vând agăâi Ştrătulat; de Ilie 

La 
* 
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oră biv vornic în 7137, 7139 [Surete IX, 109, 120); Gheorghe Jora părcălab a avut aceşti copii: Cost. Jora, Toader Jora, Gh. Jora şi Gavril Jora. 
Costantin Jora vel Orujnic, adică armaş în 1663, apoi sărdar, se judecă în 1668 ca Hagi Panaite pen- tru un heleşteu |Surete IV, 141, 187, 228, 317|, e biv vist. în 7178 (Surete XIII, '7) şi serdar în 7188 [Su- rete XVI, 102). EL are de fiu pe Gligoraș Jora treti spătar, care cumpara cu 25 lei părți în Averești [Roman]. Surete V, 39], şi capată danie în acelaş an de la Moţoceasă în Șătrăreni [V. 39] Grigoraș C. Jora ținea în căsătorie pe Anghelina Sturza (O. . Leca) Şi „era socrul lui Ştefan Briciul comis [Surete V, 46, 307], Gr. Jora este vtori sulger în 1661 [Surete VIII, 310]. Gheorghe Jora pârcălab are de soție pe Maria, cu care dau danie bis. Barboiului din lași o falce vie la Cotnari în 1663 [Surete IV, 184], în 1678 cumpără părți în Avereşti [Surete VIII, 1]. 

Toderaşco Jora e medelnicer în 7149 si cumpă- rase Costeştii de la Tudosiica lui Băcioc Buhuș stolnic [Surete UI, 289), e sulger în 7159 7163, 7165, 7170, când i se ȘI vornicia de Botosani (isp. III, 1, 190; [Surete XII 58]. EI ținea în casatorie pe” Vasilea” fata lui V. Vartic, nepoata Grăpinei Varticeasaă, strănepoată lui Gânsca, uricar și al Mariei. [Surete III, 291). ___ De acâst Toderașco Jora avem bogate știri în Is- pisoace și Zapise în ţoate volumele; el era cumnat cu Dieta Fetriveico Voda şi cu Vasile Stârcea, ținând ei in Căsătorie 2 surori de ale voev i rete XI, 121] odului Ştefan, [Su- Gavril Jora e Sulger în 7168 lispisoace III 1, 122] Am putea dar pe baza celor ar înigț j o spiță a neamului Jora: âcate sa njghebam Antiohie Jora vel logofăt e pomenit si + ici Şi în documentele timpului: armaş 7199, văl pah 7onici 1202, 7203 |Surete XI, 55, Isp. V, 1, 1] hatman 7210” vel logofat 7211, 7212, 7213, 7214, "iar hatma! 7215; iar log. 7216, 7217, iar hatman 7218, 7219, iar log,



  

XIX 

1, Jora (armaş sau pag) cătră 1350 

  

2. Giurgea Jora, Andrieş Jora 
zis | Răspop 

3. Jora (1440) 

4, lonaşco Jora (1490) 

5: Toderaşco Jora, staroste-de Tecuci (1528) 

6. Jora (1560) | 

7. jera (1600) 

  

2 
8, Gheorghe Jora părcălab de Hotin,  $£ lonaşco, Ilie(1640) 

= Anghelina Ir. Bâisan & 4, Jora Jora 
uricar Ş e vornic 
A zi Ş =Simina Arâpul 

5 

  

9, Costantin, Toader, Gheorghe  Gavrilaş Jora 1670 
Jora armaş, Jora, sulger Jora părc. = sulger 

sardar —Vasilca ” Maria > Tudosiica Costache 

| V. Vartic | 

IO0.Gligoraş, Maria Gligoraăşco Jora Antiohie, Gligoraş 
Jora spatar—Prăjescu Jora Jora 
=Anghelina clucer - logofăt 
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1222, 1223 [Surete ms. X sub anno; Spița lui Antiohie 
Jora dupa hârțiile Pălădești (Surete ms. XXXIII 669, 
T. Codrescu 1, 62] cuprinde aceşti descedenți: N 

Gligoraş Jora este strâmoş Ghergheleștilor din 

1254 (Surete XIV, 52] şi era stăpân Şătrarenilor.
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Antiohie Jora vel log. 
Catrina 
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Costandin, Neculai, Maria, Salta, , fată 
Jora Jora = Vasile  =lordachi =Darie sulger, vel post. stol. Ursachi Roset Donici căpitan ce =llinea vornic vornic Fălciu (7288) m. 1768 [Surete VII 205] 

alta 

loan Jora, Neculai Toader IS > vel vornic Jora Pitar S= 38 (1794) vornic fata Ss za vel log.1803 (1791) lui C. zS "gg =Maria Milo Roset Ea i 
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Dumitru, Costantin, Elena | | Jora Jora iordache Fote 
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9. Răbâia. Supt acest nume se cunoaște o movilă 
mare, de o construcţie proprie, care stă în șesul Pru- 

“tului, în sus de satul Râșeșşti. Această movilă, o enig- 
mă a trecutului, a atras atenția tuturora, prin lipsa de 
știri- asupră-i. In acest volum dau pentru întăia oară 
documente, ce vorbesc de movila Răbâia, de moşia Ră- 
bâei, de drumul mare ce trecea pe la Răbâia, nu pe la 
“Pagul, de podul umblător în Prut din vale de Răbâia!). 

Forma şi mărimea movilei au fost studiate în Conv. 
Lit, X, 344, Prutul în dreptul movilei are nivel 28 m., iâr 
şesul Prutului este un podiş înalt de 58 m., deci mo- 
vila stă mai sus ca apa Prutulul cu 30 m,..Ea are for- 
n:a inelară, formând cercul exterior cu un perimetru 
de 520 m., cu deschiderea spre Prut, un al doilea cere 
inelar, are movila ţuguiată interioară, cu un perimetru 
de 200 m., iar înâlţimea de 35 m., deci din vâfrul mo- 
vilei se are o privire de la vo înălțime de 65 m. De pe 
vârf ai în față spre răsărit, cele două movile gemene 
despre care se aminteşte în uricele lui Alexandru cel 
Bun, cu Bodea Rumărul, iar spre apus ai movila lui 
Scripcă și movila lui Andrei, semne vechi de hotara 
de moşii. 

D. Cantemir Vodă în Descrierea Moldovei [laşi 
1851 p. 28] spune următoarele: „Nu departe de Huşi, 
se vede o movilă mare făcută de om, pe care o nu- 
mesc Tătarii Han-tepesi adică movila Hanului, iară de 
locuitori se numește movila Râbâii. Pentru izvodirea 
ei sunt multe chibzuiri. 0) samă de Tâtari zic că ar 
fi ucis acolo Moldovenii pe un han, cu toată oastea 
lui, și pentru pomenire i-ar îi făcut această movilă; 
iar alții povestesc că o crăiasă a  Schiţilor, anume 
Răbăea ar fi perit acolo la acel loc, viind cu oaste a- 
Supra Schiţilor, celor ce locuiau în Moldova, şi o ar 
a 

1). Răbâia e turcesc rabiâ—a patra, ceia ce arată că era un lanț de 

movile tntr'un sistem de apărare, și că movilele s'au numit așa, după nu- 

mărul lor la șir. Aşa ar fi şi Răbâia de lângă Horodniceni la Suceava. 

Rabb mai însamnă Domn, stăpân, iar rabbi — ceia ce aparţine Domnului. 
Cantemir, care ştia turceşte, şi-a explicat prin legendă că a fost movila 

Unui han, Han-tepe (t tepe, coline, cime, sommet, bout, tâte, huppe).
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îi îngropat acolo oamenii ei, lară aceia ce este ade- Vărat sat: neadevărat aceasta nu îndrăznesc a hotărâ la o întunecire aşa mare a istoriei acesteia“, Şi Cantemir vorbește că nu departe de movilă a fost lupta între Petru cel Mare și Turci. la 1711 „Cu Puțină oaste în patru zile cu mare vitejie au suferit şi au stătut împotriva celor de multe ori poftitoare na- văliri ale Turcilor la anul 1711“, 
N. Costin vorbind de luptele de la Prut zice „că s'au purces de s'au tras toate oştile în gios până d?ept movila Răbâiji« [Let. Il 2, 104), şi mai jos „căci de au trecut toate oștile de movila Răbâii până spre Prut la Vetrișoae, în gura Sărâţii, sa strice podul Turcilor, ce-l făcuse în Pruţ« (I 105), şi mai jos vor- bind de fuga lui Dumitrașco Voda cam furiş cu Mus- calii, care erau de aret pregiur dânsul de la Stănilești „Ci-l cereau Turcii la făcutul păcii... s'au tâmpinat cu tătarii drept movila Răbâii, ducând robii şi duiumul, ce-l luase din lași“. (UI 109). Ion Neculce ne spune că din cele 3 obuzuri moschicești, unul de 7000 ostaşi mergea înainte cu loanăş Ghinărar, al doilea obuz de 15000 oaste mergea cu împăratul, cu Şeremet şi cu Cantemir Vodă, iar al treilea obuz cuprindea toată grosimea Pe estrimi, abia ajunsese /q movila Răbăii când lânoș era la Gura Sarății, iară Im „ Banului (II 2 327), 7. paraul la Lunca La întorsul armatei ruseşti, Dumitrașco Vodă a mers ascuns intro butca împărătească cu 2 roate până ce a trecut obuzul îm ăTătesc dincoace de j j- bâii. CL 2 329). p movila Ră Episcopul Melhisedec (cr. Huși app. 103) vorbind de movila Rabâii zice: „Movila Răbâii nu era de cât o fortăreaţa de pământ pentru pază la trecăto 

Faptul că atât peste Prut în dreptul Leuşenilor este și azi Troianul, cum era altul mai în jos la Gura Sărăţii, iar din movilă drept Spre apus era un alt troian și un şat Troeneșşti înainte de 1500, deducem 
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XX 
că movila Răbăia avea val în îmbele sale laturi și că 
slujia de punct de strajă din vremi bătrâne. De când? 
de cine? Contra cui? După direcția movilelor se arată 

“că era movilă de strajă a ţării de jos contra țării de 
sus, nord și sud, la răsărit având razim malul înălțât 
de 30 metri al Prutului, spre care câtă deschizătura. 

Pe locul şi în jurul movilei erau moşiile Orzeștii 
şi Bălăneștii „care sânt la movila” Râbâii“ iar - peste 
Prut sânt alte 4 moşii, a căror măsură în 7240 Noem, 
3 (1731) cra astfel: 
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Răbăia o Maftei 1|3 câte 29 funi 19 st, a lui 
Orzeşti o TI: Jora Tudorcenii 

E Luchiana 1|3 ij a 

Alăneşti | “7 Xzeşil Bălănești 2 Mălina 1[3 tij în Date 
e 

Î _Negescul 
a | 

= 5] Şotroman „T. Jora post.  Negeştii Râşeşti |= = Ssct o - 
-R 
e Sălageniţa 

- z 

« 5 jum. funi Cogălniceanul Măleştii 
= 

Hrubeni 3 

Z 5 jum uni T. Jora post. Popeştii 
Purcica o   
  

Făcând socoteala funelor 171, paşi 15 fac a 20 
pași funia și pasul de 6 palme domneşti, reiese :că 
lărgimea acestor 4 moşii peste Prut cu corespunzătoa- 
rele lor pe dreapta era de 3420 paşi a 6 palme 90s- 
pod fac 20520 palme sau 2555 stânjeni şi cu 15 stân- 
jeni fac 2570 stânjeui sau 5731 metri (pg. 22). 

Moşia Răbăia, care supt acest nume cuprindea 4 
moșii: Orzeștii; Bălaneștii pe dreapta Prutului, Tu- 
dircenii și Negeştii pe stânga Prutului, rămăsese în 
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Stăpânirea Saftei Joroae stolniceasă, prin dania Saftei Rosetoac hatmăreăea din 7275 August 28 (1761) [p. 70. Intre timp Safta Joroae, soția lui Jora Nec. post, moare, iar feciorii pleaca în judecată, și-i judecă Al, Vodă Mavrocordat în 1783 lanuar 31 (pg. 82). Cartea divanului din aceiaşi zi lămureşte pricina.  Rămăsese după Safta lui Neculai Jora trei feciori : Toderașco Jora Pitar, Antiohie Jora stolnic și Mihalache Jora ban, dar mama în dragostea ci pentru “Toderaşco, îi lasă lui toată moşia. Divanul socotește după lege și împarte moşia Rabâia în 4, din care a patra parte este partea de suflet a mamei, Din aceasta cauză Toderaşco Jora Pitar va moșşteni 2 Părți, iar ceilalți 2 fraţi alte 2 părți; cât despre venit 7, Jora pitar va împărtăşi pe frați pe jumătatea sumei de la moartea mamei lor. (pg. 83). U această hotărâre merg frații un an, când Antohi 

- Episcopii de Huşi, care era âi Aşeştii şi Hrube- 
» care stricase a frate-sau cu câte 160 lei 

pe an (pg. 112). 
i piscopia de Huşi a fost Păgubită de arendă atât 

în veniturile moşiei Rabâia » Cât și în ale i, cu 
începere de la 1787. Se iscase războiul dintre Ru 
şi Turci. Insemnarile vlădicai de Huşi Gavril sunt o 
pagină istorica: „luând Turcii Podui de la Răbâia pe 
carele Pau stricat, și dupa ce au veniţ Muscalii în 
Moldova, au pus podurile sale, pe unde leau fost voea 
atât acolo, cât şi pe aiurile«. De aceia Episcopia redă 
lui: Toderaşco Jora pitar Zâpisul de arenda, şi se lasă 
păgubașă de venitul Răbâei și a Podului "din. Prut, 

c
a
m
a



XXV 

Aceasta în 1790 lulie 28 (pe. 112). 
Toader Jora şi-a exploatat veniturile moşiei Ră- 

bâia şi a podului patru ani, după care vreme se ho- 
tărăşte să le arendeze din nou. Găseşte în Huși un 
negustor, pe Neculai Boiangiu, şi i-l arendează pe trei 
ani cu 800 lei, ceia ce revenia pe an câte 266 lei, 26 
parale și 2 bani 1). | 

Vlădică la Huşi era Veniamin Costache; în nevoia 
ce avea Episcopia de a-și spori veniturile, face jalbă 
la Vodă și se înţelege cu T. Jora pitar, căruia îi pla- 
teşte datoria de 400 lei, din care 200 lei arvona şi 200 
lei la Al. Popa și ia în arendă venitul pe 7 ani—până 
la 1801—cu începere de la 29 lunie 1794. Pe atunci 
câştiurile se- plătiau la 29 lunie, de Sf. Patru, și la 1 
Ianuarie, nu la Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru ca astăzi, 
Nu e locul de a lămuri aici rațiunile economice! și de 
stat a acestor vadele de arendă. 

" Jalba Vlădicai cătră Voda e dată în cercetare îs- 
pravnicilor de Fălciu la 11 Sept. (pg, 114). 

Toader Jora își vânduse părţile sale încă din 1803. 
Căci în acel an 12 lune ginerile sâu Iordache Fote fiul 
lui Panaite Fote, face jalbă la Vodă şi cere pe Ga- 
vril Conachi vornicul să-i hotărnicească moșia Răbâia 
(pg. 121). Gavril Conachi vine la Huşi, scrie, în 5 
August un răvaş lui C. Roset căminar, proprietarul Şo- 
pârlenilor, să vie şi el la măsurat pe Duminică (pg. 122). 
Se află că moșia Răbâia a fost încălcată, și cer atât 
lordache Fote cât și Ion Cheșco stolnic să se stator- 
hicească încălcările şi să se oprească veniturile de pe 
părțile încălcate; aceasta la 7 Aug. 1808. (pg. 122). 

Cine era Joan Cheşco stolnic şi ce căută ella Ră- 

bâia ? După O. Leca, loan Cheşco stolnic, a fost fiul 
lui P. Cheșco șătrar, şi a ţinut în căsătorie pe fata lui 
llie Crăstea. El cumpârase trei părţi din Răbâia, adică 
pârțile lui Toderaşco Jora sărdar. Vânzarea se făcuse 
în 1803 Mart. 25 (pg. 123). 
„Amândoi stăpânii cer în 4 Sept. 1804 boer hotar- 

hiC-ca să nu li se răşluiască din drepte părțile lor. 
(pg. 123). 

Cine era Jordache Fote, ginerele lui Tuderaşco Jora? 

deci 1) In 800 lei erau 3200 parale sau 9600 bani; venitul pe an venia 
ei 3200 bani, cari fac 1066 parale sau 266 lei, 26 parale şi 2 bani.
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pe lancu Fote agă şi pe polcovnicul Fotea ginerele vornicului Ilie Zmăul; Iancu Fote a tost major şi s'a însurat la Galata cu fata căminarului loan Bercar, In 1806 Prutul se revărsase şi înecase Râşeștii. Episcopia mută pe săteni pe moșia Bălăneșştii, lângă Răbâia. La jalba lui Iordache Fote se rânduește ispravni- cul de Fălciu în cercetare la 13 Mast 1806 (pg. 123). Spre cercetare se cere de divan să se trimeată hartă în- chipuitoare a moşiei Răbâia, râdicată de vornic Gavril Conachi, pentru sorocul de la 25 Mai 1806 (pg. 123). In această zarva de hotare intervine bătrânul T, Jora pitar; dă vechea hotarnică a Rabâiei râdicata de” M. Cehan med. și Gr, Agarici vornic de poartă supt Epi- scopatul lui Inochentie (pg. 124), lar Gavril Conachi Vornic arată la 8 Iulie 1806 ca moșia  Răbâia nare hărta cuprinzătoare în stânjeni, şi ca după cum merg moșiile megieşe, Orzeştii Și Bălăneștii—adica Răbâia— nu cuprind de cât 213 stânjeni, deci sânt încă lcaţi 
Arenda Răbâii continuă pe o nouă perioadă de 7 ani, dar dați lui Gherasim, Episcop de Roman. In 1809 lordachi Fote se jălueşte pentru 1750 lei, luați din venitul moşiei Răbâia. (pg. 124). Vine războiul, cu pacea de la 1812, Ori ce cer- 

cetare judecătorească HUu_ s'a putut face, De aceia 
tocmai la 1812 Ghenar 27 logofeţia cea mare cere să i se trimită de cătră Iordachi Fote hârtiile Răbâiei spre 
a le cerceta (pg. 125). Pah. lon Tăutul este Tânduit să 
cerceteze pricinile pentru Pământ, şi mai ales â tuturor 
moșiilor de la Lăpușna, caci la acea parte de loc 
câtă vreme a fost locuinţa Tătarilor, cei mai mulţi din 
stăpâni nu și-au putut căuta de moşiile lor întru ade- văratele lor hotare, Ion Tăutul alege și în Răbâia trei 
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sferturi ale lui Iordache Fote şi un sfert a stolnic loan 
Cheşco (pg. 125). Văzându-se liniştit despre loan Che- 
şco, lordache Fote deschide o serie de procese cu ră- 
zeşii din Merești şi Aleuşeni pentru încălcare; ba cum- 
pără cu 7500 lei partea lui lon Cheşco din satele Or- 
zești, Bălănești și Mera; uceasta în 1814 lulie 30 
(pg. 133). a 

10. Mereștii-Albița. In sus de moşia Răbâia ve- 
niau Mereștij, moşie răzăşească, care se întindea până 
în podișul Ghermăneştilor, cu care se megieşiau. 

Numele Merești ne duce la vechiul ei stăpân Mera, 
care a fost Mera Marmure uricariul. Uricariul Mar- 
mure se găseşte prin acte între 1612—1620. (Surete 
II, 80, 305; VIil 253)..lar ispisocul din 1649 Febr. 22 
ne arată toată înrudirea lui Mera Marmure uricar 
(Surete III, 136). 

lată încrângătura : 
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Deci Miera Marmure era ginere Pătrăşcănesei, era 
cumnat cu T. Beldiman şi cu Gherghel. (cf. Șendri- 
ceni XL). | 

Marmure uricar îşi avea așezarea în preajma mo- 

vilei Răbâia, pe Prut, încă de pe la 1620, şi stăpâ- 
nirea e mers din- neam în neam în mod pașnic, căci cel 

mai vechiu act, care pomenește de Pereştii lui Miera
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uricarul din 1732 Noem. 12 (7240), o mărturie a lui Gavril Pilat vornic de poartă şi T. Hermeziu, scrisa chiar la Răbâia lpg. 107] ca moşia Mereștii se megi- eşește cu Răbâia lui Toader Jora pe din jos, iar pe din sus cu Ghermâăneştii. Cât despre un hotar despre Prut, stricat de Mustafa aga, când şi-a facut o moară de vânt, a pus stâlpul de hotar supt talpa morii; cer: cetând la fața locului, unde a fost hotarul, s'a săpat şi au găsit cărbuni de față, semn de hotar şi cenușă. Răzeşi în Merești erau la 1732 Ursul şi “Toader Bulirma şi Oanţa, toți nepoți Mierei din Merești. Despre urmașii din Mera Marmure uricar avem 2 izvoade: o spița de neam fără dată, [Surete ms, XLV, 1013] și mărturisirea lui Neculai Cogălniceanu şi a lui Ştefan Mera pah. înainte de 1800 [pg. 116]. că Mera Marmure uricar a fost ginere Pătrăşcaănesei, adică: 
! 

Pătrăşcâneasa 

| 
fatâ—Micra Marmure uricar 

Unind arătările acielor, a Spiţei şi a marturiei pr. N, Cogălniceanu, Miera a avut 4 copii: Vasile Mera Gligoraş:o Mera, Nastasia, măritată cu un Gligoraşo și Tudora. Atât spiţa cât Şi mărturia ne dau numai 
urmaășii lui Gligoraşco Mera, cari au fost 4, //j 
Ghedeon Mera, Soltana şi Rustea. » Mie Mera, 

lată încrângătura după spiță : 

 



XĂIX 

1. Mera Marmure uricar 

  

  
  

  

    

2 Vasile Gligoraşco Mera 

3. lie, Ghedeon, Soltana, Rustea 

4. loniţă Nastasia Dumitraşco 
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După arătarile celor doi marturi iese aceasta spiți: 
Mera Marmure uricar 

(are 1 fecior şi 3 fete) 
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Pretul Neculai Cogălniceanu trăește pe la 1760— 
1780, şi e tulpina răzeșiior Cogălniceni din Dănești 
[Vaslui], despre ai căruia urmași răzeşii de la 1831 
Febr. 10 dau pe aceștia: 

“pr. Neculai Cogălniceann 
== Zamfira 

  
  

loniţă Cogălniceanu, Maria | Catrina 
= D, Dediulescu 
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(Surete ms, XL 106 b.) 

Despre Mercşti avem alt act din 7265 lulie 15 
(1753) prin razeşii bătrâni din Ghermăneşti, ca Ioniţă 
Loghin, care ştia lucrurile de pe la 1711 „de cându 
Moscalii cei de demult“ (pg. 36], că frații Pricope, Io- 
niță şi Petru Mera au stăpânit ei, părinții şi bunicii 
lor în Merești, cât despre Bulirma arată că tatal lui; 
a fost rus, Vasile Rău, și că luând o nepoată de a. 
EA Pricope Mera au intrat ca răzăș în Mereşti [pg. 36, 

, 64. 
„lată după mărturia din 1732 (pg. 107] înrudirea | dintre Vasile Rău IBulirma] și Mereşti : 

  

Irimia Mera 
| 

fată fată 

= Vas, Bulirma = Oantă 

A 
Ursul, Toader Bulirma Iftime
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In 1813 Mai 28 Episcopia de Huşi capată danie jumătate din Merești de la 1] răzeși: Pintilie Bulirma, Gh. Vechiu, Gr. Grâjdeanu, Apostol Hângan, Paladi Sim. Hângan, Vasile Plotun, Iordachi Şalariu, lon E- nachi, Mihalachi Ipg. 130). 
| In 1828 Mart. 28, se măsură  Mereştii și iese a- ceste sume: Ja Tăsărit pe Prut vin 314 stânjeni, pe drumul mare al Huşului 238 st., pe podişul Hârtoapele 205 st. iar la apus spre Danul 164 stânjeni, cari se face în metri 700 m. la Prut şi la apus 365 m. Pe partea răzăşască a Mereştilor, s'a așezat satul Albiţa, moșie făzeșască, unde Sătenii din Râșeşti se mută în masă la 1811 IPg. 127], iar în partea de nord dându-și coaste cu Cotu Ghermăneşti, in gura urma- şilor s'a dat nume de Valea Cânepii şi la partea de: nord a Mereştilor ca şi la partea de jos a Ghermi- neştilor [pg. 171]. 

1 

hotărâri judecătoreşti, Cea maj veche amintire de exis- tența podului din Prut la Răbâia, o avem din "1730 
Sept. 11 (7239), (pg. 19), când Grigore Ghica Vodă dă 
carte la mâna lui Ț. Jora post. să-și țină vin în crâşma 
sa de la “Tudorceni „Pentru căci având T. Jora pod 
imblător peste Pruf pe acel loc al "Tudorcenilor s'a 
fost aşezat cu răzeșii sa le dea câte 10 lei până la 
si. Andrei îi da Voe să fie volnie şi pentru pod şi 
pentru crâşmă să-și ţie vag. Trece. vadeaua de sf. 
Andrei și se provoacă proces între Vasile Cogălniceanu 
şi T. Jora pentru Pod. Cogalniceanul Vasile cere că 
podul e al lor, căci pe vremea Ducii Vodă umbla po- 
dul pe Ia Pasgul, pe unde era drumul cel mare, - Ghica Voda dă o carte â chestia juridică a 

cel de dincolo era al altora, pe când la Răbâiă Joră- Ştii erau stăpâni pe amândouă malurile; că Cogălni- 
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ceânul Vasile, ne mai având pod la Pagul cu mai mult 
„de 40 ani, cum atestă hatmanul “Costachi, rămâne ca 

să nu se îngădue alt pod la Pagul, ci numai la Ra- 
bâia, căci „cu multe poduri se păgubește vama gospod. 
Cogălniceanu avea: 5 fune şi jumătate în Popeşti și 
Malești peste Prut, pe unde. cred că venia Pagul. 

In 1731 Noemb. 3, se atiage iarăși chestia podului 
din Prut la Răbâia de vornicul de poartă Gavril Pilat 
rânduit cu hotarnica Tudorcenilur; „iar pentru podul 
ce ține Toader Jora post. acolo în Prut malul dincoace 
de Prut despre apus este a dumisale din hotarul Ră- 
bâei și din ceia parte de Prut despre răsărit este lo- 
cul Tudorcenilor şi s'au venit malul Prutului unde era 
podul, răzeşesc; peniru aceia fiind malurile amestecate 
sa tăiat capra podului şi şi-a mutat dmlui Toader Jora 
podul, unde sunt. amândouă malurile Prutului şi cu apa 
Prutului, ci-i este dată miluire de la măria sa Vodă“ 
(pg. 24). 

“ Pentru complectarea chestiunii juridice a podurilor, 
îndrept cetitorul la acteie podului de la Fălciu din anii 
1776—1798 publicate în „lon Neculce“ V, 220—223. 

12. Pagul şi Grecenii pe Prut. In procesul deschis de 
Vasile Cogălniceanul contra lui T, Jora pentru podul 
pe dubase în Prut, se vorbeşte de punctul de irecă- 
toare Ia Pagul, care aparţiinea Cogălnicenilor. Pe ia 
Pagul se trecea Prutul, în veacul, XVII până la C. Duca 
Vodă, când din cauza apelor s'a mutat drumul cel 
mare și podul la Răbâia. Cum Cogălnicenii aveau peste 
Prut la Popeşti şi Măleşti, 5 şi jum. funii, crederi 

că acolo era și punctul Pagul.!) | | 
Grecenii, Se vorbește de Greceni întrun singur 

document din 7260 aug. 16 [1752] (pg. 29). Se dau 
ca stapâni acestei. moșii Ursul Bulirma, nepot lui Alex. 
Drulea, cum şi loniță nepot lui Gheorghiță „care moşie 
Ziseră că iaste dreaptă a lor de baştină de pe moşii 
Părinții lor“. 

1). Pag. e slav. pengu, tachet6, bariol6, cheval pic, varius, bigarre. 
Se zice mai mult cal pag, de cât om pag, a fost dar o poreclă dată unul 
stăpân cam ciacâr IA ochi, sau cu o sprinceană albă şi alta neagră, sau 
Cu 0 musteață albă și alta neagră.
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Grecenii erau pe Prut din sus de podul Ribii. | espre Bulirmaă şi urmaşii săi vezi încercarea de sp | la pag. 130, 
. În 13). Aleușenii azi Leușenii. Leuşenii formează centru vieții româneşti pe valea Prutului de la Purcica ns până în dealul Câlcei, căci coasta dealului pe care st azi satul Leuşenii a fost proprie de locuinţă din vechiu, şi toate răzeşiile ca Şi toți razeşii stau în directă în „cedeiță cu acel Ilie bătrânul, Aliuș Star, care şi-a |:- gat numele de așezarea sa Leușenii, res cuşenii a stat multa vreme seliște, cum se află că la 1667, când lliaş Alex. Vodă da vaste de stăpânit lui Zliuță Aliuş pe seliștea Aliuşeni şi pe partea lui Bodea din Ghermăneşti, ot Lăpușna [pg. 106). | In spița Aliuşenilor, întocmită în 1800 de răzeși [pg, 119], se arata că Aliuș bătrânul a avut 3 feciori Ionașco Aliuş, Ioniță Alius ŞI Rusca. Dacă Ilie batri- 

lui Iliaș Voda Alexanda, în 1660 adică după 130 de 
ni. Aici i serie de generaţii, căci ne po- 

fii nau putut Şti bine de alte serii de Aliușești. În 
multe alte spiţe răzeșeştise dă ca feciori Primului stăpân 
urmași din a 4 sau a 5 i 

i &eneraţie, cum e cazul la Gru- 
16 Zoaia între Toader Ganescu din 1450 şi Fronie -din _Pe locurile povestite de noi, cuprinse între Drâ- 
ceni şi Leușeni, pe cele 2 Cvaste ale Prutului, a trăit 
din străvechi Căliman. i Unul din feciori i-au fost Ilie 
cari a trăit mai Mulți ani ca fra ii lui și Î 

ră 
I 

şi recut în 

Ochii tuturora ca bătrân f a tre 
» Sfar, ui - : ij 

Man Şi de surorile lui. “7 uitându-se ŞI de Căi După actul din 1623 avuţ i up maşi ; Cristea fiu, Ionașco nepot, Orizore” Sti eu: 
[pg. 6]; aşa ca se poate ca Ionița Aliuş, ce] din 1667 
să fie urmaș de ua lui Grigore Ati „ Căci se îmbracă 
bine în 130 de ani 4 generaţii de Aliu ti, Aşa dar unind arâtarile document spiței ar reicşi această încrângătură a spusele 

; Cu 
Primului Aliuş : 
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l. Caliman 

2, lie star (Aliuș) 
| 

3, Cristea Aliuș 

| | 
4, lonița Aliuş, lonașco Aliuş 

Se vede că lonaşco fratele lui Ioniţă Aliuș, s'a 
căsătorit pe la Ghibarţ în Boţeşti, la Fălciu, căci după 
50 ani—în 1714 [7222] lulie 8--se vorbeşte că Aliuș 
[lonaşco] avea de ginere pe T. Huhule și că avea 
stăpânire în :Ghibarţ, din vechiu sat, azi selişte, peste 
deal de Boţeşti [pg, 107]. Ori în spiţa răzeșilor din 
Boţești [Surete ms. III, 351] ni se arată că acest Io- 
nașco Aliuș a tosi ginere lui Gh. Şeptelici, care era fe- 
ciorul Anghelinei Şepielici, nepot loanei, răstrănepot 
Ivului Mândru [de la care vin Mândreştii—din sus de 
Ghibarţ). | 

Tocmai în 1794 Februar 2 [pg. 113] se mai vor- 
beşte de 3 frați: Grigore Aliuş, Iordache Aliuş, Toa- 
der Aliuș, feciori preut loan Aliuș, nepoți lui Ionașco 
Aliuș cari au parți în Găneşti (pg. 113). | 

Ramura lui lonaşco Aliuş, care a rămas în Boțeşti 
este aceasta: | 

lonaşco Aliuș 

| | 
Zbiera, Grigoraş, Apostu, Vasile, pr. lon Aliuş 1 

Lupa popa lon Codreanu Tudosca 

| | Grigore, lordache, Toader 

Pentru succesiunea răzeşiilor la Leuşeni, sătenii 
au înjghebat în 1800 o spiț: (pg. 119) în care întră toți 

cei ce au avut răzeşii în Ghermanești și „Leuşeni. Când 

vom studia nașterea şi desvoltarea  Ghermăneștilor, 

Vom lega spița Aliuş de răzeşii din Ghermăneşti şi 

cușeni înaintaşii după femei a neamului Michiulesc,



XXXVI 

14. Drăcenii. Cel mai vechiu document din ptr chetele cu acte ce le-am copiat pentru acest volan priveşte Dracenii. E cartea divanului pentru Drăceni 

Drăceniii de la Prut Lupului treti logofat cu 60 ugli pe drese, ce au avuţ bunii lor de la Pătru Voda bati: j 44].     „Despre Lupul treti logofat avem pomenire în ni multe alte acte Prin anii 7130—7133 (Uricar AU | 318, 348; Doc. Bârladene III, 218, Surete V, 172) iat ! 
    

era strămoşul luj Ioniță Miclescu] (pg. 42). | Satul era întemeiat în regulă la 1623, dar își 
Schimbase numele, şi păcat că tocmai aici originalul Tupt şi nu ne dă numele vechiu, ci atâta se poale . 
citi „care acum se numește Drăcenii pe Pruţi, "Cine sa fi fost acel Dracea, despre care nu st 
Vorbește între cei 2] urmași ai lui loan Caliman? Nu: 

„mele Dracea nu e curat moldovenesc, căci se găsește 
mai mult în Muntenia; dar ca un saţ să-și schimbe 
numele a trebuit Sâ-şi schimbe ceva și vatra; așa că 

„Sa putut ca un urmas de-ai Călimanului să-și fi făcut 
aşezarea pe una din irugile, ce se vărsau în Prut 
pe partea lui Stânga cum Aliuș şi-a făcut aşezarea 16, deasupra Troianului, Pai „! Aşezat pe altă coastă de 
cal mai în sus de Leuşeni cari treceau şi peste n 

calului unde Stau azi Gher- 
măneştii. 

Trec 130 de ani în capăt. Al q , te domnea „tei Ghica Voda în 1754 Iulie 23 (72 cește pe biv vel medelnicerul /op 

Cilea act, ce vor- 
Scă, prin care Ma- (/462) Ipg. 29] volni- [d Miciescuj să-și A Ş cenii Cumpărat-o bunul său Grigore Miclescă Do a 

stăpânit-o cât a trăit, tața] său Gavri] Miclescu lo- 

gofătul, Deşi moşia Drăcenii era 
| 

de peste 70 i. în 
stăpânirea Micleştilor, se mai găsiau răzeși uri
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ai celor 21 de vânzători, să se scoale și să stâpânească 

în tăria lor Drăcenii. 
In toamna aceluiaşi an, 4 Noembrie 1754 (7263) 

|pg. 32] Matei Ghica Vodă scrie carte la Vladica de 

Huși, Inochentie, la Iamandi 2 pah. şi la Gr. Agarici 

vornic de poartă să meargă la Drăceni şi să cheme 

de față răzeșii, neamul Bighiului, şi să cerceteze pâra, 

ce o âre Ioniță Miclescul med. cu I. Negură şi Gh. 
2bână. 

Miclescul zice că între cei ce au vândut în 1623 
este şi Bălan Bighiul, cum sună cartea marilor boeri: 
«Şi aşijdere seminţeniilor lor Bălan fiul Bighiului,: 

şi fratele su Obreja şi Gherman, şi Gavril şi Crâstea 
și sora lor Erina, şi nepotul lor Lazor îiul lui Cali-. 
nic» (pg. 4). 

Bighiuleştii întimpinau că „nu știu cu adevărat că 

neamul lor să fi fost vândut, căci, de când au apucat 

ei, tot părinții lor au stăpânit acea moşie, însă numai 
partea lor. | 

La aceste zise Miclescu răspunse că. „tămplându- 

să de au murit părinții săi, rămânând copii mici, acest 

neam al Bighiului şi cu alţii ce sânt vânduți, sau 

obișnuit a stapâni iarăşi în Drăceni“ [pg. 33] Jude- 
cata sa trăgănat 6 ani, căci abia în 1760 Mart. 14 

[7268] (pg. 41) lon Vodă Calimach rânduește pe acelaș 
Vlâdică Inochentie şi pe St. lamandi jicnicetul și pe 

Vasile Adam şătrar judecător la ţinutul Falciului să 
cerceteze pricina dintre loniță Miclescul biv vel stolnic. 
și între lon Negrul, care, de și e vândut, intră în tă- 

rie şi cultivă moşia sa Drăcenii. 
Se face o cercetare în Mai 20 acelaşi an 7268 

[1760) de cătră Inochentie Episcop cu Gh. Beldiman 
biv vel stolnic, ispravnic de Fălciu [pg. 42]. Ni se dau 

bătrânii satului și a moşiei Drăcenilor. Răzeşii afirmă 
că «satul Drăcenii umblă în 7 batrâni:. Clocotă, Be- 
ghiul, Capreş, Manciul, Șoropul şi Hărăţ şi al şaptelea 
Lazor sterp, împărţit pe ceilalți 6 bătrâni, Răzeşii a- 
firmau că Ioniță Miclescul a moștenit nnmai cnmpără- 
tura a-tei bătrâni: Clocotă, Bighiul. şi Capreș. Intru



| 
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țit pe ceilalți 6 bătrâni, cercetarea dispune ca Ioniţă Miclescul să stăpâneaccă în Drâceni 4 bătrâni, iar «i 

i 

cât din Lazor nu au rămas urmaşi, și s'a fost împăr- 

răzeșii numai trei, adică: 

Î   
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Stol. Ioniţă Miclescul Ră ze şii     
  

lon Voda Calimah în 23 Sept 1760 (diacul scrie 7268 
cu ânul nou de la ] lanuar) [pg. 49, 51]. Ceia ce în- 
curcă pe boerii hotarnici, era numele celui de al 7-lea 
bătrân, care fiind Sterp şi fară urmaşi, razeşii i-au în- 
curcat numele. l-au Zis—unii— Lazar; i-au zis—alţii— 
Puiul; în sfârşit îi zic Și /rimia Vesel. Pe răzeşi nu-i 
interesau numărul fraţilor— ca frați, ci numârul fra- 
ților ori a cumnaților—caq bătrâni, întrucât spițele ră- 
zeşești nu sunt spite genealogice, ci spife de răzesii 
___De oLiceiu măsurile se făceau în curmezisul "mo- 

Șel nu în lungul ei. Dracenji mergeau în Jung din 
Bărboşi spre răsărit Până în Prut; ar Curmezișul în 
loc sâ-l măsoare pe 3 locuri, ei Pau măsurat pe 4 
locuri: pe deal (spre apus), pe la fântirira (pe sub deal) 
pe şes şi la Pruţ (spre Tăsăriţ) | [| 

  

Huibănestii 

| i i Si_:. g:? 
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Moşia Drâcenii avea forma unui trapez, cu baza 
mare la apus şi cu baza mică la răsărit, în mijlociu 
moșia Drăcenii avea 31 fune, 19 stânjeni şi 4 palme 
sau în metri 1426 m, lăţime. 

Se face ţidular și se dă stol. Miclescul țidulă 
pentru: | 

22 16 st. 37 la apus. . 
17 5 4 p. la ţântirim 
8 3 3 la şes 

| 7 5 5 pol la Prut 
și i se aleg sâ ţină 3 bătrâni în partea de jos, iar 
răzeșilor să țină 4 bătrâni în partea de sus, şi anume: 

din din din din 

Şoropul Hărâţ Manciul Puiul 
este este este sunt 
Pavel lon Fulga Gh, Zbână  Ținteștii 

lar din Prut în Prutețul Drăcenilor, neputându-se mă- 
sura și alege s'a lăsat din venitul de pește ori dijmă 
să ia Ioniță Mi.lescul 3 părți din 7, iar răzeşii să ia 
4 părţi din 7, > 

Lupta între 1. Miclescu stol. și Gh. Zbănă conti- 

nuă, căci peste 5 ani, în 7273 Aug. 28 (1765), stol. 
loniță Miclescu aduce mărturia bătrânului Constantin 

sin Ioniță Loghin că ştie și a apucat de la tatăsău că 

logofătul Gavril Miclescu, tatăl stolnicului a făcut sat 

în Drăceni, şi a pus vornic pe lon Zbână (pg. 65). 

Se scoate şi o carte domnească de la Grig. Alex. Ghica 
Vodă în 18 Sept. 1765 (pg. 69), îndreptată cătră vlă- 
dica de Huşi, Inochentie și cătră Gh. Beldiman biv vel 
stolnic, ispravnic de Fălciu, să cerceteze din nou pri- 

cina Drăcenilor, și ordonă să supue jurământului supt 

arte de blăstim pe bătrânii loan Turbatul şi- lon 
cgrul, 

Bătrânul stolnic 1. Miclescu se îmbolnăvește şi 

moare, iar fiul său Dumitrache Miclescu în 1782 Mai 

10, capătă carte de stăpânit pe Drăceni, şi cheamă cu 

zi de soroc pe răzeşii de Drăceni în număr de 7 şă 

Vină [a divan şa se judece la 30 Mai (pg. 79);
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urzit satul Ghermăneşti de dincoace de Prut, pe lângă unul Gherman [pg. 81]. Cu asemenea mărturii face ja- loba la divan Și în 30 Ghenar 1783 [pg. 82) capătă carte gospod pentru a chema în judecată pe cei 8râ- Zeşi, cari în tărie țineau Drăcenii: Paval Diaconu, A- postul Negru, Mihalachi, * Constantin, Sava, Nicolae Turbatul, Zbâna şi Păscălina Vrăghioae. | Veliţii boeri cercetează pricina şi fac istoricul pro- 
cesului [pg. 88]; iar Vodă A. C. Mavrocordat în S lune 1783 [pg. 91] judeca Pricina şi da carte domneasca lui D. Miclescu post. să-și Stăpânească 3 batrâni din 
Drăceni | Capreş, Beghiul şi Clocota), iar pentru al pa- 
trulea bătrân [Irimia Vesel), de va dovedi că a fost moşan în Drăceni îl va stăpâni și pe dânsul, Pentru a dovedi acest lucru, nefiind zapise, D. 

iclescu stolnic Iecurge la mărturii, şi atunci Neculai 
Turbatul dă mărturie în 14 August 1794 ca moșia 
Tăcenii a umblat pe 7 bătrâni, dar unul din ei fiind 

sterp, răzeșii îl stăpânesc ei în 'de ej [pg. 99], Dar 
dintre toți răzeșii col maj îndâratnic a fost unul Mihai 
Popa, care face fel de fel de Şicane, fuge de la ma- 
sorişte (pg. 100) Cum atestă 7, Obreja la 3 Septemb. 
(Pg. 105), cum afirma spât. C. Costachi: „intră sama- 
Volnic şi ia roadele de Pe moşie (pg. 101), nu se 
prezintă la 3-4 termene de soroc ] divan (pg. 102). 
lar Vodă A. |. Calimach dă carte gospod la isprâvni- 
cia de Fălciu numai de cât să cerceteze Pricina lui 
M. Popa din Râpile (pg. 102). D sa stâpânire și bătrânul Irimia Vesel în (pg. 103) şi a doua zi la 23 lunie (pg. * 104) | 
scrisoare de la Mih, Popa ca n'a mai îndrăzni să dij- 
muiască în Drăceni fară știrea și voia stăpânului D, 

    

- Miclescu Cere la a
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Miclescu stol. Vodă A. I. Calimach scrie carte la is- 

pravnicii de Fălciu să cerceteze pricina . celui de al 

patrulea bătrân, Irimia Vesel zis şi Sterpul [pg. 104]. 

Actele de Drăceni ne lipsesc, ca să știm cum au 

trecut de la D. Miclestu la Nec. Dimachi, cred însă 

că a trecut prin zestre, caci Dum. Miclescu stolnic are 

o singură fată, pe Profira, care 0 mărita cu vornicul 

Neculai Dimachi (T. Codrescu Î, 158]. 

El neavând chip de căutare v vinde în arendă şi 

avem o socoteală—probabil a Buzneştilor— din 1819 

pentru veniturile și cheltuelile cu căutarea moşiilor 

Odobeşti, Cărăuţă şi Drăceni (pg. 146]. 

Răzeșii, cari rămăsese pe cei 3 bătrâni își rându- 

esc vichil căutării moşiilor pe pr. Grigore, cumnat Chi- 

ticeştilor, Vichilul lor pr. Grigore intră în vorbă cu 

lomță Buzne ispravni şi cu una Safta  Ugloae şi 

schimbă dând 5 stânjăni din Drâceni, pentru 3 st. 6 

te] din Crăsnășeni, aceasta în 1828 Mart 26 Îpg. 

Nu e fără interes a pune aici spița, ce şi-o dau 

răzeşii de Drăceni, curgători din lonașco, feciorul 

 Cârstei, nepot lui Ilie (Aliuş), strănepot lui Ioan Că: 

liman din 1400 (pg. 169). 

Pe când răzeşii îşi schimbau răzeşiile între dânşii 

şi partea boerească diu Drăceni suferia schimbări. In 

1816 April 3 (pg. 181] vornic N. Dimachi dă scrisoare 

de schimb lui lordachi C. Roset vornic, prin care 1a 

moșia Lieștii de la Vaslui, în schimbul Drăcenilor. În 

1 Mai 1816 Voda Scarlat A. Calimah întarește schim- 

bul [pg. 168] Acest act lipsește din plicul Drăcenilor. 

Obs, Lieştii îi luase de la Epitropia St. Spiridon spre 

a-i alipi de Gugeşti moşia sa proprie, 

lordache Roset vornic, era fiul lui Cost. Roset şi 

al Nastasiei Cantacuzino Pașcanu. Născut cătră 1736, 

mai avea 4 fraţi: Jon Roset (Bălănescu), Cost. Rosei 

(Ciorteşti), Stefan Roset şi Petre Rosei. 
EI sa fost însurat cu Maria Catargi, fost logoiăt
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lie Catargiu şi a avut un fiu—pe Iordache Roset post. 

și o fată măritată cu Petru Roset (Bălănescu). 

Ela murit după 1820, căci în 1829 fiul său lor- 

dache Roset post. schimbă Drăcenii cu Lieștii. Acest 

lordache Roset post. a ţinut în căsătorie pe Ecaterina 

Sturza fata. 
şi a avut acești urmaşi: 

Iordachi Rosct 
— Ecaterina Sturza 

| 
Elena Constantin colonel, Dimitrie, Teodor,” Zoe 

=A. ]. Cuza —Ruxanda Ventura a) = Ana =Pulheria = Grig. 

_Yodă —Oiga Stoianovici b) Catargi Beldiman Lambri- 

—Sofia Donici c) no. 

= Elena Donici d) 

=Barbe Horoţkov €) 

  

— 

a Aglae Alexandrina 

Gheorghe =S35, Vârnav =Ghermani 

=Olga Giers 

Teodor Roseti 

In 1829 Februar 27 lordachi Roset post. vinde 

agăi llie Cogălniceanul cu 1009 lei, socotindu-se pentru 

alt interes, toată partea sa din Draceni. (pg. 168). 

Razeşii au protestat; aga llie Cogâlniceanu s'a 

hotarât atunci să vânză moşia hatmanului Matei Roset 

—rudenia sa de. pe părinți—,; Era ocupaţie rusască. 

Paul Chiseleif, apoi General Mircovici primesc jalobe 

de la răzăşii de Drâăceni: loniţă Buzne, Vasile Popa, 

lordachi Negru. 

Se întâmplă însă o încurcătiiră. Până să facă hâr- 

tiile cu Matei Roset hatman, acesta moare. Aga lie 

Cogâălniceanu n'apucase a primi banii de la cumpără- 

tor. Rămânând văduva sa hătmâneasa Smaranda voește 

să numere dânsa banii 7000 lei, dar la întimpinarea rd-



văr primar cu aga Ilie Cogalniceanul (pg. 181), Ba spre a legitima hotărârea face observații Juridice asu- pra protimisirei: întăia Proiimisire este aq rudeniei de 
aproape până la ar -4 văr (gradul 6-a de rudenie); Și apoi ai răzeșilor ce vor fi dintrun bătrân cu „Vân- 
zătorii, şi apoi a celorlalți răzeși din “Tupul acelei mo- 

şia este POlcovnicul Ioniță Buznea, căruia i-a dat și 
toate hârtiile Drăcenilor, aceasta în 1831 Ghenar 31 
(pg. 182). 

Pentru dezbaterea acestui lung proces de peste2 
ani, avem un izvod de cheltueli, ce Ioniță Buzne polc. le-a 

“făcut. Se cheltuise 576 le; 29 parale, din cari 365 lei 
33 parale transport, statul la lași 2 luni şi 25 zile, și 
Oameni] de serviciu, aprozii, droșcări, logofeţi, etc, iar 
210 lei 36 Parale pentru Jâlbi, (pg. 180). Dar despre Buzneşti voiu Spune ceva la povestea 
moşiei Odobeşti şi Şopârleni, 5. Sopârienii. Părăsim Şirul - mcşiilor ce ating 
Prutul şi trecem la moșiile ce vin pe valea veche a 
Lilivei sau Lilei, zisa apoi valea Popârlenilor,. pe care 
curge apa Barahoiuluj 

€ cum scobori Şoseaua de la dealul Chersecosului, 

nălțime. Şesul Prutului are aici 4 -. lățime, spre 
otul Purcicăi, In față este balta /Irubeni, după vechiul 
iume al satului lui Hubă, ceva Mai sus de bălțile 
ula mare şi Sula mica. Valea este îngusta ute de metri şi cotește după Ondulaţiunile dealului 
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moghila“ a Răbâei, câ semn de hotată de ţară, au avut 

grija să sape şanţ şi să facă val—troian—și spre gura 

Şopârlenilor, până supt eodri merei ai Buneştilor, cum 

şi în sus supt Leușeni, ca să apere locul de hotar.. 

Din aceste lucrări strategice a eșit legenda lui 

Toma Alimoș, boer din țara tie jos, pe care bogatul 

în fantasie Radu Rosâti în romanul său „Cu paloșui“ 

il face voevod al Bârladului. şi tovarășul lui Bogdan 

Vodă la închegatea Moldovei. 
Pe această veche vale sau a Lilei, a Lilivei, adică a 

Liliacului, a fost vechea aşezare a Troeneștilor, sat sta- 

pânit de vechiul Ţâmpâu=—Taipă, de fiica sa Crăstina 

şi apoi de nepoata sa Mârina, în tot decuisul secol, 

XV-a; care mai apoi în 1533 lune 21 îl vinde cu 80 

zloți lui Dragotă Averescul!) și lui Neagoe Șopârlea-" 

nul. (pg. 1). 
| De la acest act, nu mai avem ştiri de Șopârleni 

din acte până cătră 1664, adica 130 de ani, sau 4 ge- 

neraţii, “ 

Cel dintai act ce vorbeşte de Şopârleni este din 

7172 April 2, (1664) dat în regeste, după un perilipsis 

din 1815 Dec. 20. (pg. 7), 
. Cumpărător atunci se arată Neculai Racoviţă hat- 

manul, Cu ce titlu cumpărâ Neculai Racoviţă ? E! era 

moşan în Şopârleni, cum spune zapisul lui Lazor Mârza 

din 7174 Mart 9 (1668) [pg. 8]. De aceia ne explicăm 

pentru ce unul din dealurile ce stăpânesc Şopârlenii 

spre apus se zice și azi dealul Celianului, şi anume 

podişul ce se ridică din sus de Râpi spre Arsura; Nec. 

Racoviţă hatmanul cumpără cu 5 zapise părți din Şo- 

pârleni şi anume: Aa 

a) bătrânul Frăi cu 40 lei de la nepoţii lui Fral 

(e la Nazariia Mihăileasa şi de la nepoata ei de soră Lala: 

pg. 7). | 

1) Acest Dragotă Averescul nare nici o legătură cu Oancea Ave- 

„ rescul din Oniceni, Poman, căruia i e dau. aceşti: urmaşi Toader, Petru 

şi Maruşea. (Surete ms. XLIIK, 1035).
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b) patru părţi din cinci, din bătrânul Badiul de la Lazor Mârza din Tăbălăești. (pg. 8), | c) bătrânul Scridon de la pr. loan și feciorii săi, (pg. 8). 
| d) bătrânul Voico de la Costantin fiul lui Craciun Lupu. (pg. 8), a €) bătrânul V/aicu de la lonaşco Costician (pg. 10). Unind arătările acestor 5 Zapise ar reeşi această în- crângătură pentru răzeșii din Şopârleni : 

Neagoe Şopârleantii 

    

  

  

= x 2 | fata at Baciu a ==Frăi =Scridon | =—Voico . ==Vlaicul | 
| fata -.- Laza x iată x caracal =Lupul =—Lupaş —Costician 

z| =  Litimia Badia] > Crăciun — ostol ls I 3 Pr. lon „ Lupaş lonaşco, Aposto — pp - 

. | ER3 | | Luca 
Poe 

- ! 
7 Lala Sz2zs Dănăilă Costantin Maria Se Lupaş | a * j Irina ad 

= Vasilache 
Ar urma dar dupa acte că pe 5 bătrâni: Frăe, Scridon, Badiul, V/aicul Și Voico, pe care îi cumpără hatmanul Neculai Racovita ș 1664—1669. Oviţă | între 

viță Vodă. | 
. De pe unchiul său Apostol Cehan, care avea ra- zeşie pe valea Lilivei, el venia Văr primar cu Gărde- ştii din Ghermănești, întrucât Vărul său Nec. Apostol 
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Cehan, are fată pe loana măritată cu un Gârdea, căci 

ştiut este că urmaşii lui Apostoi Cehan au rămas ră- 

zeşi de Fălciu şi Vaslui. 
Neculai Cehan hatmanul ținea în căsătorie pe Ma- 

ria fata Lupului Balș. (Surete VIII arborele genea- 

logic Cehan). | 

Neculai Racoviță avu o carieră politică „destul de 

frumoasă, Supt înriurirea tatălui său Racoviţă Cehan, 

care a stat logofăt al 2-lea toată domnia lui Vasile Lupu, 

spre a ajunge apoi mare logofăt supt Ghiculești supt 

Ştefan Lupu şi Dabija Voda între 1658 şi 1664, când 

moare la 15 Decembrie, fiul său mai mare a râdicat 

treptele boerilor, fiind comis în 1659 supt Ghica Vo- 

dă, spatar supt Ştefan Lupul în 1660—1661; apoi hat- 

man și pârcălab Sucevei supt Evstratie Dabija între 

1662—1665, hatman supt Gr. Duca Vodă în 1666; 

hatman supt lliaş Alexandru Vodă în 1667—1668, hat- 

man supt Duca Vodă în a doua domnie în 1669—1672; 

mare logofăt cătră 1672 la sfârşitul domniei lui Duca 

Vodă; fost mare logofăt supt Ştefan Vodă Petriceicu 

Vod4 în 1673, (lorga Doc. VII, 367), vel logofăt supt 

D. Vodă Cantacuzino în 1674-75, cedează logofeţia cea 

mare lui Miron Costin supt Anton Vodă Roset în 

1676-77, care avea în cinste pe fratele său lon Racoviţă, 

pe care îl pune mare spătar; ve/ logofăt la urmă supt 

Anton Voda Ruset în 1678 Ghenar (Surete V. 12) 

vel logofăt supt Duca Vodă în a treia domnie în 1679, 

rămânând apoi ca biv vel log. cedând locul iarăși lui 

Miron Costin. | 
Neculai Racoviţă moare în 1685 Mart 8. El îşi 

mărită pe fiica lui Safta cu Iordachi Roset vornicul, 

vestitul boer făcător şi râsturnător - de domnii, matca 

tuturor răutăților, după expresia figurată a lui “lon 

Neculce. El a luat prin însurătoare nu mai puțin de 

80 de moşii de la socrul său Nec. Racoviţă hatmanul, 

între care și satul întreg Șopârienii la Fălciu. (Ac. Rom. 

XVIII, 891, Radu Roseti, Pământul, 250). 
Odată intraţi Şopârlenii în mâna Ruseteștilor, au 

suferit soarta moșiilor Rusetești, cele mai multe din 

Moldova, 
înme
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lată ce ne spune un regest din 1766 Aug, 3 (pg. 110), că Vasile Roset stolnic Cumpără satul Şopârleri de la mătușa lui Victoria stolniceasă  Maăgurânița din țara Muntenească. 
| Să vedem filiaţiunea acestor 2 Rosetești, Iordacti Roset vornicul moare în 1719. El a lăsat 5 băeți și o fată: Ștefan Roset Vornic născut cătră 1670; Constan- tin Roset mare logofăt născut la 1675, contele Ne culai Roset (1680-1760), /ordacni Roset de Botoșani născut 1685, /on Roset, şi Catrina măritată cu Ilie Ca- targiul vel logofat. 

ne interesează descendenţii lui Constantin 

harnic în 1711 supt D. Cantemir (Let. 11, 301), vel paharnic supt Nec. Voda Mavrocordat în 1712-—1715 (Let. 11, 344), vel paharnic supt Mihai Vodă Raco- 
„Viță, fiindu-i nepot de vara primară, în 1716-1726, vel Vornic țarii de sus și de jos supt Matei Ghica Voda în 1727,—1732; (Lei. II, 364) hatman supt Cost. Vodă Mavrocordat în 1733, fiindu-i Vodă ginere, căci luase da curând în 1732 Noembrie 14 pe Ecaterina fiică-sa; 
„Vel vornic supt Gr. Ghica Voda în a doua domnie în 
1734—1741, întru cât era ruda Prin alianță. Gr. Ghica 

; Vodă fiind iul Ruxandrei Alex. Mavrocordat, mătușă 
„de .pe tată lui Cost, Voda Mavrocordaț ginere lui C, 
Roset vornicul, 

LL” | găsim ca biv ve] Vornic în 1743 C(Uricar 11, 119). 
| C. Roset are 3 fete: Ecaterina măritată cu C, 
Vodă Mavrocordat; Roxanda, măritată cu Barbu Va 

1) Victoria Parvu Cantacuzino are aceşti copii: Ștefan Cantacuzino, 
Ecaterina măritată cu lon Bălâceanu pah., Smaranda măritată cu sătrar 
Ion Slătineanu, Costantin + 1776, Jon paharnic însurat cu Maria Boziia- 
au și Sa/fa mă iltaţă cu Mincu Bărbătescu (după Leca şi: Filite), 

a
e
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Aceasta este vânzătoare Şopârlenilor în 1766, că- 

re îi vinde nepotului său Vasile Roset stolnic. (pg. 70). 

Vasile Roset stolnic are de fii pe C. Roset că- 

minar, care moşteneşte Şopârlenii în 1804. (pg. 121). 

C. Roset stolnic are acești ficiori: Matei Roset 

hatman, însurat cu Smărăndița; şi moşteneşte Șopâr- 

lenii în 1816 (pg. 136), pe Veniamin Roset arhimandrit 

şi egumen Doljeştilor apoi Vlădică de Roman la 1844 

și o fată, măritată cu T. Jora pitar. 

Matei Roset spatar, apoi hatman—ramura  Cior- 

tești—are de suportat mai multe procese cu Jorăştii, 

şi cu lordache Fote, ginerele său, pentru că Matei Ro- 

set se întindea cu moșia sa Sopârlenii până de vale 

în drumul mare al Hușilor, pe lângă movila Răbâei; a- 

ceasta în 1817 Mai 8 (pg. 136), şi abia după 10 ani 

în 1827 lulie 8, se hotarăşte hatmanului ca după ana- 

foraua din 6 Noem. 1826 să se oprească cu hotarul 

pe zarea dealului. (pg. 165). | 

In 1829 împresurarea tot continuă să se facă de- 

spre hatman Matei Roset. (pg. 170, 171). 

Matei Roset hatman stăpânia și Pâhneșştii, iar Șo- 

pârlenii la 1830 era moșie stearpă (pg. 171) şi fără a- 

șezare de sat (pg. 174). | 

Despre nişte pricini cu crâşmele şi orândătorii 

Şopârlenilor şi între polcovnicul Ioniță Buzne, fost 16 

ani orândătorul spatarului C. Roset, vorbesc actele 

din 1830. (pz. 174). 
ln 1630 hatmanul Matei Roset era mort, căci se 

vorbește de,soția sa hătmăneasa Smaranda Roset. 

(pg. 182), 
Ne oprim aici cu povestea moşiei. Sopârlenii, mo- 

şie stearpă fâra aşezare de sat. | 
16. Odobeștii. A doua moșie vecină pe din sus 

cu Şopârlenii este Ouobeștii. E greu de spus ce în- 

seamnâ tulpina lui Odobeşti, unde avem Odob-|-eştii. 

Supt numele de Odobeşti se gasesc mai multe l9- 

calități în țara: Odobeasca (Râmnicul Sărat), Odobea- 

sca (Teleorman), Odobeşti (R.-Sarat, Odobeşti (Dâm- 

bovițaj, Odobeşti (Bacău), Ojobeşti târg în Putna
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lânga Focşani, localitate celebră prin podgoriile sale de aici se chiamă Şi dealul Odobeștilor în Putna și Râmnic (Frunzescu). 
Toate aceste localitaţi îşi trag numele de la unu O s» 

Tulpina Odob o mai găsim în derivate ca odoba și odobeală. Dupa Cihac și Şaineanu odobeală, vine de la dub (stejar), de unde ă dubi, adică a tabăci piele în zamă de stejar (dubeală); iar Odo-bae, în loc de hodobae, hudubae, ar ți O casă stricată, un car stricat (Rezmeriţă). 
In odob, trebue sa avem particula o şi radical dob, care poate fi şi dub. Dob îl găsim în dobivati, dobiti (a căuta); și în Podob, podobie asemanare; la 

vea înțelesul de vreameş. Tot dob îl avem în dobitoc (lovire mortală, gramada) dobici (prada), o dobli (vituos), doboș (ascnnzatoare), 

pârcălabului de Chişinau, cumpărăturile făcute în Qdo- bești de la Nazaria, fata Cazacului, nepoata Frăei de Șopârleni, cum și de a Irimia, fecior lui Ștefan, nepot lui Ştefan Carca; şi zice hrisovul: „sta cumpărat din matca văii unde cură apa (Lilivei), la deal spre râsă- rit pâna în movila lui Andrei“, (pg. 107). Movila lui Andrei vine pe piscul ce] mai înalt al dealului ce sue spre Ghermâneșşti, şi are 158 m. înăl- țime, şi cata drept spre movila Râbâia. La un chilo- metru în sus vine movila Ju; Scripcă, 162 m, înălţime. Amândouă slujiau ca semne de hotar din vechiu a 0O- dobeştilor şi a Dinţenilor, 
Se constată că în Odobeşti erau din vechi aceiaşi stăpâni ca și în Şopârleni, şi că deci Troeneștii din 1533 cuprindeau amândouă moşiile, întru câț urmaşii lui Frăe vând și din Sopârleni Şi din Odobeşti, Diferen- 
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țiarea numelui Troeneştilor în Şopârleni şi Odobeşti 

Sa făcut după 1540, în a doua generație după Nea- 

gul Sopârleanul. 
Pe când în Şopârleni se așeza Neculai Racoviţă 

hatmanul, în Odobeşti se așeza Luca, pârcălabul de 

Chişinău, străbunul tuturor Luculeștilor de mai apoi. 

Am schița asttel aceşti vechi stăpâni în Odobeşti : 

Neagul Sopârleanul (1540) 

| 
  

  

— fată fată . 

= Frăi = Cârcă Ştefan 

| 
. 

fată Ştefan Cârcă Catrina 

= Cazacul 
= pr. Ioniţă 

| ÎN Ia 
Nazaria lrimia, fută Lazor Chircă 

=Mihăilă Cărco  =Gavril 
Ştefăneăsa 

Irimia, a. b. c: 

O alta serie de cumpărături le face lon vătavul 

în Odobeşti şi anume: în 1669 lulie jumătate de bă- 

trân cu 20 lei de la Gheţea, Mărica, Dănăilă, Mag- 

_dalina și Necula nepot de soră (pg. 9), iar în 1677 

Sept. 5 [pg. 10] cu 50 taleri părţile Stoanei, fata lui 

Gh. Boghiul. 
” 

Catra 1680 erau dar 2 stăpâni mai de samă Luca 

părcălabul şi Ion Vătavul. 

Odobeştii au stat în familia Luca trei generații, 

căci abia în 1724 Dec. 27 se arată că Tofana, fata lui 

Gavril Luca, nepoată Lucâi părcălab; împărțindu-se a- 

verile părinţeşti, i se vine în partea ei Odhbeștii şi 

parte din Dinţeni, moşie pe din sus de Odobeşti (pg. 

20, 107). 
In 1751 Oct. 14 (pg. 30) iar se vorbeşte de 0O- 

dobeşti, că se dau danie lui lon Botezatul, de cătră 

soacră-sa Catrina Rănguleasa, şi de feciorul ei Costan- 

tin Rangă. Dar dania aceasta îu cu bucluc, căci pah.



Lit 
Ștefan lamandi se sculă Cu pâră și zise ca moșia 0. dobcştii este a lui. Ion Botezatul face jalbă la Voda şi C. M. Racoviţă Voda scrie carte în 1756 Noembre 6 cătră Vladica de Huși Inochentie Și cătră Neculai Cogălniceanul ve] căpitan, ispravnic de Falciu, să cer- ceteze pricina. Ion Botezatul arata că moșia Odobeșiii a fost a socrului sau pr. Mihalache Huiban, și că i-a dat-o zestre la măritatul fetei sale Aniţa (pg. 40). Pe când ginerele făcea aceste jalbe contra “ pah. 

levii cu 40 lei de la Lupu și Anghelina îrați, strănepoți ai Boghiului (pg. 40). 
Intre timp moare Pr. M. Huiban; ramân feciorii săi, între care Toader Huiban condicar. Acesta în 

7269 [1760] pleaca cu noi jalobe la Vodă contra jic- niceriului Ştefan lamandi, ca pe bazâ unei hotarnice, 

îi încalcă moșia şi a pus pietre, Pe unde a vrut şi-l 
tulbură în stăpânire (pg. 60). Vodă Gr. I. Calimah 
scrie carte la Vladica Inochentie și lui „Mih.  Cehan 

nând 8 batrâni din satele megieșe și toți afirmă că 
jicnicerul Ștefan lamandi n'a stăpânit în. Odobeşti, ci 
neamul Boghiului, apoi pr. Mihalachi, cum şi D. Huiban 
Socrul lui Ț, Huiban; iar despre venit i-au stricat Ste- 
(an Gmandi 2 gropi de grâu şi o Srâmadă de mălai Pg. . 

| Se cheamă părțile cu carte de soroc la lași să 
stea în judecata, (pg, 65). Judecata se trâgănează,. O 

—
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partă în trei părți, după cei trei- copii ai Lucăi părcă- | 
labului: Gavril Luca, /rina şi Negrușa. 

17. Luculeştii. In cuprinsul moșiei Odobeştilor a- 
par Luculeştii încă din 1662, când Luca pârcălabul de 
Chişinău și ctitorul bisericei sf. Neculai cel sărac din 
lași (Viitorul...) a intrat ca “cumpărător în Odobeşti, 
De moşia Odobeşti se leagă numai o parte din Lu- 
culești, cum de alte moşii de la Fălciu se leagă restul 
(Cuzeşti C. seqq). 

Vom uni amândouă izvoarele: (vezi pag. LIV). 
Cine era jicnicerul Ștefan Iamandi ? 
In spița lamandieșştilor (Ispisoace V. 2 XXVII), gă- 

sim că Ştefan lamandi a fost feciorul lui lordachi la- 
mandi post. și nepot lui loniță lamandi post. Ștefan 
lamandi a avut alţi 3 fraţi: Panaite, Ioniță jicnicer şi 
Cristea pah. Spiţa ni-l dă ca urmaşi. El e stăpânul E- 
purenilor, pe din două cu fratele său Panaite: Actele 
Odobeștilor îl arată că el e suitorul Arbureștilor, cred 
însă că aceasta se face prin faptul că tatăl său a ţi- 
nut pe Anița Cărăbăţ, soră cu nevasta Lucăi pârcă- 
labul, bunul Tofanei, măritată cu Arbure, care îi ve- 
nea nepoată de văr primare. 

In 1770 Mart 19 (pg. 75) Alex. Botezatul capătă 
0 nouă carte domnească pentru alegerea părților sale 
din Odobeşti, despre răzeşi. Porunca s'a dat ispravnici- 
lor de Fâlciu să proceadă la hotărât Odobeştii. 

In 12 April 1779 lon Gordul vorni: de poartă şi 
cu lorest dechiul Episcopiei, merg la Odobeşti, adună 
8 răzeşi din împrejurimi, citeşte actele de proprietate, 
pe care > dă în perilipsis, arată hotarele moșiei: spre 
sud Șopârlenii, spre nord Dinţenii, spre apus cu Duda, 
Spre răsărit cu Tudorcenii. Semn de hotar la nord e 
movila lui Andrei. Se face iune de 25 stânjeni, ă 8 
palme gospod. Se dau măsurile în stânjeni și iese un 
trapez cu lungime de 54 îune, şi lârgime în mijiociu | 
13 şi jum. fune, (12 fune apus, 15 funi răsărit) ceia 
ce face circa 230 ha. (pg. 18).
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In 1785 Februarie, Aniţa Botezătoae și cu fiul ei 

Alexandru Botezatu, mărită pe fiica lor Catrina cu Tu- 

durachi Giurcăneanu din Huşi, „şi îi dă ca zestre între 

altele şi moşia Odobeștii“ cu toate scrisorile . ei, dar 

și soacrăsa să o ţie în casă şi să dea Dumnezeu să 

traiasca şi să-şi facă îndoită, caci cu zestre nici odată 

nime nu se mai ţine, ci cu puterea sf. Dumnezeu“. 

be (. Se face opisul documentelor Odobeștilor 

pg. 97]. 
Noul proprietar nu era un străin de Odobeşti. Din 

moși strămoşi el are răzeşie în Dinţeni, moşie pe din 

sus de Odobeşti. (pg. 98]. 

Tudurachi Giurcăneanul!) e bunul verilor mei de 

astăzi, mamele noastre fiind surori: Marghioala şi Da- 

ţa [Magdalena], fetele lui Gh. Ciofea dughengiu în 

Huşi cătră 1800. 

Tudurache Giurcăneanu era mort în 1817, când 

femeia lui Catrina capătă marturie de la 5 răzeşi me- 

gieşi că Odobeştii i-a avut soțul său câ zestre de la 

loniță Botezatul căpitan; acesta i-a avut de zestre de 

la socrul său pr. Mihalachi Huiban cu femeia lui Aniţa; 

și pr. Mih. Huiban i-a avut tot zestre cu preuteasa 

lui Ştefania, fata Mariei Băltagesei, care i-a avut mo- 

ştenire de la mama ei Negruşa, fata Lucăi pârcălabu. 

(pg. 141]. , 
In 1804 Mart 24 C. Arbure jicnicer se judecă cu 

T. Giurcâneanu pentru Odobeşti, şi divanul prln carte 

de judecată hotărăşte ca 2 pârţi să stapânească Toa- 

der Giurcaneanu şi o parte din Odobeşti să țină C. 

Arbure [Surete ms. XL, 3, 578). 

In numirea hotarelor Catrina Giurcăniţa arată că 

1) Giurcănean, corect Jurcănean, e un compus din Jur-că-an-ean: 

Jur-Jurcă-Jureani, Jurcăneanu, Ban arată origina de la Jurcani, an este nu- 

mele apelativ al satului de la intemeetor (Lungu-Lungani); că, vechi co e 

un diminutiv şi temenia, ce vine des în onomastica secol. XV: Baico, Bârcă, 

Bilco, Danco, Danca, Jurco, Deatcă, Farco, Fedco, Grinco, Hrinco. Hotev, 

ca, Vasco, (Vascani), Pasco, Onicico, Once. Şerbaco. Şcripcă, Deci ra- 

dical este Jur (st. Jur=ciur =djur =Fumu), 
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în 1817 Odobeştii aveau aceste moşii vecine: nord—Dinţenii, sud—Șopârlenii, soare răsare— Răbâia, soare apune—Duda [Sulenii]. Ă In 1820 Iunie 11, Catrina Giurcăniţa are judecată cu alte neamuri ale sale, veri primari ai săi. [Surete ms. XLIII, 575—581]. 
Din cartea de judecată se desprind acgste în. crânbături : . 

Pr, Mihai Huiban 

  

=Stefanca - | | 
Aniţa, losaf, Toader, - x x —I. Bote- călugăr  Huiban >Angheluţa - = Nastasia zatu căp, Condicar 

| 
IS Iaz ” 

, 5 = a. b. C, O ] EN VP Da să aa = 28 e 25 So we a 7 3 = o 
= iai Zz 

Q e 
o Se 

e 
> 

5, 3 E = S = = 
Ss > 5 = 
SE 

Theodor Popa 

Odobeştii 300 Sfânjeni cu toate scrisorile ei, ce am avut-o eu dată de zestre de la părinții mei iaraşi cu toate „scrisorile ei, cum Și părinții mei au aâvuto zestre de la bunii mei; asemenea O am trecut și eu zestre ginerului nostru Alexandru Buzne cu voe tuturor fe- ciorilor mei“. Foaea de zestre o  iscălesc Gheorghe Giurcăneanu și Tudurachi Giurcăneanu, | Dupa 4 ani de la nuntă „iscându-se sfezi pentru hoţară dinspre Păhneştii. lui Matei Roset. hatman se cere să se facă o nouă hotarnică, Acum în loc de fune 

A
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să măsoară cu lanțul ingineresc de 10 stânjeni dom- 

nești și iese aceste măsuri: Capătul apus (Duda) 288 

stânjeni (în loc de 300), mijlocul (apa Lilivei) 330 st. 

5 palme (în loc pe 341), capătul răsărit (movila lui 

Andrei, '370 st. (în Ipc de 389). | 

Se încălcase 41 stânjeni, pentru care se deschide 

proces. | 
Ne oprim aici cu povestea Odobeștilor cari au 

stat moşie Buznească până în timpul nostru, 

18. Dinţenii. In fundul văii Lilivei, mai sunto se- 

mie de alte moşii, ce vin în sus de Odobeşti: Dințeni, 

Brăteni, Scrivuleni, Fălfăeşti Răpele, Ghidişeni, Ba- 

rahoiul; nu ne vom ocupa de ele, întru “cât ele vor 

forma obiectul vol. XXI din. Surete, consacrat Cogăl- 

nicenilor din Râpi, volum care e în preparație până 

în toamnă. Nu putem însă lăsa de o parte actele ce 

privesc Dinţenii, megieşi cu Odobeşti, întru cât erau 

aceiaşi stăpâni şi la o moşie şi la alta. a 

Dinţeni, din vechiu Diniţeni, nu vine de la dinte 

(|. dentemi), ci e un diminutiv de la Din, Dinu, Diniţă, 

Dinuţă, ultima silaba din Constantin, rostit şi scris din 

vechiu Constandin, Din, cum din Gheorghiță a  eşit 

Ghiţă, din Ioniță-Niță, din Mihalachi-Lachi etc. 

Dinţenii erau din vechiu seliște nu selo, adică sat; 

putea să. fie vatră de sat, a îost de sigur cândva 0 

aşezare—selio—cu acelaș Diniţă—dar a rămas seliște, . 

pa dat naştere la sat. Dinţenii au fost moşie, .ce 

umblă pe bătrâni, cu șederea în satele megieşe. 

O întâmplare cu un furt de gropi de pâne face 

să se vorbească de Dinţeni, Inainte de 1705 vornicu- . 

lui Gheorghieș, ginerele Lucăi părcâlabului, căci ținea pe 

fata lui, pe Negrusa, care avea în Odobeşti 2 părţi 

din trei, i se îură 3 gropi de grâu, se cercetează ŞI 

să afla: că. tâlharii au fost 3 răzeși din Dinţeni: Sfe- 

rian, Gheorghiță şi Taistră, Cei doi dintâi își. plătise 

îurtișagul, iar Taistră îuge în lume. Când a fost o dată, 

tot înainte de 1705, dar după furtişagul celor 3 gropi 

de pâne, cade un bou d unui om în groapa de pâne 

a lui Taistră, Răzeșii în lipsa lui Taistră, au dat şi -
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groapa şi moşia din jur, ce era a lui Taistră, Lupului Hotnog. Se ridică cu jalbă Gheorghieş vornic şi ia şi groapa şi moșia lui Taistră, ia răzeși. In Diniţeni mai avea pârte şi Tofana, fata lu Gavril Luca și nepoata de frate Negrușăi Huibăneseii aceasta în 1725 (pg. 20).! 
Se mai fură grâu şi din groapa căpitanului Zaha- ria, care ia ca despăgubire 7 capete de vite. In pâra care a fost la divan, se arată că are sfadă de la ba- trânul Spicului din Diniţeni. 
Ca curiozitate se arată prețul unei gropi de pâine că făcea în 1761 (pg. 57) 54 lei și 6 bani și iata cum se plătește paguba: 

15 lei (o iapă cu mânz) lon Raţă 10 lei (o vacă cu mânz) Savin Raţă 6 lei (2 mânzaţi) Mitrofan Raţă „6_lei (0 gonitoare) 
37 lei. 

17 lei 6 bani rămân sa-i dea tot Mitrofan Rața în vadea de 4 săptămâni, 
Dupa 16 ani se arata stăpân în Dinifeni—se zicea şi se scria Dinfeni—Alex. Botezatu, ginerele popei Mi- hai Huiban, ginere de nepoată Negruşei; deci avea mo- şia prin zestre. Se tânduește o cercetare în 1777 Aug. 

» 

său de proprietate, dar vedem că după 9 ani, ginerele său Tudurachi Giurcăneanu, care se însurase în 1785 Februar [pg. 92] reclamă în 1786 Noembrie [pg. 95] 

jat lui Gheorghieș vornicul în 1705, urmează dar că Gheorghieş vornicul era strămoșul lui T. Giurcăneanu din 1756. 
19. Ghermăneştii, Moşia Ghermăneşti vine cea-mai a nord, şi închee patrulaterul studiat de noi, cu înce- pere de la Plopul cotului Purcica în sus pe Prut pâna a cotul Pruteţului Ciorăştilor, partea din sus a moșiei   
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Ghermăneștilor. Pe laturea din sus, Ghermăneştii își 

dau coate cu Ciorăștii, Vrâstaţii, Ocoalele şi Orțeștii. 

Nu trebue să confundăm Orţeștii din sus de Gher- 

măneşti cu Orzeștii Îscris pe alocurea Orțești] de pe 

Prut la Rabâia. Din aceşti Orţeşti din sus de Ghermă- 

nești au intrat părți în trupul moșiei Ghermăneştii sau 

Dinţenii prin cumpărături, cum face preutul Mihai Hui- 

ban în 1712 Aug. 8 [7220] care cumpără cu 35 zloți 

tătărăşti părțile popei Timofte, fecior Lacului din Or- 

țeşti, [pg. 17]. 
Şi alte frupuri din Orţeşti au intrat prin cumpă- 

rături în trupurile Odobeștilor, Dinţenilor sau Gherma- 

neşti. Așa: ciuntil Orţeştii în 1813. mergea din Râchi 

(la apus] până în apa Prutului [la rasărit], pe din sus 

se megieşia cu Drancenii, iar pe din [os cu Ghermă- 

neștii. (pg. 151]. 

Ghermăneștii au format întru început un trup cu 

Aleuşenii, caci Gherman, sare se găseşte fecior Beghiu- 

lui, şi nepot de soră lui Ilie star (Aliuş), el este acela 

care îşi face aşezare de sat ceva mai sus de Aleuşeni, 

și izbutește a da naştere unui sat. Gherman —Gher- 

mănești, întâi peste Prut, şi apoi cuvremea pe coasta 

dealului, ce stăpâneşte Prutul cu Pruteţele sale pe la 

locul zis Cotul Ghermănești—azi Valea Cânepei. 

| Aceşti Ghermaneşti vechi, cu Cotul Ghermăneşti, 

veniau între Merești şi Orţeşti, din a dreapta Prutului, 

iar peste Prut veniau ceva mai largi până în Ciorăști, 

Vârâţi şi Ocoalele. | 

Gherman a trăit pe la 1623, căci şi el împreună 

cu fraţii săi Bălan, Obreja, Gavril, Cristea şi lrimia 

vând părțile lor din satul, care acum se chiamă Dră- 

ceni, Lupului 3 logoiăt în anul 1623. Socotind că ar îi 

fost. om de 30 ani cel puţin, Gherman sa născut pe 

la 1390. Cea mai veche ştire de Ghermâneşti 0 avem 

în 1665 lunie 20, când vedem că Marco Toboş, fiul 

Măricăi îşi vinde pentiu un cal învaţat—biciuluit cu 

50 lei—părţile sale din Ghermănești, spătarului Darie 

(pg. 7, 27). 
| 

După 2 ani, acelaș spătar Darie cumpără alțe 2
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părţi din Ghermănești cu 32 ughi, şi anume: Cu 16 ughi pârțile verilor Gavril şi Pava! Frăţiman, lar cu 6 ughi părțile lui Bejan Ciocârlan, preţul fiind egal, In spiță ar fi âșa succesiunea : 

Gherman , i | 
, 

| 

E E Ă 
fată 

- fată . 
| 

=Frăţiman 
=x 

, 
| 

[> 
Marica . Solomia Gavril Frăţiman Ciocârlan 

=Toboş =Mărgilat x | o | | Marto Dănilă Pavăl Bejan x 
Toboş Mărgilat Frățiman Ciocârlan 
Aceşti 4 răzeși, veri întaăj şi a vând 5 Părți din sat din Ghermaăneşti “CU vatră de 

sat cu Pământuri de țarină, cu locuri de fânețe, cu 
bălți de peşte, din apa Şi din câmp» [pg. 27]; deci mo- 
şie întemeiată de A generaţii de Oameni, toți rude în- 
tre ei-—spiţa 4 şi B—nu răzeși [spiţa 8-a] arie spătarul. moare; fii sai n'au 

avut m'au putut să le. caute cele mai multe nesta- 
pânite“; aşa se îndrepta teste la judecată în 1746 Mai 
22, înaintea marelui  logofaț Sandul Sturza, Sandul 
Darie, nepot Spătarului Darie. (pg. 28) 

„din opt Părți o parte şi 
din a șeptea parte giumătate“, Mai erau stăpâni în Ghermanești la 1746, Căzg- 
neștii şi Moşeştii [loniță] şi Pă știi i 
se judecă cu Sandul Darie Şi primise cata și împărțala facută de vel logofat. - Cine era Darie spătarul ? Supt numele de Darie se 

—.
.
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întâlnesc mai multe persoane, cari n'au înrudire între sine. 
Aşa e Darie, fiul popei ot Dorohoi în 1647 (Su- 

rete IV, 54); ei sunt pomeniți şi prin 1661 (pg. 88); 
1668 (IV, 200).—Alt Darie din Podobiţa în 1673 (Su- 
rete V, 38)— Alt Darie din Jicoteni, Hotin în 1661 
(Surete IX, 155) Acest Darie are o veche spiță (Su- 
rete IX, 165).—Ali Darie vătag din Cohărești în 
1668 [isp. III, 2, 160).—Alt Darie din Horgeşti în 1675 
(sp. II, 2, 160). — Alt Darie frate cu Carnauca 
se dau fii lui losup Haliţchi, nepoți lui Gavril Haleţchi, 
în 1638 (Surete III, 72),—Alt Darie Ivan cu mulţi ur- 
mași se găsesc pe valea Elanului, care are pe Darie 
izbaşa, apoi hotnog şi pe Savin, în 1687 până în 1709 
(Surete VII, 140 seqqg. Isp. V, 2, 66).— Alt Darie din 
Gura Idriciului, tot în secol XVII. (ispisoace V..1, 22) 
—Alt Darie zis cel Negru din Bancovici, care izbu- 
tește prin 1710 să întemeeze O nouă aşezare, zisă 
Valea lui Darie, în locul a două selişte pustii: Mun- 
tenii seci și Muntenii-Puţeni (Ispisoace V, 2, 52 seqq); 
acolo se găsește şi spiţa acestiii Darie cel Negru. 

Toţi acești Dărieşti n'au nici o legătură cu Darie 
spătarul, care prin 1665 cumpără părți în Ghermâneşti, 

şi care e tulpina Dărieștilor boeri. | , 
Darie e un nume de botez, scurtat din Mardarie 

sau din Ardarie. cum Ghiţă e scurtat din Gheorghiță 
Darie spătarul din 1665 e Carabăţ Darie, ce se 

găsește vel comis în 1656—1658 (Uicar III, 280, VII, 

8, 46, Arh, ist. III 238, |. Antonovici, Doc. Bârladene 
Ul 61; Surete IV, 161). Ca vel comis cumpără satul 
Stărpeni la Lăpuşna, dând în schimb 170 oi mari de 
Lăpuşna şi 100 cârlani de Lăpuşna. (Cr. Huşului app. 
68), ajunge vel stolnic în 1658 (Surete lĂ, 151, 
Aceste slujbe le-a avut supt Gh. Ştefan. Partizan 
insă fiind personal a lui Gh. Ghica, cum ajunge sa- 
esta domn, îl rădică la rangul de mare spâtar, urmând 
În boerie lui Toderaşco lordachi Cantacuzino, care e 
fidicat la părcălabia Hotinului și fiind apoi urmat de 

Nec. Racoviţa, care ajunge apoi hatman. 
Dacă ar fi să luam arătările unui zapis, Darie era 

Spătar încă din 7156, când cumpără cu 35 lel și un
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cal biciuluit părți în Buneşti și Maxinești de la răzeși, 
[cr. Huşilor pg. 69] cred însă că e o rea lectură, 

Acestui Darie Carabăţ vel spatar îi putem da a- 
cești urmași: Andrei Darie [Surete IV, 269*), Ștefan 
Darie stolnic (lorga Doc XVI, 192), şi Gh. Darie spătar 
(lorga Doc. XVI 192), Costin Darie (arh. stat. lași). 

Acest GA. Darie spătar are 2 fii, pe /ancu Darie. 
şi pe_Gligorașco Darie, prin 1686 (isp. IV, 1, 104). 

Ca sa cumpere spatarul Darie Carabăţ răzeşii în 
Ghermănești, trebue să fi fost răzeş sau neam cu ră- 
zeşii de pe acolo. | După aceste date genealogice, să urmărim istoricul 
moşiei Ghermăneştilor. 

ln 1760 Iunie 8 un strănepot a lui Darie vel spa- tar din 1665, Velişco Darie, provoacă o nouă cerce- 
tare în Ghermăneşti. Gh. Beldiman Sulger și V. Adam Şăirar ispravnici de Falciu, cerceteaza “hotârăle Gher- măneştilor și dau cea întăi marturie hotarnică în semne Şi măsuri cu fune de 20 stânjeni și stânjenul de 8 palme domnești, pe baza mărturiei hotarnice a lui Gr, Burghele din 3 Iunie 1760, (pg. 55, 109). Se admite şi acum ca moșia  Ghermăneştilor a umblat și umblă în 8 bătrâni, din care un bătrân și jumătate se cuvine Darieştilor, iar 6 bătrâni și jumă- tate rămân răzeșilor. 

Moşia Ghermaneștilor formează un trapez cu baza mare (64 funii 13 stânjeni = 1239 stânjeni = 2883 m.) pe dealul de peste Prut, megieşă cu trei moşii: Cio- răștii, Vrăbieştii și Albiţa, baza mică spre apus, din movila lui Scripcă (Paval Scripcă Brănişteriul din 1500) de la Orţeşti, pănă în Nereşti (28 tune 2 stânjâni =592 stânjăni=1248 metri). A treia măsură se face pe șes, pe la gura Văei Cânepii şi iese 39 îune 5 st.=785 st. =1750 m. (pg. 44). 
Peste Prut Ghermăneștii trec până în Troian, unde 
*) Cu acest Andrei Darie clucer îşi leagă neamul lon Pruncu din Basarabia, prin o față a lui măritată cu Apostol Pruncu, din care iese Io- „niţă Pruncu şătrar, tatăl lui |. Prunca clucer, tatăl lui Ion Pruncul (Surete XI, 82). 
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este un stâlp vechiu de piatra în Troian. (pg. 45). 

In secolul XVII găsim următorii Dărieşti : Teodor 

Darie în 1700, Costin Darie stol. cătră 1759 (lorga 

Doc. XXII, 99). Iordache Darie ban în 1762—1776— 

1782. (Doc. Calimachi Il, 132) văr cu lon Pruncul. 

Velişco Darie paharnic în 1167 (Doc. Calimachi Îl, 194) 

și Ştefan Darie medelnicer în 1734. 

Fără a preciza exact filiațiunea, am putea avea 

pentru Darieştii de la Ghermaneșşti aceste generaţiuni: 

Carabăţ (1600) 
ol 

Darie Carabăţ (1665) 
spztar mare 

Ștefan Darie (1'700) 
stolnic mare 

Sandul Darie (1740) 

| 
Velişco Darie (1760) 

  

  

  

păharnic 

| 
Constantin, Catinca 

Darie —lon Gheleme 

| ÎN DI 
Manolachi, Neculai 5 eye 
„Darie Darie comis 2 aș 

Maria fata 2 Sa 
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In secol XIX găsim pe Costin Darie pah. 1806, stolnic 1808; pe Iordachi Darie jicnicer 1807, pah. 1809, post. 1825. 
Un alt bătrân în Ghermănești este al Burghele- ştilor, despre care vorbesc actele din 1783 Februar și Martie, în pâra ce a avut Toader Burghele, feciorul lui Gr. Burghele contra lui lonița Loghin, care jurând falş apucase a lua întreg bătrânul Burghelesc, că zu- pisul lui Vasile Burghele ar fi rau, Mustrându-l însă cugetul, el lasă cu limbă de moarte „şi a murit tru- dindu-se la darea suiletului cătră femeia lui Şi cătră feciorii lui le-a zis supt blăstam să ne: spue să ne luăm moşia că zapisul lui Vasile Burghele a fost bun“ (pg. 86). . | 

| s lacov Stamati, vladica de Huși și Darie Donici biv vel ban ispravni: de Fălciu, fac cercetare şi se află acestea : In 1675 Marcu Burghele a cumpârat cu 50 lei partea lui lonaşco ficiotul Dochiei. Fiul său Gligo- raşco Burghelea stăpânește o bucata de vreme până la 1708, când lonaşco Loghin jurând falş îi ia moşia, şi o dă la mâna lui Vasile Moș, din neamul Moşesc. Ioniță Loghin murise înainte de 1776, când ai sai Gafiţa Loghin [soţie], Istrate Loghin fecior cu femeia lui Safta marturisesc pentru zapisul 'lui Marcu Bur- ghelea. Judecata hotărâște să se ia Zapisul de la mâna lui Carp Moș, nepotul lui Vasile Moș, şi să se dea la mâna lui Toderaşco Burghelea și loniță Burghelea, feciorii lui Grigoraș Burghelea „nepot lui Marcu Bur- ghelea. (pg. 88), 
Toderaşco Burghelea stăpânea „a patra parte din jumătate de sat“, deci 0 optime, adică un bătrân întreg, 

apus, 4 îune, 4 stânjeni, 4 palme la mijloc şi 7 fune 5 palme la capătul despre răsărit pește Prut. (pg. 96). La cercetare răzeşii de Ghermaneşti Spun că n'au scrisori, ci numai cu stăpânire au stăpânit. (pg. 94), 
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În 1764 Episcopia de Huşi capătă danie de la un 

Gâvril, o parte din Ghermăneşti de peste Prut. (cr. Hu- 

şilor 289). o 

Intre timp se mai făcu 0 mărturie hotarnică de 

vornicul Gavril Conachi; aceasta cătră 1804, când îl 

găsim. pe vornicul Gavril Conachi hotarnicul Răbâei 

despre moșiile din jur. — . 

In 1805 Neculai Hrisoverghi judecă pricina între 

Cazaneşti pentru pârţile lor din Ghermăneşti. (pg. 123). 

ln 1816 razeşii d» Ghermâneşti călcară cu vitele 

lor moşia Drăcenii.a vornicului lordachi Roset. Isprav- 

nicul de Fălciu— Atanasie pah.—scrie carte la vornicul 

de Ghermaneşti să lipsascâ din călcare. (pg. 133). 

Tot în 1816 Burgheleştii, curgători din Toderaşco 

Burghelea îşi vând lui V. Popa din Scoposeni 3 st. din 

Ghermăneşti latul şi lungul merge din Râchi pâna peste 

Prut. (pg: 135). lată cum au urmat seria de Burghe- 

leşti în Ghermăneşti. 

Dumitraşco Burghelea 

  

  

  

    

  

  

  

Trohin, Urâta, " Marcu Burghelea _ Sârghe 

Burghelea 
[vândut] 

(Spiţa lui o găsim 
(n Surete ms. Vii 263) - - 

Gligore , Vasile 

Burghelea Burghelea 

Toader Burghelea loniţă Burghelea 
di | 
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În 1817 se face o nouă măsurătoare Ghermănești- lor de peste Prut de cătră D. Hârjeu vornic de poartă, dar de asta data cu lanț ingineresc de 10 stânjeni, lată măsurătoarea (pg. 137). 
- 

miază noapte 

  

    

Ciorăştii 50 st.] z0y St. 316 sŢ | 3U4 st. | 394 st. , lg 2074 'st. == 4625 m, E le 
23 

, 
Ş es e 

2 = [Ş Ghermăneștii de peste Prut &£ ză e [1 în 1817, I [LE 

120 st. | 130 st. sas Soo 464 st. 1 204, | =— 1482 st, 3304 a 
Tudorcenii. 

; pi 
> mai 

trei bătrâni: Ionașco, Moș şi Cazan, (pg. 143). In Dec 
29 același an, ispravnicii de Fălciu (N. Mavrocordaţ spatar, lon Carp comis) împreună cu Vladica Meletie 
cercetează pricina dintre neamul căzănese Şi Glodie- 

| 
|



LXXVII 

nesc și discută dacă moşia merge pe 3 bătrâni sau 

pe 8 bătrâni. Neputând însă lămuri chestia, hotărăsc 

ca pârâţii Glodeni să-şi stăpânească bătrânul Ionașco 

iară cumpărăturile Burgheleştilor, iar jăluitorii Cază- 

nești să-şi stăpânească 2 parți după neamuri. (pg. 143). 

Altă pricină era între Căzăneşti şi Moşeşti şi de 

oarece nu s'au putut dovedi că bătrânul  Căzănesc a 

îost vândut, să-şi stăpâneaccă cele 2 neamuri pă- 

mântul lor după 2 bătrâni; aceasta în 1819 Ghenar 9 

(pg 145). 
| 

Hiiza Cărâuţa, ce făcea parte din trupul Gher- 

mâneştilor aparţinea Catrinei Giurcâniţei, iata lui loniţă 

Botezatul, şi voind sâ-şi Vânză partea polcovnicului î0- 

niță Buzne din Pâhneşii, e împedecată de uuul din 

cumnaţii ei. Pe acest trup Cărăuţa era o datorie de 

D40 lei la Aiex. Papatil din lași din care datorie pri- 

meşte 140 lei de ia polcovnicul Ioniţă Buzie, ginerele 

Catrinei Giurcâniţa. (ps. 151). 

în 1826 Febr. 16 găsim o nouă jalbă a unui Ma- 

tei Gârde răzeş de Ghermăneşti conira vătavului Va- 

sile Glodeanul, că ar avea parte în bătrânul Loghin, 

pe când bătrânul Glodeanu ar îi vândut. (El cere în 

cercetare pe Vlădica de Huşi şi pe ispravnicul de Fal- 

ciu. (pg. 156). 
Abia în 1826 lulie 28 întră Ilie Cogălniceanu agă 

în Ghermâneşti, cumpărând cu 8250 lei părţile Catin- 

căi Darie „câtă este din a dreapta: Prutului** după ho- 

tarnica din 1760 lulie 30, (pg. 158). | 

Darieştii îşi aveau părţile lor din Gherinănești 

în partea de jos despre Mereşti (pg. 166). Acestii 

părți i s'a zis Valea Cânepii, nume ce se dădea şi la 

partea din sus a Mereştilor. In acest cot al Ghermă- 

neștilor în 1826 Martie 20, căpitanul loan Mighiul 

cumpără 3 stânjeni a 16 lei unul (48 lei) părţile cli- 

ronomilor lui Manolachi Darie, Gheorghe Darie şi Ca- 

tinca Darie (pg. 171). | 

lată față în față pe cei 2 protagoniști: aga liie 

Cogălniceanu şi căpitanul ton Mighiul, răzeși cumpără- 

ţori în Ghermâneşti; unul în 1826 de la Catinca Darie
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Și altul în 1829 de la nepoții acestei Catincăi „Darie, măritată cu Gheleme, feciorii lui Manolachi Darie, Cel dintai pas făcut de căp. Ion Mighiul este jalba din 1830 Mai 19 prin care cere să răscumpere părțile Cumpărate rău de aga llie Cogălniceanul, de acum trei ani în urmă, pe care Îe ținuse mai înainte în „arendă cu anul de la comis Neculai Darie. Și zice în jaloba căp, 

Căpitanul Mighiul greşise cifrele. Vânzarea s'a fost 
făcut pe 1500 Iei, nu pe 1000 Cum spunea el; iar: dacă 
în zapis s'au pus 3250 lei, prisosul de 1750 lei s'au 
socotit facerile de bine, ce au Cunoscut de la d-luj agă 
Ilie Cogălniceanul (pg. 176). Căpitanul Ion Mighiul mai Cumpără în Ghermă- 
neşti partea lui D. Gheleme căminar, care statea la 
orohoi, cu toţi irații sai. Cum Tăzeşii i-au cosit fânul 

se cere să se facă O Măsoriște a' fânului, (pe. 176), 

Ion Mighiu Pleacă cu o noua jalbă contra răzeși- 
lor de Ohermăneșşti pentru încălcare, Schimbându-i-se 
pietrele hotara (pg. 183). Se face o noua cercetare şi 
0 nouă măsorişte în 1831 Mart 8, Rânduiţii 

Giurcăniţei 
Vechil a 

agăi Ilie. Măsura se face pe frej locuri după obiceiu, 
Capătul despre apus, din Orţeşti Până în Mereşti și 
iese 28 fune și 1 Stânjen, în loc de 2 stânjeni, pe la 
Gura Văii la apus iesă 36 fune «palmă; iar spre ră- 
sărit la Prut nu s'a măsurat, fiind locu de pricină, "Din acectea căpitanul Ion. Mighiul avea să tragă 
3 îune 2 st, (apus), 5 fune (valea Cânepii) (pg. 183). 
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LXIX 

Fiind procese iscate cu Vasile Glodeanu ispravnic 
de aprozi, răzeşii de Ghermăneșşti dau în 1831 vechi- 
lime la mâna căp. loan Mighiu, și se leagă că acei ce 
nu vor lua parte la cheltueli de judecată să nu aibă 
parte la câştig în răscumpărarea bătrânului Loghin, 
(pg. 185). | 

In 1832 se face o nouă cercetare în Ghermănești 
și se aleg cei 8 bătrâni din Ghermâneşti în următorul 
mod : 

Bătrânii din Ghermăneşti : 
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Un nesfârşit lanț de cărți de soroc pentru stat 

în judecată căpitan loan Mighiu cu răzeşii. Ei arată 

că căp. loan Miphiul are drept să-și stapâneasca un 

bătrân şi jumătate în Ghermăneşti, partea Dariascăi, 

(pg. 187); dar având price cu răzeșii aceştia în 1833 

Oct, 29 cer protimisire să-l scoată pe căpitan din stă- 

pânire (pg. 189). | | 
In valea Cânepii, partea din jos a moșiei Gher- 

măneşti mai intră stol. Matei Gârde, care cumpără de 

la Catrina lui Ştefan Trandaf părţile sale cu 25 lei, a- 
ceasta în 1835 (pg. 192). | i 

„După 4 ani de judecată căpit. lon Mighiul face 

întăiul izvod de cheltueli pentru stat în judecată pen- 

tru dezbaterea Ghermăneștilor şi Leuşenilor la Leova 

şi Chişinău. Cheltuelile se râdică la 374 lei, bani chel- 

tuiți în 79 zile, cât au umblat peste Prut, (pg. 194). . 

O noua vechilime capătă Căp. loan Mighiu în 1836 

Ghenar 28 de la răzeșii din Ghermaneşti și Leuşeni. 

1
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Cei ce iscălesc vichilimeaua sunt numai Mighiuleştii și anume : | | Toader sin (fiu) Simion Mighiu, Vasile zet. (gi- nere) Simion Mighiu, Andrei zet' Simion Mighiu, ae mandi Brânză zet Simion Mighiu, Nastasachi sin Za- haria Mighiu, Vasile Mighiu pasnic. | Ei mai arată cs toţi se trag din bătrânnl lon Mi- ghiul, Zaharia Mighiu și Simion Mighiu, frați, cari se trag din Anuşca şi Anuşca se trage din Loghin. (pg. 195) Cu acest chip ne explicam spița curpătorilor din Aliuş şi întocmită în 1800 Oct. 10 [pg. 119). 
lie sar (Aliuş) 

Ion Aliuş 
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Loghin 
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| 
Ioniţă Loghin 
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Anuşca Loghin 
loan Mighiul 
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In 1837 se face o nouă măsorişte a Ghermăne- 

știlor, pentru curmarea pricinilur iscate cu megieşii din 

Valea Cânepii şi din Mereşti. Se aleg părțile, câp. lon Mi- 

ghiu 111 st. 3 palme la apus; 146 st. 1 palmă la mi- 

loc şi 191 st. la Prut (pg. 202]. 
Pentru toate aceste pricini, răzeșii—20 la număr— 

simțesc nevoia de a înoi şi prelungi vechilimeaua dată 

căpitanului loan Mighiul și se angajază că acesta um- 

blând 7 ani prin judecăţi pentru a le desbate moșiile 

și de aici și de peste Prut, cei ce nu vor lua parte 

la cheltueli li se vor lua părțile. Aceasta în 1838 Iulie 
2. [pg. 207]. a 

Prima urmare acestei însârcinări este că 34 răzeși 

din Cotul Ghermăneşti se aranjază cu căp. lon Mighiu 

„că va lăsa în pace bucata de moşie ce oau fără se- 

lişte în sat în Ghermâneşti“. [pg. :209]. 
Retrăgându-se apele Prutului se face o nouă mă- 

sură a Jaturii despre Prut şi se găsesc numai 963 st. 
—în loc de 1007 stânjeni—aşa că se reduce partea căp. 
lon Mighiul—un bătrân și jumătate—acea cumpărată 
de Darie spătarul—la 183 stânjeni 4 paime, în loc de 

191 stânjeni. (pg. 209]. 
Un prim izvod de cheltueli îl prezintă loan Mi- 

ghiul răzeșilor în 1839, în sumă de 271 lei, în care 

cetim o pagină de moravurile juridice, că a trebuit să 
de 20 lei pe 'o căpăţină de zahăr dar dat prezidentului. 

pg: 210). 5 | 
Căpitanul loan Mighiu făscumpără 100 stânjeni 

din Cotul Ghermâăneștilor şi nu voeşte să dea parte 
răzeşilor; aceştia în număr de 8 cheamă in judecată 
pe câpitan în 1839 (pg. 210]. O serie de cărți de che- 
mare în judecată urmează acesteia [pg, 211]. Un nou 
izvod de cheltueli se pregăteşte, în care loan Mighiul 
arată că a cheltuit 1568 lei. [pg. 213|. 

Răzeşii nu iau parte la cheltueli, ci se mulțumesc 
a ceda căp. lon Mighiu toată partea lor din Ghermă- 
neşti, răscumpărată de la aga Ilie Cogălniceanul, pen- 
tru care a stat în judecată de la 1830 încoace. Aga 
Mie cumpărase moşia de la Catinca Darie, mama îra-
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ților Gheleme în 1828, iar aceasta o cumpărase de la C. Darie în 1792; toate cheituelile de judecată. şi plata răscumpărărei fiind făcute numai de căpitanul loan Mighiul, răzeşii îi cedeaza lui toată partea lor« [pg 26). O serie de cărți de chemare în judecată urmează în 1841—43; In ceia ce Privește partea Tăscumpărată de la post. Ilie Cogăl!niceauu în 1830 cu 1500 lei, se 

câp. A. Gheleme să întoarcă banii răscumpărării căp. I. Mighiul, întru cât era hnevrâsnic la vânzarea ce-a făcut-o maică-sa“ [pg. 221]. Mai mult de 20 cărți de stat în judecată. cu ră- ? zeşii urmează acesteia; se vede ca sa făcut o nouă 

In 1842 Noembrie 1, căp. loan Mighiul cumpără 
Cu 14 galbeni 31 st, în Scrivuleni. de la Ion Popa. 
[pg. 220). . 

| 

le purtă de 15 ani cu aga Ilie Cogâlniceanu Și cu 
răzeșii din jur, la lumina opaiţului de țară îşi face 
izvodul tuturor cheltuelelor purtate de la 1830 încoace, 
Și iesă că a cheltuit 1053] lei 20 parale „fac toată 
starea ce am avut pe acest Pâmânt, cari din urmaşii 
mei se vor împărtăși din acesţ Pământ și nu mă vor - griji pe mine şi pe maicăsa, că noi ca unii ce ne-am fot judecat, nam Pulut a ne griji” după cuviință, că 
datori sunt urmașii cei ce vor intra cu Stăpânire, a ne griji za legea creştinească ca pe nişte Părinți“, „ 226]. 
pe Căpitanul trăeşte mulţi ani după aceasta, O serie 
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de alte cărți de chemare în judecată urmează acestora. 
In 1846 Dec. 8 căp. loan Mighiu cumpără de la fe- 

ciorii Gafiţei, soția lui Sim. Arhiri 3 palme şi 6 par- 
mace din Ghermăneşti [pg. 229]. 

O serie de alte cărți de stat în judecată pentru: 

Cotul Ghermănești—două coturi—rupte de apele Pru- 

tului, se răfuesc ca fiind una și aceiași moșie, Gher- 

măneștii, pe amândouă malurile Prutului, să se stăpâ- 

nească după analoghie. [pg. 233|. | 

Se face măsoriște cotului Ghermănești în 1849 și 
iese aceste măsuri: 454 st. la capătul dinspre Prut 

(pg. 235]. a | 
Cap. loan Mighiul primeşte în Ghermănești păr- 

țile vărului său Toader sin Simeon Mighiul din Leu- 

şeni pentru cheituelile vechilimelei, iar alte 4 palme ce 

avea în Scrivuleni le dă pentru 4 palme din Leușeni 

(pg. 234]. lar o' palmă și 2 parmace din Ghermăneşti 
le ia de la: lamandi Brânză și Vasilca pentru un plug 

la arat într'o zi. [pg. 234]. In 1850 Noembrie i, căp. 

loan Mighiul cumpără 32 fălci din Cotul Ghermăneşti 

de la stol. Vasile Glodeanul câte 8 galbeni falcea. 
(pg. 236). Aceste părţi i se aleg în stânjeni la 28 Sept. 

1851 și se găsesc că cuprind 55 stânjeni pe zarea 

dealului despre apus, 67 stânjeni prin valea Cânepii, 

73 stânjeni capătul despre Prut; iar lungul a venit 

1003 stânjeni [pg. 240]. 
In 1852 răzeşii Michiuleşti din Ghermăneşti, . veri 

căpit. loan Michiul, vând câte 5 palme, ce lise veniau 

în Ghermăneşti și Leușeni, și anume: Cost. Michiu, 

Vasile Michiu, Ștefana Michiu, Dumitrachi Michiu şi 

Aniţa Michiu, câte 50 lei stânjenui, ceia ce face 3 st. 
și O palma. Pentru 10 palme din Leuşeni Vasile Mi- 
chiu a luat de la căp. 1. Michiu un stânjen din Seri-.. 

vuleni, iar pentru 15 palme — 1 st. și 7 palme —a luat 
94 lei |pg. 241). | 

In 1853 câp. loan, Michiu cumpără cu 25 lei.5. 

palme .din cotul Ghermăneşti de la Safta lui lon Da-. 
mie, fata Soironiei, nepoată, lui lon Michiu, ce-i venia - 

lui nepoaţa de oră, (pa. 243|.
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În 1854 Mart, 22, căp. loan Michiu cumpără de la ginerele sau Hristachi Boureanu 7 st. moșie din Cotul Ghermaneşti — a falci 16 prăjini.. Acești 7 stân- jeni îi luase pentru alţi 7 stânjeni din Scrivuleni, vân- duți maiorului Mih. Cogalniceanu. (pe. 246). In 1854 Mai 5 se aleg în Scrivuleni 3 stânjeni, căci 10 stânjeni apucase a se vinde maiorului M. Co- gălniceanu, (pg. 247). 

De și loan Michiu câp.. Își maăritase fata sa Sma- tandă cu Hristachi Boureanu, feciorul călugărului Ma- xim Boureanu încă din 1847 (pg. 239), foaia de zestre e din 1856 Ghenar 2]. ] se dă 7 capete vite mari, 20 oi, 6 stupi și 30 stânjeni moşie în, Ghermăneşti, Căpitan loan Michiu mai face următoarele cum- părături : 
a). 7 stânjeni în Ghermăneşti cu 20 galbeni de la I. Cazan, de pe bătrânul Hilohi Cazan [1856 Mart 9, . Pg. 249). 

„._b). părțile lui C. Popa bătrânul Loghin cu 12 gal- beni, în 1856 Mart 28 (pg. 250). lar î n 1857, se aleg despre Tăzeși toate Părțile lui loan “Michiu următoa- rele întinderi: 
27 st. 5 P. 6 p. capătul despre apus 29 st. 3 p. 6. P. mijlocul 36 st. 6 p.2p. capătul despre răsărit 

lar peste tot căp. lon Michiul avea în 1857 | 61 stânjeni, din cari 23 sţ, 5 Dec palme în Leușeni, ' 37 st. 3 palme în Cotul Ghermâneşti. ( il Iar 

iu, deci ne ot de vară lui loan Michiu, [pg. 256). p 21, Neamul Michiu. Din arburele genealogic, ce 

I
I
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urmează studiului, cetitoriil va vedea vechimea legătu- 
rilor de pământ, ce are neamul Michiu după strămoa- 
şele sale ţutgătoare .din Ilie Căliman, zis și Aliuș. 

Cel dintăi Michiu pomenit în spiţă este soțul A- 
hușcăi Loghin, tata lui Ioniță Loghin şi a Gafiţei, ne- 
poată lui Loghin şi a Ulienei, unul din bătrânii Gher- 
măneştilor. 

Din actele moșiilor de la Prut nu putem ști cine 
sunt suitorii acelui lon Michiu, ginerele lui Ioniță Loghin. 

Avem însă știri în bugetul țării Moldovei din 
1763, că între jupânesele cu drept de scutelnici, era 
şi una /iinca Joroae a lui Michiu. (lon Neculce V, 74), 
Această pomenire scurtă a unei văduve cu 2 nume 
arată ori că llinca era fata lui Michiu şi văduvă după 
Părbatul ei Jora, ori că fiind de neam Jorăsc, devenise 
vâduvă după soțul ei Michiu. Şi întrun caz și în altul 
reiese legătura de înrudire între Michiu din 1763 şi 
Jorăștii din 1763. 
An aceiași samă a visteriei din 1763 se pomeneşte 
de un Antohi Jora postelnic (1. Necul:e V, 73); Cine 
era acest Antohi Jora postelnic ? 

In spița Jorască dată mai sus, găsim că Antiohie 
Jora post., era fiul lui Neculai Jora post. şi nepot a 
lui Antiohie Jora marele logofăt din începutul secolu- 
lui XVII. Acest Antiohie Jora post. avea 2îraţi: Toa- 
der Jora pitar, căsătorit cu fata lui C. Roset şi pe. 
Mihai Jora ban, probabil căsătorit cu liinca Michiu, 
soră cu taţăl lui lon Michiu, ginerele lui loniță Loghin. 
Loghineştii erau răzeşi mazili Ja Ghermâneşti în secol 
XVII şi XVIII; Jorăştii erau răzăşi boeri la Răbâia, . 
moşie vecină cu Ghermâăneştii. 

Prin încuscrire neamul Michiu se leagă cu neamul 
Jora, ramura de la Prut. | 

Ce să însemne patronimicul Michiu ? 
Lupta între forma Mighiu și Michiu durează până 

în 1884, când se părăseşte cu totul forma Mighiu și 
învinge forma Michiu. Cu accentul pe silaba Mi-chiu, 
nu gum grăesc Muntenii, cu accențul pe silaba chi,



LXAVI 

făcându-l trisilab, Mi-chi-u; nu bisilab cum se rostește la noi Mi-chiu. 
Cu cât ne râdicarm în susul Moldovei, vedem 0 tendință de Suiuralizare a sunetelor consonantice : crier devine gtier; orhei, devine orghei, highienă de- vine Shighienă; așa că avem a face aici cu 0 intluență malorusa asupra gâtlejului moldovenesc. Moidovenii au slăbit sonarea consoanelur; aşa guturalul moghilă, trecut prin Ruteni ca mohilă, a devenit în gura +mol- dovanului ca labiala movilă. 
Aşa şi în rostirea Mishiu-Michiu, noi nu putem prinde de cât forma lui Mitiu, adica un diminutiv de 

Prin apscopă silabe inițiale Di, a râmas Mitre, de unde familia Mitrea; Din Dumitru, a ramas forma Mitru, Prin alunecarea licidei vibrante r în grupul /r,care a. menținut întreg pe u final, în “Mitru, ca ta pentru, teatru, grupul tr prin desmerdare în faza copilăriei, când copilul nu poate articula pe T, Şi zice vâf [vârt], dum [drum], a zis Mitea [Mitrea], Mitu [Mitru], de unde UȘOr s'a ajuns la Mitiu. 
- „Dar fi în Mitu reprezintă o articulare prepalatală, adică atingem cu Vârful lățit al limbei gingina şi dinţii -(i i în părțile nor- 

Deci Mighiu, Michiu, este Mitiu; iar. Miţi St iu eşte Dumitru, ca şi Mitrea, Mitru, Mitu. Cât de forma străveche populară Sân-Medru nu intră în socoteală aici. 
Dau părerea că după rostirea Suturală a lui fin chiu-ghiu, cei dintăi Michiu, ce se găsesc în văile Pru- tului, Ghermanești-Leușeni, sunt veniți din nord, unde şi Jorăștii îşi aveau moşiile lor ȘI înrudiţi cu Jorăştii prin acea [/eana Joroae a lui Michiu. 

p
a
 

a
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Acel prim Michiu a avut pe lon Michiu, care ia în 
căsătorie pe Anuşca Loghineasă din Ghermăneşti;, a- 
ceasta înainte de 1800, căci căp. lon Michiul, fiul său 
era deja bătrân în 1846. 

Acest Ion Michiul are 5 copii: “Zaharia, căpitan 
Ion, Sămion, Sofronia şi Ioana. 

Din Zaharia Michiul se trag prin Dumitru Michiul, 
Michiuleştii de la Vaslui, în bătrânul lon Michiul în- 
vățător pensionar. Din Sâmion Michiul avem pe 'Toa- 
der Michiul paharnic, alte ramuri de la Vaslui, la Băl- 
taţi, pare în 1822 ia în câsătorie pe Ruxanda Bodescu 
şi ate un copil pe Vasile. 

Despre Bodeşti, de la care avem schitul Bodescului 
în Bălțați şi Tăoști la Vaslui, avem o întreagă condică 
de acte, rânduite de spat. lacov Veisa (Acad. Română 
ms. 3280), cum şi o mare spiță de neam a Bode- 
ştilor. | o 

22. Incheere. Cetitorul a -putut observa din des- 
voltarea vieţii istorice pe locurile de azi ale Drăcenilor, 
că s'au perindat atâtea neamuri. de oameui—15 gene- 
rațiuni—ceia ce insamnă că avem ştiri documentare de 
peste 500 ani, de la 1400 încoace; iar că pe toate le 
stăpâneşte misterioasa movilă a Răbâei, istorică prin 
faptele de arme petrecute în juru-i, dar urzită când 
nu era țară Moldovenească, ci alte state şi popoare 
mai vechi, slujind ca movilă de strajă de ţară. 

Dacă ici pe colea se pomenesc nume de boeri 
mari, ca Roset, ca Jora, nu aceştia de la Prut erau 
ramurile cu preponderență politică, ci erau acele le- 
giuni de răzeşi-mazili: Mărmurenii, Aliuşenii, Jorăştii, 
Cerchejii, Cogălnicenii şi la urmă Michiuleştii. 

Fericite au fost aceste meleaguri că ne-a dat 
nume nouă în istoria noastră pe Mihail Cogălniceanu, 
cea mai complexă şi representativă figură culturală și 
politică a jumâtăţii a doua din secol. XIX. Dacă laşii 
—capitala—a dat lui Mih. Cogâlniceanu, avântul ide- 
ilor mari, răzeșia lui de la Râpi, Dinfeni, Brăteni, 
Ghermăneşti, Drăceni, Scrivuleni, Ghidișeni cu fantoma
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_Răbâei, a răsădit în sufletul acestui mare moldovan, simțul intim al nevoilor nouă de stat, râdicând în vază pe cei de jos, el singur fiind de iapt un Aomo novus pe arena politicei interne, 
Cine citeşte frământările de răzeşi-mazili ale căpi- tanului loan Michiu, vede Şi în acest tip uitat de vreme, îrăsăturile caracteristice ale răzeşului cu .dragoste de țară, de moşia lui, pentru care nimica nu poate să-i pue piedici, pentru a ne explica sufletul acelui care mânat de taina adâncă a pământului şi de cultul îna- intaşilor săi, a înlesnit tiparnița acestui al XVII-lea volum de Surete, închinat prin dragoste şi priethnie de peste o jumătate de veac, lui Pavel Michiu și celor ai lui, 

GH. GHIBĂNESCU 
„laşi, 1 Martie 1927,
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SURETE ŞI IZVOADE 
, . VOL. XVII. 

(DRĂCENII şi împrejurimile sale, Fălciu) 
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1. 704 tără lună 21 (1533) fuşi. 

lui Dragotă Averescul zi lui Neagul Şopâr 

cu 80 zloți în 7roeneşti de la Timpău, 

Petru Vodă Rareş întăreşte 

leanul cumpărăturile ce au făcut 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Patru Voevod, domi 

țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 

noastră tuturor cui pre dânsa vor cata sau cetindu-li- 

se 0 vor auzi-0 ; adică au venit înaintea noastra. şi 

înainte a lor noştri moldoveneşti boiari Mărina, fata 

Crăstinei, nepoata lui Țămpău, de a ei bună voe de 

nimene silită nici împresurată, și a vândut a ei direaptă 

ocină din direse de cumpărături, ce a avut bunul ei de 

la părintele domniei meale, Ştefan Voevod, a patra 

parte de sat din Troenești la. Prut, din partea de sus, 

aceia 'au vândut-o slugilor noastre lui Dragotă Averes- 

cul şi lui Neagul Sopârleanului pentru 80 zloți tătărâști. 

Şi ale noastre slugi Dragotă Averescul și Neagul Șo- 

pârleanu au plătit deplin toți acei bani 80 zloți tătărăşti mai 

sus scrişi în mânule Marinei, fetii Crăstinei, nepoata 

lui "Țămpâu înainte noastră şi înainte alor noştri „boiari. 

Deci noi văzând a lor de bunăvoe tocmală şi deplină 

plată, și noi aşijdere şi dela noi datu-le-am şi le-am 

întărit slugilor noastre lui Dragotă Averescul şi „lui 

Neagul Şopârleanul acea a patra parte de sat din Tro- 

eneşti pe Prut din partea din sus, ca să le fie lor 

şi de la noi uric și cu toate veniturile lor şi copiilor 

lor şi nepoților lor şi strănepoților lor și împrăştieților 

lor şi la țot neamul lor, ce li se va aleage mai de 

aproape nerușuit nici odănăoară în veaci. lar notarul 

acelei a patra parte din Troeneşti, ce-i la Prut, din 

partea din sus să-i fie din a patra parte pe tot hota- 

ziul, iar dinspre alte părţi pe vechile hotară, pe unde
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din veac au umblat. lar la aceasta este credința donm- 
nei meale, Pâtru Voevod și credinţa prea iubitului fiu 
al domniei meale Bogdan, şi credința boiarilor noștri, 
credința pan Hurul dvornic, credința pan Trotușar, 
credința pan Scripcă, credirța pan Vlad și pan Toader 
parcalabi de Hotin, credința pan Danciul și pan Li- 
ciu parcalabi de Neamț, credința pan Zbiare şi pan 
Crăciun parcalabi de Novograd, credința pan Mihul 
portar Sucevei, credința pan Drăgşan spatar, credința 
pan Glavan visternic, credința pan Albota postelnic, cre- 
dința pan Popăscul ceașnic, credința pan Colun stolaie, 
credința pan Draxin comis și credința tuturor boiarilor 
noștri a mari și a mici. lar după a noastră viață și 
domnie cine va fi domn în a noastră țară din copii 
noștri sau din al nostru neam, sau pe oricare altul 
Dzeu il va aleage sa fie domn pământului nostru al 
Moldovei, acela să nu le strice a noastră danie și îni- 
tăritură, ci să le întărească şi să le împuterniciască, căci 

că ei singuri au cumpărat cu ai lor drepți bani, lar spre 
mai mare tărie şi putere a tot ce s'a scris mai sus, 
poruncit-am la al nostru credincios Toader logofat să 
scrie și a noastră pecete s'o lege la această carte a 
noastră. A scris- Golăi în Huși la anul 7041 luna... 21. 
„Obs, Pergament slavon la Ac. Rom, peceţi No. 292. 0- 

riginalul a aparţinut mănăstirei Slatina. 
Numele Șopârleanu ne duce la Sopârlă, boer cunoscut 

pe vremea lui Ştefan cel Mare (IL. Bogdan Doc, il, 274), când 
prin 6991 Sept. (1482), o fiică a acestuia Neacşa, fata lui Mi- 
hăilă Șopârlă, vinde cu 80 zloți jumătate din selişte Sopârleni 
fraţilor Ignat şi lon Tintiul, ” 
Nu seepoate şti pe ce apă erau aşezaţi aceşti Şo- 

pârleni, în 1482, căci textul e rupt când zice: ta prodala toi 
polovini selişti ot Şopârleani na... potocu „de a vânduta- 
cea jumătate selişte din Şopârleni pe apa...“ 

Cei 2 cumpărători: Dragotă Averescul şi Neagul Şopâr- 
leanul şi-au legat numele lor de 2 sate la Fălciu: Avereştii pe Crasna şi Şopârlenii pe apa Lilivei, înlocuind vechiul nume 
al Troeneştilor. 

Numele de Troenești e foarte interesant de reţinut, căci 
. 

?
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în vecinătatea Sopârlenilor peste deal vine marea şi enigmâ- 

tica moviia Răbăei, tu şesul Prutului. Ca să fie un sat Tro- 

neşti acolo în secol XV, însamnă că de la movilă se brăzda 

_şesul Prutului cu un troian, la capul căruia s'a descălecat 

satul Troeneştii. 

iată câre erau hotarele acestui sat Troeneștii, întocuit 

apoi cu numele de Șopârleni, aceasta după 1549, când intră 

proprietar Neagul Sopârleanul, după cum le cetim în hotarnica 

râdicată în 1798 Mai 1 de cătră Matei Costachi paharnic şi 

de Gherasim, Episcopul Huşilor pentru moşia Pogănești. (Su- 

rete ms. | 633—640) 

„Deci dar măsurândusă capătul Şopârlenilor despre 

răsărit spre Lăpuşna sau ailat 522 stânțăni, iar pe 

coasta despre Lăpuşna 550, iar podişul între movile 

A86, iar pe din a stânga apei Prutului 630, şi capătul 

despre apus la Prut au eşit 968; carea împârțin dusă / 

în patru părți sau venit pe trei părţi dumsale vister- 

nicului lordachi Balş la capătul despre răsărit 391 stân- 

jani şi giumătate, iar pe coastă 412 stânjâni şi giu- 

mătate, iar pe podiş 364 st. şi giumătate, iar din stânga 

Prutului 472 stânţeni, și în capătul dinspre apus 126 

stânjăni, pe care aceste trei parți le am lipit de trupul 

moșiilor dumisale visteraicul, dar a patra parte a E- 

piscopiei sau lasat despre Căcă:eri““ 

Luând ca normă [lungimea moşiilor Pogăneşti Petrimă- 

neşti cu hlizele lor reiese că din cap în cap latura pe din sus 

a Pogăneştilor, megieşiţi cu Toporul Episcopiei, laturea sa 

pe din jos, adunând toate sumele din semn în semn are 4710 

stânjeni, sau 10714 metri. 

2, 7123 Sept.5 (5 23) laşi. Lupul logofăt al treilea cumpără cu 

60 zloți satul Drăceni pe Prut de la 21 răzăşi, toţi veri între dânşii. 

lata adică noi Ghianghea vel logofăt i Dumitrașco 

vel dvornic îi Miron Barnovschii hatinan, i lon vel 

dvornic, i lon medelniciar, î Cujbă vel armaş, i Nicoar 

al doile logofăt, cum au venit înaintea noastră [on fiul 

'Țomei, nepot lui Clocotă, şi semințenia lui Gavril fiul 

lui Clozota şi seminţeniile lor. Grozav îiul lui lonaşco, 

nepot Crăstei, şi strânepot lui Ilie bătrânul, şi semin- 

țenia lui Gligorie fiul lui Pilat, nepot lui Ilie; şi așijde-
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tele semințeniile lor Bălan fiul Beghiului, şi fratela-sâu 
Obreajia, i Gherman, i Gavril, i Cristea, şi sora lu 
Erina, şi nepotul lor Lazor fiul lui Calinic, toți nepoți 
şi strănepoți lui lon Caliman bătrânul; şi aşijderea se- 
mințeniile lor Maxin fiul Măricăi, nepot... și strânepot 
lui Drăguș şi semințenia lui Nechifor fiul lui Maxin, 
nepot popei Ciogole și strânepot aceluiaș Drâguș și 
ruda lor Tiidora fata lienei, nepoată... şi strănepoată 
lui Gligore; şi semințenie lor Simeon fiul Chiriiăi; nepot 
lui Toader Capreş și strănepot Anei bătrâna; și iarăși 
semințeniile lor Lazor fiul “Țopei, nepot lui Vesel și ru- 
da lui Găţanca, tata Sorei, nepoata lui Mareş; şi semin- 
țenia lor Precop fiul Mihalcei, nepot lui Gavril Hiștot... 
și sora lui Anghelina și ruda lor Strătilat. fiul Condrei, 
nepot și strânepot Malinei și Chirana fata lui Erimia 
Vesel; de nimeni siliți nici învaluiți, ci de a ior bună 
voie şi-au vândut a lor direaptă ocină şi moşie, din ale 
lor direpte privilegii, ce au avut strabunicii lor de 
întărire de la baâtrânul Pătru Voevod, satul a 
nume... “care acum se numeşte Drăcenii la Prut, 
care-i în ținutul Fălciului, însă cât li se va aleage 
partea lor din vatra satului, și din câmp, şi din bălțile 
cu pește, şi din tot venitul; acelea au vândut denain- 
tea noastră Lupului treti logofăt drept 60 ughi bani 
buni;. şi s'a sculatu-s'a Lupul logofăt și a platit lor 
deplin acei de mai sus scriși bani dinaintea noastră. 
Deci noi văzând a lor de bună voe tocmeală si de- 
plină plată; și noi așijderea şi de la noi am facut Lupu- 
lui logofăt aceasta mărturie ca să-i fie lui zapis de 
credință, până ce-și va face singur şi direase domneşti, 
pe acel sat mai sus scris. Si-spre mai mare credinta 
pus-am și ale noastre peceți, la acest al nostru: zapis, 
ca să se știe. | 

In lași la anul 7192 Sept. 15 (1623). 
Ghianghea logofat iscal. (pecetea O srea şi nu- 

mele G/eanghea. 

Notă. Lupu lozofăt al treilea cumpără cu 60 ughi toate păr- 
' țiledin Drăceni, ale tuturor urmaşilor vechilor Stăpâni ai Drăceni- 
lor de supt Pătru Vodă Rareş. In 1623 Septeinbrie 15 erau
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aceşti urmaşi : lon, Gavril, Grozav, Gligorie, Bălan, Obreajie, 

Gherman, Gavril, Crâste, Erina, Marin, Nechita, Tudora, Simion, 

Lazor, Găţanca, Precop, Anghelina, Stratilat şi Chirana; în 

total 21 răzeşi, cari îşi vând ocinile lor lui Lupul al treilea 

logolăt. Toţi aceşti au trăit după: 1600. | 

Suindu-ne cu o generaţie mai sus, găsim aceste nume: 

Toma, Clocotă, lonaşco, Pilat, Beghiul, Calinic, Marita, Ma- 

rin, Jeana, Chirilă, Ţopa, Sora, Mihalce, Condre. şi Eremia ; 

în totul 16 răzezi, care au trăit înainte de 1609. 

| Suindu-ne şi mai sus în a treia generaţie, găsim aceste 

nume: Clocotă, Crâsiea, Mie, lon, popa Ciogole, T. Că- 

preş — Vesel, — Mareş — Gavril Hiştoc — în total 12 ră- 

zăşi, cari au trăit către 1559 
! 

In fine în a patra generaţie de suitori găsim aceste nu- 

me. [lie Bătrânul, Lon Căliman, Drăguş, Gligore, Ana, Mă- 

lina, în totul 6 strămoşi cari au trăit între 1500-1550. 

Obs. Originalul hârtiei în limba slavonă e transcris în 

surete ms. XLII 327. Este şi un suret din 1790 Iulie 8, făcut 

de Andrei Leontovici Sabin „sau tălmăcit de cătră Andrei Le- 

ontovici Sabin“. 

Pentru lămurire vezi spiţele pag. 6. 

3. 7154 Mai 47 (1656) regeste. 

Zapis de la Vasile fecior lui Filip nepot Frei din 

Şopârleni vinde lui Neculai Racoviţă hatmanul o parte 

de ocina din Odobeşti drept 50 de ughi bani buni, 

care zapis este iscălit de Episcopul Hhşului şi cu pe- 

cete Episcopiei. (Surete ms. XLV, 1080). | 

4. 7170 (1662) regeste, 

„un ispisoc din leat 7170 de la Istrate Dabija 

Voda de întărire pe a lui moşie, â triia parte dintrun 

bătrân din satul Odobeștii, de la ţinutul Falciiului, ce 

“au cumpăratu Luca pârcălabul de la Nazaria fata Ca- 

zacului, nepoata Frăi din Şopârleni. Aşijderea mai scrie 

că au mai cumparat Luca parcalab şi altă parte din 

satul Odobeștii de la Irimie ieciorul lui Ştefan nepotul 

lui Ştefan Chircă din Odobeşti. 

(Din cartea de judecata din 1764 lunie 28)



    

lată această încrângături de neamuri: 

  

  
      

  

l a) lon Căliman bătrânul 
| 

|. | | 2 fată» Ilie fată = Clocotă Star bătrânul —Beghiul 
| | 

3 Toma, Gavril Cristea, Pilat Calinic 30000 SE. x 
»ASSas 4 Ion. lonaşco Grigore Lazăr esa 

De 

5 Grozav 

1 b) Ana pătrâna Ă 

2 _ Drăguş | _ Gligore fată - | Toader Capraş 
| 3 x popa. Ciogole x Chirilă . . | , 

4  Mariica Maxin Ileana Simeon | 
5  Maxin Nechilor Tudora 

| . c) Mălina bătrâna 

| 
2 fe Mareş fată x | = Hiştoc Gavril 

|. | 3 Topa, Eremia, Sora Mihalcea Condrea 
i n 

, ] 4 Lazor  Chirana Găţânca Precop, Anghelina Strătil 
Deci în plin secol XV erau stăpâni aceşti trei în văile Prutului, pe docul satului Drăceni: Ton Călim şi Mălina, de. sigur toţi traţi între ei, an, Ana



  

5, 1472 April 2 (1664) regeste. 

Zapis de la Nazariia Mihăileasă fata Cazacului ne- 

poată Frei ot Şopârleni şi nepoata Lala, fetile surorisa 

Mariei, iar nepoata Frei ce vinde un bătrân din sat 

din Şopârleni bătrânul Moşului lor Frăi, drept 40 lei 

lui Neculai Racoviţă hatmanul iscălit de patru boeri 

de atunci. 

Obs. Dintrun „perilipsis de pe scrisori a moşiei Şopâr- 

leni, ţinutul Fălciiului, ce iaste a casei răposatului spatar Co- 

standin Roset. 1815 Dekemvre 20“ 

(Surete ms. XLV, 1079) 

6. 7172 Sept. 9 (1663) regeste. 

Gavril şi cu fămeaia lui, fata lui Chircă vând partea 

lor din Odobeşti din părăul apei spre apus toată partea 

moșului lor Chircă Lucăi din Crăsteşti. 

Obs. Din mărturia hotarnică din 1779 April 12. 

7. Fără veleat (după 7172 Sep. 9). regeste 

lrimiia feciorul Ştefănesăi, fata lui Lazor Chircă 

din Odobeşti, nepot (Catrinei preutesti popii lui Ioniţă 

din Odobeşti vinde partea lor din Odobeşti din pârâu 

la deal spre răsărit pănă la movila lui Andrei cu a tu- 

turor fraților lui cât li sa alege, Lucăi părcălabului. 

Obs. Din mărturia hotarnică a lui lon Gordul voraic de 

poartă din 1779 April 12. 

8. 7173 April 22 (1665) regeste. 

Zapis tij de la Nazarie fata Cazacului ce asămine . 

grăești în care este iscălil de Neculai Buhuş logofăt: 

ți alți boeri ce arată, iar un bătrân din Şopârleni țin. 

Falciiului din vatra satului, din câmp, din țarină, din 

fânaţ, şi din tot locul cu tot venitul lui „Neculai Ra- 

coviță hatmanul. 

9. 1173 lunie 20 (1665) regeste. 

„— Darie spătar cumpâră pentru un cal bun învățat 
(50 lei) părțile Maricai din Ghermănești. 

(După cartea domnească din 725% Mai 22),
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10. 7174 Mart, 9 (1666) regeste, 

Zapis de la Lazor Marza din Tăbălăești care a- rată că având el cumpărat patru părți dintrun bătrân ce să împarte în 5 părți din Șopârleni ținutul Fălciiu- lui, de la un Badiul și nepotu său Dănâilă acum le vinde hatmanului Neculai Racoviță pentru ca când au cumpărat au fost fără ştire hatmanului şi fiind că în Şopârleni au fost baştină Racoviţă, iau întorsu banii care zapis a lui Lazor este iscălit de ve] logofât Ne- culai Buhuş şi de boerii de atunce. 

11. 7175 Martie 1 (1657) regeste. 

Darie Spătarul cumpără cu 32 ughi părțile urma- şilor lui Frațiman din Ghermăneşti, și anume cu 16 ughi cumpără părțile lui Mărgilat fecior Solomii şi de la Pavaăl fecior lui Gavril Frățiman; iar cu alți 16 ughi cumpără părțile lui Bejan Ciocârlan, 
După cartea lui |, „Nec. Mavrocordat Vodă din 7254 Mai 22. 

12. 7177 Decemvrie 17 (1665) regeste. 
Zapis de la popa loan. şi preoteasa Iftimia fata Lupului, nepoata Scridonesăi. şi cu feciorii lor Vasale, Nastasă și Mariia ce dau danie giumătate de batrân cel au de pe moașa lor Scridoniasa și maica lor Laza din sat din Șopârleni la ținut Falciiului hatmanului Ne- culai Racoviţă pentru mult bine ce liau făcut cari sa fie lui ocină cu tot venit din vatra satului, din câmpu din țarină, din fânaț. și din tot locul cu tot venitul cari este iscălit de câțiva boeri de atunce. 

19. 7177 Mai 22. (1669) regeste. 
„ Zapis de'la Costandin ficiorul lui Crăciun Lupaș nepot lui Voicu de Șopârieni ce vinde parte lui din Șopârleni ţinut Fălciiului un bătrân lui Neculai. Raco- viță hatmanul din vatra satului, din cânip, di fânaţa, și din țarină și din tot locul cu tot venitul și este îs- 

călit de veliţii boeri de atunce, ;
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14, 7177 lujie 1 (1669) fără loc. lon vătavul cumpără cu 20 lei în 

Odobeşti pe apa Lilivei, părţile lui Gheţea şi a Mariei. 

Adică eu Gheţea şi cu soromea Marica, și cu nepotul . 

nostru Necula scriem şi mărturisim cu cestu dreptu zapis; 

al nostru de nime nevoit nici asuprit,.ce noi debună voia 

noastră, am vândut, dreaptă ocină şi moşie a noastră 

din sat din Odobeşti dumisale lui lon vătavului, giumâ- 

tate de bătrân, dreptu 20 lei ca săi fie dumisale ocină 

și moșie să aiba a se hrăni din tot.vinitul. ce va fi pre 

acea moşie, însă o am vândut fără ştirea al doi frați 

ai noștri ce nu sau prilefii la această tocmală, anume 

Dânăjlă şi cu Mâgdălina, ce de va avea dumnalui lon. 

Vatavul vreo pârâ cândva. de acei doi fraţi, carii mai 

sus scriem, pentru acea moşie, căți nu sau prilejit la 

această tocmală, să avem noi a da seamă și să le 

întoarcem pe cât vor zice că le face acea parte de. 

moşie a lor; şi . această tocmală sau. făcut. denainte 

svenţiei sale părintelui loan Episcopul de. Huşi și:der. 

naite dumisale sulgerului Constandin Caracaş și dena- 

inte dumisale_ stolnicului Pamfilie, denainte a mulți 

oameni buni. De aciasta scriem şi mărturisim pre mai 

mare. credința neam pus şi degetile ca să să ştie. 

Veleat 7177 lulie 5 dni (zile). 

loan Episcop Huși iscal [pecetea Episcopiei: pe- 

ceata sveateaei Episcopii Huşchii. Sf. Petru şi Pavel]. 

az Constatin Caracaş iscal, — az Pamiilie biv stolnic 

iscal, Strătulat. +, Misail $, Găţea +, Măriia ţ, Ne- 

cula +, Crăciun +, Toderaşco -, Danaila +, az Istra- 

tie iscal (pecete: ISTRATIE). 

loan a scris 

Obs. Acta Buznea, Şopârleni, Surete ms, XLIII, 379, 

loan Episcopul de Huşi a păstorit între 1667—1673 supt voe= 

vozii Gh. Duca, Şielan Petriceico şi Dumitraşco Cantacuzino, 

(Epise. Melhisedec cronica Hușilor 131-135).
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15. Document fără leat, regeste 
Zapis fâră veleat de la lonaşco Costicianu nepot Vlaicului vinde un bătrân din sat din Șopârleni lui icoriță de Horjeşti, şi a giupânesei Cehăniţei şi a lorgaâi din Horjeşti, şi Boţul din Tintești, şi Toader Lupșa, din Suleni ce este răzeș și înainte Cazachiei Frei, și denainte lui Ursul Brahăş din Pâhnești și Dol- heşti din Suleni care zapis este cu multe peceți. Obs. Sulenii se chiamă azi Duda, 

16. 7181 (1673) regeste 
Marcu Burghele Cumpără de la lonaşco fiul Do- chiei în 7181 cu 50 lei, dupa cum se vede zapisul cu iscăliturile a 7 Oameni dintracea vreame.: (Din cartea de judecată din 1783 Mart 26, în pricina 

Ghermăneştilor. 
17. 7186 Sept. 5 (1672) fără loc. loan vătavul cumpără 'cu 50 

lei părţile Stoanei din Odobeşti, pe apa iile, Adică eu Stoana, femeea lui Gavril, nepoata lui 
Gheorghe Boghiului, scriu şi mărturisescu cu ciastu 
adevăraţ zapis al meu, de nemene, nenevoit. nici a- 
Suprit. ce de a me bună voe, am vândutu a me drea- 
pta ocină, şi moșie, ce am avutu, anume din sat din 
Odobeşti, ce iaste la ţinutul Fălciiului pe vale Lilei. Acesta am vândut, dumiisale luj Ion  vatavului dreptu 
O taleri de ârginiu ca sai hie dumisale şi giupâne- 

sei dumisale Și coconilor dumisale, şi să aibă dum: 
nealui aşi face dresa domneşti. Și întraciastă tocmală 
său prelejit Vasie Cogălniceanul și sau prilejit şi slu- 
gile dumisale hatmanului Gavril, Tanasie Și Cracalie 
şi Neculii Olan, ȘI Anghel de Huși și Melintie de 
âhnești, şi Şalți oameni buni Sau prilejit și pre mai 

mare credința nem Pus iscăliturile şi degetele ca să 
să ştie. 

Veleat 7186 Sept. 5 Eu Cogălniceanul, Tanasa +, Aughel +, Stoana T, 
Melintie T, Olau +, 

Eu  Cracalie sluga dumisale hatmanului Gavril 
mam tămplat la aciastă tocmală.
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Obs, — Acta Buznea Surete ms. XLIII 372. Hatman 

e Gavril Costachi, cari urmează lui Sandul Bubuş, vestitul 

hatman, despre care vorbesc letopisiţile ţărei. 

18. 7203 lulie 6 (1595) laşi. C. Duca Vodă judecă prisina de da- 

torii între Tudosiica Joroae şi Ştefan Milescul clucer. 

+ lo Costandin Duca Voevod boj, mist. gspo- 

daru zemli Moldavscoi, adec sau părât de îaț înna- 

inte domnii meli şi înnainte a tot sfatul nostru dum- 

neaei Todosiia Joroae cu boerinul nostru dumnialui 

Ștetan Milescul vel cluciar dzicând dumneati Todo- 

sica Joroe cum fiindu” căsătorită o fiică a dumisale 

Cristina după lon Milescul fratele lui Ştefan şi săvâr- 

şindusă fiicăsa, cuconi nau avut şi din dzestre ceau 

dat o sam au luat iar altele au rămas la gineresău 

Jon Milescul lipsându din ţră sau dus: Ion ia Moscu 

şi acolo sau săvâăşit şi pe urmă nimica alta nau râ- 

mas numai moșii ceau avut au râmăs, carile săntu 

de pre părintile lor Postolachi Milescul ceau fost spă- 

tar mare, şi cerându dumneei dzeastre fiicei sale, iar 

Ştefan cluciar au dat samă cum nimica nau râmas 

de la frăținesău numai aceli ocini ce au ei cu toții 

fiindu neîmpărţiţi de la părinții lor de cari scriu anume 

tot pre rându în izvod cei iscălit de svnţia sa părin- 

tele Mitropolitul şi de svenția sa părintele Lavrintie 

Episcopul de Rădâuţi, şi de dumnealor boerii cei mari 

Tudosă Dubău vel logofăt, și de Vasilie Costachi ma- 

rele vornic, socotindu domniia mea de am dat acestu 

giudeț la părinţi şi la dumnealor acești boeri deau s0o- 

cotitu și au giudecat cu svnta pravilă, şi așe au so- 

cotit dumnialor şi au aflat toata dziastre, dumisale Jo- 

roe care au fost dat ficei sale Crăstinii ceu rămas 

neluate de la giniresău lon Milescul, presti 1320 lei 

pol ci sau aflat datorie a lui Ştefan cluciar la dumne- 

ei Joroe 300 de lei fără 3 ceau grijit el la pomeni 

şi au dat la sărindare de pomenire acei trecuți de lu- 

me și au mai rămas driaptă datorii să mai ia dumne- 

ei Joroaia 1020 lei pol carile scriu anume în izvoa- 

dele ces de socotial şi iscălite şi nevrând Stefan clu- 

ciar să plătească acei 1020 lei pol socotitusa toate 0-
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cinile-a lui Postolache spătarul și sau făcut trei părți 
pe 3 frați bune şi răle, tot sau împărțit deatocma 
și a treia parte ce sau venit lui lon Spătarul din toate 
ocinile datusau dumisale păharnicului Antohi, pentru 
acei 1020 lei pol şi alte datorii ceu mai fostu lon Spaă- 
tarul şi sau pus şi dzi că de na da bani dumnealui 
Ştefan cluciarul până la trei luni de astăzi lulie 6 dzi- 
le să hie- volnic dumnealui păharnicul a le vinde cul 
iar da bani, şi să ia dzeastre dumneei Joroae a fiicii 
sale înnainti' şi decii dintrace a treia parte de ocină 
din parte lui Ion Milescul ce or mai rămîne vor lua şi 
alți datornici facândusă curma cui ce sar veni pre 
bani ce au dat la lon Miiescul spătarul și precum le 
Scriu zapisăle lor şi aceasta pâră să nu s mai părască 
peste carte domnii meli.  Toe pişem [aceasta scriem) 

u las lt 7203 luli 6 vel logofăt ucil [a învățat] 
Pecetea domnească în tuş roş (ştearsă) 

Obs. — Acta Cerchez, Răşăşti Surete ms. XLV, 1129. 
Arhiva Râşeştilor cuprinde peste 130 documete cu începere 
de. la 1695. Intru cât actele Râşeştilor şi altor trupuri de mo- şii, ce intră în această moşie, ca: Răbăia, Mereni, ating ho- 
tarul de, sud, al moşiilor, ce intră în studiul Leuşenilor, Dră- 
ceni. şi valea Lilivei, Scrivulenii (Râpele). Şopârlenii, ete. pu- blicăm. o parte din. actele vechi ale Merenilor, Răbăia, de. oare. ce ele explică rostul istorie al Răbăiei, al Troianului, re- sturi, din: Moldova de.jos,deossbită cu totul ca stăpâni şi or. ganjzare de Moldova de sus, cu începere de la gura Jijiei în Prut. 

19. 7203 lulie 7 (1695) laşi. Sfatul marilor boeri judecă pricina de datorii din zestre a Tudosiicăi Joroae cătră Ştefan Milescul clucer. 

Saava arhiepiscop i Mitropolit Suciavschi i Lavrean- tie. Episcop de Rădăuţ. i Tudos Dubău vel logofăt, i Vasilie Costachi marele vornic de țra de gios, şi Mi- tre Apostol. vel vornic de țra de sus. i Neculai Cos- tin hatmanul, i lorga vel postelnic, i Vasile Catacozonu vel spatar, i Dimitrii vel visternic, i Dumitraşc Cuzia vel stolnic, și Ştefan Cerchez vel comis. facem știre cu această adivărata mărturie a noastră pentru păra, ceau avut dumneaei , Todosiica, Joroac cu diimnealui
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Ştefan Milescul vel cluciar. pentru! dzeastre fiicăi dumi- 

sali Crastinii care au fost câsătorită după Ion Miles- 

cul spătarul şi săvârşindusă fiica dumisâle; Joroae, au 

luat o sam de. dzeastre iar cât pentru cât au rămas 

dzeastre la ginerila dumisaie la lon Spatar, şi lipsind 

din ţra şi lon sau dus la Moscu, și sau săvârşit acolo. 

şi cerșându dumnaei Joroae,- dzăstre de la Ştefan 

cluciar, dumnealui au dat sam cum nemic hau rămas 

de a îrăţiniso lui lon, și avându pâra la divanul Marii 

sale domnului nostru lon Costantin Duca Voevod, datu- 

iau Maria sa Vodă, la sama noastră ca săi socotim și 

sa li luăm sama pe amănuntul, cu svnta pravilă. şi aşe 

so:otindu şi luându sama. aflatusau dzeastre fiicăi du- 

misali Joroae preţ 132 lei pol, carile scriia amime în 

izvodui carele sau îiscâlit de noi şi cerând şi dmlui Şte- 

fan cluciar datorie sa de la dumneaei Joroae, aflatusau 

driapta datorie 300 lei fâr 3. ciau grijit la pamenți, 

şi au dat la sărindare, pentru pomenire acei trecuţi de 

lume, şi au mai râmas driaptă datorie să mai ia du- 

mneei Joroae, 1020 lei pol. şi neavând de “unde săi 

pliniască fiind numai moșie rămas, de la părintele lor 

Postolachi Milescul spătarul. încă neîmpărţite, socoti- 

tam toate ocinile ciau avut şi reale şi bune. și sau 

făcut trei părţi, pe trei frați, deci a treia parte “din 

toate moşiile ce sau vinit lui on Milescul cum scriu 

anume. în izvodul cel de ocini, dempărțal. cei iscălit. 

sau dat la sama dumisali lui Antohie vel păharnic. fiiul 

dmsali Joroae. pentru bani cei 1020 lei pol. şi pentru alte 

datorii ce mai esti lon Milescul altor oameni. şi sau pus și 

dzi de astădzi lule 7 dzile pân în trei luni. că le va da bani 

Ştefan Milescul cluciarul. să: hie voinic difiealui” Antohie 

paharnicul. a vindi aceli moşii ce i sau vinit la îimpăr- 

țare. cui va afla ca sfași ia bani dzeastre lor întăiu. 

şi după ci ar lua bani dzăstre lor, ciar rămâne să ia 

şi alți datornici... făcândus curama cine pe banii săi. 

şi pe zapis ceau de la spătariul Ion: pentru aceia am 

dat şi de la noi aciastă adivărată mărturie la mâna 

dumisali Joroae, și a dumisali păharnicului Antohie. ca 

s fie de credinţă, şi cu toții am iscălit să s ştie. 

u las, let 7203. luli 7



id 

Sava Mitropolit Suciavschii—Tudos Dubau vel log. 
iscal. — Vasile Costachi vel vornic — Necula Costin 
hatman—Mitre Apostol vel vornic. 

Obs. Acta Cerchez Râşeşti (Surete ms, XLY. 974), U- 
nind aceste 2 acte ce privesc acelaş fapt, scoatem următoa- 
rele şiiri: 

a) Geneualogice, Postolache Milescul mare spătar a avut 
2 fii: pe Ştefan Milescul clucer şi pe lon Milescu spatar, care 
s'a fost căsătorit cu Crăstina, fata Tudosăicăi Joroae. lon 
Milescul moare la Moscova, şi soacră-sa îşi cere zestrele fii- 
cei sale Crăstina, în samă de 1320 lei şi 20 parale, Cum însă 
se cheltuise cu pamenţile Crăstinei Milescul 300 lei fără 3lei, 
s'a scăzut datoria la 1020 lei. Atunci boerii pun la olaită toate 
moşiile lui Postolachi Miiescul, şi le împart în 3 părţi, pe trei 
îraţi, şi cu a treia parte—partea lui lon Milescul, dus şi mort 
la. Moscova—se plătesc cei 1020 lei datoria zestrei cătră soa- 
cră-sa şi aşa intră Jorăştii stăpâni în Mereşti de lângă R&- 
băia cu incepere de la 1695 Iulie 7. lar Joroaei boerii îi dau va- 
dea de 3 luni de zile, că de nu ş'a plăti datoria de 1020 lei 
să se vânză la mezat. 

b) Juridice. Domnul luâna cunoştinţă de pâra îndreptată 
de Tudosiica Joroaea, trimite chestia în sama Episcopului de 
Rădăuţi Lavrentie şi a lui Tudosă Dubău marele logofăt şi a 
lui Vasile Costachi marele vornic şi pe temeiul acestei cer- 
cetări „au giudecat cu svănta pravilă“, şi dispun a se face 
curamă „după ce sor lua banii zestrei lor, ce ar rămânea să 
ia şi alţi datornici, făcânduse curamă cine pe banii şăi“. 

Curama e turcescul kura = lot, part, sort; deci a lace 
curamâ = payer son cot. 

20. 7209 Mai |! (1701) laşi, C. Duca Vodă scrie carte să plinească 
de la Ştefan Milescul clucer 100 stupi pentru datoriile zestrei. 

+ lo Costantin Duca Voevod. bojieiu milostieiu gos- 
podaru zemli Moldavscoi. datam cartea dumniei meali 
slugii noastre|... să hie volnic cu cartea domnii meali. a miargi la dumnialui.i Ştefan Milescul. vel cluciar. şi 
s pliniască de la dânsul, o sută de stupi mate. pre 
zapisul| dumisali ce ari la mâna dumisali hatmanului 
Antiohie. pentru socotiala, ciau avut diinnialor pen- 
tru dzestrile surorii .durmisali, giupâneasa lui Ion Milescul ciau fost: spătar şi s aibă dum nalui Milescul
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cluciarul, a da şi nişte drias zapis pentru| moşii. după 

cum scrie zapisul. dumisali şi nime să nu stia împro- 

tiva cărții domniei miali, 
u las let 7209 Mai 1. 

Pecetea domnească cu exerga: ion Costantin Duea-Vo- 

evoda. bojiieiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. 
cap de bou. 

“ Obs. Acta Cerchez Râşeşti. (Surete ms. XLV. 973). In 

dosul actului stă scris: Carte gospod. (domnească) pentru 

gâlceava Milescului şi diresele Răbăii şi altor sate ce scriu 

prin zapise. 

Trecuse 6 ani ln mijloc şi Ştefan Milescul se arătase gre- 

eiu şi nu plătise nimic. Ajungând Antiohie Jora hatman, ca- 

pătă carte de la Duca Vodă să împlinească datoriia surorii 

sale Cristina; şi ia 100 matce stupi. 

21. 7210 Oct. 5 (1706) Huşi. Negruşa cumpără pentru o vacă cu 

vițel partea Mariei din Odobeşti. 

Adec eu Măriia fata Apostului Costişor dimpreună 

cu fiicămia Irina şi cu ginerimeu Vasilachi, scriem și 

mărturisim cu acestu adevărat al nostru zapis ca să 

fie de bună credință la mâna dumisale mătușii Negrușii 

fata Lucăi precum să să ştie că de nime silită ci dea 
mia bună voe am scrisu la dumneaei de am făcut 

tocmială de iam vândut toată partia mia de moșie de 

la Odobeşti ce jaste în hutarul Șopârlenilor la ţinutul 
Fălciiului, cari moşie îmi iaste și mie de la îmămea 
lrina fata Lucăi şi om vândut dumisale matuşii meali 

Nepruşii aciastă moşie. ce scrie mai sus drept 0 vacă 

cu vițel, pentru aceia iam dat şi eu acest adevărat al 

mieu zapis la mâna dumisale ca sâ ție cu bună pace 

să fie driaptă ocină şi moşie în veaci dumisali și cuco- 

nilor dumisale câţi Dumnezeu iar darui și am vândut 
cu știre tuturor rudeniilor meali și la aciasta a noastră 

tocmală sau tămplat mulți oameni buni și preuți mar- 
turi cari vor iscăli mai gios şi noi pentru mai adiva- 
rată credința neam pus degitili mai gios ca să să 
criază. 

pis u (scris în) Huși leat 7210 Oct. 5 dni (zile)
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Eu Mariia a lui Costişor cu fiicămia Irina și cu 
gineremieu Vasilachi niam pus degitile. 

az lerei Calistru iscal +Nica ot Huşi. 

+ Iorgu ot Hoş, 
az Timofte zet (ginere) Procăi ot Huși pisal (am scris) 

Surete ms, XLIII, 369. 

22, 7213 Mart 2 (1705) lași. Taistră își vinde moșia pentru un 
îurt a unei gropi de pâne. 

“Antiohie Jora logofăt, Lupul Bogdan. vornic. Lu- 
“pul' Costache hatman. scriem la sluga mării sale. lui 
Vodă la Zozia vornicul, facem ştire că aici la noi jelui 

“Gheorghiaș vornicul. cu femeaia sa Negrușşia, dzicând 
că sau sculat trei oameni anume. Stirian, și Ghiorghiţ 

„Şi  Taistră, șau furat, trei gropi de grâu a vor- 
niceasei şi Stirian și Ghioghiţ au plătit părțile lor de acel 

. furtuşag iară Taistră. au fugit în lume, şi au întrebat 
Gheorghieșdae ca să găsească ceva pe urma lui Ta- 
istră nau găsit nimic. cându au fost o dat. au dat 

“un bou a unui om, întro- groapă a lui Taistră la si- 
lişte Ia Diniţiani. la ţinutul Fălciului, şi vazind răzășii 

“că 'au strânsoare să plăteasca boul, ei au vădzut că 
“iaste și moșiia și groapa a lui Taistră, şi sau sculat 
răZiaşii cu toţi și au dat moșiia. Lupului Hotnogu, și 

“au dat Lupul un bou omului celui cu paguba şi au 
“Yuat moşiia, deci acmu aşia sau socotit, de vreame 
ce Ghiorghias vornicul iaste păgubaş i sau dat lui a- 
testa moşiie ce au fost a lui Taistră, îi dzis Ghior- 
ghiăs că îs împreună şi hotarul lui cu acea moşie 
de la Tăistră. i să cade el să ia moșiia, şi să ducă 
„şi boul 'omilui iar Lupul să lipsească din moșie, deci 
„Viiriduţi scrisoare noastră să oprești pe Lupul hotno- 
“gul din moşiia Nlui Taistră și să miarga săş ia boul 
„de unde lău dat, că dziser că iaste fațe, iar Ghiorghi- 
“as să dea boul omului, așijderile dzise Ghiorghias că 
de câhd au încăgut acel om Lupul cu acia moşiie a- 

„COlia iau mestecat şi locul, de iau stricat, hotarul, 
deci 'şi pentru âveăsta să socoteşti şi precum sa aila
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dreptu să ne faci ştire cu o mărturie, aceasta scrieni. 
| | u las li 7213 Mart 2 

Antiohie Jora logofăt „să de Ghiorghiaș boul Lu- 
pelui și săș ție inoşie dacă iaste el răziaş acolo“. 

Lupul Bogdan vornic, Lupul Costachi hatman 

Obs. Acta Enacachi Buznea, Sopârleni (Surete ms. XLV; 
Documente XIV sub anno). 

Obiceiu juridic. Trei oameni: Sterian, Gheorghiţă şi 
Taistră îură trei gropi de pâine a vornicesei lui Ghiorghiaş, 

Cei doi dintăi îşi plătesc partea, iar Taistră fuge în lume. 
Se întâmplă de dă în una din gropile lui Taistră un bou stră- 
in. După obiceiu paguba se plâtia de cel cu groapa, Cum 
însă Taistră era fugit din sat, răzăşii dau moşia din Diniţeni, 

partea lui Taistră, Lupului Hotnog. care plăteşte boul celui 

cu paguba. Dar Ghiorghiaş fiind şi el păgubaş cu furtul gropii 

de grâu. a cerut protimisire şi a luat el moşia lui Taistră 

fiind vecin cu moşia, : 

23. 7220 August 8 (1712), Preutul M. Huiban cumpără cu 35 zloți 
părţile preutului Timotti din Orţeşti. ii 

Scriu şi adeverez eu Popa Timoite feciorul Laţ- 
cului împreună cu soția me loana, precum am vândut 
a noastră parte dreaptă otină şi moșie o a treia parie 
din Orţeşti, am vândut svinții sale popii lui Mihalache 
Huiban dreptu 35 zloți tătărăști bani buni, de nimene 
Siliți nici asupriţi, ci di a noastră bună voe ca să hie 
SVinții sâle moşi= în veci, şi să aibă svinţiia sa aşi 
face şi drese domneşti și la această tocmală a noastră 
Sau îmâmplat mulți oameni buni care şau (pus) pecețile 
să se crează 7229 mesiţa August 8. o 

Eu preut Timofti Laţ:u împreună cu preuteasa. me 
loana am vândut Zaharie căpitan Eu Apostu Negru, 
Eu Tânasă Gonţa, Eu Ioniță Zbârnă, și răzeși de Den- 
țeni, şi raăzeşii de Barboși. 

Obs. Acta Enacachi Buzne (azi Andrei Brighiu) Surete 
m, XLIII, 357: Doc, XIV sub anno, 

Spița Huibâneştilor. imtre actele Șopârlenilor găsini 
mai multe spiţe ale urmaşilor preutului Mihalachi Iuiban 
din iz. SP aşior preu 

Şurete şi lacoade (Drăcenii) Yșl. XVII 
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24, 7232 (î724)fără lună, ai şi loc. loana preutasa dă fetei sale 

Paraschiva :noşia- Orţeşii. la Prut ca zestre, . - 

Adecă eu Ivana preuteasa popii lui Timoite, da- 

tam adevărat zapis la mâna fetii meale Paraschivei, 

precum să să ştie că când am maritat pe Lupa îata 

me iam dat zestre mule vite şi bani şi acareturi și 

alte odoa:ă de mare preţ, şi eu acmu rămâiad vădu- 

vă și săracă nam avut cu ce înzestra pe Parascheva 

la măritat ei; eu de a me bună voe nssilită de ni- 

meai iam dat zestre parte de muşie din Orfeşti, ce o 

avem la Prut, ca să o stăpânească Parascheva, iar 

Lupa să naiba treabă la moşia Orţaşti nici o dată în 

veci, ca una ce şau luat parte ei de zestre de altele. 

şi pentru ca să fie ştiută şi de bună credinţă am che- 

mat şi pe alte îcţe cinstite de au îutărit ca sâ să crează. 
It, 7232 i 

şi am scris eu Toader diac de martur 

Ob. Acta Andrei Brighiu (Surete m, XLIII 357 doc. 

XIV. sub an0). Copia este din anul 1820 „velet hârtii de la 

anul 1829, în urmă 1823“. 

25, 7239 Sept. |1. (1730). laşi. Grigore shica Vodă dă carte lui 

T, Jora postelale pentru o crâzmă la Toderceni şi pod îmblător pe Prut. 

lo Grigorie Ghi:a Voevoda. bi. mlst. gospodaru 
zemli Moldavscoi datam carte doimnieai meali. boeriu- 

lui nostru.| lui “Toader Jora, post. să fie volnic cu caite 

domniiai meli. aș țâne vin în cârşma sa pe a sa 

parte. pe locul. Todorceniloz. pentru căci având Toa- 

der Jora pod îmblător peste Prut. | pe acel loc. a To- 

dorcenilur. sau fostu aşazat. cu scrisoare. de la mâna 

răzăşilor.| săi, ca să le de dzeci lei. întracest an. pân 

la sfeti Andrei. care-văzum şi scrisoare lor, faţ | ce din 

vreame că au avut tocmală curăzăşii sâi, şi pentru 

părțâle lor, să fiej volnec. şi pentru pod și pentru 

crâşmă, săș ţie vin pân sa plini anul pe tocmală.|ciau 
avut răzășii aceia în crâşma lui, să aibă alrădica den 

cârma, şi nime să nu ste înpotriva cărții gspod. 

” 1. p. domneşti, It 7239 Sept. 11 
+ Andrei 

Obs. Acta Cerchez, Răşeşti (Surete ms. XIV. 973),
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26. 7233 Decembrie 27 (1724) regeste, 
„al doile izvodul de împaârțala din 7233 Decen. 27 ce au.avut Tofana fata lui Gavril Luca, în care intre alte moșii și părți de moşii arată şi Odobeștii la Falcii şi parte din Dinţeni“. | 

din Cartea de judecată a divanului din 1800 Mart 24 (Surete ms. XLUII, 374), 

27. 2739 Mart 30 (1731) Iaşi. Gr. Ghica Vodă judecă pâra dintre Jorăşti şi Cogălniceni pentru un pod pe dubasă în Prut: Se dărămas Vasile Cogălniceanul poroşnic. . 

  

Suret de pe o carte a răposatului domn Măria sa Grigorie Ghica Voevod din leat 7239 Marit 30, care carte este întărită cu iscălitura gospod 
„Facem ştire cu această carte al domnii meale tuturor cui să cade a -ști, precum sau pârât de fața] la divan înainte domnii meale și a tot sfatul nostru boerii noștri Toader Jora post. şi Neculai Jora vel capitan, cu Vasile Cogălniceanu Poroșnic și cu alţi fraţi ai lui, feciorii Sandului Cogălniceanului, pentru podul pe du- base ce este pe Prut la Movila Răbăii pe moşia dumi- sale Toader Jora post. și Necolai Jora vel căpitan, zăcând Vasile Cogălniceanul şi cu frații lui, precum acel pod mai înainte ar fi umblat pe moșia lor ce au la Pagul pe Prut, şi pe acolo au fost drumul cel mare, iar acum de la o samă de vremi în coace sau mutat pe la Rabaăe, iar dumnealor Toader Jora post. i Necolai Jora vei căpitan, au dat samă piecum acel pod adevarat au um- blat mai dedemult pe acolo pe la Pagul pe moşie Cogăl. nicenilor, fiind pe atunce şi drumul câ mare pe” ja Pagul, iar apoi de multa vreme de la Duca Voda bătrâ- nul sau mutat podul pe la Rabăe, pe moşia dumisale, mutânduse de atunce şi drumul cel mare pe la Răbăe, precum niau mărturisit şi dumnialui cins țit şi credin- cios boeriul nostru Constandin Costache hatman, pre- cum. fiind dumnealui încă mie copil, șî mergând cu pă- 

risit că de la Duca Vodă Dâtrânul nau mai umblat podul pe acolo, pentru aceia am cercat și domnia mea



â 

împreună cu tot siatul nostru şi aşa am aflat precum 

şi moşiia Cogălnicenilor de la Pagul iaste numai un mal 

dinco'o de Prut a lor, iar malul dincoace este a altora, 

însa moşie dumilorsale 'Loader Jora, i Neculai Jora ce 

au la Râbă», am aflat precum sînt amândoao malu- 
rile de Prut a dumilorsale, că trece moşie și piste Prut, 

iară puţină răzeşie au și alţi, şi apa Prutului este 

domniască, şi aşa am socotit domnie mea că este cu 

dreptate, să umble acel poă tot pe la Râbăa pe :no- 

şie dumilorsate "Toader Jora post. i Necolai Jora vel 

căpitan, precum au umblat şi până acum, de vremi câ 

şi drumul cel mare sau îndreptat, de îmblă tot pe la 

Răbăe, iar pe la Pagul sau părăsit drumul și fiind 

apa gospud domnie mea şi din osebită milă noastră, 
am dat ca să ție boierii noștri Toader Jora şi Necolai 

Jora ve! căpitan şi cu fraţii dumiilorsale pod la Răbăs 
pe moșie lor, şi numai a-el pod la Răbâe să fie şisă 

umble, iar pe ja Pagul pod să nu fie, că cu multe 
pcduri se păgubeşte vama gospod, că nu să poate păzi 
la multe locuri, şi aşa au dat rămas pe Cozălniceanul 
cu frații iui să de pace acestor boeri de mai sus nu- 

miţi și cu acest tel de pricină să nu să mai acolisască 

de dânşii și această pâră să nu să mai pârască nici 
odinioară peste cartea domnii mele. 

„acest suret este scos asemine după carte mării 

sale răposatului Grigore Ghica Vodă“, 

Nez. Roszt vel vornic lon Kanta vel lugofât 

„acest suret sau s:0s asămine de pe carte cei 

adeverită de mine“ 

ioniță Necolai Condicar 

Obs, Acta Cerchez, Râşezti (Surete ms. XLV 966) Pazul, 

Răbăia, drumul cel mare, podul peste Prut, Prutul apă dom- 

nească, mutarea drumurilor mari din ţara de jos, iată' atâtea 

chestiuni, ce dau actului nostru o deosebită însemnătate din 

punct de vedere al marilor drumuri comerciale (Pagul, Răbăia) 

cum şi utilizarea apelor domneşti,
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28. 7240 Noembrie 3 (1731) Țidularul Tudorcenilor, Negeștilor, Mălzştilor şi Popeștilor, 

Precum sau hotărât cu poroica mării sale lui Vo- dă satul Tudorcenii şi satul Negeştii și sat Mălăeştii şi Popeşti care sânt la ținut Lăâpușnei pe apa Pri- tului. 

[let 7240 Noem. 3] 
Precum sau măsurat satul Tudorcenii pe trei l- curi cu fune de 20 paşi şi pasul de 6 palme și saua- Hat 89 fune 19 paşi un lat de mână tot hotarul Tu- dorcenilor, 

3 bătrâni sânt în Tudorceni, pre nume Mafieiu și Luchiana şi Mâlina. cari să împarte în 3 parți şi să vine de bătrân câte 29 funii 19 pași 3 pelme un lat de mână, cu câmpu cu silişte ce este între Prut şi În- tre Pruteţ. a 29 funii 5 pași 4 palme sau venit dmsale lui Toa- der Jora postelnic cu zapis de cumpăraturi și de danii tot bătrânul Luchianii și la câmpu şi la seleşte între Prut și între Pruteţu de îmbe părțile șau mai rămas răzășilor 19 fune 13 pași 4 palme lui Postolache cu irații lui și cu tot niamul lor pe doi bătrâni, din Mat- teiu şi din Malina 
, „___ Așşijdere sau mai măsurat satul Negeştii iarăși cu iuniia “Tudorcenilor, şi sau aflat 70 fune 16 paşi 4 palme, cu câmpu cu selişte, ce este între Prut şi între Pruteţ, cari sau venit dmsale lui “Toader Jora post. tot hotar Negeștilor cu un bătrân ceau avut cumpără- tură mai denainte Yreme, și cu doi baâtrâni ceau mai cumpărat acum la hotărât cari să fac trai batrâai, în Negeşti anume Negescul, și Șotroman şi Salăgenița, Precum arată zapisale dmisale [ui Toader Jora post. celi de cumpărături. 

„Aşijderile sau mai imăsurat satul Mălsești şi Po- Peşti şi sau aflat tot hotarul 11 june şi sau împărțit în doî, 5 fune pol. sau venit d:nisale Jorai post. pre- Cum arată scrisorile lui Ştetan Milescul,iar5 fune și jumă- tate sau venit Cogălnicenilor, pe scrisori ceau arătat, însă aceste 1] fune ce sa răspundu - diu Malăeşti și



din Popeşti, nu sau putut adeveri nici întrun chip, a- 

ceastă selişte să fie Malăeşti sau Popeşti ce fiind în- 

tre Negeşti şi între hotar Cogălnicenilor am făcut su- 

flet cu toții râzășii cari sau întâmplat de prin 

pregiur şi am dat giumătate dmsale lui Toader Jora 

posi, şi giumătate de parte Cogăinicenilor şi întracesta 

chip iam așăzat mai pe urmă, di a dovedi dmlui Toader 

Jora post. că sânt Mălzeştii acele 11 funii săi de la- 

Cogălnicianu şi cele 5 funii pol. iar de or dovedi Co- 

gălnicenii cum acele 11 fune sânt de Popeşti atunce 

sa ia şi cele 5 fune pol. de la dlui Toader Jora post. 

şi or căuta cu toţi răzăşii, unde or hi Mălăeşti mis- 

tuiți între hotarele lor, și ce are parte dmlui "Toader 

Jora post. săi de pe scrisoare ci au dela Ştefan Mi- 

lescul, şi întracestaş chip, precum am aflat drept am 

hotărât şi am şi stâlpit dinpreună cu oameni buni me- 

giiaşi şi răzăşi și au cupriasu peste tot întracesti 3 să- 

[şte din Tudorceni şi din Negeşti, din Mălăeşti şi Po- 

peşti parte dmisal= lui toader Jora 97 fune 18 pași 

2 palme. 
Gavril Pilat vornic glotnic, Toader diiac 

„asămine de pe izvod cel adevărat sau scos. 
1812 lunie 16 

Dimitrie lamandi sulger 

în dos nota: «Izvod de pe hotarnica. Tudorcenilor 
2516 stâni. în 171 fune 15 paşi și fune câte 20 paşi 

2301 fac, stânjeni domnești., - 

Obs. Acta Cerchez, Răşeşti (Surete ms. XLV 1008). Lă- 

muririle să se vadă la nota supt documentul, ce urmează: 

29. 7240 Noembrie 12 (1731) Helarnica “Tudorcenitor, Negeştilor 

şi Mzlăeşti (Lăpuşna), râdicată de Gavril Pilat voruis de poartă. 

Milostive şi luminate Doamne să fii măria ta sâ- 

nătos, 

Facem ştiri mării tale, ca unui domu milostiv, câ 

neau venit luminata carte mării tale ca să mergem sa 

hotărâm nişte părţi de ocină anume Tudorsenii şi Ne- 

gești și Malăeștii de la ţinut Laăpuşnii, pe apa Prutu- 

lui ; deci noi pe luminata carte mării taie am mersu
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acolo la acele silişte, şi am strâns oameni buni şi din Sus și din gios, și răzăși de prin pregiur, şam măsurat întăiaş dată satul Tudorcenii și sau aflat $9 fune 19 paşi, un lat de mână, tot hotar Tudorcenilor pe trei bătrâni anume Matei și Luchian-şi Mătina cari iam împărțit în trei Părți și sau venit de bătrân câte 29 iune 19 paşi 3 palme 1 lat de mână ; pe bâtrânu Lu- chian sau venit dmsaie lui Toader Jora postelnic cu 29 fune 19 paşi 3 palme 1 lat de mână cu zapis precum arată zapisăli di acum ce âu Cuinpărat de la razăşii de Tudorceni cari.sau făcut un bătrân întreg, însă cul fune pol 3 palme 1 lat de mână parte !oanii preitesei popei lui Dumitrașco, fata lui Iftodi, fi:ior Stanei Vra- bie, care pentru aceasta popa Dumitraşco au avut și pâră înaintea dmilorsalz boerilor celg; mari, cu dmlui “toader Jora, zăcând Popa Dumitraşco câ partie pre- 
arătat dmlui Toader Jora de Ia Ittodi cumnat popei lui Dumitrașco şi lau fostu orânduit giudecata pe popa Du- mitraşco ca să ie cu. Sufiet lui, că nu Știie nimica, de „acel zapis, şau luat cu Sufietul lui iar acum la hotâsât au Venit oameni bătrâni anume Pricopie Oţat și Vasile Oţăt, de nau mărturisit Cu sufletele lor precum au fostu față la vânzare moşii și este drept zapisu! iar pre- utul de au /uat cu sufletul său, au luat rău. Așijderile şi răzăşilor le au tămas 39 fune 19 Paşi 3 palme şi un lat de mână și acele 29 fune 19 paşi 3 palmei 

postelnicul, liam stalpit de o parte în: parte de sus, pe îmbe părțile Prulului, de -cătră alți Tăzăşi precum sau şi stălpit cu pietre anume: | piatra sau pus în malul Prutului, lângă hotarul cel vechiu din sus şi al- tă piatră sau pus întro movilă în dial despre râsaril va petrei cei din malul Zutului, și din movilă am mai mersu puţintel pe măsuratul funiilor și am 

Podul ce ţine Toader Jora post. acolo în Prut malul dincoaci de Pruţ despre apus este a dumisale pe ho- tarul Răbâei. și din cea narte de Prut de spre răsăriţ
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este locul Tudorcenilor, și sau venit malul Prutului un- 
de era potul, râzăşesc, pentru actia fiind malurile a- 
mestecate sau tăiat capra podului şi şau mutat dmlui 

Toader Jora podul, unde sânt malurile Prutului amân- 
doaâ şi cu apa Prutului cii este dată miluire de la 
măriia sa Vodă, şi întracestaș chip sau închiet tot ho- 
tarul "Tuzorcenilor precum arată tot anume cel izvod 

de hotărât. Aşiiderile am măsurat satul Negeştii şi sau 
aflat 70 funii 16 paşi 6 palme cu îune de 20 paşi şi 
pasul de 6 palme, care sau aflat trei bătrâni din Ne- 

geşti anume Negescul, şi Şotroman și Sălaginiţa şi iam 

împărțit în trei părţi pe 3 batrâni, un bătrân întreg sau 
venit dmsale. _: | 
Toader Jora din Sălăgenița ce lau mărturisit toți răzeșşii cu 

sufletele lor. precum hotarul Sălăgenițăi lau stăpânit Ion 

spătar fratele lui Şiefan Milescu pe cum arată și mâr- 

turiia dlor boerilor celor mari şi Episcopi de pe la sca- 
une, şi zapisul lui Ştefan Milescul, iar doi bătrâni Ne- 

gescul și Şotroman iau vândut răzăşii acum la hotărât 

cu zapis la mâna dsale lui Toader Jora post pe bani 
"gata şi sau închiet tot hotarul Negeştilor, pe trei bătrâ- 

ni, dmsale Jorăsei post, și sau pus o piatră din sus în 
malul Prutului, unde să hoiarăsc Negeştii cu Tudor- 
cenii, şi altă piatră sau pus iar la hotarul cel vechiu 
din gios a Negeştitor unde să împreună cu hotarul Po-: 
peştilor şi Milaeștilor și altă piatră sau pus de iasta 
parte de Prut înpotriva Negeștilor din gios şi altă pia- 
tră din sus în hotarul Negeștilor, şi a Tudorcenilor, şi 
alta piătră sau pus în malul Prutului dia sus în capătul 
hotarului 'Tudorcenilor, şi sau închieat tot hotarul Ne- 
geştilor, Şi iarăşi măsurând Malăeşti şi Popeşti sau aflat 
11 fune şi sau dat în d î. 5 funi pol. lui Toader Jora 

5 fune pol Cogâliceanilor precum arată toată pove- 
stea hotarelor şi pecum aflaiu drept sau fâcut această . 
mărturie la mâna dmisale, viind la măriia ta să i să 
facă drese gospnd. să fii mărie ta sănătos. 

let 7240 Noem. 3 
Robi mării tale, Gavril Pilat vornic glotnii. 

a Toader diiac 
Asemenea de pe hotarnica ce adevărată sau scris - 
Dumitrachi: lamandi sulger 1812 lunie:26



za n 
86 . - 

Acta Cerchez, Răşeşti (Surete ms, XV 1005), Cele 3 
trupuri de moşii au întrat în moşie Răşeştilor, fiind tustrele 
pe îmbele maluri ale Prutului. lată în schemă țidularul propri- 
în tele 3 sate. 

2) TU DORCENII 

89 fune, 19 pari, un lat de mână 
  

  

Matei 29f. 19.3. 1.|Luchian 29.19.3. 1.IMălina 29.19.3.1.lat 
  

Toader Jora post. hăzeşii Răzeşii 
  

      
    apa Prutului 

kăbăea 

b) NEGEŞTII 

70 fune, 16 pari, 4 palme; func=20 pași a 6 palme 

  
  

  

  

Negescul23. 12. 1.[şotroman 23. 121. Sălăgeniţa 23. 12.1.       “T, Jora post. [T. Jora postelnic [on Milescul spatar 
Cuinparătură T, Jora posteinie 

  

        
OMALAEȘTII ŞI _POPEŞTII 

11 fune a 20 paşi a 6 palme gospod | 
  

5 pol 5 pol 
Cogălnicenii Teador. Jora postelnic l 

După acast ţidular Cogalnicenii aveau 75 stânjeni în Mă- lăeşti şi Popeşti, Teodor Jora postelnic avea 1650 stânjeni din care 120) stânjeni în Negeşti, 75 stânjeni în Maălăesti şi 375 în Tudorceni, iar răzăşii aveău în Tudorceni 1150 stânjeni” Tustrele moşiile ocupau de-a !ungul malului Prututui 6 chi- lometri şi jumătate, 
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30, 7234 Mai 27 (746) lași, Ion Nec, Mavrocordat judecă şi dă 

dreptate lul Sandul Darie să stăpânească o optime din Ghermăneșiti, 

Noi loan Neculai Voevoda, bojiiu milostiiu gospo- 

daru zemli Moldavscoi, facem ştire cu această carte a 

doinnizi meale precum sau pârât de faţă la divan îna- 

inte domnii meale şi a tot sfatul nostru Sandul Da- 

rie şi fraţii sai, nepoți lui Darie biv vel spăâtar cu 

loniț Cazan şi fraţii sai şi cu Ioniță Moş şi cu San- 

dul Paun cu fraţii săi, ci sau răspunsu razăşi de Gher- 

măneştice sântpe Prut la ținutul Lăpușnei arătând San- 

dul Darie doao zapise pe nişte părți de moşie din sat 

din Ghermânești, cumpărătura lui Darie spătarul, în- 

taiu un zapis din veleat 7175 Martie 1 de la Gavril 

Mârgilat și cu tuţi fraţii sai, feciorii Solomiei şi vărul 

lor Pavăl, fecior lui Gavrilă Frăţiman, toţi nepoți lui 

Frățiman celui bătrân, sciiindu precum au vândut a 

lor dreaptă ocină și moşie, care au avut şi despre moa- 

şa lor Frăţimaneasă, cinci părţi de sat de Ghermă- 

neşti cu vatră de satu și cu pământuri de țarină, şi 

cu locuri de fâneţă, și cu bălți de peşte şi dintru apă 

și din câmpu lui Darie spatarul drept 16 ughi, şi le- 

au făcut plată deplin, iară o parte a vărului lor a lui 

Bejan Ciocârlan au fostu vândută acea parte mai de- 

înainte vreme tot spătarului Darie drept 16 ughi, însa 

din tot satul face a opta parte de satu. Şi altu zapis 

de la Dumitraşco feciorul lui Marco Toboş din văleat 

7173 lunie 20 scriindu precum au vândut a lui direa- 

ptă ocină şi moşie, toată partea maicăsa Maricăi din 

sat din Ghermânesti cu vatră de. satu şi cu bălți de 

peşte și cu tot venitul lui Darie spătar drept un cal 

bun îavâţat prețăluit drept 50 lei, şi au cerut Sandul 

Darie de la răzeşi moşie pe aceste doao zapise, şi 

fiind de faţă şi aceşti de mai sus scriși razăşi de 

Ghermăneşti sau întrebat ce au a răspunde înainte a- 

cestor zapis, și ei au dat samă că Darie spătar nau | 

stăpânit pe zapisâle aceste în Gherinăneşti și zicându- 

lisă putevor giura în biserica, doi dintre răzăși, loniţă 

Cazan şi loniță Moş precum nu ştiu ei nici au auzit 

din părinți lor să îi stăpânit Darie spătar şi giurând 

să lipsască Sandul Darie, şi ci au răspunsu că nu pul
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să giure, că de un zapis au auzit şi ei că are Darie spătar pe Ghsrmănsşti, numai a stăpâni nu au mai stăpânit. Ce la aceasta Sandul Darie au rădicat cu su- fletul lui pentru aceste doao zapise, precum ei leau a- flat în hârtiile părințeşti şi nu știu nici un meșterşug asupra zapisălor, și pentru ca nau stăpânit cu dânsele iarăşi au răspunsu câ nu numai că în Ghermăneşti nau putut ajunge cu stăpânirea fiindule traiul pe aiure, ce nici alte moșiice au avut nau putut să le caute şi să le stăpânească, rămâind cele mai multe nestăpânite, şi au arătat Sandul Darie şi o împărțială a Dărieştilor pen- tru moşii, care măcar că hu sau aflat iscălita de Dă- rieşti, dar Sandul Darie au luat cu sufietul său, că toate moșiile ce au avut Dărieşti, pe aceasta împârțală le stăpânescu şi până astăzi fără de nici 0 pricină, pentru care neprimind răzăşii de Ghermăneşti sa jure la biserică mai vârtos ca Şi singuri ei au mărturisit că de un zapis au auzit dia bătrânii lor că are Darie Spătar, sau socotit că zapisele aceste sânt bune şi a- devărate și de vreme ca şi la împărțala Dărieştilor să află aceasta moşie numită, am giudecat domnie me împreună cu tot sfatul nostru să aibă a stăpâni în Ghermăneşti şi Sandul Darie pe zapisă ce are, din optu părţi o parte și din a şepte parte giumătate. 

| velet 7250 mai 22 
Sandul Sturza vel logotăt. 
Obs. Acta P. Michiu (Surete ms. XLIV 121), Sunt 2 eo- pii, una din 1331 Noem, 20, iscalită de Gr, Cuza Spătar, is- Pravnic de Fălciu, şi care citeşte luna Mart 22; și alta din 1854 Mart 25 dată de giudecătoria Fălciu supt No. 984) şi iscălită de D. Ralet, T. Teodor, director C, Buzdugan, după cerere făcută de Căpitanul loan Mighiu, înregistrată Ia 716,
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31, 7280 Aug. 16 (1752) laşi. C. M. Cehan Racoviţă Vodă carte 
cătră Ursul Bulerma, să-şi stăpânească moşia Greceni, din sus de Răbăia. 

lo Costandin Mihail Cehan Racoviţ Vvod, boj. mist. 
gospodariu zămli Moldavscoi. datam carte domnii meali 
Ursului Bulermui ce sau răspunsu nepot lui Alexandru 
Drulii și lui loniț 'nepotul lui Gheorghiț și altor fraţi 
răzeşi a lui, să fie volni: cu carte domnii meali, aş 
stăpâni o moşie anume Greceanii ce iaste pe Prut 
din sus de podul Răbăii, care moşie dziseră că este 
driaptă a lor de baștină de pe moşii i părinţii lor, și 
să aibă aş lua dijma de a dzecea din pâne, din fâ- 
nață, din prisacă cu stupi, din grădini cu legumi şi 
din tot venitul pe obiceaiul țărăi, și nime să nu ste 
înpotriva cărţii dbmnii meali, iar având cineva a râs- 
punde să vie să stea de față la divan. 

lt 7260 Avg. 16 Canta vel logofăt 
|. p. domneşti 

Obs, Acta Cerchez Răşeşti (Surete ms. .XLV 963). 

  

împrumata cu 65Oleidela nepotul său V. Roset hatman 
și pune zălog patru sate întregi ale sale: Bălăneștii şi 
Orzăștii la ţinutul Falciului, şi cu vad de pod și cu 
pod gata umblător în apa Prutului, și satele Negești 
şi Todircenii peste Prut la ţinutul Lapușnei, care aces- 
te 2 sate trec cu hotarul şi dincoace de Prut până 
întrun Pruteţ, matca cea veche a Prutului. 

Acta Cerchez, Răşeşti. Din cartea domnului Caâlimach 
vodă din 7269 Sept, 25, când datoria crescuse de la 650 lei la 
910 lei, dobânda fiind din zece doisprezece pe an. 

Socoteala e făcută exact, Jora nu plătise dobânda ul= 
iimi doi ani (7267 Mai-7269 Mai). Dacă 10 lei se făceau după. 
un an 12 lei; 109 se făceau 120. 650 se făcuse 789 lei, adică. 
crescuse cu 130 lei; iar pe doi ani fac 260lei. 

33, 7262 lulie 23 (1754) laşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă cătră lo- 
niță Miclescul să-și ia venitul de pe moşia Drăcenii. 

Noi Matei Ghica Voevod, bojieiu milostieiu gos- 
„ podaru zemli Moldavscoi, datam carte domnii meale 

lui loniță Miclescul biv vel medelniciar, să fie volnic 
cu cartea domnii meale aşi stapâni moşiia ce ni au
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Spus că are anume Drăcenii în ținuiul Făciiului, care moșie au răspuns că iaste Cuimpărată de moşii dumi- sale și au stăpânit părintele dumisale Gavril Miclescul logofătul; dar acum să scoală niamul celor ca sânt vânduți şi vor să stăpânească iar moşie ceau vânduto. Deci pe unii ca acei să aiba vos să poprească până când vor veni să ste față înaintea dumisale vel lozo- făt și săşi ia venitul moșii numitul boeriu din pâine, din fânațe, din prisacă cu stupi și dintraltele din toate pe obiceaiu și nime să nu stea în potriva cărții dom- - iii mesale. 

7262 iulie 23 
pecete domnească; vel logofăt. 

Obs. Acta Brighiu (Doc. condica. XIV sub anno) După o copie scoasă la 1818 Febr. 8 legalizată de judecătoria laşi subt No. 190 (Surete ms, XL:il 360). 

34. 7263 Oot. 14 (1751). Zapis de dania Odobeştilor a Catrinei Rănguleasă cătră ginerile ei lon Botezatul, 

Adec eu Catrina Rângulsasa şi fecioru mieu  Cos- tantin Ranga care mai gios neam iscalit, datam ade- varat zapisul nostru de nime silit nici asuprit, ci de a noastră bună voe am dat danie ginerului nostru lui lon Botezatul parte noastră de moşie anume Odobe- ştii ce este la ținutul Falciului pe valea  Sopârlenilor 
giupânesei dumisale și feciorilor şi nepoților şi straă- nepoților lui în veci de veci „ar care din neamul nostru sar scula săl Supere să aibă a să apăra cu a- cest drept zapis al nostru dat de danie, că-i ca este moșie dreaptă a noastra din părinții noștri şi pentru mai mare credința am iscăliț, 

Eu Catrina Rângulesa It 7264 Oct. 14. 
Eu Costantin Ranga 

Eu lon Brașoveanul am scris cu zisa lor a- cest zapis. 

Acta Brighiu-Buznea (Condica documente XIV, sub anno)



31 

35. 7283 Octombrie 23 (1754) Mărturie hotarnică a satului Hrubesii 
despre Sulanii l.upului Costachi vătav za păhărniciei, 

Facem ştire cu această mărturie a noastră că ve- 

ninduni luminat porunca Mărizi sala lui Vod. ca să 

hotărâm satul /;rubeni ce este la: ținutul Fălciului, la 

malul Prutuiui a Episcopiai Huşului, fiind că să împre- 

sură cu hotarul Suleiiii, cari moșie este a Lupului Cos- 

tachi văt. za păh. deci mergând acolo ca să luim sama fiind 

şi sfinție sa Chir Inochentie Episcop Hușului faţă, şi 
Lupul Costachi, iam întrebat pentru scrisuri sau ho: 

tarnici di au ca să scrie pe unde a îi hotarul. de care 

neau răspuns și o parte și alta că scrisori nau ca să 

arăte hotarul și fiind câţiva oameui înpregiuraşi şi 

preoți strânşi și citindule sfinție sa Episcopul carie de 
blastăm asupra cari ar ști hctarul ori a cărie moşie și 

nor mărturisi ca să arăte adevărul, sau ar mărturisi 

cu strâmbul. deci sau aflat deau mărturisit dumnealui 
Mihalazhi Cehan biv vel med. că la Muscalii cei ci 

dimult au gonit peşte în Pruteţ de la un plop în sus 

şi lar fi dijauit oamenii Episcopii Huşului; aşijderea au 
mărturisit, Toader Pântea călugărul, om ca de 80 de 
ani, că lau pus sfânție sa părintele Episcopul lorest 
di au dejmuiț această moșie zâcând că iarăşi de la 
piopul în sus au dijmuit din Prutaţ şi tot de pe acea 
moşie Hrubenii. Așijderea au mărturisit preuu loan 
Pravilă ot Novaci bătrân ca de 60 ani, că când era 
sfinție părintele răposatul Ghedion Episcop Huşului 
şi de atunci până acum ar îi ca 25 ani fiind acest 

preut rânduit de raposatul Ghedioan Episcop ca să 

dijmuiască aceia moșie Hrubeni: au mărturisit cau dijmuit - 
de la acelaş plop în sus în Pruteţ, adi:ă de la plop 
în sus, Deci întrebând și pe dmlui Lupul Costachi ca 

să ne arăte martur în protiva acestora şi ne scoțând 

ni:i un martur ca să arâte numai cu gura dmisale zi- 

când că are hotarnică pe această moşie Sulenii, şi este 

la mărie sa Mihai Vodă, şi deci măcar că mai înainte 
pâră a nu ne arata hotarul, preutul loan Pravilă sin-" 
gur dmnlui Lupu! Costachi au zis că so scrim pe măr- 
turie preutului şi deci necrezândul nau arătat nici o 

dovadă, am stâlpit. Hrubenii cu petre, adică din parte.
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din gios, de la plop în sus, despărțind între Hrubeni cu petri şi între Suleni și mergând pârân drumul cel mare, pe unde să închee hotarul aceșiii moșii, am stâlpit mergând şi socotind cum îmblă alte hotare, a altor moșii din gios, și sau pus o piatra în preajma plopu- lui de asta parte dispre apus şi di acolo purcezând hotaru drept pe șes spre apus și ampus pe şes 2 petre pâră supt dial, . şi deasupra în dealul pe unde mergi drumul cel mare, sau piis 0 piatră alăture cu drumul din vale, în care sau închiet hotarul, și am dat şi noi această marturii la mâna sfinţii sale Episcopului ca săi fie de credința. 
| li 7253 Oct- 23 Ilie Costachi stolnic, Grigore Razu, Agarici vornic glotnii, Preutu loan Pravila martut. 
Gligorios Bursu caminar paton (faţă) 

Acta Cerchez, Răşeşti (Surete ms. XLY 1127). 
36. 7263 Noembre 4 (1754) laşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă în pricina dintre Ioniţă Miclescul medelnicer şi răzeşii de Drăceni pentru acolisire, lo Matei Ghica Voevoda bojiciu milostieiu gos- podaru zemli Moldavscoi; scriem domniia me la cinstit părintele și rugătoriul nosftu sfinție sa Chir Eno:henţie Episcopul de Huşi, sănătate îți poftim de la Dumnezău i la boierii noştri lamandi biv vtori (al doilea) pa- harnic, și Grigoraș Agâriciu biv vornicu de poanta; fa- cem Ştire că aicia sau giudecat față înainte a cinstit şi credincios boeriul nostru dumnealui Radul Racoviţă vel logofat, boeriul nostru lomță Miclescul biv ve] med. şi cu Georghie Zoană și ion Negura săminția Bighiului pentru moşiia  Drăcenii ot Fălciu, pentru cari înnainte dumisale ve] logofăt, au arătat md. Ioniță Miclescul o mărturie de la câţiva boeri din leat 71732. anume de la Ghenghea vel logofăt şi Dumitrașco vel Vornic şi Miron Barnovschie hatman ii Gavril sân Clo- cota şi Grozav sin lonaș:o Strânepot celui bătrân Iliie și Grigore. sin Pilat, şi Bălan Bighiul, din care Bighiul
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imăriurie a boierilor şi pe alți oâmeni, cari - toți acei 

oameni, şau vândut parte lor din satul cesă numește 

acum Drăcenii ot Fălciu, din ispisoc ceau avut de la 

Pătru Vodă lui Lupu treti logotăt dreptu 60 de gai- 

beni. Dar acumu au răspunsu med. loniță Miclescu, 

că tâmplânăusă de au murit părinții săi, râmâindu 

copii mici, iar acest niam a Bighiuiui împreună și cu 

alți ce sânt vânduți părţile lor, sau obicinuitu a stă- 

pâni iarăşi moşia Drăcenii, cu nume că nu sânt vân- 

duți, şi este răbdătoriu de venitul moşii, Sau întrebai 

de dumnealui vei logofăt pe acei oameni Ghzorghe 

Zbărnă şi lon Negură disus scrişi ce au a răspunde 

împotriva acei mărturii di mai sus scrisă, și cu ce 

dovadă stăpânestu iarăși ei moşiia findu vânduți, şi 

ei așe au dat samă ca nu ştiu cu adevătat că sâ 

fie vânduți neamul lor, că de cându au apuzat tot 

părinții lor şi ei au stăpânit acea moșie, însă numai 

partea lur, iar ceialălalt loc îl stăpânescu alți răzăși. 

Pentru care iarăși au datu samă med. lonița că ari 

marturi cari potu di dovideşte că sântu vândute păr- 

ile acestui niam a Bighiului, cum și pe ceiaialți oa- 

meni ce stăpânescu în Drăceni; ce dar arătându aceşti 

oameni niamul Bighiului, înnaintea dumisale vel logofăt 

câteva zapisă că au cumpăratu ei în Drăceai, şi. ară- 

tând med, loniţă Miclescul că are marturi, iată că 

iam rânduitui acolo la țară cu cartea aceasta, unde şi 

marturii ce au vor fi de fața. ci dar după ce vii lia 

cartea domnii meale, să vă adunaţi la un loc şi .să 

chemaţi pe toți acei oameni răzăşi ce stăpânescu în- 

tracel sat Drăcenii, cum şi pe acesta neam a Bighiului 

şi să-şi aducă și marturii ce vor avea de față, şi să 

le luați sama cu amănuntul pe scrisori şi pe oameni 

marturi cercetându cu ce dovadă stapânescu acei oa- 

meni moşiia, cum și med. loniţă Miclescul cu ce do- 

vadă să acoliseşti de vreme arătând că are marturi 

acolo, şi dacă veţi face cu cale și cu dreptate sa giu- 

decaţi şi săi odihniți acolo, după cum va îi mai cu 

dreptate, hoiărând pricina cu carte de giudecată - la 

care parte să cade iar de nu se va odihni acea parte: 

Surete și Izvoade (Drâcenii) vol. XVI. 3
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să le puie zi să vii la divan cu mărturia ce veți face, 
Aceasta scriem „și părţile ce sor alege a med. loniţa 
Miclescul să le hotărâți deosabit cu pietre“, 

leat 7263 Noembrie 4. 
Pecetea domnească în tuş roș = vel vornic 

Acta Brighiul (Surete ms. XLIII 367): Condica documente 
„XIV sub. anno). | 

Uricul de la Pătru Vodă Rareş, pe satul Drăceni s'a 
pierdut încă din 1624. 

37. 7264 iulie 25 (1756). Mărturie hotarnică a lui Agarici vornic 
glotnii despre alegerea Sulenilor despre Răşeşii și Hrubeni. 

Pre Inălțate Doamne, 
Inştiinţăm pe Marie ta că din luminată porunca 

mării tale am mers la moşiile Sfintei Episcopii a Hu- 
ilor, anume Râseștii și Hrubenii, ce sântu tot întrun 
hotar la ţinut Fălciului pe apa Prutului ca să le ale- 
gem și să le hotărâm pe scrisori ce va ave sfânta E- piscpii şi după stăpânire şi după mărturie a oameni bătrâni carii cum or şti Şi or mărturisi, de vreame ce au jăluit sfinția sa Episcopul de Huşi Chir lonochentie că dresele Episcopiei ceau avut pe moșii cele mai multe sau prăpădit la vremuri de nepace, numai arătândune sfinție sa un uric de la Irimiia Movilă Voda din velet 7100 în care uric scrii că aceste sate anume Răşaștii şi Hrubenii sânt date danii de la însuşi Mă- ria sa. dar hotarnică nu neau arătat ca să incheae ho- tarul din giur înpregiurul acestei moşii, numai ce n e- au arătat că hotarnica din velet 7263 de la dmnlui Ilie 

Zul biv vel pitar, i de la lermonah Grigore egumen ot Bursuci, la care hotărât am fost și noi față, în care hotarnică arata că să hotărăşte satul Hrubeni pe din gios cu Sulenii dumisale Lupului Costachi văt(av) za pah(a- rnicei). și așa mergând cu toții la o piatră hotar ce desparte între Hrubeni și între Suleni, care piatră es- te lângă drumul cel mare, şi de acolea am purces în Sus tot pe drumul cel mare până în hotarul dmisale Toderaşco Jora biv vel stol. unde să hotărăște capul
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moşii Rășăștilor partea din sus la cari hotărăt fiind 
și dmlui stolnic Toderașco Jora față sau întrebat de 
are niscai scrisori sau hotarnică pe aceea moşie a 
dmisale, dintru care am pute să îndreptăm pe unde să 
hotărăște Râșăștii Episcopii cu moșiia dmisale, dmlui 
au răspus că nu are nici scrisori nici hotarnică și ne- 
fiind vreo luminare nici la o parte nici la alta, sau 
aflat cu preutul loan Pravilă ot. Cozmeşti om bătrân 
ca de 65 ani di au mărturisit că fiind el pus de la 
câțiva Episcopi dijmaş. la acele moșii Hrubenii și Ră- 
şăștii dispre parte Episzopii pe a cărue mărturie, şi 
dmlui stolnic Toderaşco Jora, au zis ca îi primit, fiind 
că acestu preut iau fostu şi duhovnic şi au și văzut 
pe acea moșie a dumisale când era satul, și aşa pe 
mărturie acesiui preut au purces a pune petre hotărâ 
dispărțind Rășăştii Episcopii de câtră moșie dumisale 
Stolnic Toderaşco Jora, și am pus piatră alături cu 
drumul cel mare dispre răsărit pe din sus deo mo- 
vilă mică ; și de acolo la vale pe podiș spre răsărit 
pi din gios de nişte arii cu gropi întrun piscu am pus 
stâlpu de piatră hotar; şi de acolo la vale tot spre 
răsărit peste șesul Pruiului în malul Prutețului în dre- 
ptul unui plop sau pus piatră hotar, şi de acolea ma- 
lul Prutuiui în gios prin apa Prutului unde se face un 
cot mare între Pruteţe, şi între apa Prutului, care să 
numeşte cotul Cărăușului numai este tot din hotarul 
Râșăştilor şi de acole apa Prutului în gios, până în 
gura Prutețului ce se numeşte Purcea, şi de acolo ma- 
lul Pruteţului în gios până la mijlocul Prutețului unde 
am găsit o piatră hotar, pusă de dmlui stolnic Ilie Cos- 
tachi care hotărăşti între Suleni şi între Hrubenii E- 
piscopii şi de acole dreptu pe șâsul spre apus sau 
mai găsit 2 petre hotără până suptu dealu puse tot 
de dmlui stolnic Ilie Costachi, și diusupra în dial ală- 
turea cu drumul sel mare din vale de drum în piatra: 
ce este pusă iarăşi de dmlui Ilie Costachi de unde am 
început a hotărâ, şi aşa am închiet tot hotarul acestor 
2 moşii a Episcopii Hrubenii şi Răşâșiii. 

Așijderiie neau mai arătat stinţie sa Episcopul câ 
mai are Episcopie 3 coturi ce se numescu Pruteţe



piste apa Prutului dispre Lăpuşna pe unde au înblat 
Prutul de vac. și mutândusă Prutul au ruptu din moșie 

„ Răşăştilor, de sau făcut acele coturi, şi mergând acc- 
lo am cunoscut că adevărat sântu rupte acele coturi 
din moșie Rășăștilor și am dat malul dispre Falciu ca 

“săl stăpânească Episcopiia, 'iar malul dispre Lăpuşna să 
să stăpânească de câtră alți răzăşi ce vor fi având 
moșie şi înștiințăm precum am ales și am hotărât să 
fii Mărie ta sănătos. 

| vleat 7264 lulie 25 dni 
Acta Cerchez, Răşeşti (Surete m. XLV, 1125 

38. 7265 lulie 15 (1757) Mărturia răzeşilor de Ghermănești pentru 
stăpânire neamului Mera în Merești vecină cu Ghermăneştii. 

Adic noi oamenii din Ghermănești și din Rășeşti 
carii mai gios nom iscâli anumi făcutam mărturie nos- 
tră la măna lui Pricopi Mera Şi lui loniț şi Petrii pen- 
tru că vinindu Pricopi cu o carti di blăstăm asupra 
noastră pentru o moşie ce să numește  Merăștii cari 
să hotârești cu moșie Ghermănești ca s mărturisim 
cum. Știm cu sufletele noștri iar noi știm și mărturisim cu suiletele nostri că tot pe moşii lor-şi pe părinții lor iam apucat stăpânindu ace moșie iar acum de vo - doi trii ani în coaci sau sculat un Bulirma și lepădă pe aceştie iar noi nu ştim să fie Bulirma moşnaș că aces- tu Bulirmă este fecior de sus aşe ştim şi mărturisim cu. suiletele nostre înainte lui Dumnezău şi înainte giudecăţii, let. 7265 luli 15 ___T Sânt ca om de optuzăci de ani şi ştiu cau stă- pânit tot'acești de cându Moscalii cei de demultu. Eu Ioniţ. Loghin | Tr Și eu lon Negru Ştiu şi eu tot de atunce că stă- „Pânescu aceşti, a Ț Şi eu Ursul tot de atunce, 

T şi eu Parteni știu tot de atunce. T şi eu Neculai Loghin încă știu de triizăci de ani în- coace tot aceşti stăpânind. 
+ și cu Vasile Moș știu de treizăci cinci de ani aceștie „stăpânind, | !
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“+ și eu Ifteni Cazan ştiu de doazeci de ani aceşti 

stăpânind. 
şi eu Grigori diacu am scris marture cu zisu lor act 

Ghermăneşti. şi eu încă ştiu cau stăpânit tot aceștia. 

Acta Cerchez Răşeşti (Surete ms. XLV 960), 

39. 7265 Sept. 9 (1756) laşi. C. M. Cehan Racoviţă Vodă: în- 

tărăşte hotarnica Răşeştilor şi Hrubenilor după mărturia vornicilor de poartă, 

proprietate a Episcopiei Huzilor (XLV 977). 

Noi Constandin Mihail Cehan Răcoviţă Voevod . 

bojiu milostieiu ' gospodar zemli  Moldavscoi. Facem 

ştire cu acest ispisoc a domnii meale “că îot cine pe 

dânsul va căuta sau cetindu pre el va asculta că iată 

viind înainte domnii meale și denainte a cinstiți şi cre- 

dincioşi boiarii domnii meali cei mari ai divanului 

sfinției sa de Dumnezău jubitoriul cinstit părintele şi 

rugătoriul nostru Episcopul de Huși Kir lonochentie, 

au arătat mărturie hotarnică de la credincioşi boiarii 

noştri Mihalachi Cehan biv vel medelniceriu, Grigoraş 

Agarici vornicul de puartă din anii 7264 Iulie 25, scriind 

că din porunca domii meale ce leam scris carte au :- 

mersu la moșşiia Sfintei Episcopii anume Rășăştii şi 

Hrubenii, ce sânt tot într'un hotar la ținutul Fălciiului 

pe apa Prutului poruncindulisă ca să hotărască această. 

moșie pe scrisori ce va avea Sfânta Episcopie şidupă 

stăpânire și după mărturie a oameni bătrâni de vreme 

ceau jăluit doninii meale numitul Episcop că dresele 

ceau avut Episcopie ceale mai multe sau prăpâdit la 

vreame de nepace; catii mergând la numitele moşii şi 

strângând oameni buni anume pe Popa loan -Pravilă 

de la biserica din Cozmeşti, şi pe Constantin Gotcă 

şi pe alţii, au arătat siinția sa părintele Episcopul un 

ispisoc de la Eremia Movilă Voevod din anii 7100, 

întru care arată că aceaste moșii sânt date Episcopii 

de domnia sa, iară nu scrie semnile împregiur șau mai 

arătat numitul Episcop o hotarnică de la ' dumnealui 

Ilie Costache biv vel paharnic şi de la Grigoraș: Ra- 

zul biv vel portariu şi de la iermonah Grigorie egu- 

menul de Bursuci întru care scrie că să hotăraşte sa-
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tul Hrubenii pe din gios cu moşia Sulenii a Lupului Costachi jicniceriul şi întei au început dintro piatră ce desparte între Hrubeni și între Suleani, care piatră este lângă drumul cel mare, de acolo în sus tot pe drumul cel mare până în hotarul moșii lui Toader Jora biv vel stolui:, unde să hotărăște cu capul Ră- şâștilor parte din sus Ja care hotărât sau întâmplat și dumnezlui Toader Jora fața, pe care numit boieri în- trebândul hotarnicii de ari scrisori au Tăspunsu că 
Pravilă preot bătrân ca de 65 ani şau marturisit că fiind el pus de la câțiva Episcopi de Huși dejmari la acele moșii Hrubenii Şi Rășăştii şi primindumă şi Toader Jora ca cum va mărturisi Popa va îi odihnit Și dumnealui fiind „Că acest preot iau fostu şi duhov- „Nic Şau și șăzut pe moşia Jorăi au purces preotul în- ate de au arătaț despărțirea hotarului şi pe unde au arătat preutul pe acolo au pus Și hotarnicii piatre “hotărâ, despărțind Rășeștii Episcopiei decătre moşia Jorăi, Sau pus piatră alăture ca drumul cel mare des- 

apa Prutului, care să numeşte cotul Caărăușului, .nu 
mai este tot din hotarul Râşăștilor, și de acolo apa meșie Purcea, şi de acolo malul Prutețului în gios pâna la mijlocul Pruteţului, unde Sau găsit piatră hotar pusă 
de Ilie Costachi paharnicul, care hotăraște între Suleni Şi între Hrubeni Episcopiei, și de acolo drept pe şes 
spre apus sau maj aflat 3 pietre hotară până supt 
deal pusă tot de hotarnicii păharnic.] Ilie Costachi şi 
deasupra în deal alăturea cu drumul cel mare din vale 
de drum în piatra Ce cste pusa iarăși de Ilie Custachi cheiat tot hotarul acestor doao mosii iscopiei 

ot si ŞII a Episcopiei, 
pirubeni ŞI Rășăști, Aşijderele au mai arătat sfinția sa 
numitul Episcop, că mai are sfânta Episcopie, . trei
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coturi de moşie ce să numesc Prutețe piste apa Pru- 

tulni despre Lăpușna pe unde au îmblatu Prutul de 

vac şi mutândusâ Prutul au.rupi din moşie Răşășştilor, 

de sau făcut aceali coturi; şi mergând numiții hotarnici 

acolo au cunoscut că adevărat sănt rupte aceste co- 

turi din hotarul Răşăştilor, șau dat malul dispre i- 

nutul Falciului, că săl stapâniască Episcopia, iară ma- 

lul dispre ţinutul Lăpuşnei va fi stăpânit despre alți 

răzeși ce vor fi adivărați moşinaşi. Drept aceia şi dom- 

niia mea după alegerea și hotarnica aciasta, am întărit 

sțăpânirea sfintei Episcopii, ca să fie şi de la domniia 

mia dreaptă ocină şi moşie şi 1spisoc de mărturie şi 

de întăritura cu tot venitul lor și cu toate hotarele ce 

sau pus neclătit nerușeit nici odinioară în veaci, Şi 

cătră aceasta este credința domnii meale de mai Sus 

scris lon Constandin Mihail Gehan Racoviţă Voevod 

şi credința veliților boiari, dumnealor lon Bogdanvel 

logofăt, Manolachi Costachi vel vornic de țara de gios, 

i lordache Balşe vel vornic de țara de sus, i Dumi- 

tiașco Paladi vel visternic, i Vasile Razul hatman i 

parcalab Sucevei, i Vasile Rusăt vel spatar, i lon 

Cantacuzino vel ban, i Constantin Sturze vel paharnic, 

i lordachi Costachi vel stolnic, i jordache Bălăsache 

vel căminar, i lordache Hrisoscul vel comis., i credința 

tuturor boerilor a mari şi mici. Scrisusau de Tanasie 

Mâlcărescul biv camaraş de izvoade în lași. la anul 

7265 Sept. 9. 
|. p. domnești 

(ss) loan Bogdanvel logofăt pentru întocmai Grigorovici 

Giudecătoria ţinut Eşii secţia l-a 

Copie de faţă cercetândusă şi fiind întocma cu 

orizhinalul îmfaţoşat de vechilul departantientului ave- 

rilor bisericeşti şi a învățăturilor publice să încredin- 

țază pe formă potrivit cu mijlocire se sau facut prin 

adresa No. 5858. | 

Gane Clement Cardaș Drector Căprescu 

şef. Grigorovici pitar 

No. 590 
1853 Noemre 10 zile
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40. 7265 Noebrie 6 (1756) laşi. Cartea lui C. Vodă Racoviţă pentru dezbatere moşiei Drăcerii, între Ion Botezatul și Şt. lamandi paharatcul, 
lo Costandin Mihzil Gehan Racoviță Voevodă bo- jiiu milostiiu g&ospodaru zemli Moldavscui, scriem do: mnia mea la cinstit părintele și rugătorul nostru siinție sa Chis inocheniis Episcopul de Huși, i dmisale Neculai Cogaliiceanu bi vel căpitan ispravnie de ți- nutul Fălciului vă facem domnia mea în ştire că aicia la domnie mea au daţ jatbă Ion Botezatul dintru acel ținut a Fătciului, cum că are 0 moșie anume Odobeștii, Care moşie zisă că sa hotărâşte cu Dințănii, dar den- tăi această moșie de mai SiS arătată au fostu a socrului lui a poţii lui Mihalachi, şi au tost stapânito tot de pre- ut, dar pe urmă au dato zăstrea lui lon Botezatului, şi el amu netrebuindui moșie șau găsit mușteriu să o vândă şi zisă că sau scuiat Ștefan lamandi paharnic și zisă că iaste moșie a hui și lau poprit ca să nu o vân- dă. Pentru cara iata căți scriem sfinți tale sa cerce- tezi această pricină împreună cu dumnialui ispravnicul Şi să căutați scrisorile, ce a fi avându pe acea moșie ŞI întărituri şi “de sa dovedi cum că aste mo- șie a lui şi mai înainte au fost stăpânită de socrul său ȘI iau dato zăstre lui, săi dezbateți moșie dintru altele Şi să o şi hotărâți și săi dați și mărturia îns:ris ca să vie aicia săși' ia întarituri şi de la domnie mea. acea- sta scriem. 

| 
| lit 7265 Noev. 6 Pecetea domnească cap de bou. Io Cst, M. Geh. Re, Vv. 1753, Procit. vel logofat pasere cu inițialele. 

41. 7266 Mai 14 (1758) Popa Mihalache cumpără cu 40 lei un bă- 
trân în Odobeşti, de la Lupu, 

| Adecă eu Lupu și cu sora me Angheluşa strănepoți lon  Boghiul scriem și maărturisim Cu acestu ade- 
vărat zapis al nostru di. nimene nevoiți nici asupriţi, 
ce de a noastră bună voe am vândut a noastră dre- 
aptă ocină. şi moșie de la Părinții şi strămosii nostrii 
din sat din Odobeșii ve Ia Hinutul  Fălciului pe vale 
Lelevei, am vândut svinţie sale popei lui Mihalache
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şi preutesei Ştefanii un bătrân drept 40 lei tătărăşti 

dreaptă parte noastră un bătrân ca să le fie dumilor- 

sale ocena și moșie în veci și coconilor dumilorsale şi 

să aibă aș face dres domneşti. la această tocmală a 

noastră sau tâmplat mulți oameni buni, carii văzându 

ei plată dreaptă în mâineleinoastre sau iscălit mai gios 

şi noi am pus degetele noastre. 
let 7266 Mai 14 

Eu Lupu am vândut, Eu Angheluşa am vândut 

răzeş de Dănţeni, Ion Gonţa răzeş de Ghidişeni, Luca 

Orda răzeş de Brăteni, Ştefan lurca  răzeș de Gher- 

măneşti, Vasile Moş râzeș de Ghermâănești, Vlasa luda 

răzeş de Brăteni. Eu Zahari căpitan, răzăş de Dănţeni. 

Eu Ştefan Onofrei am scris zapis. 

42, 7269 Mart 14 (1760) lași Cartea lui Ion Vodă Calimah cătră 

vlădica de Huşi, Inochentie, pentru hotarnica Drăcenilor, 

Noi loan "Theodor Voevod, bojiu milostiiu gos- 

podaru zemli Moldavscoi scriem domnia me la cinstit 

părintele şi rugătorul nostru sfinţie sa chir Eno- 

_chentie Episcopul Huşului, i la credincios boerul nostru. 

Ştefan lamandi jicnicer, i Vasile Adam sătrar giude- 

cător de ținutul Fălciului, vă facem ştire că domni mele 

au dat jalbă credincios boerul nostru dmlui Ioniță Mi- 

clescul biv vel stolnic, zicându că are o moşie acolo la 

ținutul Fălciului anume Drăceni, care moşie îi iaste 

cumpărătură de la moșul D-sale cu zapisă, care moşie 

sau stăpânit de moşul dumisale şi de părintele dmsale 

tot cu pace, iar acmu sau sculat neamul acelor vânză 

tor, şi au mersu de stăpâneascu moşie cu tărie, zicân- 

du cum că ei nu sântu vânduți, nu sântu din niamul 

vânzătorilor şi mai vârtos un lon Negrul care iaste 

vândut cu adevărat șau întrat în tărie şi stăpâneşte; 

pentru care iată că scriem sfinţii tale luând carte: dom- 

nii meale să aduceţi pe toți acei oameni ci să facu 

stăpâni pe moşie şi să le luaţi sama foarte cu amâă- 

nunţitul ca să aflați neamurile lor cine au îostu şi fos- 

tau moșinași acolo şi veți căuta şi scrisorile  dmsale 

“ stolnic şi așa din şerisori şi din oameni. marturi di
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credință carii dintracei oameni să vor îndrepta cum că nu sântu vânduți, vor rămne bini stăpânitori pe părțile lor, iar carii sor dovedi ca Sânt vânduți, acie vor lipsi din stăpânire, și aşa ioarte cu buna dreptate sa cerce- taţi ca săaflați cum iaste adevărul Şi așa ce sor dovedi drepte cumpărăturile dmsale stolnic să le alegeți și să le hotărâți cu petre boluvani, de umbe părți dând şi mărturie hotarnică în senine iscălită de sfinție ta şi de toți câţi să vor întâmpla la hotarât ca fiind hotărâre cu dreptate să i să întărească și de la domnie mea, 
| let 7268 Mart 14 Pecetea domneasca, procit vel logofăt, 

Obs, Acta Brighiu-Buznea (Condica doc. XIV sub anno) copie oslăduită de judecătoria din Iaşi în 1833 Febr. 8 sub No. 189. 

43. 7268 Mai 20 (5760). Mărturie hotarnică a satului Drăceni, ce umblă pe 7 bătrâni, 

Facem ştire cu această mărturie a noastră că a- ducândunea dum. Ioniță Miclescul biv vel stolni:, o lu- minată cartea mării sale domnului nostru lo loan Te- odor Voevod, în carea poronceştea mărie sa, ca să ne luom sama între dumnalui stolni: Ioniță Miclescul şi între răzaşii de Drăceni dând jaiba dum. stolnic loniţă Miclescul marii sale lui vodă, peniru  moşiia Drăceni, ce iastea la ţinutul Fălciului ca iastea a dumisale și o stăpânesc acej tăzăşi de acolo. și fiind față înaintea noastră lon Negru și Gheorghe Zbana, Și alţi răzăși de acolo, am întrebat pe dum. stolnic loniț Miclescul 

vel medelniser i de la Cujba vel armâş i de la. Ne- coară 2 logotăt, carea mărturiia întăreştea pe toate părțile da Cumpărătură ceau avuţ inoşul dum. Lupul 
3 logofăt la satul Drăcenii, în carea mărturiia arată, 
ŞI bătrânii anume: întăiu Clocota Cu niamul lui, şi Be- 
ghiul iarăși cu niamul lui, şi Capreş cu niamul ui, si
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Lazor feciorul Ţopii cu tot niamul lui; aceştie toți 

sînt vânduți cu tot niamul lor Lupului 3 logofăt mo- . 

şul dumsale stolnic Ioniță Miclescul. Am întrebat și pe 

răzăşii în câţi bătrâni îmblă satul şi cum le chiamă 

bătrânii anume şi ei au dat samă că satul Drăcenii 

îmblă în 7 bătrâni, anume C/ocotă, Beghiul, Capreş, 

Manciul, Șoropul şi Hârăţ, iar pentru al 7-a bătrân 

nau dat samă cum îl chiamă; şi au zis că fiind sterpu 

să împărțea pe ceaialalţi frați din cari bâtrâni 3 să 

gasăscu cu numelea în scrisorilea dumisale stoinic lo- 

niță Miclescului, vânduți anume Clocotă, Beghiul şi 

Capreş; și acum părțilea acestor 3 barrâni ce sîntu 

vânduți la dum. stolnic le stăpânescu iarăși niamurile 

acelor vânduți, care nici ei singuri nu tăgăduescu, iar 

al 4-a bătrân anume Luzor ce iaste şi acesta vândut 

la dum. stolnic Ioniţă Miclescul nu niau dat samă ră- 

zăşii că să află cinevași din niamul lui, şi fiind că ei 

nau dat samă de numele bătrânului al şeptelea ce au 

zis ca este sterpu, cum îl chiamă, sau socotitu că esti 

acestu Lazor, şi am ales să ţiia dum. stolnic loniță 

Miclescul 4 bătrâni, anume pe Clocotă, pe Beghiul, pe 

Capreş i pe Lazor, iară răzăşii să ţila 3 bătrâni a 

numea pe Șoropul, pe Manciul, şi pe Hârăţ, după cum 

au dat ei samă că să încheia tot satul Drăcenii în 

şepte bătrâni. şi am triimis împreună cu răzășii de am 

măsurat toată moșiia Drăcenii pe 3 locuri. şi câte fune 

sau găsit la măsuratul satului, am dat țăiulă iscălită 

de noi la măna dumisale stolnic Ioniță Miclescul, şi 

după multă cercetarea ce am făcut şi după cum am 

aflat cu bună dreptatea, am dat această mărturiia la 

mâna dumisale stolnic Ioniţă Miclescul. aceasta. 

| viet 7268 Mai 20 

Inochentie Episcop Huşului 

Gheorghe Beldiman biv vel stolnic, ispravnic. 

Obs. Acta Andrei Brighiu—Enacachi Buznea (Condica 

documente XIV sub anno),
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44. 7268 lune 8 (1760) Hotarnica: Ghermăneștilor, pe părţile spa- tarului Darie, 

Facem ştire cu această: Scrisoari a noastră că fiind noi rânduiţi din porunca Preînalțatului domnului nostru Marie sa loan Theodor Voevoda, dumnalui sulgeriul Gheorghie Beldiman iSpravnicu giudecătoriu şi dumna- „lui Vasile Adam vel Şatrar giudecătoriu de țănutul Fălciului, tiindu rânduiți ca să margaă şi să aliagă nişte părți de cumpărături a luj Velişco Darie ce leau Cumpărat, răposatul Darie ce au fostu vel spatariu, Strâmoș lui Velișcu, din satu din Ghermăneşti din ță- nutul Lăpuşnii, care moşia trece peste Prutu şi în țâ- - nutul Faălciiului şi aceste Părți leau cumpărat de la Dănilă Maărgilat și de la frații lui feciorii Solomii şi de la varul lor Paval feciorul lui Gavril Frăţiman, toți nepoți lui Frăţiman. celui bătrân; şi de la vărul lor Bejari Ciocârlan Şi de la Dumitraşco fecioru lui Marco Țopoşu, şi neputându sa margă dumnealor, neau rân- duit pe noi şi am mărsu la ace moşie şi am strânsu toți răzaşii și alți oameni străini, şi pi zapisele ce neau arâtat sau doveditu- din zapisă că umblă ace seliște 

hotărâtă pe o parte și giumaătate. iscalită de du- mnealui răposatul Sandu Sturza vel logofat din velet 7254 Mai 22, din zilile Mării Sale loan Neculai Voevoda şi întâiu am măsurat capătul moșii despre âpus pe zare dealului pe dispre apus din movila lui Scripcu din hotărul Horţaştilor în gios până în fotarul N, j 
i 

jeni, și: una palmă, şi sau ales lui Velişcu 7 fune, 3
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piatră din deal de drum, di căiră răzeși, unde cade 

drumul al vechiu dipicostişă şi dă în drumul cel mare 

şi de acolo am mai pus o piatră din vârvul movilii 

ce iaste pe din sus de râpă di 27 de stânjeni în sus, 

care piiatră îşi dă coaste cu Nereștii pe din gios până 

în apa Prutului pănă în cotul Albiţei şi Nereştii stau 

în apa Prutului, iar Ghermăneştii trec apa Prutului —- 

până în Troian, unde iaste un 'stâlpu de piatră vechiu 

în Troian din care stâlpu în gios săntu Leuşănii şi în 

sus Ghermăneştii, bătândusă ' în capete cu Ocoalelz și 

cu Vrăbienii până în hotarul Ciorăştilor, ci iaste la 

cotul Pruteţului Ciorăştilor şi “măsurând în capul dispre 

răsărit din hotarul Leuşănilor în sus pănă în. hotarul 

Ciorăştilor ci iaste dreptu cotul Pruteţului și sau gă- 

sit 64 fune şi 13 stânjeni şi sau pus piiatră-din dreptu 

cotul Prutului Albiţei, unde sau plinit 12:fune şi 3 stân- 

jeni la țânutul Lăpuşnii, şi cu această alegere şi hotă- 

râre sau primit şi răzeșii şi sau icălit mai gios; și de 

la noi încă am dat această mărturie încredințată şicu 

a noastre iscălituri la mâna lui Velişco să aiba aşi face 

şi întărituri domnești. 
let 7268 luni 8 

Gligoraş Burghele hotarnic; Sâmion Turbatu ho- 

tarnic; - loniţa Loghin răzăş 7; T rohin. Căzan răzăş î; 

lîtene Căzan -răzeş, Ursachi -răzăş de -Avereşti, Gavril 

Corcu, şi eu Filon dascalul ot Tăbălăești am scris, 

Obs. Acta Pavăl Michiu (Surete ms. XLIV. 121) Pe lângă 

originalul scris de Filon, mai sunt 2 copii: una din 1836 Ghe- 

nar 9 eliberată de giudecătoria ținutului Fălciului cu No, 9 

iscălită de Lascarachi Mihalachi camiinar, director fiind Cos- 

tachi Săcară iar reghistator Alecu Haciul, “iar a doua copie 

elibetată în 1854 Mart 26 supt No, 979, după cererea făcută 

de căpitanul Ioan Mighiul, înregistrată la No, 7i6iscălesc: 

D, Ralet, T. Teodoru, director C. Buzdugan, poslădueşte C. 

Bosie sulger stolnacialnic (şei de masă), o a treia copie se 

găseşte în plicul Răşeştilor No. :48 (Surete - ms, XLV. 1034) 

scoasă în 1810 Iunie 4, sarisă la: Brăeşti de popa Gheorghe 

Călugărul :ot Brăeşti. 

lata care ar fi planul moşiei 'Ghermăneşti,
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Lărgimea dar în medie a moşiei Ghermăneştilor în 1760 era de 830 stânjeni sau circa 2 chilometri. Dacă am socoti lungimea de 10 chilometri din zare în zare dealurilor de îmbe 

Lui Velişcu Darie i S'au ales 5 fune 5 st. 3 palme la apus; 7 îune 3 st, ] palmă la mijloc şi 12 fune 3 st, la răsărit, sau în mijlocie 8 fune 4 st, latul sau 164! stânjeni, sau 365 =: faţă de o lărgime de 1960 m. opie de pe hotarnica Ghermăneştilor se găseşte şi în actele Răşeştilor Plic 1 n - 15 (Surete ms, XLYV, 961, şi 1007). 
45. 7268 Avgust 23 (7760) Hotaraica Drăceiior satul de Inochentie Episcopul Huşilor. 

„Facem ştire cu aciastă mărturie a noastră că din luminată porunca Marii Sale domnului nostru Lon loan Teodor Voevoda am mersu la satul Drăcenii. ci iaste Ja fânutul Făciiului, și am ales parte dumisale ştolnic Ioniţă Miclescul, dupa scrisori ce -niau arătat
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dumnealui; o mârturie din velet 7232 iscălită de acești 
boiari; anume Gheorghe vel logofăt, i Dumitrașco vel 

vornic, i Miron Barnovichie hatman, i loan vel vorniz, lon 

vel medelnicer, i Cujbă vel armaş, i Nicoară vtori (al 

doile) logofăt, cari acești boiari întăresc cu mărturie 

jor pe 4 niamusi. ce șiau vândut părțile lor din satul 

Draăceni, Lupului treti (al treilea) logofăt drept 60 ughi, 

care numile lor sânt puse toate tot anumi în mărturie 

acestor boiari; și chemând noi pre toţi rezeaşii Drăâ- 

cenilor față liam cetit mărturia și liam pus şi blăstăm 

asupra ce să mărturisască adevărul de știu pe aceşti 

vânzători cine au fost şi de sântu adevăraţi: moșani, 

şi în căți bătrâni umblă satul; și la acestea niau măr- 

turisit popa Ion Pravilă, și lon Negrul şi alti răzăşi 

ca sufletele lor cum că numai pe acești trei bătrâni 

anume Câpeş, Beghiul și Clocota îi ştiu că au  fostu 

adevăraţi moşăni și să află vânduți după cum îi ade- 
verește mărturia boerilor iar pentru al patrule bătrân 
anume Irimia Verăl cel nrată mărturiia boerilor nul 

știu ei să fi fost moșan de Drăceni, şi noi după măr- 

turisire aceasta oameni de mai sus arătaţi, am dat 

dumisale stolnic Ioniţă Miclescul parte din Drăceni 

numai pe aceşti trei bătrâni, iar pentru bătrânul al 

patrule anume Verăl au rămas când va dovedi dum- 

nealui că a fostu moşan în Drăceni, atunce săl stă- 

pânească; și niau mai arătat acești de mai sus arătaţi 

răzăși cu tot satul Duăcenii îmblă în 7 bătrâni anume; 

Șoropul, Hăraţ, Mancul, Puiul, Capreș, Beghiul şi 

Clocotă şi am măsurat tot satul câmpul şi pâdure pe 

dao locuri, 50 funi 4 stânjeni 6 palme, îune de 20 

stânjeni şi stânjenul de 8 palme sau găsit şi capul 

moșii dispre soare apune din moșşiia Bărboșii până în 

moşiia Huibăneştilor tot pe zare dealului. Aşijdere sau 

măsurat pe .supt dial, pe la ţintirimul cel vechiu, 

iarăşi din moşie Bârboşii până în moşie Huibâneştilor 

şi sau găsit 41 funi 10 stânjâni; și am măsurat şi şe- 

sul de fănaţ pe doaî locuri, iarăşi din moşie Bărboși 

păn în moşia Huibăneştilor, și sau găsit pe supt dial 

19 îuni şi în capătul despre Prut 17 îuni, și pe dial 

Şau venit de bătrân câti 7 îuni, 12 stânjeni, 1 palmă,
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'Şi pe supt dial pe la țîntirimul cel vechiu sau venit de bătrân câte 5 îune 18 stânjeni 4 pol palme; și la cel pe supt dial sau venit de bătrân câte 2 fune 8 stânjeni 2 palme pol, şi am ales parte dumisale stolnic pe 3 bătrâni şi i sau venit 22 iuni 16 stânjeni 3 palme în capul moșii despre soare apune.pe dial, și pe supt dial pi la ţîntirimul vechiu sau venit 17 fune 5 stânjeni pol; așiidere și la şesul de fânaț pe supt dial i sau venit 8 fune, 3 Stânjeni 3 palme și în capul șăsului despre Prut i sau venit 7 fune, 5 stânjeni 5 palme pol; şi această parte de loc cât au cuprinsu parte a trei bătrâni a dumisale stolnic Ioniță Milescul o am stâlpit de giur împregiur în capătul moșiei Dră- „„cenilor din gios, şi am început a o despărți de cătră „Tăzăşi din zarea dialului despre soare apune mai din sus de o' movilă. mare ci aste despre soare apune, un- “de sau pus piatră hotar, de acolo drept la vale pân 'în margine rădiului 'sau făcut bour întrun stejar mare, 'Şi din stejar prin rădiu drept la vale păn în dreptul 
piatră; şi de acolo drept piste şes împotriva pietrei ce 'disparte Draăcenii de Bărboși iarăși sau pus piatră, și de acolo drept la apa Prutului și malul Prutului în 8ios pân în moșia Huibaneștilor, şi de acolo iarăși să întoarce spre soare apune piste şes .păn în dreptul “Pietrii ce sau pus în dreptul hotarului Baărbcşilor din Sus, unde sau pus piatră hotar ce disparte moşie Dră- cenii. de câtră. moșie -Huibaneştilor, Şi. de acolo.tot .pe Şes spre soare apune până supt dial, unde sau găsit 

„Sau găsit-piatră hotar, care piatră iaste în capul moşii Drăcenilor despre soare apune, și de acolo tot zare deulului în SUS pân în. piatra ce sau pus din gios de “Thovilă, de unde am început a hotărâ, iar cât loc iaste „ Piste Prut în mijlocul - Prutețului Druşeanilor, ce iaste 
/
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tuptură tot din moşie Drăcenilor nu sau măsurat, ci 
am hotărât să stăpâniască dumnealui stolnic dimpreună 
cu răzăşi, şi ori din cea fi venitul acei bucăți de loc 

şi să faca 7 părţi, pe 7 baâtrâni, și 3 părţi să ia dum- 
nealui stolnic şi 4 părți să ia răzăşii. Așijdere şi peş- 
iile din Pruteţu să ia dumnealui stolnic 3 părți parte 
a trei bătrâni ce i sau venit, şi răzășii 4 părţi. Atâta 
iaste toata parte de moșie a dumisale stolnic” Ioniță 
Miclescul, ce i sau al=s din satu Drăcenii, și: după 
cum am aflat cu bună dreptate iam dat această măr- 
turie dumisal= stolnic iscălită de noi şi de alţii ce sau 
ntâmplat la această hotărâre. 

velet 7268 Avgust 23 
Inochentie Episcop Huşii, Vasile Adam șâtrar. 

Obs. Acta Brighiu-Buznea (Condic, doc. XIV sub anno). 

După o copie legalizată da judecătoria ţin. laşii din 1818 Febr, 

8 supt No. 192. - 

46. 7268 Avgust 23 (1760) Ţidularul pe bătrâni a moşiei Drăcenilor, 

Insămnare dea măsurătura a tot satul Drăcenilor, 
ci au dat samă răzăşii anume -popa loan Pravilă, lon 
Neagrul, și alţii cum că umbla tot satul în 7 bătrâni, 
anume: Șoropul, Hărăţ, Manciul, Puiul, Capreaş, Bea- 
ghiul, Clocotă, carea dintracești 7 bătrâni sau aflat 3 - 
vânduți la dumnealui stolnic Ioniță Miclescul, anume 
Capreş, Beaghiul, Clocotă; iară 4 bătrâni au rămas a 
răzăşilor, şi măsurândusă toată moșiia în capul desprea 
soarea apunea din Bărboși în gios pea zaria dealului 
și sau împărțit moşiia pea acești 7-bătrâni, după cum 
arată mai gios. “let 7268 avg. 23. 

Cate fune sau găsit peastea tot hotar, a 
50. funi 4 stânjeni 6 palmea îunea dea 20 stânjeni, 

stânjenul dea 8 palmea sau găsit în capul moșii deas- 
prea soarea apunea pea zarea dealului. | 

41 funi 10 stânţ. pea mijlocul moșii pe supt dial 

pe la ţintirimul cel vechiu, atăta sau găsit câmpu cu 
pădurea. | | 

19 funi sau găsit pea. supt dial șăsul dea fânaț. 
17 funi capul şeasului deasprea Prut, şi la maă- 
Surete şi izvoade (Drăcânii) XVII. 4
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Surătura din dial sau venit catea 7 funi 12 stânjeni | palmă dea bătrân şi la măsurătoari cea sau măsurat pea supt dial pea la țîntirim sau venit de batrân câte 5 funi, 18 stânjeni 4 palmea pol, și la şes pea supt dial sau venit dea batrân câte 5 tune 14 stânjeni, 2 paimea pol, și capătul şeasului deasprea răsărit sau venit dea bătrăn câte 2 fune 8 stânj. 4 pa!mea pol. Partea cea sau venit dumisale Stol. Ioniță Micles- cul pea 3 bătrâni şi sau ales dea cătră alţi răzişi. 22 iuni 16 stânjeni 3 palmea în capul moșii deas- prea soarea apunea pea dial, 
17 funi 5 stânj, pol pea supt dial la țintirim, Ș 8 funi 3 stânj. 3 palme sau venit pea supt dial la şeasul dea fănaţ. 

| 7 uni 5 stânj. 5 palme pol în capul șeasului dea: sprea Prut. . 
| Aşijderea şi răzășilor liau rămas 4 bătrâni după Cum ârată mai sus anume: Soropul, Hâraț, Manciul, Puiul, E | Din bătrânul Șoropul iastea Pava] cu niamul lor. Din bătrânul Hăraț iastea lon Fulga cu  niamul lui. Bătrânul Manciulu să atlă danie şi  cumpărătură la Gheorghe Zbăna, și la lor Neagrul. Batrânul Puiului îl trag neamul Ținteaștilor, 

| „Şi moşia lor iastea tot la un loc pea din sus, dea bucata ce sau al«s dum, stol. Miclescul, şi să o Stăpâniască toți frățeaşte neatragând. unul din bătrânul 

Nu sau Masurat, ce sau ales să stăpâniască dumnealui stolnic Ioniţă Miclescu] dimpreună cu răzeșşii, şi ca din cca Îi venitul acei bucăţi. de loc, ori peşte din Pruteţ 3.1 deajma de pea pamânt sa să împartă în 7 părţi,
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preot lon Pravilă — lerei Apostul, — Pavăl diiacân, 

Gheorghe Zbăna diiacon, ion Negrul ţ, Lupul sin lon 

Negrul +, Apostul sinlon Negrul ţ, Pascal zeat Ţenltii. 

Obs. Original A, Brighiul (Condica documente XIV sub anno): 

(ntre hotarnica din 20 Mai şi ţidular din 23 August, decidupă 

3 luni, arătările nu se potrivesc, După hotarnică stolnicul loniţă 

Miclescul avea a ia 4 bătrâni: Capreș, Beghiul, Clocotă, 

_şi Lazor, iar acum Puiul. Moşia Drăceni mergea din gura 

dealului despre Barboşi până din:olo de Prut, în Prutețul 

Drușcanilor. Ea cra î. îngustă la capătul despre - răsărit, 17 - 

îuni = 340 stânţeni — 758 =; iar la capătul despre apus era 

de 50 funi = 1050 stânjeni == 2363 » 

  
    

  

  

  
  

          
            

| Ghermăneștii 
_|_Şoropui 

“2 |o, Hăraţ stolnic | 2 loniţă — 

we = 3 . | > 

o|=| Manciul PR m ME E pn 
u Ss ae pace | 

ai PI =|2 
= lo] Puiul = Ş elescul 13 lo (Lazor) = = 

a|_| Capreș a răzieşii —|=ln. 
_ Beaghiul __răzâi, — 

Clocotă 

Nereştii | 

47. 7268 Sept. 23 (1760) lon Teodor Calimach Vvod întăreşte lui 

1, Miclescul stolnic părţile sale din Drăceni, după mărturie hotarnică. 

Cu mila lui Dumnezău Noi loan Teodor _Vvod 

domn ţării Moldaviei. Facem ştire cu. acest ispisoc a 

domnii meale tuturor cui să cade a şti că iată viinăd 

înainte domnii meale credincios boeriui domniei meale 

- dumnalui Ioniță Mielescul biv vel stolnic şi niau ară- 

tat o mărturie hotarnică din velet 7268 August 23 de 

la cinstit părintele şi rugătoriul nostru Sfinţie sa chir 

Enochentie Episcopul Hușului, şi de la credincios, bo- 

eriul nostru Vasăle Adam şairar, întru care scriu că



ținutul Fălciiului şi au ales parte stolnicului: Ioniţă Mi- clescului, după scrisori ce liau erătat dumnealui, o - “mărturie din . veleaţ 7132, iscalita de Gheanghe vel. logofăt i Dumitrașco vel vornic j Miron Bărnovs:hie hatman i lon vel vornic i lon vel medelni:er i Cujbă 
tărescu cu mărturie lor pe 4 niamuri ce sau vândut părțile lor dia satul Drăcenii Lupului 3 logofăt drept 60 de galbeni, care numele lor sântu pusă toate tot anume în marturie acelor boeri şi chemând pe toţi ră- zeșii Dracenilor față liau cetit mărturie acelor boeri şi .liau pus și blastam asupră ce a sa mărturisască adivărul de Ştiu pe acei Vânzători cine au fostu şi de: 

răzeși cu sufletele lor cum că numai pe aceşti trei bătrâni anume Capriș, Beghiul şi C/ocotă îi ştiu că au fostu adevăraţi INOŞeni, și să afla vânduți. după - cum îi adiverește mărturiia boerilor, iar pentru al pa-; 

ceni atunci săl stăpâneasca, Și au arăta razășii de: 
mai Sus numiţi că tot satul Draăcenii îmblă în 7 batrâni 
anume Șoropul, Hărăţul Manciul, Puiul, Capreş, Be- 

dealului, A șijdere au măsuraț pe supt di in- 
tirimul cel vechiu, iarăși din moşie Barbat e i 
moșie Huibăneștilor Și au găsit 41 de lune 10 stânjeni, - 
Şi âu măsurat şi şăsul de fănaț pe doaţ locuri, iarăşi 

in moșiea Bărboșii până în moşie Huibăneştilor şi au
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gasit pe supt dial 19 fune şi în capătul despre Prut 

17 fun, Şi pe dial sau venit de bătrân câte 3 fune 

18 stânjeni 4 pol palme, şi pe şes pe supi dial sau 

"venit de bătrân câte 2 fune 14 stânjeni 2 pol palme, 

şi la capul șesului despre Prut sau venit de bătrân 

câte 2 iune, 8 stânjeni 2 pol palme, şi au ales partea 

dmisale stoliicului pe trei batrâni și au venit 22 fune 

16 stânjeni, 3 palme în capul moșiei despre soare a- 

pune pe dialu, şi pe supt dial pân în fîntirimul - cel 

vechiu i sau venit 17 fune 5 stânjeni pol, Aşijdere şi 

-şasul de fănaț pe supt dial sau venit 8 fune 3 stân- 

jeni 3 palme, şi în capul șşesulut despre Prut i sau 

venit 7 fune, 5 stânjeni 5.pol palme. Şi aciastă parte 

de locu căt au cuprinsu parte a trei bătrâni a duini- 

sale stolnic loniță Miclescul au stălpito de giur înpre- 

piur în capătul Drăcenilor din gios. Au început a o 

despânți de cătră răzăși din zarea dealului despre 

sare apune, mai din gios de o movilă mare ce iaste 

despre soare apune, unde sau pus piatră hotar, de 

acolo dept la vale prin marginea rădiului au făcut 

bour întrun stejar mare şi. din stejar pin rădiu drept 

la vale pân în dreptul țîntirimului celui vechiu mai la 

dial de ţintirim sau pus piatră; şi de acolo drept la 

vale dispre Prut în. zarea dialului iarăşi sau pus piatră 

şi de acolo drept piste şăs împotriva pietrii ce dis- 

parte Drăcenii ae Bărboşi iarăși sau pus piatră, şi 

de acolo drept la apa Prutului şi malul Prutului în 

gios pân în moşie Huibăneştilor, şi de acolo iarăşi să 

intoarce spre soare apune piste şăs în dreptul pietrei - 

ce sau pus în dreptul hotarului Bărboşilor din sus, 

unde sau pus piatră hotar ce desparte moşie Drăceni 

de. câtră moşie Huibăaeştilor; şi de acolo tot pe şăs 

spre soare apune pănă supt dialul unde au găsit pia- 

tră veche hotar, şi de acolo pe văiugă la dial pe din 

sus de pomii lui Trifan şi tot la dial pănă în dreptul 

pietrii ce sau pus la țintirim, unde sau pus piatră în 

costişă, și de acolo drept la dial supt dumbravă sau 

făcut cruce întrun stejar şi de acolo tot la dial înspre 

soare apune: pin dumbravă . până în: zarea dealului 

unde sau găsit piatră veche hotar, care. piatră iaste
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în capul moșiei Drăcenilor despre apus şi de acolo tot zarea dealului în sus până în piatra ce Sau pus dia - gios de movilă, unde au început a totărâ. lar cât loc iaste peste Prut în mijlocul Prutețului Drușcanilor ce 
rat, ci au ramas ca să. stăpâniască stolnic Miclescul împreună cu Tăzășii și ori care ar fi venitul -acei bucăți de loc să să faca 7 părţi, pe 7 bătrâni și 3 părți să ia stolnic Ioniță Miclescul, şi 4 părți să ia răzâșii cum şi peştele din Pruteț să ia stolaic iarâși 3 pănți şi razaşii 4 părți, căci așa sau învoit cu toții. Deci şi domnie mea văzând mărturie hotarnică înta- rită cu iscălitura numiților hotarnici am crezut şi dom- nie me. Pentru aceia dară iată că și de la domnie mea încă îi dăm şii întărim stăpânire dumisale stolnic lo- niță Miclescul pe acei trei bătrâni din satul Drăcenii Cu acest ispisoc al domniei meale ca să! fie şi de la domnie mea dreaptă ocină și moșie şi uri: de întaritu- ra stătător în veci neclatit și neruşait nici o dănăoară în veci, Şi poftim dominie mea si pe alți luminaţi + domni ce de Dumnezău vor îi rânduiți după vremea 

lo loan. Voevod [pecetea domneasă) 
Iordachi vel logofăt procitoh lanachi Canta 3 logofăt procit. 

48. 7268 Mart 18 (1769) laşi Cartea lui lon Teodor Voevod Cali- 
maâch cătă M. Cchaa med “Să cerce:ez ii 

i 

. -$ * Priziaa pentru Î ea- 

mul Mere și răzeşul Bulirma, 
P Merepti intre n lo loan Theodor Voevod boj. m zemli Moldavscoi scrie.n do Lost.  gospodariu mniia mca la credincios boeriul,
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nostru dumealui Mihalache Cehan biv vel med. îț facem 

ştirea că domniei meale au dat jalobă Pricopia Mera şi 

loniţă. Mera şi Petrachi brat lor zâcând că au o moșie 

anume Mereştii carea moşie sau stăpânit din moșii şi 

părinţiilor tat cu pace până acmu iar. acmu sau sculat 

de vro doi ani încoaci un Bulirma şi liapăd pe acești 

de mai sus numiți ză:ându că nu știa ca să fia moşi 

nași şi aceştia aul arătat mărturia de la oameni buni 

împregiuraşi cum că sănt drepţi  moşinaşi din vechi şi 

“tot pe niamul lor iau apucat stipânindu în carea măr- 

turia arata cum câ-pe acel Bulirma nul ştiu că să fie 

moșinaş fără cât îl ştiu că este fecior de Rus. care 

mărturiia vii vedeoa și dmia. Pentru care iat câț scriem 

dmitale luînd carte domnii meli să aduci de faț şi pe 

acel Bulirma, și să le ei sama -cu amărantul, cu bună 

dreptate și de vremi că să va dovedi cum că acel Bu- 

lirma nau mai stăpânit nici o dată nici nu va fi avându - 

zapisă dovezi încredințate, cum că este adevărat drept 

moșinaş şi este acolisâțoriu să le fac dreptate ca săș. 

poată stăpâni moşiia lor cu pace şi ce să va dovedi 

ca va fi luat el din venit moșii fără dreptate să îm- 

plineşti hotărându prin carte de giudecată câ de 

sor mai trage la divan să avem ştire. aceasta scriein. 

1. p. domnești 1eţ 7268 Mart 18. 

cu exerga : lojlojTa]VV[1759. | procit vel logofăt 

49. 7258 lunie 3. Suret de pe hotarnica lui Gligoraş Burghele a 

moşiei Ghermăneştilor, 
Ă | 

Facem ştire cu aciastă scrisoare a noastră că Îi- 

ind rânduiţi din poronca pre înălțatului domnului nostru 

măriia sa loan Theodor Voevod dmlui sulger Gheorghe - 

Beldiman, ispravnic de ținut Fălciiului și dmlui Vasilii 

Adam vel șătrar giudecătoriui de ținut Fălciiului ca 

să margă să aleagă nişte parți de cumpărâtură al lui 

Velişcu Darie ce au fost cumpărat răposatul Darie 

vel spătar strămoșul lui Velişcu din sat din Ghermă- 

neşti din ținut Lapuşnii, care moşie treci peste Prut 

în ţinut Fălciiului, şi aceste părți liau cumpărat de la 

Gavril Mărginat şi de la frații lui feciorii Solomiii, 

şi de la vărul lui Paval feciorul lui Gavril Frăţiman 

toți nepoți lui Frăţiman celui bătrân, şi de | vărul lor 

Qb, Surate ms, XLV, 959 acta Cerchez
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Ciocârlan şi de la Dumitrașco ficiorul lui Marco Tobor, Și neputând să margă dmlui niau Oorânduit pe noi Și 
pe alții oameni Străini, şi pe zapisele ce ni au arătat sau dovedit din Zapisă că umbla aceia selişte Gher- maâneștii în opt Părți și iam ales o parte și giumătate 

gios de movila luj Scripcu din capetile pământnrilor ce sânt din hotar a Orteștilor în gios pân hotarul Ne- Teştilor sau Săsit 15 fune şi 16 Stânjini pol. şi funie 
de 20 stânjeni şi stânjenul de 8 palme și dintracele 
funii sau ales 3 fune Părțile lui Velișcu și sau pus 
piatră şi din Sus și din gios dinspre Nărești și nam 
coborât la vale înspre răsărit Pâră în drumul cel mare 

- ȘI am pus pietri despre. apus de drum şi iarăși am 
"masurat din piatra în SUS prin gura rupturii din Sus 
de gura văi! Cânipii în pisc. sau găsit 32 funii şi sau 

din sus de Tâpă, 27 Stânjăni în SUS, care piatră îşi dă 
coaste cu Mireştii pan din gios Pân în apa Prutului 
pin cotul Albiţei şi Mireştii stau în apa Prutului, iar 

| hermaneştii trec 2pa Prutuluj Pân în Troian unde 
„este stâlp de Piatră veche în Troian din care stâlp în în coaste cu Ocoalele ȘI cu Vrastaţii pân ș 

sI Pân în hotarul 
forăștilor ce este la cotul Pruteţului Ciorăștilor și 

măsurând în capăt despre răsărit din hotarul Aliuşă-
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iscălit: mai gios şi de la noi încă am dat aciastă mătase 
turie încredințată cu a noastre iscălituri la mâna lut: 
Velişcu 'să aibă aş faci şi tatărituri domneşti. 

| let 7268 luni 30. 
Gligorașco Burghele hotarnic, Simion Turbatul 

hotarnic, Eu Ioniță Loghin răzăş, Eu Trohin Căzan 
răzăș, Eu lIftemi Cazan râzăş, Eu Ursâchi răzăş ot 
Mereşti, .Eu Gavril Horcău. , | o 

„Acest suret lam scos di-pe ce adivarată hotar- - 
nică al dmsale post. Diamandi Ghelemeni. și spre în- 
credințare am iscălii. - A 

lerei Gheorghe ot Brăești  Diamanti Ghelimen post 
“De la isprăvnicia Fălciiului (greceşte) 

Aciastă copie sau seos altă copii ce este la mâna 
lui Vasilachi Potroachi ot Ghermâăneşti şi este întocmai. 

Roset căminar | 1807 Ave. 6 
In dos nota: „Suret de pe o hotarnică a unui Burghele 

de moşie Ghermăneştii, în care Să arată şi pentru Merăşti 
de lângă Movila Răbăi, 7268 lune 30“. 

Acta Cerchez Surete ms. XLV, 951. 

50. 7269 lunie 13 (1761) Carte de giudecată între răzeși şi că- 
pitan Zaharie pentru cheltueli de giudecată. ” 

Facem știrea cu aciastă carte de giudecată că 
după multă pâră şi giudecată ceau avut Zaharie că- 
pitan cu răzăşii peritru o parte de moșiia din Dinfeni, 
bătrânul Spicului, care de la giudecăţile luminaţilor 
domni și a logofeţiei mari și a Episcopului de Huși şi. 
a boeri mari dovedindusă că răzășii pârăsc fără de 
cale sau dat rămaşi din toate giudecățile că nautriabă 
la moşie căpitanului Zaharie și sau dat platnici pentru 
venitul moșii ceau luat răzeşii fără de cale în 4 ani 
şi pentru cheltuiala Zahasiei capitanului şi pentru nişte. 
grâu ceau luat de la o groăpă, care pentru toate sau 
lasat pe răzăşi să plătească numai cât în giumătate 
şi anume Mitrofan Raţă tot  neodihnindusă peste 
atâta giudecată au dat mare jalbă asupra căpitanului 
Zaharia că fără dreptate sau luat 7 capete de vite şi 
după luminata poruncă prea înălțatului domnului nos- 
tru nostru: Maăriia şa Grigore loan Vocvoda stând ia- 
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tăși de izroavă Ia giudecată și cercetând .căte pentru moşii sau dovedit din giudecățile ceau avut la diva- nuri că nau avut treabă cu bătrânul Spicului, iar per iru venitul moşiei de 4 ani şi cheltuială și pâne grâu ce au luat din groapă, care sau socotit toate în giu- mâătate să plătească au rămas răzăşii 54 lei 6 bani să de Zaharia căpitan şi i sau plinit de la lon. Raț O iapă cu mânzu dreptu 15 lei sa dea la Savin. Raţă o vacă cu vițel drept 10 lei, iar de la Mitrofan Rală doi mânzați drept 6 lzi şi o gonitoare tij drept 6 li, cari sau făcut 37 lei şi încă au rămas asupra răzăși- lor 17 lei 6 bani să mai dea căpitanului Zaharia și acum pârând Mitrofan Raţă ca să ia și acela parte sau dovedit că fără de cale multă şi sau dat rămas şi au hotărât ca 'păn în 4. săptămâni de va da Mitro- ian Raţă 37 lei 6 bani căpitanului Zaharie săşi ia vi- tele, iar nedând banii la soroc sa i să împlinească căpitanului Zaharie de la Raţă şi acei 17 lei 6 bani după hotarârea giudecăților. let 7269 Iunie 13 din (zile). loan Bogdun logofăt; Lupul Bals vel vornic;  An- dronic vel spatar; Alexandru Neculce vel paharnic, 
Obs Actul face parte din arhiva de documente a D-lui C. Zaharie, şezător în Răpile, de unde Pam copiat în [aţa lui în 1924, 27 Iulie. 

o , Pentru lămurire dăm în  Perilipsis actele, ce privesc hlizele de pământ ce iutră în trupul moşiei Scrivuleni, (Răpele), Proprietatea D-lui C. Zaharia. 
i După arătările bătrânului C. Zaharie iată care ar fi le- gătura cu .acest căpitan Zaharia din 7269: Căpitan Zaharie 1760 

| | 
2. loniță Zaharie 

= Ilinca “+ 1818 
  3. Vasile Dumitrachi 8171907. N "- = loana = Anica lon Michiu, mătușa lui Paval Michiu mama 

4, Costachi, Vasile, Ștefan, Ileana 
= V lamandi (Brânză) 

” Enacachi Iamandi 
= Zoe Popov,



Să 

Perilipsis de actele lui C Zaharie: n] 

1. 1853 Mart 22. Dumitrachi Zaharia cumpără 2 stân- 

jeni moşie în Scrivuleni de la D, Meleghi.: 

2. 1858 Februar 22. loan Mârza cumpără 10 stân- 

jeni jumătate din Scrivuleni cu 5 galbeni jumătate stânjenul, 

ds la D. Popovici. | 

4. 1858 Iulie 17. loan Mârza cumpără 2 stânjeni. din 

Scrivuleni de la Vasile Ştefan şi loana. | 

3, 1858 Februarie 15. loan Mârza sluger cumpără 30 

stânjeni în Scrivuleni de la D. Popovici câte 5 galbeni stânjenul. 

5. 1858 Dec. 39. loan Mârza cumpără 2 stânjeni mo- 

şie în Scrivuleni de la dascalul Vasile câte 3 galbeni jumătate 

stânjenul, 

6, 1859 August 5. Dumitrachi Zaharia -cumpără de la 

lon sin Gh. Cogălniceanul un stânjen şi jumătate în moşia 

Brătenii: 
” 

1: 1880 Dec. 28. Testamentul lui Neculai Purice din 

Păhneşti. | 

3. 1864 Oct. 26. lon Mârza cumpără un stânjen din 

Scrivuleni de la D, Popovici câte 5 galbeni stanjenul. 

9. 1865 Ghenar 24. Dumitrachi Zaharia cumpără 2 

stânjeni în Dinţeni de la Vasile Popovici-: 

10. 1865 Februar 20. Dimitrachi Zaharia cumpără de 

la Vasile Popovici 7 stânjeni în Dinţeni cu 296 lei stânijenul, 

11. 1865 lune 25. Dumitrachi Zaharia cumpără în Scri- 

vuleni câte cu 6 galbeni stânjenul de la Vasile Zota şi de la 

femeia lui Saita şi de la fesiorii lor Catrina, Niţă şi Toader 

12. 1866 Oct, 30, Vasile Iamandi, ginerele lui Dumi- 

trachi Zaharia cumpără un stânjen din Scrivuleni cu 8 galbeni 

de la jleana. Si _ 

13. 1867 lune 18. Vasile lamandi cumpără un stânjen. 

moşie în Scrivuleni cu 4 galbeni de la lon David. ii 

14. 1868 Mai 15. Vasile lamandi cumpără 1 stânien 

pământ în Scrivuleni de la Paraschiva lamandi cu 10 zalbeni,. 

15. 1870 Febr. 28. Vasile Iamandi cumpără 2 stânjeni 

pământ din Brăteni de la Gh. Bedreag câte 12 galbeni stân- 

jenul, 
| 16. 1871 Fabr. 5. Vasile lamandi cumpără din Brăteni 

18 fălci de la Teodor Qiteanul ginarele lui lordachi Meleghi,
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nochentie Episcop. de Huşi să c lamandi jicnicer şi T. Huibdan, 

_60 

lași. Cartea lui Gr. 1. Calimach Vodă i! | erceteze pricina pentru Odobeşti între Ştetaa și 

  

lo Grigorie Ioan Voevoda bojiiu milostiiu gospo- daru zemli Moldavscoi scriem domnie me Ja, cinstt . părinte Tugătoriul nostru Svinție sa Chir /onochenliz (sic) Episcopu de Huş. (Cehan, facem Ştirea, c 
i la dumnealui med, Mihălachi 

ă înainte cinstitu şi: credinciosu boeriului domnii mele dumnealui loan Bogdan vel |o- gofăt avându pricină de. giudecata Toader „Huiban Săn. preutului Mihalachi cu Şteafan Iamandi jăcnicer, 

tărât moșia și cariia și Odobeşti iar Ia aceasta T oader Huiban au răspunsu că acea carte gospod pănă acu lamandi jăcnicer nau mai arătatu şi nici sau hotărât moşiia nici că au stăpânit vreodaţă. răspunzându că a Și dovedi cu marturi oa- meni bătrâni, ce dar pentru o pricină ca aceasta să Sfrângem Oameni bătrâni Tăzăşi şi megieși. să cercetaţi GU amănuntul atâta de stăpânire cât și. de. -hotărâtura 

să, dați mărturiia la niâna preutului Mihalachi şi sa a- Veni . “a 
aciasta scriem 

firea ca să Ji sa hotărască giudecata de la divan; 

let 7269 Iulie 6. Pecetea domneaşcă în tuș roş 1761. 

procit Vel logofaţ
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52. 7269 August 8 (761). Mărturie de judecată între si. lamaadi, 
jinicer şi T, Huiban-pentru 2 groși de pâne din Odobeşti: ia 

Facem ştire cu această mărturie că dupa luminată 
poruncă preînălţatului nostru domnu Grigorie loari Vo- 
evod ci niau adus Toader Huiban săn preutul Miha= 
lachi întru caril ni să poruncește ca să luăm sama - 
între Toader Huibanu și între Ştefan Emândi' jătnice- 
riu pentru moşie Odobeștii de la: țânutul Faltiiului, du- 
pă poruncă ca să aflăm adivărul, am strânsu oameni 
bătrâni: megieşi cu moșie Odobeștii ânurme pe-Zahărie 
căpitanul om şi vrednic de credință. răzăș din „Dinţeni, 
Luca luda râzăş di Brăteni, Neculăi” Loghia Gin bătrân. 
vrednicu de credință TăzZăş: 'di Ghermaâneșşti, Vasile Moş 
răzăş di Ghermănești om bătrân, Ştefan Cazan bătrân, 
Lupul Negru, Postul Negru om batân răzăş de Dia 
ceni, lirim Crăsnianul om bătrân, adunându. pi acești” 
oameni 'lem “cetit poruncă miării sale' ui Voda; și em... 
întrebat cum ştiu de cine sau stăpânit moşie Odopeștii, 
ei au arătat că pe alții nau apucat moșiaiii în „Odopeşti. - 
fără numai ştiu său apucât moșâni pe " niamul Boghiu- 
lui și pe preutul Mihalachi și pi socrul lui” pi Dumi= 
traşco Huibanu, șau apucatu stăpânindii, iar di Ştefăa, 
lamandi jitnicer nul ştiu că au stăpânit Vreo dată; cum. 
şi pentru hotărâtură di 33 de ani: “iarăşi iam. "ltrebat” 
cum Ştiu ei, au arătât ca nau nici o ştiinţă, di această 
hotărâtură la carilă 'ttebue a fi şi Zahărie Căpitanul a 
lăturândusa Dinţenii cu Odobeştii mâi bine de” ăcea, 
hotărâtură; iar el au' răspunsie “că nări nici. “o știință, 
cum și pentru cât venit au lugat Ştefan Tâmanidi . je” 
nicetiu cercetându, că 'avâiidu Toader Hujibâriu - doi . 
gropi una cu grâu şi una'cu mălaiu pi mioşie “Odobeştii 
strânsă di dejmaă 'din anut trecut şi trimeţâ id, Ştefân - 
Emândi nişte oameni a lii a spart gropile “Şi luînd 
din grău și din mălaiu fără al măsura Şi în urină, a | 

pucându Toader Huibâhu 'pi acei oameni pentru ci iau, 
spart gropili ei au răspunisu că leu poroficit Ştefan E- 
mandi, el 'dințăi au tăgaduit că nu leu poruncit Brecâ,, 
ei zac, și apucândui mai cu “tărie „Toudei , ipati, Și
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Buindui la închisoari şi văzându Ştefan Iamandi că să 
di oamenii la închisoari, au Tăspunsu lui Toader Hui- 
banu că ori săâși caute cu dănsul, zăcând că ar a 
şi el moşâe în Odobești şi precum am aflat am dat i 
aciastă mărturie la mâna lui Toader Huiban. sân pre- utul Mihalachi; aceasta let 7269 august 8 

Inochentie Episcop Huşului 
„ Mihalachi Ce(rche)z medelnicer 

„Acta Brighiu-Buzne (Condica doc. XIV sub anno), 

63. 7269 Sept. 25 (1760) lași. lo Teodor Vodă Calimah întăreşte lui Vasile Roset hatman stăpânire pe 4 moşii zălogite de T. Jora pe 910 lei (Bătăneştii, Orzăşitii, Negeştii şi Todircenii). 

lo loan Teodor Voevod bojiciu milostieiu gospodari zemli Moldavscoi. Facem Știre tuturor cui să cade a şti că iată au venit dinainte domnii mele și înainte tuturor boerilor noștri a mari și a mici cinstit și credincios boeriul nostru dumnealui Vasâli Rosăt hat- man și niau arătat un zapis încredințat a unchiului Său răposatului Toader Jora biv vel stoinic “din veleat 7262 Mai 25, scriindu şi mărturisin du acelaşi Toader Jora cu zapisul său ca au făcut bine dumnealui hat- man cu 650 lei bani gata pân în doi ani cu dobânda din zece doisprezece pe an; cari acești bani sau făcut întra ceşti doi ani cu dobânda lor 910 lei Şi iau pus dumisale hatman zălog pentru banii aceştie patru sate întregi anume Bălăneştii şi Orzăştii la ținut Făl- ciiului și cu vad de pod şi pod gata îmblător în apa Prutului care sânt la movila Rabâii şi satul Negeștii ȘI Satul Todircenii peste Prut la ținut Lăpuşnei, care aceste doi sate trec: cu hotarăle şi în iasta parte de Prut spre apus pâna întrun ptuteţ matca cea veche a Prutului, unde să bat în capete cu celelalte moșii mai Sus numite Bălâneștii şi Orzăştii. Aşijdere şi alta parte 
Aceste moșii mai sus numite şi cu podul din apa Prutului sau pus zălog de stolnic Toader Jora drept acești bani 910 lei cu soroc ca pân în doi ani însă cu aciastă tocmală moşiile cu tot venitul lor să fie tot în stăpânirea Stolnicului Jora pân la ziua ce sau pus 

E
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să dei banii, iar de nu va da banii la zâ să rămâe 
moşiile de istov drept acei bâiui la stăpânire dumisale 
hatmanului Vasali cu toate veniturile lor dând şi toati. 
scrisorile moşiilor la mâna dumisale hatman. Deci când 
au fostu la ză fiind tot în viaţă "Toader Jora banii du- 
misale hatmanului nu iau dat şi după hotărâre .zapi- . 
sului au rămas moşiile istov la dumnealui hatman şi 
după dreptatesă câdea să leiai dumnealui hatman aces- 
te moşii în stapânire dumisale; dar dumnealui şi după 
moarte Jorăi au mai lasat tot venitul acelor moşii cu 
pod cu tot încă pol an la stăpânirea casii lui Toader 
Jora de sau chivernisit jupâneasa și copii săi; şi acum 
dar pe zapisăle ce niau arălat dumnealui hatman so- 
cotitam domnia mea împreună cu tot statul nostru şi 
după dreptate ce sau căzut iam dat acele moşii în 
stăpânire dumisale drept acei bani de mai sus scriși. 
910 lei și iam întărit de la domnie me pe toate acele 
moșii mai sus scrise anumesat întreg Bălâneștii și sat 
întreg Orzaştii la ţinut Fâlciului ce sânt la. movila Râ- 
băii şi o parte de loc ce să numești a Merăi pre din 
sus de Răbăia și satul întreg Negeșştii şi sat întreg 
Todircenii piste Prut la ţinut Lăpușnei ce trec cu ca- 
pătul hotarălor şi în iastă parte de Prut spre apus 
până în Pruteţ matca cea veche a Prutului, ce să bat 
în capete cu celelalte moşii cu Bălăneștii și cu Orzăş- 
tii şi cu vad de pod și cu pod găta ce umblă în apa 
Prutului şi cu toate hotarăle și cu toate veniturile lor 
și cu vaduri de mori ce sânt pe acele hotară ca săi 
fie de la domnie me -mai sus numitului cinstit și cre- 
dincios boeriului nostru dumisale Vasâle Rosăt hatman 
drepte ocine şi moşii şi uric de cumpărătură şi de în-. 
tăritură neclătit. şi neruşiiat stăpânitor în veci şi nime 
altul să nu să amestice piste acest adivărat hrisova 
domnii mele și spre aceasta este credinţa întăi, Noi 
loan Teodor Voevod și credința a pre iubiţi fii ai dom- 
nii mele Grigore Voevod şi Alexandru Voevod și cre- 
dința a tuturor boerilor noștri, dumnealui Lupul Baliş 
vel vornic de țara de jos, i Dumitraşco Palade vel vor- 
nic de ţara de sus i Alexandru vel post,i Andronache 
vel spatar, i Filip Catargiul vel visternic i Ştefan Sturza
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Vel ban.. i ..vel paharnic.. i ..vel stolnic i Teo dorachi vel: comis, şi credința a tnturor boerilor: noştri a mari “Și mici Şi pentru mai mare întărire a toț poruncitam domnie me cinstitului şi credincios boerului nostru dumisale loan „Bogdan vel logofăt să scrie și a noas- tra pecete domniască sa o pue. | "18 loan Theodor Voevoda leat 7269 Sapt. 25 | loan Bogdan vel logofat procit: 
Acta Cerchez Surete ms. XLV 956, 

| 54, 7268. Dec. 14 (1760) Cercetarea ce o face V. Adam şătrar în păra dintre Mera. și Bulirma, să stăpânească împreună tn -Mireşti. 
Facem ştire cu această mărturie că din luminata porunca mării sale lui Vodă avutam giudecată - înainte noastră. Pricopii Mira şi Icniță Mira şi frații cu. Simion Bulirma pentru 0 moşie anume Mireștii ce să hotărăște cu Ghermâneşții zicându Pri:opii Mira și cu. frații n st Simion Bulirma nul ştiu să fie moşan Cu loraşzo la această moșie, anume: Mireştii, zicând Pricopi Mira că acest Samion tatul său au fostu ficior 

săi cum că. acest 

de.rus, deci fiind cu toți faț înainte noastră au zis lui Pricopi Mira săș. scoat marturi să dovedească pi cum că acest Samiop este din Rus şi nare- moșie îm- 

sile Rău moşul lui Sămion Bulirma au țânut o nepoată a Mirei din cari este şi Pricopie Mira şi dovidindus(a]: că sănt cu toții, tot dintrun niam la ace. moşie am socotit și n0i ca este drept să stăpânească. cu toți în- preună de vreme că sau dovedit lucrul că sânt cutoți - dintrii acel' Mira; iar cât pentru cheltuial ciau facut Pricopii Mira ȘI cioboti ciau fost dat la un copil din casa, am socotit să de cu toți răzeșii lor numai au râmas să mai întoarcă Sâmion Bulirma lui . Pricopie noaf potfronici]. însa ace moșie după cum sau stăpânit -- pân acmu și în câte Părți au îmblat tot aşa să să 

A 
ai



:65 

  

împartă şi de aice înainte nici să 'să -scoale Pricopii 
asupra lui Sămion iar nici Sămion asupra lui Pricopii 
numai să stăpânească împreună ca frații şi-după cum 
am alzs mai cu dreptate am dat şi noi aciastă carte 
di mărturie la mâna lui Sâmion Bulirma. 

Vasile Adam șătrar let 7269 Dec. 14. 

55, 7273 Avgust 28. (1765). :Mărturia lui C. Loghin despre descă- 
lacarea satului Drăceni. 

Adică eu Costantin sin loniță Loghin datam măr- 
turie me dumisale stolnicului Ioniță Miclescului precum 
am auzit din gura tătânemeu mărturisând cum'că ştie 
şi au apucat că au făcut dumnealui logofătul sat în 
Drăceni şi au pus dumnealui vornic pe loniță Zbănă 
așa miau spus tatămeu și după cum miau spus tată- 
meu am dat mărturie la mâna dumisale stolnicului lo- 
niță şi când am dat aciastă mărturie: sau tâmplat și alți 
oameni buni și pentru credința am iscălit. 

Costantin Loghin let 7273 Avgust 28 
Vasăli Bosăe mam tâmplat la această mărturie. 
Erei lon am scris această mărturie. 

Acta Andrei Brighiul Condica documente-XIV, sub anno. 

66. Fără an (cătră 1764). Carte de zi de soroc Ia divan. 

- Din luminată porunca Marii sal> lui Vodă, datam 
răvașul nostru la mâna lui loniță Botezatul ca sâș 
strângă dejma de pe o moșie anume Odobeștii şi să 
ste strânsă la un loc până li să va aleage giudecata, 
cu dumnealui jicnicerul Ștefăniță Iamandi și tu vechi- 
“lule jicnicerului Ştefăniță încă să mergi depreuiă cu- 
Botezatul' la luatul dejmei ca să știi ce va strânge 
Botezatul după porunca gospod ce are la mâna lui, 
și nefiind dumnaalui ji:nicerul Ștefăniță fiindu dus la 
Eş, ca să le puiu zi de soroc după luminată porunca 
mării sale-lui Vodă, iam pus zâ de soroc Botezatului 
de astazi lule 16 până la Avgust 16 să meargă la 

Eş sa sa piudece la divan, fiindu că şi jicniceriul Şte- 
iaâniță este la Eș, aceasta, luli 16 

Grigore medelnicer ispravnic 
Acta Brighiu Condica documente. XIV sub -anno, | 
Surete şi Izvoade (Drăcenii) XVII, Se
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57. 7271 iuli 10 (1763) laşi. Cartea lui Qr. Calimach Vodă câtă | ]. Botezatul pentru moşia Odobeştii. 
) 

| 

lo - Grigorie loan Voevoda bojiu milostiiu gospo- daru zemli Moldavscoi de vremi ce au dat domnii mel jalobă Ioniță Botezatul mazil ot Fălciu, zicându că art 0 moșie la țânut Fălziiului pe vale Șopărlenilor anume + 
Odobeșştii, care moșie zis căi este data de zestri de 
la socrusău preutul Mihălachi cu toate scrisorile acei 
moșii, şi au totu stăpânitu cu paci şi el și socrusău 
de 100 şi mai bine de ani: iar acum de vro trei patru 
ani încoace sau sculat jicnicer Ștefan lamandi și în tarie lui fără de nici o giudecată iau luatu moșiia, și în câteva rânduri zis că ar fi luat carti gospod la Episcopul de Huși şi pe la ispravnici ca să să git dece, și el nici unei giudecăți nu să supune și el tul umblă urnind din zi în zi, 'zicându de la țar(a) căi sântu scrisorile la Eş şi când îl apuc la Eş zici că sânt scrisorile la țar(a) șii mânâncă venit moșii. Drept aceie îi dăm domnie me volnicii prin această carte a domnii mele lui Ioniţă Botezatul, şi prin știre isprav- nicului de țănut sa strângă toată dejma aceia moşii și să ste oprit, şi să le pui zi de soroc și cu scrisori ce Vor ave să vii să ste de față la divan, întralt chip să nu îii că aşa este poronca domnii mele. 

let, 7271 luli 10 Pecetea domnescă în tuş roș procit vel logofăt 10|Grjlo|UV| 1761. 

58, 1764 lunie 28 laşi, Cartea de judecată a lui St, Sturza vel logotăt de stăpânire în Odobeşti între Ştefan lamandi jicnicer și Ioniţă Botezatul, 
Din luminată porunca mării sale Grigorie Ale- xandru Ghica Voevod au avut giudecata de față îna- inte noastră dumnealui Ștefan Iamandi jicnicer cu Ioniță Botezatul zăt Ştefanco, nepoata Negrușii, fata. Părcălabului Lucăi, ce neau arătat dumnealui Ştefan Iamandi pivnicer un ispisoc din leat 7170 de la Istra- te Dabije Voda di întăritură pi a lui moşie a trie parte dintrun bătrân, din satul Odobeşti, de la ținu- tul Fălciului ce au cumpăratu de la Nazaria fata Ca- zacului, nepoata Frăi di Şopărleni. Aşijderile mai scriia
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că au-mai cumpărat Luca părcălabul şi altă parte din 

satul Odobeştii de la Irimie feciorul lui Ştefan, nepotul 

lui Ştefan Chirice din Odobeşti şi cu aceste părţi ce 

scris în ispisoc să întindea Ştefan lamandi să stăpâ- 

nească tot satul Odobeştii. Ioniță Botezatul au arătat 

un zapis din leat 7177 de la un Gâţa şi de la sorusa 

Matiia şi de la nepotul lor. Neculai, că au vândut giu- 

mătate de bătrân din satul Odobeştii vatavului lon 

dreptu 20 lei; şi iarăşi au mai arătat şi altu zapis 

din leat 7186 de la Stoiana, fameaia lui Gavril, ne- 

poata lui Gheorghie că șau vândut şiie parte din sa- 

tul Odobeşti lui lon vatavul drept 10 taleri cari pentru 

aceaste doao zapisia au mai avut giudecată în zilele 

răpousatului Grigorie Ghica Vodă niamul lui loniță 

Botezatul cu niamul lui Ştefan lamandi jicniceriul şi 

sau ailat că acestea zapisea sântu bunea, după cum 

să dovideștea din cartea mării sale di giudecată. Și 

iarăşi niau mai arătat Ioniță Botezatul și altu zapis 

mai vechiu din veleat 7210 di la Marica, iata Apostului 

Costişor, dimpreună cu maicăsa Irina şi cu gineresău 

Vasiiachi scriindu că au vândut a şese partea din sa- 

tul Odobeşti, mătuşii sale Negruşii. La acestu zapisu 

au pus pricină Ştefan lamandii jicnicer zicându că nau 

fostu cându sau giudecat în zilele mării sale lui Vodă, 

la aceasta au răspunsu loniță Botezatul, că pentru a- 

cestu zapis nau fost trebuința săi mai arătea, fiindu 

de baştine cumpărându rudă di la rudă, după cum 

şa dovideşte din zapis ce scrie Mariia că au avutu 

ace moşie în Odobeşti de pi maicăsa Irina fata Lucăi 

* părcălabului şi au vânduto mătușii sale Negrușii, la 

care să cunoaștea că lrina şi cu Negrușa șau fostu su- 

roti fetei Lucăi părcălabului şi să potriveştea cu ispi- 

socul ce nea arâtat Ștefan lamandi jicnicer, fiind că 

și dumnealui tragea dipi Luca pârcălabul moşie în O- 

dobeşti. Şi întrebând pe Ioniță Botezatul ca să ne dea 

samă de neamuri iel niau arătat că Luca părcălabul 

au avut un fecior şi 2 fetea, ficior pe Gavrilă Luca și 

feate pe Negrușa și pe lrina; şi Irina să află vândută 

la Negrușa, şi din Negruşea să tragea Ştefanca, 

soacra lui loniţă Botezatul şi cu sorusa Catrina, şi
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pentru acestu zapis fiind ca să -dovideşte că iastea 
neamul Lucăi, aşa am socotit câtă moşie să va afla a Lucăi părcălabului în satul Odobeșştii :să să împartă în trii părți, adică o partea lui Gavril Luca şi doai părți 'a Negruşii, fiind că să află şi partea lrinii vândută la 
Negrușa. Aşa am găsit cu cale.şi cu dreptate ca să + stăpânească loniță Botezatul, după cum scrie mal Sus, 
fiind că și mai înainte tot niamul lor au stăpânit Și lamandi au scos ispisocul mai la urmă, și pentru aceia 
am dat şi noi această carte de -giudecată “la mâna lui loniță Botezatul ca săi fie de credința. 

let 1764 luni 28 dni (zile) 
Ștefan Ruset vel logotăt 
Acta Brighiu (Surete ms. XLAUII 373) Condica doc. XVII sub anno), Asupra urmaşilor din Luca parcalabul vezi spiţele „date în nota la documentul fără an (cătră 1777 Avg, 4), care Cuprinde spiţa Huibanilor, Această carte de judecată este dată în perilipsis astfel: 
O carte de giudecată urmată între jieniceriul „Ştefan Iamandi, suitoriul dumisale spatarului Arbureși „între al meu suitoriu loniță Botezatul zat (ginere) Ște- fanca ce au fostu nepoata Negruşii, fiica părcălabului 

zece ani sănt desăvârșit Proprietar şi astăzi eu ur- maşul clironom pâcinic stăpânescu în Odobeşti“, 
Acta Brighiu. Dintrun izvod de acte :ce s'au înfaţoşat la divan în 1838, în procesul cu spatarul Constandin Dimitrie Arbure pentru Odobeşti. Actul e pomenil şi în hotarnica lui Ion Gordul vornic de poarta din 1779 April 12. 
Cât despre -spiţa Curgatorilor din Luca parcalabul se măi arată acestea, ca /rina fata Lucăi,.a lost Căsătorită cu Apostul Costişor şi are fată pe Mariica; iar Tofana, fata lui "Gavril Luca, s'a căsătorit cu Arbure, care are “de îecior pe don :Arbure 2 medelnicer, şi atesta de fecior pe jicnicerul: C 

Arbure: (Surete ms, XLIII 37-38-3095 ia
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59. 1765 Septembrie 18 laşi. Cartea lui Gr. A. Ghica Vodă cătră 

Episcopul. de Huşi Inochentie în chesiia Drăcenilor. 

Noi Grigorie Alesandru Ghica: Voevod, bojiiu mi- 

lostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. scriem domnie me 

la cinstit părintele și rugătoriul nostru Chir lanochentie 

Episcopul de Huşi i la credincios boeriul nostru dum- 

nealui Gheorghie Beldiman biv vel stolni: ispravnicul 

de țânut Fălciiului, vă facem ştire că domnii mele sau 

jăluit credincios boeriul nostru dumnealui Ioniță Mi- 

clescul biv vel stolnic, pe un Simion Turbatul şi pe 

un lon Negrul şi pe alți răzaşi a lor de acolo de la 

ţânut Falziului pentru o bucată de loc din hotarul mo- 

şiei Drăcenilor ot Fălsii, ce țin acei răzăşi că iaste 

driaptă a lor şi stolnic Ioniţă Miclescul cu strămbătate 

-lear fi luat ace bucată de loc, pentru care pricină aut 

mai avut giudecată aice la laș la dumnealor. veliții bo- 

eri şi stolnic Ioniţă au arătat un zapis de cumpără- 

tură pe ace bucată de loc de la neamul numiţilor 

răzăși, din care zapis să adivereşte că moşie a- 

ceasta iaste vândută di niamul lor, dar numiții răzăși 

au dat samă ca pe logofăt Miclescul tatăl stolnic 10- 

niță nu lau apucat nici o dată stăpânind: la ace moşie, 

nici sau răspunsu că are moşie, acolo și atunce la 

giudecată sau primit stcinic loniță să giure Sămion 

Purbatul şi un Loghin om bătrân de acolo, ce autră- 

it tot acoli, precum că nau nici o simţire pentru lo- 

gofat Miclescul cau stăpânit nici dată întrace moşie, 

sau că sar fi răspunsu că are moşie acolo, și giurând 

să lipsască stolnic Ioniţă din moşie Drăcenii, şi sau 

fost mai făcut o carte gospod acolo cătră ispravnic 

Niculi pe această hotărâre să meargă să jure și pân 

acum nevrând să giure sfârşit nau luat pricina; și mă- 

car că stolnic Ioniţă face că are dovadă cum că pă- 

rintele dumisale au stăpânit la ace moşie nu mai este 

primit tot să jure; de care iată căţ scriem svenții tale 

ȘI dumnealor ispravnici să aduceci faţă pe. Turbatul. 

şi pe lon Negrul cu toţi răzăşii lor şi în frica lui Du- 

mnezău de iznoavă să luați sama cu amănuntul și de 

nu sa pute întralt chip ca săi aşăzaţi acolo să e sfâr- 

șit pricina; și trăgândusă tot la giurământ și de o par-
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te și de alta să rânduiți acei doi oameni de mai sus 
scriși să giure pe ponturile ce scriu mai Sus, Și giu- 
rând să dați mărturie la mână ca săş stăpânească 
moșie cu paci şi să ei sfârşit pricina cu hotară sau 
neputândusă nici întrun chip așăza acolo să la dați zi 
şi cu mărturie să vie la divan. Aceasta scriem. 
„Pecetea domnească în tuș roș let 1765 Sept. 18 

Obs. Acta Brighiu-Buznea (Condica doc. XIV sub anno) 
După o copie legalizată de judecătoria țin. laşii supt No. 159 în 1838 Febr, 8. . 

60. 1766 Aug. 3. regeste. 

«De la Victoria Stolniceasa Magurăniţa ce vinde nepotusău Vasile Rosat stolni: moşie în ţara Moldwvei în ținutul Fălciiului ce să chiamă Şopârlenii, care este 
iscălit de toți veliții boeri de atunce» 

61. 7275 August 28 (1767). Scrisoarea Saftei Roset, prin care dă danie Saftei Joroae moșia Răbăe, 

Cinstit dumneata mătuşa Saita stolniceasă Joroa! cu mult plecăciune mă închin dumitale alt. iată ca pentru Moșia Răbăe cu podul cu tot car(e) am fost cumpă” rat de la dumneavoastră o dau şi o daruescu dun, tale pentru sufletul micu şi mă rog să primeşti câ sat fii pentru chivernisala casăi dumitale şi iată că țam î&” cut o scrisoare la mănu ca să o stăpânești cu pace după cum mai pre largu ţa spuni fiul dumitale din ue ră. Aceasta şi să fii dumneata sănătos. 7275 Ag: 2. Safta Rosetoae (1. p.) 
Acta Cerchez, Răşeşti, (Surete ms, XLV, 951). 

62, Fără an April! H, Scrisoarea Sattei Roset către T, Jora. 
„Cinstit al mieu ca on fiiu dumisale ToderașcO Joro toate cele de fire eu î poftescu de la milostiY!; Dumnezău săţ dăruiască. râvaș dumitale am luat CE cemi scrii am văzut pentru bani de la Necolae, pui$0 rule pentru venit Rabăi vei şti dumneata ca până acu e NICI un ban nam putut ca să scot dar cât sa pute loi mai apuca şi scoțându bani îţ voi face dumităl
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ştiri dii trimeti ca să ţii dau. aciasta şi sânt a dumitale 

ca o mumă. 
Safta Roset hatmăneasă. 

dumisale mătușii cu multă plecăciune mă închin 

adresa: cinstit al meu ca un iu dumisale Toderașco 

Jora cu fericită sănătate să sâ dea dumisale. 

63. 7273 Avg. 28. Zapis de danie de la d-lui hatman Vasile Roset 

pentru Răbăia. 

Pentru moşie me Răbăie cu podu în Prut şi cu 

tot hotarul ei care am cumpărato de la unchiul Tode- 

raşco Jora stolnic şi la diiata ce am făcut orănduială 

pentru toate ale casâi meli este rănduit moşiia aciasta 

ca să să dea la sfeti Spiridon şi la spital, dar acum 

mai pe urmă am socotit ca mai cu cali este să o dau 

mătuşime stolniceasa Saftii Joroai fiindu că să ailă la 

mari scăpăciuni și neputinţă şi fiindu că am cumpărato 

de la dumnealor şi pentru aceie iata că am dato şi 

am afierosito dumisale mătușii Saftii, Stol. Joroai de 

acum înainte să fii a dumisale și a feciorilor dumisale 

neclatita nici odănăoară în veci, dar fiind că venitul a- 

cestei moşii am făcut tocmală şi lam vândut păr în 

patru ani 'dumisale Neculii Puişorul lipţeanul cu toc- 

mala și cu preț câte doi sute şi trei zeci de lei pe an 

după cum arată zapisul lui ceam dat aşa să să urmeze 

după tocmală aceie pâr sor plini acei patru ani, îar 

întraltu chipu să nu să strămute ce neguțitoriul să aibă 

a stăpâni moşie după cum îi scrie zapisul şi banii săi 

de iar dupa rânduială cei scrie în zapis iar după ce 

sor împlini acei patru ani a faci mătuşime cum ia îi 

voe cui moşie ca cu lucrul său iar alțai din feciorii 

mei sau dintralte rudenii a meli să naibă treabă: şi 

din vânzare podului dintraceşti patru ani pe giumătate 

de an am luat eu banii o sută (şters: trei zeci de lei) 

cinspreci lei la începutul anilor iar de aice înainte 

sa aibă a lua mătușa Saita şi pentru credință am 

întărit cu pecete me. let 7275 avg. 28. 

Safta Rosătae (L. p.) 
| 

Lascarachi Rosăt comis 

Neculai Rosăt clucer
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64; 1776 Avg. 29 regeste. 
„Intăritură de la divan pe acest zapis de cumpă- rătură de la Măgurăniţa ce o arată fiica răposatului Iordachi Rosăt ce au iost vornic mare şi să află tră- ind. la țara Tumânească, care moșie au rămas clirono- mie de la Părinţii aceşti Șopârleni“, 
65. 1777 Avgust 4, Scrisoarea lui Alex. Botezatul. despre moşia 

Odobeștii şi împrejurimi. | 
Inștiinţez cu această scrisoare a noastră la mâ.- na unchiului nostru Toader condicar, precum să să 

Ghidișenii şi Fălfoeştii de la țânut Fălziiului ce. să hotărăşte cu Mogăşeșştii, cu Podolenii leam luat toate aceste Scrisori la mâna mea, să cautu numitele MOşii, care aceste moșii lea avem de la moșii noștri 
mama maicii meale Piţa, giupăneasa căpitanului loniță Botezătu, părintele mieu, carile aceste moșii să îm- .Partu în 2, adică o parte maicămea Piţa și o parte unchiumeu Toader Hluiban condicar; însă pe danie ce 

sori sîntu dator a da samă, cum şi de aice înainte de a dizbate niscai moşii Părințești sau de ar dezbate moșul meu să. fim părtaşi aseamene atât la stăpânit 
cât și la cheltuiala ce. sar face și pentru credința am 

Ştefâna sora cu Catrina (Rânguleasa) 
4, 

| = Ranga 5. Piţa 
= Ion Botezatu căpitan Toader Huiban 

Ccondicar G. Alexandru Botezatu



  

66. Fără an, (după 1777. Avg. 4). Spiţa, Huibanilor. 

„Hoiubaniţa Negruşa au fost fata Locă: şi din: 
Hoiubanita au işăt Mariia Baltigiasa și din Mariia au 
ișăt Ștefănica i Catrina Rănguliasa. 

Ştifan Locă i Adam Locă i Anuşca i Tofana toţ: 
fraț. feciori lui Gavril Locă iar Negroşa sor lui Gavril, 

Obs. Acta Brighiu. lată încrângătura Luculeştilor. 

  

  

Luca 
. - - 

2, Gavril Luca, Negruşa 
| | = Huiban 
3. Ştefan, Adam, Anușca, Tofana Maria palet 

4, ___ Ştefana, Catrina. 
= Ranga. 

lar după o spiţă nedatată, circa 1754 (Condica doc. XIV 
sub anul 18 0) cetim acesta: 

Luca parcalabul (moşie Odobeştii) 

  

Gavril Luca, Negrușa Irina 
[= Huiban] [vândută la sorusa 

| Negrușa] 
  

Catrina,  Ştefanca 
= Rang = pr. Mihalachi (Huiban) 

| | este nepoata Negruşei 
I(carte de giudecată a log. 
| Ştefan Rosăt din 1764, luni 
25, carte Domnului Ghica 
din 7271 luli 10). | 

Constandin Aniţa (Piţa) “Voader Huivan 
jeste dat danie = loniţa Botezatul condicar 
lui |. Botezatu | capitan [după mărturie ho- 
cu zapis din “Alexanaiu, Carina — farnică din 1779 
7263 Oct, 14.] diag = Toader Giurcăneanu 

jăluitoarea 
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67. 1777 Avgust 18 lași. Cartea lui Gr. Ghica Vodă pentru alege- 
rea părţilor lui A. Botezatul din Dinţeni. 

lon Grigorie Alexandru Ghica Voevod bojiiu mi- 
lostiiu gospodaru zeml Moldavscoi, scriem domniia mea 
la iubitoriul de Dumnezău şi rugătoriul nostru sviaţiia 
sa chir Enochentie Episcopul svintesi mănăstiri Huşii şi 
la credincioși boerii domnii meli, dumnealui lancul 
Greceanul biv vel paharnic i loan biv vel Sluger is- 
pravnici de țănut Falziiului. Să face ştire că domnii | 
mele au jăluit Alexandru Botezat diiac aratând că la 
ținut Fălciiului are o moşie anume. Dinfănii care acum 
de la o vremi i sar fi împresurând numita moşie de 
cătră unii ş. alţii, şi au cerşut la domniia me ca după 
scrisori ce are să i să aliagă și sai să hotarască mo- 
şie de cătră acei ce o împresoară. Deci de aice nui 
sau dat credință de are el moşiea aceia și de au a- 
Vut stăpânire vreo dată pe dânsa după cum zice şi 
când de la ce vreme nu o stăpânește, ce dar iată scri- 
em svinții tale Episcopi, și Dumnv. ispravnici să mer- 
geți acolo la ace numită moșie și să strângeți pe 
toți răzeșii şi împregiurașii și după cercetare scrisori- 
lor cum şi după mărturiile răzeşilor dovedindusa cum 
că moșie aceia iaste driaptă a lui după scrisori măr- 
rurii ce va fi având să i sa aliagă și săi să hotărască 
moșie de cătră acei ce zic că i să împresoară de o parte 
stălpindo şi cu petri hotară, după care alegere și ho- tărâre ce le veţi face să dați și mărturie hotarnică în Sâmne iscălită, iar când vreunii dintracei răzeși nu Sar odihni acolo, să le puneţi zi de soroc și dimpreună cu mărturia svinţii tale i a dumneav. să vie la divan. Aceasta scriem. 

let 1777 Avg. 18 
procit vel logofăt 

Pecetea domnească mică în tuş roş 

Acta Brighiu-Buznea (Surete ms, ALIII 370; Condica Documente XIV sub, anno), 

a
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iei marea dee tere 

68. 1778 Mart. 19 laşi. Cartea lui C. D. Muruz Vodă cătră isprat- 

nicii de Fălii în chestia părților lui A. Botezatul în Odobeşti. 

lo Costandin Dimitrie Muruz Voevoda, bojiiu milo- 

stiiu gospodaru zemli Moldavscoi. cinstit și credincioşi 

boerii domnii mele. dumnealui Constandin Grecianul 

biv vel ban îi dumnealui Grigoraș Costachi biv vel 

pah. ispravnici de ţânut Fălciiului;, să face ştire că 

domnii mele au dat jalbă Alexandru. Botezatul din 

țânutul Fălciului arătând că la ţânut Fălciului are O 

moşie anume Odobeștii baştină cu scrisori, care moşie 

ar îi stăpânindo din moșii şi părinţii lui fără de nici 

o pricină şi fiind că i sar fi împresurând moşie de că- 

tră alți răzeși și alți împregiuraşi au cerşut dreptate, ca 

să i să aliagă și să i să hotărască numita moşie de 

cătră cielanți răzeși şi împregiuraşi după scrisori ce 

are, pentru care iată scriem dumneav. de nu veţi. pute 

merge singuri dumv.la stare moşiii, având trebile ținu- 

tului, să rânduiți din partea dumneavoastră doi trei 

mazili pe care veți socoti ca să margă la numita mo- 

şie Odobeștii şi strângând pe toți razeşii şi împregiu- 

rașii după scrisori ce va arăta, atât numitul jăluitori 

şi alți răzeşi şi împregiuraşi, cât și după mărturiile 

Oamenilor bătrâni să aliagă şi să hotărască moşie jâ- 

luitorului stalpindio şi cu pietre hotară, și să faci măr- 

turie hotarnică în sâmne; iscălită de dânşii şi de alți 

răzeși și împregiurași ce să Vor tâmpla la hotărât 

în care să iscăliți și dumneavoastră iar când vreo 

parte nu sar odihni cu hotăârâtura ce vor face rân- 

duiți mazili cu mărturie dumnevoastră și cu zi de so- 

Oc cu scrisori ce vor avea să vie la divan. Aceasta 

scriem. 
1778 Mart 19 

Pecetea mică domnească în 

tuş roș: 10|KSTIDMIMZIVVI1777 

Obs. Acta Brighiu-Buznea (Condică doc. XIV sub anno). 

89, 1779 April 12, Hotaraici Odobeştilor, rădicată de lon Gordul 

vornic de poartă, 

Facem ştire cu aciastă mărturie hotarnică că din 

luminata poruncă mării sale pe înălțat domnului nostru



T6__ 

Costandin: Dimitrie Muruz Voevod fiind rânduit cut |u- minata carte marii sale, întru care mi se poroncești ca să. mergu la ținut Falziiului la o moșie anume .Odo- beștii ce săntu pe părăul Lilivii, a lui Toader Huibanu Condicariul “Şi a nepotusău de soru Alexandru Boteza- tul ca:să o.al 8 ȘI să 0 hotărăscu de cătră alți răzăși şi. împregiuraşi; după poroucă mergând la stare locu- lui, au strâns. Tăzăși şi împregiurași anume. Iordachi Zaharie răzeş de Dințeni şi Manolachi brăt lui și Ilie brat lui, Nistor Brânza vechilul dumisale vornic Rusăt de. moşie Șopârleni, Vasile Moș, Apostu Negru, Vasi- lie Onoirei, Vasile Plotonescul. ot Răşești, şi cercetând am aflat că moşie Odobeştii să hotărăște pe din gios despre amiazăzi cu moșie Şopârienii, şi pe diri sus să hotărăște cu mMoșiea răzăşască Dinţenii, şi capătul des- -pte răsărit. să hotărăşte cu Todircenii moşie - Jorâi. și capătul despre apus să hotărăşte cu Duda Şi cercetând 

7177 lulie 5 de la Găţa şi de la sora ei Marie şi de la nepotul ei Nicola ce au vândut li loan. vătav giu- mătate de bătrân din: Odobeşti; şi alt zapis din. leat 7186 Sepi, 5 de la: Stoiana femee lui Garvil nepotul: lui Gheorghi Boghiul ce arată că au vândut moşie lui din Odobeşti lui Ion vătag; alt zapis din 72/09 Oaţ, 5 
fiicăsa Irina şi cu gineresău Vasilachi au vândut parte lor de Odobeşti mătusei lor Negrușii; şi alt zapis din leat 7263 Oct. 74 de la Catrina Raânpuliasă şi de la feciorul său Costandin Ranga scriind ca au dat danie partea lor din. Odobeşti, ginerelui lor loniță Botezatul; ȘI O carte. de giudecată dn leat 7764 Iulie 28 precum âu avut giudecată Ioniță Botezatul cu Ştefan jicnice- riul, înainte răposatului Ștefan Rusăt vel logofăt pentru moșie Odobeștii; şi alt zapis din leat 7/73 Sept. 9 de la: Gavril ȘI cu fameia lui fata lui Chircă că au vân- 

fetii lu Lazor: Chircă. din Odobeşti, nepot :Catrinii pre- utesei popii lui Ioniţă din Odobeşti, cum'că au văn-  
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-dut-iparte' lor -din Odobeşti din părău la dial spre ră- 
sărit pân la movila lui Andrriu cu a tuturor fraților 
lui cât li sa alegi Lucăi parealabului, şi făcând iuni 
de 25 stânjeni şi stânjenul 8 palme gropile am măsu- 
rat capătul despre apus din lacul Cucoarăi în gios 
pe zare dialului alature co moșie Dudei, pănă întro 
piatră hotar vechiu ce sau găsit care desparte Odo- 
beștii din Şopârleni: şi puind și noi o piatră chiotoare 
sau găsit 12 îuui, iar stânjeni fac 300 și măsurând 
la mijloc din piatra veche ce este în “malul părăului 
Litivii despre apus, ce desparte .moşie Odobeştii de 
câtră Şopârleni măsurând pe malul părăului pe despre 
apus în sus spre miază noapte pân întraltă piatră 
veche, ce sau găsit din vale de ţiatirimul vechiu şi 
din sus de o fântână ce desparte Odobeştii de cătră 
moşie Dinţenii sau găsit 13 funi 14 stânjeni, iar stân- 
jeni fac 341, şi măsurând şi capătul despre răsărit, 
dintro piatra veche ce sau găsit în zare dialului 
despre Prut, lângă care am mai pus și noi altă pia- 
tră chiotoare Odobeştilor din gios despre Șopârleni pe 
zare dialului :în sus prin capătul.moşiei Tudorcenii 
păn la movila lui Andreiu, unde sau găsit iarăși 2 
pietre vechi în colțul ()dobeștilur din sus care desparte 
Odobeştii de Dinţeni, sau găsit 15 funi 14 stânjeni, 
iar stânjeni 389, şi vrând a şti și lungul moșii Odo- 
beştilor, am purces masurând din pietrele ce sânt chio- 
toare Odobeștilor despre apus carii desparte despre 
Şopârleni şi despre Duda şi spre răsărit alature cu 
Șopârlenii şi trecând peste Căcaina în podiş pân întro 
piatră veche sau găsit 17 îuni, şi 'din piatra cât spre 
răsărit alăture .cu. Șopârlenii, pân întro piatră veche 
ce sau găsit în malul părâului Lilivei despre apus sau 

„găsit 15 funi 1 :pol stânjeni -și din piatra aceasta tot 
spre răsărit. peste 'părăul Lilivei și pe  din--gios de “un 
lac tot alăture cu Şopârleaii, pân în zare dialului des- 

“pre Prut, pân în cele doao pietre chiotoare Odobeş- 
“tilor din -gios unde să întălneşte cu 'Todorcenii sau 
găsit 22 funi, cari piste tot:sau facut 54 funi, iar stân- 
jenu -sau facut 1351 pol tot lungul Odobeştilor-atăture 
cu Şopâtlenii; iar margina Odobeștilor idin sus :pe idins-
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pre Dinţeni nam măsurat, numai în pisc între Căcaina 
şi între vale Lilivei aproape de drum, am pus piatră 
hotar împotriva celui din gi)s adică între Odobești și 
între Dinţeni, Deci după hotărâre și alegere ce sau 
făcut, am făcut aciastă hotarnică la mâna lui Toader 
Huiban condicariul şi a lui Alexandru Botezatul, în 

„care am iscălit împreuna şi cu cei ce sau întâmplat 
la aciastă hotărâre. 1779 April 12 

lon Gordul vornic de poartă. 

Ermonah lorest ot Episcopii Huşi am 
fost față la această hotărâre 

Obs, Acta Brighiu-Buznea, (Condică doc, XIV sub anno). 

lată schema moşiei Odobeştii ; 

  

Lacul Cucoarei Dinţenii 

= si £ ș= | [2 : E Pi zi 4 sii Ş s 9 3 7) 3 9 .. ze Odo 3 i! beştii Ș a 3» 
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| , 2 . 1 54 funi i 1351 stânjeni -       Şopărterri Î Tudorcenii 
Transiormând măsurile vechi în Hectare, găsim că Odo- beştii aveau în 1779: 765 lărgime şi 3013 în lungime, deci o Suprafaţă de 230 Ha, 

70. Fără an (cătră 1779 April 12). O adiveriață a lui lorest. 
După porunca preasvinții sale părintelui Episcop de Huși chir Inochentie, am luat din mâna dumisale 

Vornic loan Gordul, szrisorile moşii Odobeştilor ce liau fost trimis logofat Alexandru la dumnealui vornic însă 
6 zapisă cu 2 ce au fost la Episcopie, şi 1 carte de 
giudecată Şi 9 cărți gospud iarăşi pentru cercetare mo- ii Odobeștilor și 1 izvod de niamuri şi J/ răvaş de la ispravnici dat Botezatului ca sâși strângă dejma, 

|
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de pe moşie Odobeşti, și această scrisoare am dai 

pentru încredințare. aceasta 
loreast. 

Obs. Acta Brighiu-Buzuea. Cele 6 zapise amintite. sânt 

arătate în mărturia hotarnică; 7177 lulie 5, 7186 Sept. 5, 7210 

Oct. 5; 7263 Oct. 14; 1764 Iulie 28; 7172 Sept. 9. 

71. 1782 Mai 10. C. D. Muruz Vodă pune 'zi de soroc - în pricina 

dintre D. Miclescul şi răzeşii de Drăceni, 

lo Constandin Dimitrie Muruz” Voevod bojiiui mi- 

lostiiu gospodar zemli Moldavscoi, de vreme ce prin 

jaloba ce au dat domnii mele Dimitrie fiiul răposatu- 

lui stolnic Ioniță Miclescului arătând că are pricină de 

giudecată cu un Pavăl diacon i Zbănă i Postul Negru 

i Mihalachi i Constandin a Savei i Neculai Turbatul i 

Păscălina Vrâghioaia şi cu alte niamuri a lor ce sâ râs- 

pund stăpânitori asupra moşii Drăcenii de la ținutul 

Fâlciiului, pe care moşii arată jăluitoriul -că ar fi dreap- 

tă cumpărătură moşului său logofăt Gavril Miclescul şi. 

sar fi stăpânit de dânşii pân la moarte tatălui său 

stolnicului loniță Miclescu, iar după moarte stolaicului 

Miclescului sar fi întins aceia cu stăpânire asupra mo- 

iei. Deci iată prin această carte a domnii mele să 

pune zi de sorocu tuturor acelora de mai sus arătați 

ca păn la 30 zile a lunii acestii Mai să să afle aici 

cu toate scrisorile ce vor fi avându asupra moşii Dră- 

cenii, câci neviind la sorocul ce li sau pus apoi vorii 

aduşi cu om gospod și vor da și ciubote, Aceasta 

poruncim. . 

1782 Mai 10 

pi procit vel logofăt 

pecetea mică domnească cu exerga: lo|KCTIDMIMZIV V. 

1777 cap de bou. | 

Acta Brighiu-Buznea (Condica documente XIV sub anno)



72. 1782 iunie "8.'Mărturia lui Ursache 1Ugle peniru proprictatea Micleştilor în Drăceni, 

Adică eu Ursachi Ugle ruptaș din mănăstire Bo- descului, datam mărturie me la cinstita mâna dumisale “Cuconului Dumitrachi Miclescul precum ştiu cu :sufle= „tul meu . pentru parte de gi>s moşie Drăcenii de la țâ- nut Fălcitului că au parte da moșie fiindu a .dumisale raposatului stolnic Ion ţa Miclescul şi facândumă pe „mine vachil pe. ace parte de moşie ce este în hrisov dumisale cu pietri Impresurată am strânsu eu havaetul moșii cu trei patru anj atâta de fanaț cât și de țarină și încă şi de vii care sa atla atunce a lui Ion Negru tatul lui Postul Negru și nau pus ni-i o pricină, care 

  

“am pus și degetul, 1782 lunie 3. T Eu Ursachi Ugle ruptaş. „ Şi la această mărturie ceau dat Ursachi Ugle Tupt'ştiu cum că: au dijmuit și au adus şi un poloboc de vin din dijma viilor şi am pus şi degetul pentru "încredințare. T Eu Lupul Negel. 
_73.'1782 Iunie 4. » Mărturia Lupului Negel despre proprietatea Mi- cleştilor: în 'Drăcani, . 

„„_ „Adică eu Lupul -Negel, om bătrân ca de 83 de ani “din “mănăstirea Bodescului, datam adivărata mărturie mea la cinstita mână 'dumisale: Cuconului Duniitrachi -Drecum "Știu cu suilatul mieu pentru partea de 'moşie Drăcenii că au Cumpărato dumnealui Tăposatul Gavril "Miclescul logofăt un bătrân Beghiul  dintracea “moșie şi fiindumi niam acel bătrân ştiu și eu de acea vân- zare, şi mai :cu Vreme puindu dumnealui logofăt Mi- clescul vichil pe un Gherman ce era niam  Beghiului, fiind şi el razăş şi Vândut dumisale logofătului sau dat hăvaiatul moșiei acel Gherman catre om, dar aceşti Tăzăși ce sau sculaț acmu, fiind trăitor peste Prut în ăneşti, au venit la MOȘHlag și iau zis ca să nu 

—



DL. SI 

dumisale Postul la acel Gherman săi dea cea fi strânsu 
de pe moşie dar Gherman fiind îndemnat de al de 

Negru și de alți râzăși nau vrut să dei havaetul şi au 

venit ficiorul dumisale logofătului și eu spus dar iiind 

dumnealui logofătul Gavril Miclescul foarte slab de 

bătrâneță şi încă şi bolnav, care atunce nu zăbavă şi 

sau tâmplat moartea dumisale logofătului, și nau pu- 

tut săş caute cu giudecată cu acei răzăși ce râdicasi 

şi râmâind mici fii dumisale logofătului Miclescului au , 

rămas moșie dumisale necăutată câţiva ani și aceşti 

răzăşi Negrulaști şi cu alţi, sau mutat de peste Prut 

acole pe lânoa acel Gherman și sau făcut casă și livezi 

vii şi stăpâne toată moşie neavând cinei zăticni, şi după 

ce sau râdicat fii dumisale logofatului, au mersu la Eş 

şau dat jaloba mării sale lui Vodă şi sau rânduit stinție 

sa Episcopul de Huși și cu alți boeri şi după scrisori 

ce au avut şi zapisă de cumpărătură i sau venit cum- 

părătura dumisale stolnic loniță Miclescul în parte de 
sus să facuse şi satul şi viind rânduiţii hotarnici ca 

să hotărască parte de sus nau priimit aceşti răzăşi 

zicând cum că nu lor primi ca să dei havaet de casă 
ci mai bine săl dei pe dumnealui stolni: în parte din 

gios și dumnealui stolnic sau priimit în parte din gios 

și sau hotărât șau stăpânit pân la moartea dumisale şi 
după moarte dumisale au stăpânit și giupâneasa du- 

misale stolniceasă până acmu în răzmeriță şi după cum 
știu aşe mărturisăscu cu sufletul meu înainte lui Dum- 

nezău și a divanului, iar de nu ni se va crede mărtu- 

rie și în bisărică pot să mărturisescu și pentru credință 

am pus degetul. 1782 lunie. 
+ Eu Lupul Negel, 
„ şi la această marturie ceau dat acum Lupul Ne- 

gel de aice din satul mănăstirea lodescului, dumnea- 
lui cuconului Dumitrachi neam întâmplat şi noi faţă, şi 
pentru credința am iscălit, iar unii am pus degetele. 

+ Eu Iordachi Gâscă mazil, ţ Eu Toma Cogaăl- 
niceanu, + Ioniță Bârcă mazil, + Eu Maftei săn: Ne- 
culaiu Gâscă mazil ț Eu Ilie luraşco ruptaș ţ Eu lo- 
niță sân Lupul Negel rupt. toți din satul Bodescului. 

Asta Brighiu-Buznea (Condică doc. XIV sub anno.) 
Sarete şi Izvaade (Drăseaii) XVII, " ţi



52 
În namne 

74. 1783 Ghenar 30 laşi. A. c. Mavrocordat Voevod carte de - Volnicie pentru a sta D. Miclescul îa giudecată cu răzășii de Drăceai, 
lo Alesandru Costandin Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zernii Moldavscoi. De vreme ce prin jaloba ce au dat domnii mele Dumitru fiul răposatului stol- nicului Ioniță Miclescul, au arătat că are pricină de giudecată cu un Pava] diaconu, Apostul Negrul, i Mi- hălache i Costandin a Savii i Nicolae 'Turbatul și cu alți răzăși ai lor pentru o moşie anume Drăâceştii (sic) de la ţinut Fălciiului, care moşie ar fi cumpărătura de logoiât Gavril Miclescul, moşul jaluitorilor şi sar fi stăpânit atât de Moşul său cât şi de părintele său stolnic Ioniță Miclescu] după scrisori ce au tot cu pa- 

Și fără nici 0 giudecata stăpânescu moşia şi numitul jăluitoriu stă numai cu scrisorile moşiei, și cerșindu ca să aibă cu dânșii giudecata aice la divan, iată dar 

sale ispravnicilor de ținut să ia pe acel Pavăl diiaconul i pe Aposlul Negrul i Mihalachi i Costandin a Saveji Nicolai Turbatul şi pe alți râzeşi ai lor și săi aducă aicea la divan să ste de față la giudecata cu numitul Dumitru Miclescul, ca sa li să hotărască de aice cum va fi drept. Aceasta poruncim, 

1783 Ghenar 30 
Pecetea domnească în tuş roş: 10]A AjKSIV V[1782. cap de bou-pasere Procit vel logofat în dos: vatav za a prozi sau trecut la condică Acta Brighiu-Buznea (Condica doc XIV sub anno) 

75. 1783 lan. 31, (reseste) Carte de giudecată a lui A.C, „Voda Mavrocordat în pricina dintre Antohi Jora Sulger cu Jora Pitar frați pentru moșia Răbăi şi podul în Prut, dat mila Joreştilor de Ia V. Roset hatman stol- nicesei Saita Joroae ; dania e din 7275 Avg. 28, (Surete ms, XLIV. 947,) 
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76. 1783 ianuar 31 laşi, Cartea de judecată a divanului în pătă 

dintre fraţii jora pentru moşia Răbăia la Prut. 

Sa faci ştire cu aciastă carte de giudecată că din 

luminată porunca preînălțat domnului nostru, Mărie sa 

Costandin Voevodu, înainte noastră de faţă au avui 

giudecată dumnealui Antohi Jora, biv vel sulger, cu 

fratili său Toader Jora biv vel pitar, pentru moșia 

Răbăia, cu pod în Prut, di la ținut Fălciiului, cari pri- 

cină iaste cam pre largu, să arată în sios, dumnealui 

sulgeriul Antohi Jora, au făcut arătari, că aciastă mo- 

şie Răbâia, cu podul în Prut, fiind a răposatului hat- 

mar. Vasile Roset, răposatul hatman Rosăt, în viiață 

trăind, au făcut mila şi au dăruit moşia aciasta, Răbăia 

înpreună şi cu podul maicii sale, adică stolniciasăi Sat- 

tei Joroae și fiilor sâi, cu zapis de danie, și maica 

dumilorsale stolniciasa Joroai, aproapi di săvârșirea sa 

au dat iarăși moşiia aceasta, împreună și cu podul 

numai în parte a unuia dintre fiii săi, adică numai pi- 

tarului Toader Jora și dela raposare stolniciasăi Joroai, 

şi păr acum să află stăpânind moşie aciasta numai 

singur fratesău pitar Toader, și la aciasta au cerut 

acum sulger ca să aibă dreptate să nu île lipsit di 
driaptă parte ce i sar căde să aibă, din moşia a- 

ceasta Răbăia şi din pod, după danie de la hatman 

Rosăt, devreme că maica dumisali după cum la alti- 

le din cele părințeşti, iar fi făcut strămbătati la împăr- 

țală, asemenea și la aciastă iarăși strămbatati iau fa- 
cut, căci au dat moşie numai unuia din feciorii săi, 

care după danie hatmanului, era moşie a tuturor îra- 

ților, şi au cerut dreptate; împotriva cărie jalobe a 

sulgeriului, fiind de față pitar Toader Jora, sau între- 

bat ce ari să răspundă, şi la aciasta nici însuși pitar 

Jora nau tagăduit, ci au arătat adivărul, că maicăsa . 

stolniciasa Joroai numai în parte sa, au dat moşie a- 

ceasta, cu diiată, şi cielanți frați după diata maicii sale 

la moşiia aciasta nau să să amestice; deci vrând noi 

ca să ştim ce hotărâre să faci pentru moșia aciasta 

la danie hatman Rosăt şi ce să cadi după danie acie, 

ca să intre la moșiia aciasta pitar şi ceilunți frați am 

cerut la pitar Jora ca sâ ne arâte danie acie de la
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hatman. Roset, și au scos de niau arătato fiind dia anii 7275 Avg. 28 întărită fiind atât cu pecete raposat | hatman Vașile Rosat, cum Și cu iscălitura giupâneasai | 

iscăliturile fiilor dumilorsale, dumneaiui ve] Vornic Lăs- i cărachi Roset, fiind atunce COmis, și răposatul pah. Ilie Roset, fiind atunce clucer, prin care scrie răposat hatman Rosat şi arată cum că aciastă moșie Râbăia cu podul în Prut, şi cu tot hotarul ei pin pregiur, au avuto cumpărătură iarăși de la stolnic Toderașco Jora „Cum și de la giupâniasa sa, Safta Joroai stolniciasă, cu Zapis şi zici că măcar că întro vremi la diiata ce iăcuse între altile pentru toati alj casii, moșie aciasta cu podul în Prut, era rânduita ca să să de la sfeti Spiridon și la spital, dar apoi pe urma au socotit, și au dato danii; au dăruito stolnicesei Saftii Joroai și | feciorilor sai, fiindu Și niamu, și fiind că să află la mari Scăpăciuni și neputinţă, se hotărăște ca să stăpânească cu pace în veci, cum pe largu arată scrisoare de da- nii; deci după noima zâpisului de danii, sau văzut ară- tând curat, că IMOşie aciasta iaste data danie de răpo- satul hatman Rosat nu numai stolniciasăi singură, ce și feciorilor săi, şi de vreme că au fost datâ și feciorilor Cum arată danie, după dreptate au să fie părtași, cu toți ficiorii, şi daca Siolniciasa Joroai sau volnicit în urmă, de au dat moşie cu Podul, numai unuia din fe- CIOrI, Sau cunoscut că au făcut strâmbaătate stolniciasa la cielanți fii ai săi, di iau lipsit de drepte părţile lor, ci li sau căzut să aibă, din moşie și din pod, după danie hatmanului Rosăt Şi divreme că stolniciasa în potriva danii nau putut săi Volniciască, nici poate să lipsasă pi cielanţi ficiori ai săi, de drepte părțile lor; după dreptate ci sau cunoscut de câtră noi, am giu- decat, la moşie aciasta şi la pod să între părtaș și stăpânitor împreuna Cu pitar Toader Jora, toți cielanți îrați ai săi, adică sulgeriul Antohi Jora şi banul Mi- halachi Jora pe părțile ce li să va cădea; însă fiind că din MOşie aciasta i să cade â ave parte cât unul din ficiori Şi stolniciasăj Joroai, și de vremi că parte stol- „Wiciasăi cu diiata iaşte data în parte pitar Toader Jo-
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ra, după dreptate pitar Toader Jora să stăpânească 

2 părți din moşie aciasta şi din pod, adică o parte a 

mumii sale cum să arată mai sus, şi o parte a sa, ci- 

i sa cuvine a lua cât şi unul din cizlanți îrați, iar ce- 

Jelalte 2 părţi din moșie și din pod, să le stăpâneas- 

că o paste sulger Antohi Jora şi o parte hatman Mi- 

halachi Jora, şi după analoghie părților săș tragă fiş- 

_ticari, şi venitul atât de pe moșie cum și din vinitul 

podului, şi aşa să stăpânească îiştecare părțile sale 

drepte, nesupărânduse mai mult unul pe altul; însă ve- 

nitul părților din moşii şi din pod, să le tragă sulger 

Antohi Jora şi hatman Mihalachi Jora pe părţile ci au 

numai de la moartea stolnicesei în coaci, şi pănă a- 

cum, cari venit săl ia de la fratele dumilvrsale, pitar 

Toader Jora; iar pentru venitul moşii și a podului 

cât a fi luat stolniciasa în viață de când au luat mo- 

şie cu danie, şi păr la săvârșirea sa, să naibă volnicii 

al cere nici o parte, nici să supere pe pitar Jora, pen- 

tru aciasta, iar de la moartea stolnicesei şi până acum 

_săş tragă sulger Aatohi şi ban Mihalachi venitul păr- 

ţilor deplin pe cât li să va cade de la pitar Toader 

Jora, precum să arată, cum și de aici înainte iarăşi 

săș ia fieşticare venitul podului şi asămine carte au luat 

amândoao părţile. 1783 Ghenar 31 

Costandin vel logofăt; Neculai Roset vel vornic 

N. Canta: vel vornic 

Veis vel vornic. Lascarachi Roset vel vornic 

„sau trecut la condiză de cărțile de 

giudecăți asăminea dea 

Vasile Codrianu condicar 

Acta Cerchez, Răşeşti (Surete ms. XLV, 947) 

76. 1783 Febr. 17. jalba lui T. Gr. Burghele pentru moşie în Gher- 

măneşti. 

Pre Inălţate Doamne, 

Jăluesc mării tale că moşul mieu Vasile Burghele - 

medelnicer au cumpărat o parte de moşie din Gher- 

măneşti ot Fălcii de la un răzeș de acolo şi âu stă-



te a mării tale catraă is. de Fălcii ca să facă cercetare mărturii ce dă femeia si copii acelui om giuratoriu și 
Sămi scoată Zapisul sămi stăpânescu moOşiia ce au cum- 

Robul mării tale, Toderescul sin Grigoraș Bur- ghelea mazil ot Fălcii. în dos: Mergi la d-lui vel logofat M, Clucer Febr. 17, 77. 1733 Mant 26 (laşi). Carte de cercetarea părţilor lui Toderaş- 
cu Burgele din Ghermăneşii. 

Din luminata poruncă pre înălțat Stăpân mărie sa 
Alesandru Costandin Voevod, fiind rânduiţi cu luminată 
carte mării sale, ca sa luoam sama lui Toderașcu Bur- 
ghele mazăl de la acestu ținut a Fălciului, cu răzeşii 

e moșie Ghermăneştii tot de la acestu ținut, pentru 
â 0 patra parte din giumătate din sat Ghermăneștii 
Ciau cumpărato Marcu Burghele de la Ionaşco feciorul 
Dochii la leat 7181, după cum să vede zapisul cu iscă- 
liturile a Șapte oameni dintrace vreme drept 50 lei, şi 
Marcu Burghele cum să. îi stăpânit. ace parte de moșie 
Nu Sau putut afla adivărul fiind trecuți 110 ani de a- 
tunce ȘI Până acmu. Iar Grigorașcu Burghele fecio- 
Tul lui „Marcu au Stăpânit moșie cu alți răzeşi de Gher- 
mănești, până la o Vreme. Apoi Sculânduse un răzeş 

„a lor anume Ioniță Loghin Şi cu alți răzeși zic că ar  
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îi trasu la giudecată pe Grigoraş Burghele înainte di- 

vanului și ar fi giurat acel Joniţă Loghin cum că za- 

pisul cel ave Grigoraș Burghete de la tatăsău Marcu 

Burghele cumpăratură de ace a opta parte din sat 

Ghermâneştii nau fost bună cumpărătura lui şi cu giu- 

decata sar fi luat zapisul din mâna Burghelii și sar îi 

dat la mâna 'lui Vasile Moș şi a celorlanți răzeşi de 

acolo, şi de atunce şi până acmu, au lipsit niamul Bur- 

ghelii din stăpânire moşiei, dar aceste arătate de sus 

a răzeşilor de Ghermâneşti nau nici o dovadă cădupă 

cum au arătat ei că au avut giudecată de la un răzeş 

a lor, care acel răzeş acmu nu să află fiindu mortu 

și aceştie acmu singuri ei mărturisăscu că au auzit că 

au fost carte de giudesată, dar cu ochii lor nau vă- 

zuto, şi de a îi şi fost carte de giudecată după cum 

zic ei cum sau putut să să de credinţa acelui Loghin 

ceau giurat că nu iaste bună cumpărătura lui Marcu 

Burghele, fiind trecută [somă] la mijlo= [de ani] carele 

după vârsta lui Loghin, ce a fi fost când au giurat, 

fâcândusă so:otială anilor de a fi și tost născut cându 

au cumpărat Marcu Burghele de la lonaşco ar îi fostu 

copil de cinci şase ani. care ni să poate da credință 

unei vârstea ca azie să poată şti de rândul moșiilor. Au 

mai adus Toderaşco Burghele şi o mârturie din leat 

1776 de la Gatiţa Loghineasă şi de la feciorul ei Is- 

trate şi alți răzăşi ce săntu anumea carii arată Isteni 

Căzacul i Carpu Moş i Vasale Onofrei mazil, şi cu alți 

răzeşi din Ghermanești că ar fi mărturisit tatăsău Lo- 

ghin pără trăie cu câtva vreme înaintea morții că 

greşală au avut de au giurat pentru zapisul Burghelii că 

au fost bună cumpărătură măcaru că acmu sau adusu 

defață pe Istrati feciorul lui Loghin şi a Saftei om ca 

de 60 de ani şi mărturisește şi el câ au auzit din gu- 

ra mănesa această mărturie, iar din gura tățânisău nar 

îi auzit el însuşi, şi acel zapisu a lui Marcu Burghe- 

lea acmu nu sau găsit la mâna feciorului Loghin, ce 

sau găsit la un Carpu nepot lui Vasile Moșu, care 

acestu răzeşu la bătrânul lui lonaşco săn Dochiei nare 

treabă nici să amestecă, şi întrebândul pentru zapisul 

de ce pricină să afla la mâna lui au dat samă că nu
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știe nimica, cându au murit tatăsău au rămas “la dân- 
Sul, iar cu ce pricină nu ştie Și de la noi întracestu 
chip sau hotărât de Vreme că de căndu au cumpărat 
Marcu Burghele aciastă parte de moşie sântu 110 ani 
și au stăpânit feciorul lui pănă la anii 7266 și de la 
ace vreme de cându Zic răzeșii că ar Îi avut giudecata 
care au luat zapisul de la mâna lui Grigoraș Burghele 
Şi dovadă ca acie ca să să poata înțălege nu sau gă- 
sit, cum și Grigorașco Burghele au murit la anii 1772 
Şi. copii lui, Toderaşco Burghele şi cu ceilalți rănfiind 
mici şi întâmplândusă Şi câtăva vreme razmeriță în 
Pământul Moldovei, şi zapisul aflândusă la Mâna nu 
mitului Carpu, ce nare nici un amestecu la acel bă- 

Cum sau aflat arm dat și mărturie la mâna lui Tode- 
Tașcu Burghele şi am iscăliț, lacov Episcop Hușului 1783 Mart 26 Darie Donici Div vel ban Acta Pavă] Michiu (Surete ms. XLIV, 121). 

78. Cătră 1783. (între 26 Martie=ţ lune) laşi. Carte de judecată 

a lui A. C, Mavrocordat Voaă în Pricina lui D, Miclescul post, ca răzeşii 

de Drăceni, 

Să faci Ştire cu aciastă carte a noastră de giu- 
decata că din luminată Poronca prea înălțat domnului 
nostru mărie sa Alesandru Costandin Voevod la divan 
inaintea noastră sau giudecat qi față Dumitrachi pos- 
telnicul fiul Tăposatului Ioniță Miclescul biy vel stolnic, 
nepot răposatului Gavril Miclescul biy vel logofăt cu 
un Pavai diiaconul j Apostul Negrul j Mihălachi i 
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sa Vodă jalobă a sa au arătat cum că în moşiia Dră-. 
cenii di la ţânut Fălciiului ci este pi de. îmbe părţile 

Prutului după scrisori ce are i sar fi cuprinzând să 

stăpâniască patru bătrâni din șapte bătrâni ce îmblă 

tot satul bez trii bătrâni răzăşeşti pe care până acum . 

iar îi stăpânit atât tatăl său cât și el fară supărare şi 

nici răzeşii sar fi întins în părțile sale nici el în părțile 

răzeşilor, iar acum răzeşii cu împresurare nedreaptă 
vor ca să între stăpâni toţi pi toată moşiia şi pentru 

aciasta au cerut dreptate. Deci vrând noi ca să ştim 

câte părți dintraciastă moşie tragi şi au scos,di niau 

arătat un hrisov di la răposatul domn loan Teodor: 
Voevod din anul 7268 Sept, 23 întru care după cer- 

cetare și hotărâtura ci au făcut din porunca gospod, ” 
răposatul Enochentie Episcopul Huşului i răposatul pa- 

harnic Vasile Adam fiind șatrar i să întărește stăpâni-. 

re stolnic Ioniță Miclescul pe trei bătrâni din moşiia 
aceasta anume Beghiul, Capreș, şi Clocotă după scri- 
sori a răzășilor prin carte de blăstăm mărturisire, iar 

pentru al patrule bătrân Ieremia Vesal cel cere iarăși 
stoin. Miclescul, după o veche marturie ce avea din - 
leat 7132 di la veliții boeri a vremii di atunce, fiind 
că răzăşii au stătut pricină pentru ' acel bătrân că nul 

știu moşan di Drăceni, au rămas când stolnic Micles- 
cul va încredința cu bună dovadă că și acel Irimiia 
Vesăl ar îi fost drept moșan în Drăceni sălstăpânias- 
că fără pricină, și atunce vor rămâne și răzeşii stăpâ- 
nitori numai pe trei bătrâni cari aceli trei părți a stol. 
Miclescul după alegere ce au făcut leu şi stălpit osă- 
bit di cătră părţile razăşești cum pe largu arată hri- 
sovul acesta, împotriva căruia hrisov, întrebândusă pe 
numiții răzeşi ce au să mai răspundă ei cu alte do- 
vezi împotrivă hrisovului nau putut răspunde fără nu- 
mai ceau scos 4 cărţi gospod de la răposatul demn 

Grigorie Alesandru Ghica Voevod din leat 1765 cu 3 

ani înzinte hrisovului de sus arătat, scrisă după jalo- 
bele lor cătră boerii ispravnici di Fălcii, ca săi giudece 
cu stolnic Miclescul pentru părțile lor din satul Dră- 

cenii, cu care jalbe a lor di atunce cere ca sal împingă 
pe stolnic Miclescul cu totul din stăpânire satului Dră-
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harnic Vasile Adam, sau aflat şi sau dovedit cum că stolnic Miclescul are drepte părțile sale acei trei bă- trâni de sus arătați pentru cari nici ei nau putut să 

decat: Dumitrache postelnicul, fiul răposatului stolnic Ioniță Miclescul după tăriia hrisovului gospod ce are la mână săşi stăpâneasca depiin acei trei bătrâni de Sus pomeniți cu bună pace şi nesupărat mai mult dis- pie numiții răzeși și despre neamul lor, iar pentru al patrule bătrân Eremia Vesa] ceau cerut atât stolnie Ioniţă Miclescul în Viaţă cănd trăia, cum și Dumitrachi Miclescul postelnicul, fiul stolaicului acum după hriso- Vul gospod sa să urmeze întocmai ca ori când va do- 

pricini, de neodihnă și de Supărare, sau luat de la 
mâna lor ȘI Sau dat lui Dumitrachi Miclescul postelnic Câci nici vreo mărturie de la vreunii din dregători, 
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cărora să porunce printracele cărți ca săi giudece, la 
mâna răzâşilor nu sau văzut, iar la mâna post. Du- 
mitiache Miclescul sau văzut hrisovulrăposatului domn 
loan Teodor Voevod de sus arătat, prin care curmă 
toată pricina aceștii giudecăți, precum pre largu arată 
hrisovul. 

Acta Pavăl Michiu (Surete ms, XLIII 369) După o copie 
rău scoasă şi nedatată. Data am lixato după 26 Martie, dată 

când judecă pricina boerii divanului şi înainie de 1 lulie, când. 

acelaşi domn scrie carte la ispravnici de pus în stăpânire. 

79. 1783 iulie 1 laşi. A, C. Mavrocordat Voevod dă carte de stăpânit 
post. D. Miclescul pe trei bătrâni in Drăceai. 

lo Alesandru Costandin Voevoda bojiiu milostiiu 
gospodaru zemli Moldavscoi De vreme ce după giude- 
cata ceau avut la divan înainte dumilorsale veliților 

boeri, Dumitrachi Miclescul postelnic, fiul răposatului 
lonițe Miclescul biv vel stolnic, nepot răposatului Ga- 
vril Miclescul biv vel logofăt, cu un Pavăl diaconu, 
Apostul Negrul, i Mihalachi i Constandin a Savei, i 
Necolai Turbatul împreună cu alte niamuri şi răzeși ai 
lor pentru moşie Drăcenii ce iaste pe de îinbe părțile 
Prutului ia ținut Fălciiului, au rămas. ca Dumitrachi 
Miclescul post. să stăpiniasză tri bătrâni din şepte 
batrâni ce îmblă tot satul. anume Capreș, Beghiul, şi 
Clocotă bez al patrule bătrân /remia Vesăl, ce nu lau 
priimit răzeșii de moşan, și au rămas când Dumitra- 
chi postelnic va dovedi cu încredință dovadă precum 
acel leremia Vesal a îi fost drept moșan în Drăceni 
săl stăpâniască, bez trei bătrâni ce râmase a răzeşi- 

lor, cum pre largu se arată la carte de giudecată a 
dumilorsale veliților boeri, ce iaste din 1783 Mart. 24. 

Drept aceia şi domniia me dam volnicie lui Dumitrachi 
Miclescul post, ca să aibă a stăpâni acei 3 bâtrâni din 
satul Drăcenii ot ţinutul Falciiului în pace, luând şi 
Obicinuitul venit după obiceiu și dupa ponturile viste- 
iei ; iar pentru al patrule bătrân când va dovedi cu 
buna dovadă că leremia Vesal ar îi fost drept moşan 

în Drăceni să ia la a sa ștăpânire și pe acel al pa- 
irule bătrân, și atunce răzeșii vor stăpâni numai trei
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bătrâni, însă pentru câtă dejmă sa dovedi ca ar fi luat 
răzeșii aceştie depe acei trei bătrâni a post Miclescu- 
lui în tării lor fară de giudecată atât în anii trecuți cât 
şi în anul acesta, poroncim domnie me dumilorvoastre 
ispravnici de ținutul Faălciiului să cercetaţi şi pe câtă dejmă să va dovedi cu bună dovadă că va fi luat, să 
faceți împlinire pără la cel mai puţin, dândule poron- că că de acum înainte mai mult să nu să amestece 
întracei trei bătrâni ai Miclescului, iar având mai mult a răspunde ușa divanului domnii mele iaste deșchisă. 
Aceasta poruncim. 1783 lulie 

Pecete domnească în tuș roş. IOJALIKSIV V. 18 
Cap de bou — pasere, — procit vel logofăt, — â trecut la Condică, | 

Acta Brighiu-Buznea (Condică documente XIV sub ann9). 
, itată 80. 1785 Fevruarie, Foaie de zestre a Catrinei Botezatu mări 

cu Teodor Giurcăneanu. 

785 Fev. „„ Zăstre ce sau datu fiicii noastre Catrina 178 u cu O icoană maica Precista — O giubea de maliir 27 Singiap. — ij o rochiia maltinu — O giubeâ de Şam CU Singiap — 1 rochie Stambol şal — 4 rochie alăgea — 1 Caţaveică cu singiap — 1 Oghâ! nie — 1 salte de cit —s8 câmeşi — 2 prostii! , pun cearșaf — 12 şervite — 1 rând de feaţi de peri! chiri — 1 rând de feaţi mai prost — 2 measi — 2 pi 5 de obraz — 2 peşchiri de mâni —— 20 basmal? de sahane — 2 tingiri — O Caldari mari — 6 tal oarţă cositoriu — 1 lighian cu naric lui — 2 lăzi — joru — turceşti — 1 părechi paftale argint cu colanul o dughiană în Huși lângă crăşmă — o crâşmă : dar nița ei — moșiia Odobeștii cu toate scrisorile uri ȘI Soacrăsa să o ţie în casă. —”şi alte marunti, nu sau arătat aice şi să ve Dumnezău să t/ die nu săş facă îndoite, căci cu zăstre nici o dati ni să mai ține, ce cu puterea s ântului Dumneză!" Aniţa, Alesandru. logofăt | 
Fă . 

), Acta Brighiu-Buznea (Condica qoc XIV sub ann0: 

- ţ hial de CW“
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81. 1785 iulie 9 laşi. Cartea lui A. 1. Mavrocordat Vodă cătră is- 
pravnicii de “Fălciu să cerceteze pentru parte lui Ion Gr. Burghetea din 
Ghermăneşti. . 

lon Alesandru loan Mavrocordat Voevod bojiiu 
milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Credincioşi boerii 
domnii mele dumnealui Grigoraş Costachi biv vel pa- 
harnic, i dumnealui lancul Greceanul paharnic ispravnici 
de ținutul Fâălciiului sănătate, să face ştire că domnii 
mele au jăluit Ioniță sin Grigoraş Burghelea mazăl ot 
Fălciu arătând ca în moșiia Ghermăneșştii de la acel 
ținut ar fi având şi jăluitoriul o parte de moșie de 
baștină cu scrisori şi fiind nehotărâtă sar fi împresu- 
rând de cătră cielanţi răzeși, au cerut ca să i să ho- 
tărască, lată scriem dmvoastră să cercetaţi scrisorile ce va 
fi avându şi dovedindusă că jeluitoriul are parte în moşie 
Ghermâneștii şi de au stăpânit până acum şi nu va fi 
vreo pricină la mijloc apoi neputând Dumnealui a mergi 
la stare moşii având trebuințele ținutului, din parte 
Dumnealui, veţi orândui din mazili i pe care veţi so- 
coti a fi cu înțălegere și cu știință la hotărât moșii, 
care mergând la stare moșii, unde fiind de faţă și toţi 
răzășii să aleagă şi să hotărască dreaptă partea jălu- 
itoriului ce va fi fară de pricină şi să o stâlpască şi 
cu pietre hotară împregiur, osăbit de cătră părțile ce- 
lorlalți răzăşi, dând şi mărturie hotarnică în seamne cu 
suma stânjenilor i a pietrelor hotară pe la ce locuri 
Sau pus şi cum sau deosăbit parte jaluitoriului de că- 
tră părţile celorlalți răzăşi în care iscălindusă rânduiții 
mazili cum şi toți răzeşii şi alți împregiurași câți să 
vor întâmpla faţă la hotărât, care mărturie hotarnică 
cercetândusă de Dumvoastră și fiind făcută cu dreptate 

și cu primire răzeşilor să o încredințați şi cu a Dum- 
neavoastre iscălituri, iar fiind pricina între răzeşi cu pietre 
hotară să nu să stălpască, ci să dați mărturie Dum- 
nvoastră pre largu arătata pricina şi cu hartă iscălită de 
stare locului puindule zi de soroc, după vreme lucru- 
lui să vie la divan. aciasta scriem. - 1785 lulie 9. 
adresa : Credincioşi boerii domnii mele Grigoraş Cos- 
tachi biv vel paharnic, i dumnealui lancul Greceanul 
biv vel ph. ispravnici de ţinut Fălciului datise zda- 
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viem — Burghele — procit vel logofăt — sau trecut la condică, Andrei Condicar. Pecete în ceară roşie. 
Acta Pavăl Michiu (Surete ms. XLIV. 121) 
82. 1785 Avgust 29. Hotarnica Ghermăneştilor ot Fălcii, 
Din luminată poruncă pre inălțat domnului nostru Mărie sa Alicsandru loan Mavrocordat Voevod, ceau adus lonița Burgheluș sin lui Grigoraş Burgheluş i Cu niamul său cătră dumnealui păharnic Grigoraş Cos- tachi ispravnic “ălciului, ca să li aliagă și să li hotă- Tască 0 parte de moșie ce au la sat Ghermăneștii la ținut Falciu pe apa Prutului, Deci noi fiindu rânduiți și Vechili despre parte dumisale păharnicului Grigoraș Costachi am mersu la numita moșie şi am strânsu oa- meni împregiuraşi și pe toți răzeşii din Ghermănești anume Carpu Moş i Gavril Nani i Pavăl Nani i Va- silaki zet Moș i Vasile Darie i Vasile Onufrei mazil i pe Zaharie Cazan i pe Loghin i Tanasa Chetraru i pe Mihalachi Arhire i pe Istrati Loghin i Trifan Mar- jină, i Sandul Corne i Lupul Văscu și pe toți aceştie numiți răzeși și după ce multa cercetare ce am făcut la stare locului neau arătat şi am văzut cum că acias- tă moșie de mai sus arătată capul despre apus să lo- vește cu Scrivulenii şi cu Brătenii şi cu Dinţenii, iar „Capul despre răsariț şi peste Prut sa lovește cu Vră- ghienii și fiindu cu toţii adunați cum și fii raposat Grigoraș Burgheluş, am întrebat pe amândoi părţile să scoată scrisori şi dovezi să ne arăte și cine câtă parte de moșie i sar căde să tragă la stăpânire iar răzeşii de Ghermăneşti au răspunsu că scrisori pe mo- ie nau ce numai cu stăpânire au stăpânit din părinţii lor. Am întrebat şi pe îii lui Grigoraş Burgheluș ce dovezi și cu ce scrisori Şi cătă parte din moșie i sar cădea să tragă la stăpânire lor, niau arătat un zapis din 7181 care zapis este încredințat cu câteva iscălituri dintraceli Yremi întru carele scrie cum că au cumpărat Marcu Burghele strămoș jaluitorilor de la Ionașco sin Dochii din giumătate sat Ghermănești a patra parte, Niau mai arătat și o carte de giudecată de la preasvinție sa 

|
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părintele Iacov Episzop ot Huși care sau giudecat fii 
lui Burgheluş cu răzeșii de Ghermăneşti şi la giudecata 
ceau fostu înainte preastinții sale Episcopului au rămas 
drept stăpânitor fii lui Burgheluș după zapis ceau cum- 
pârat Marcu Burgheluş însă și răzeşii de Ghermăneşti 
nau tăgăduit înaintea noastră cum că nu lear îi cu 
știință de ace cumpărătură arătândune că dintracel 
Jonașco sin Dochii să trage niamul lui Buștiuc şi noi 
Văzându că nu este la amândoi părţile nici o potrivire 
am făcut fune de 20 stânjeni și stânjen de 8 palme 
80spod (domneşti) şi am măsurat întăi capul moşii 
despre apus din hotarul Bulirmii în sus până în Orteșşti 
şi sau găsit 28 fune 1 stânjen 2 palme; şiam măsurat 
și mijlocul moşii dincoace de Prut despre apus şi sau 
găsit 35 fune 17 stânjeni bez o palmă; această măsu- 
ră sau măsurat pe lângă bordeiul cel de poştă. Şi ia- 
răși am măsurat şi capul moşiei despre răsărit și piste 
Prut și sau găsit 58 fune, însă să să ştie că moşie 
aceasta nu sau potrivit măsurile fiindu că locul este 
mai lat asupra Prutului spre răsărit și peste Prut în- 
câş și peste Prut mai mult să lățeşte cum mai de sus 
măsurile arată și fii lui Grigoraş Burgheluș cerșindu 
ca sâș osăbască parte lor stălpindo cu pietre hotară, 
care noi la capul moşii despre apus scoțândui parte 
lui Burgheluș din giumătate de sat a patra parte 3 
funii 3 stânjeni 2 palme și am pus piatră în margine 
drumului dispre apus care disparte moșie Dărieştilor . 
râmâindu pe din gios și parte fiilor lui Burgheluş a- 
lture pe din sus, unde am pus piatră hotar iarăși în 
margine drumului despre apus care drum merge tot 
dealul în gios și de acolo am purces la vale spre ră- 
sărit păn la mijloc moşii rămâindu părțile moșii răze- 
șilor de Ghermânești pe din sus și lui Burgheluş pe. 
din gios, am pus piatra hotar în margine drumului ce 
merge pe șes printre țarina de popuşoi ; şi de acolo am 
Mers drumul în gios și i sau venit şi la aceasta mă- 
Sură 4 funi 4 stânjeni 4 palme unde am pus piatră 
Otar în margine drumului despre apus rămâne partea 

Dărieștilor pe din gios' și de acolo am trecut Prutul 
Spre rasarit și am pus o piatră în şes pe lângă un
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drum can părăsit fiindu aşezătura loc can de baltă ș “de acolo am purces în-gios păna în moșia Dărieștilor şi la această măsură i sau venit parte lui Burghelș “7 fune 5 stânjeni şi acolo nam pus piatră hotar, fiindu că sau găsit hotar vechiu ce desparte moșie Dariești- lor pe din gios şi așe sau încheet toată parte fiilor lui Gligoraș Burgheluş din giumâtate de satul Gher- mâneşti a patra parte şi liam dat şi de la noi această mărturie hotarnică la mâna fiilor lui Gligoraş Rurghe- luș întru care am iscălit 

Lupul Nacul mazil hotarnic 1785 Avguşt 29 Toader Bârcă mazil biv Căpitan. i Vasile Popa mazil şi răzăș — + Eu Carpu Moșuleţ sin loniţ Moș razeş, — + Eu Postul Moşu- leț sin lui răzaş: — + Eu Vasăl; zăt Tănasă Moș râ- 
răzăş, + Eu Paval Nan răzăş 7 Eu Iordachi săn Câ- pitan Vasile strănepot lui Darie de fată răzăş de Gher- mâneșşti. 

Acta Pavăl Michiu ( Surete ms. XLIV. 121). Iată carea fi scherha moşiei Ghermăneştilor. | 
Miază-Noapte 
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83. 1786 Februar 2$. Scrişoriţe de proprietate pe Odobeşti, daţi 

zestre Catriaei Giurcăniţei, 

lzvodu da scrisorile moşii Odobeşţii ot ţinut Făl- 
ciiului ci este dată zâstre 1786 Fevruar 23. 

1 zapis de cumpărătură de la Marie fata Apostu- 
“lui Custișor din leat 7210 Oct. 5, 

— Alt zapis tij cumpărătură de la Stoiana fămeaia 
lui Gavril nepoata lui Gheorghiță Boghiul din leat 
7186 Săpt. 5. a 
— Alt zapis de danie ce au dat Catrina Rănguliasa 

şi cu feciorul ei Costandin din partea lor din Qdo- 
beşti lui lon Botezatului 7263 Oct. 14. 
— Alt zapis de cumpărătură ce au cumpărat lon va- 

tav giumătate de bătrân de la Gâţe şi de la sorusa 
Marie i de la nepotul lor Neculai din leat 7177 luli 5. 
— Un răvaş de volnicie de la ispravaic de Fălciu, 

la mâna lui lon Botezatul, | 
— O carte de giudecată dată la mâna lui Ioniță Bo- 

tezatul din zilele mării sale Grigore Vodă Ghica diii 
leat 1764 luli 28. 
— Alte 2 cărți gospod ce sănt scoasă câătră parin- 

tele Episcop ot Huși i la ispravnici. 
— O hotarnică de moşie Odobeştii din let 1779 April 2. 

Acta Brighiu-Buznea, 

84. 1786 Noembrie 22. Cartea lui Alex. l. Mavrocordat în pricina 

lui T. Giurcăneanul cu răzeşii de Dinţeni şi Cdobeşii. 

loan Alexandru loan Mavrocordat Voevoda, bo- 
jiiu milostiiu gospodaru zemli Moldâvscoi. lubitoriul de 
Dumnezţiu şi rugâtoriul nostru sfinție sa Chir iacov 

Episcop Huşului, i cinștit şi credincos boeriul domnii 
meli dumnealui Vasile Cogtachi biv vel spatar i Bala- 

sachi biv viori (al doile) spatar ispravnici de ținut 

Fălciului, sănătate. Să faci ştire sfinţii tale și dumilor- 
voastre că prin jaloba ce au dat domnii meli Toader 

Giurcăneanul «e la ţinui Fălciiului, au arătat ca tn 

Surele qi Jzvpade. (Prăceaii) XVII, | 7
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moşie Dinţenii de la acest ținut ar fi având şi el un bătrân cumpărătură cu scrisori di strămoșii lui și alu parte dintrace moșie parte unui Traista, pe care leat fi stăpânit câtăva Vreame, apoi răzleţindusă neamul său de acolo ar fi rămas necăutată și acmu mergând jăluitoriul ca saşi ia acolo parti dintrace moșie la a lui stăpânire, nu lar îi îngăduind un lie luda şi cu alții ai săi ca să stăpânească, pentru care cerșindu jăluitor ” dreptate; iată scriem Sfinții tale și Dumv. aducându și pe aceia iață sa cercetaţi scrisorile și dovezils ce vor ii de îmbe părțile foarte cu amănuntul, şi cupă cum veţi aila să le hotărâți dând şi carte de giudecata la parte ce sa cădea, și după giudecată dovedindusă că are și jăluitoriul Părți întrace moşie după cum au arâ- tat, atunce Orânduiți din mazilii acelui ținut, pe cine veți socoti oameni vrednici Şi cu ştiinţă la hotărât, ca să margă la atare moșii unde strângând de faț pe toți răzășii și împregiuraşii, după scrisori şi alte dovezi cum și după carte de Siudecată ce veţi da la parte ce sa cădea să al'agă şi sa hotărască dreptăţile  jăluito- rului, măsurându cu Stânjenul în lungu. pe amăndoao rărginile şi în curmeziș pe la capete și prin mijloc, stălpindule şi cu pietre hotară pe la locurile ce sa că- dea, dupa care să dea la mâna jăluitorului și mărturie hotarnică pe largu în sămne şi în stânjeni iscălită atât de rânduiţii mazili hotarnici, i de toți răzăşii și împre- Juraşii cum și de alți cari să vor tâmpla îaţ la hotă- rât, în care să arate sumile 'Stânjenilor pe largu în lungu și în curmezişu şi pietrili hotară pe la ce locuri sau pus, şi cum sau osâbit părțile jăluitoriului de câ- tră părţile celorlanţi răzași. osăbit sa mai cerceteze și pentru împresurarea ce jăluieşte acesta că i sar fi fa- când moșii sale Odobeştii de catra moșia Dinţenii ho- tarândusă una cu alta alăture, şi dovedindusa din scrisori şi alte dovezi cum şi din mărturii a oameni bătrâni ce vor fi știind stăpânirea veche, că i se face jalutoriului împresurare, să îndrepteze acele împresu- rări ŞI să deosăbască Şi cu pietre hotară despărțitoare „0 moșie de alta și sa de şi mărturie hotarnică pe 0- biceiu iscalită de toț, şi care mărturie cercetândule di
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vor fi făcute cu dreptate şi cu primire despre toate 

parţila, să le încrediuțați și cu iscăliturile sfinţii tale 

şi a dumnealor ispravnici; iar când pricina va îi întralt 

chip și la hotărât nu să va odihni nici o parte, atunci 

cu pietre să nu să stâlpască, ci cu mărturiia sfinții 

tale i a dumnealor cu arâtare pricinii pre largu şi cu 

harta atât de stare moșiilor acestor cu pricina, cum şi 

a celor ce să vor fi megieșind alăture şi în capetele 

acestea, arătând şi locul de împresurare de unde şi 

până unde este și câți stânjeni cuprinde lungul şi cur- 

mezişul, şi despre cine sa faci ace împresurare pe care 

iscălindule să le daţi ia parte ce sa cădea, şicu ză de 

soroc 'săi trimiteţi la divan, de unde să li să dea ho- 

tărâre cum a fi arept, aciasta scriem. 1786 Noem. 22. 

Plicul cu adresa este rupt, așa că nu se citeşti 

decât: „sau trecut la Condică, Andrei Condicar“, 

Acta Brighiu (Condica documente XIV sub anno). 

85. 1794 April 14 Mărturia lui Nec. Turbatul pentru părţile lui D. 

Miitascul stolnic în Drăceni. 

Adeverez prin scrisoarea me aciasta precum să 

să știe că apucândumă dumnealui Cuconul Dumitru 

Miclescul stolnic ca să dau samă în câţi bătrâni um- 

blă moşie Drăcenii de la Prut ci esti în țânutul Fâl- 

ciiului şi de sânt toţi acei bătrâni cu sămânța dintrân- 

şii şi trăgândumă să mărgu şi la giudecată sămi dau 

credința mărturisănd adevărul după cum ştiu și am 

auzit, Deci la aciastă pricină neputând a suferi giură- . 

mânt am arătat adevărul dupa cum am auzit, că aşa 

am auzit din gura tătânimeu lui Simion Turbatul şi 

din gura Postului Negru, cum că moşiia Drăceni, au 

umblat în șapte bătrâni, dar un bătrân dintracei șapte 

au fostu sterpu şi neavând rod dintrânsul, răzeșii îl 

stăp:nescu ei în de eai, şil tragu cu parte lui deosă- 

bit, apoi îl împart pe cei trei bătrâni ce să vin în 

parte lor; aşe ştiu și mărturisăscu, care pentru adevă- 

rată credința miam pus numele şi degetul iscălind şi 

alți marturi carei sau tâmplat faţă când am făcuţ măr-



100 

turie aciasta iar de nu mi sa crede mărturie și d față oi merge de voi mărturisi precum că aşa am al zit din gura tătânimeu şi a Postului Negrul aciast adiverezu, 
1794 April 14, + Eu Neculaiu Turbatul adiverez, 

„Şi am scris eu. cu învățătura lui Neculai Turbatul Grigorea Aliuş diiac 
Acta Brighiu-Buznea (Condica doc. XIV sub anno), 
86. 1795 Sept. 5, Ispravnicia de Fălciu pune zi de soroc 1a26 0. | să se giudece la divan răzeşii de Drăceni cu stol. D. Miclescul, . 

Falciiu 
„Fiind că pentru pricina de giudecată ce are dum- nealui stolnic Dumitrachi Milescul cu Mihalachi Popa i cu îratcsău Gheorghe Popa și cu alții ai ior pentru moșiia Drâcenii ci este la ținut acesta, trimeţându ve- chilul dumisali aice și chemândusa şi pe numiții mai sus fața ca sa Tăspunză cu scrisori ŞI dovezi, ei sau cerut 

să măsoare numita moşie, numiții mai sus de la mă- sorişte au fugit și nu au şăzut cu rănduiţii mazăli par va lua măsorişte sfârșit şi la cercetare aice nu au mai adaos a veni pentru cari fiind că nu sau mulță- mit ca să li să facă cercetare înainte noastră li sau Pus soroc ca la sfeți Dumitrie Octv. 26 după vreme lucrului să să afle la cinstitul divan să ste la giudecată. C. Costachi spătar,. 1795 Sapt. 5, Acta Brighiu-Buzne (Condica do: XIV sub anno) 
87. 1796 Ghenar 18 (laşi). Jaloa lui p, Miclescu contra răzeşilor 

de Drăcenţ pentru încălcare, , 

Pre înălțate Doamne Jăluesc mării tale că O moşie anume Drăcenii ot ținut Faliialui cari moșie iaste cumpărătura de 
"oșul meu logofat Gavril Miclescul şi atât moș.l meu 
Cât și tatăl meu Până la moarte lor au stăpânit moşie
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aceasta tot cu pace, iar după moartea tatălui meu sau 

sculat un Pavăl diaconul i Postul Negru îi Mihâlachi i 

Costandin a Savii i Necolai Turbatul și cu alți răzăși 

din satul Drăcenii ot ţinut Fălciiului şi fără nici o giu- 

decată au intrati cu stăpânire pe moșie iar eu am râ- 

mas numai cu scrisorile, și la acsăsta mă rog mării 

tale să aibu dreptate şi să fie porunca mării tale ca 

sa meargă om gospod şi să aduca pe aceşti de mai 

sus numiţi aice ca sămi aflu dreptate, cu giudecată şi 

precum a fi mila mării tale. | 

Pre plecat la mila mării tale Dumitru fiul răposa- 

tului stolnic loriţă Miclescui, 
în dos: Vatav za aprozi să meargă aprod: săi a- 

duză la giudecat, 
M. Ciucer, Ghenar 28, 

pe faţa 4-a: „Fev. 20. Sa să facă carta de giu- 

decat pe 3 bătrâni după hrisov, iar pentru al patrule 

bătrân când va găsâ Miclescul giurători să giure câ 

niamul lui au stăpânii săl ia şi pe acela“ 

Acta Brighiu (Surete ms. XLiII 396) 

88. 1796 lunie 17. jalba lui D. Miclescu stolgic contra lui Miha- 

lachi Popa pentru încălcare în Drăceni. . 

Pre înălțate Doamne, 
Jăluesc mării tale pe un Mihălachi Popa din satul 

Răpile, de la țânut Fălciiului, că avându eu 3 bătrâni 

și giumătate în moşia Drăcenii tot de la acel ţânut, 

și toți ceilalți răzeși au şi ei iar 3 pol bătrâni, după 

cum mă adeveresc scrisorile, iar acest Mihălachi Popa 

sau sculat în anul trecut şi fără de ştire meau strânsu 

toată dejma şi de pe moșie me și au vânduto şi îiiud 

apucat lam tras înainte dmilorsale boerilor ispravnici de 

țânut Fălciiului ca să cerceteză şi prin giudecată sămi 

împlinească ce va fi cu dreptul, şi el zicându că are 

să tragă giudecată cu mine la divan, am priimit şi eu 

şi sau pus soroc pâră acum în trei rânduri ŞI nici la 

giudecată nu vine să ste față de are ceva să mai 

răspundă, nici bani ce au luat de pe moşie me numi 

plătește, Mă rog mării tale ca să mi să facă luminata
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carte mării tale cătră dmlor ispravnici ca să trimit săl aducă şi prin vechil din parte me să fac cercetare şi prin giudecata sami împlinească banii ce sa dovedi cu dreptul că a ramas asupra lui, că acum este una Şi giumătate de când ra tot poartă cu urnâle din în zi. şi precum a fi mila mării tale. | o | a mării tale pre plecata slugă, Dumitrachi Miclescu 

stolnic 
în dos: 

Dsale vel logofăt să s facă carte 

Roset logofat 96 luni |? 

Acta Brighiu, Surete ms, XLIII 367. 

89. 1796 lunie 18 laşi. Cartea lui A. ], Celimach Vodă cătră îs pr>vnici de Fălciu în pricină diatre stol. D. Mictescul şi răzeşii de Drăceni 
Noi Alexandru loan Călimach Voevod, cu mila lui Dumnezău domn țării Moldaviei, credincioşi boerii dom- niei mele Dum. ispravnici de fânut Falciiului sănătate. Sa trimite Dum. jaloba ce niau dat a] nostru credincios boer Dmlui Dumitrie Miclescul biv vel stolnic asupra unui Mihăiacrki Popa din satul Răpile de la acest ținut, din care pre largu veți înțălege. Deci arătând că la mo- șie Drăcenii are şi dmlui parte. trei batrâni şi giumă- tate, şi în anul trecut ace] Mihălachi Popa fără ştite dmlui, ar îi strânsu toată dejma de pe parte aceie, și ar fi vânduto şi pricinuind că ar ave a răspunde nar îi vrând săi plăteesca acel Venit, pentru care cerșind 

» iată scriem dmv. săl 

va dovedi că el fara nici un cuvânt de dreptate au umisale stolnic şi lau vân- 
Il tot venitul ce va fi luat, 

iară fiind pricina întralt chip 
Vreo parte șă daţi mărturie ercetare ce veţi faze la parte 

şi săl daţi dmsale stolnic, ŞI acolo nu se va odihni Cu arătare pre largu de c
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ci să va cădea, în care prin zi de soroc după vreme 

lucrului viind la divan să se de hotărâre, 
1796 luni 18. 

Pecetea domnească.—procit vel logofăt. 

acta Brighiu-Buzne ; după o copie poslăduită în 

1838 Fev. 3. sub No. 187 de Giudecătoria ţinut laşi. 

90. 1796 luni 22, Jaiba lui D. Miclescu pciitru stâlpit părţile lui 

din Drăceni despre răzeși. 

Pre înălțate Doamne, 

Jăluesc Mării tale că am o moşie anume Drăcenii 

la ţinut Fălciiului baștină şi cumpărătură cu scrisori, 

și fiind că au lipsit câteva pietre hotară de pre la lo- 

curile ce au fost pusă trag impresurare de cătră ră- 

zeşi, şi osăbit mai am un bătrân anume Irimie Vesăl 

care îi zic și Sterpul, şi fiind că sau dovedit cu râ- 

zeşii că acest Irimia Vesăl este drept moşan în moşia 

Drăcenii, mă rog mării tale ca să mi să facă luminată 

carte cătră dmlor ispravnici de la ținut Fălciiului .ca 

sămi pue pietrile hotară pe la locurile ce au fost cum 

şi pe la locurile ce ar fi trebuinţă de pus petre ho- 

tară iarăş să pue şi sâmi aliagă şi partea acelui Iri- 

mia Vesal, cei zic și Sterpul de cătră a răzăşilor şi 

săl stâlpască lângă parte me de moşie, stălpindul şi 

cu piete hotară de cătra părțile răzăşilor, ca să nu 

mai trag, supărare de împresurare, de cătră dânşii şi 

precum a îi mila mării tali. 
a Înălţimii tali pre plecat sug. 

Dumitrachi Miclescu stolnic 

- cer carte cătră is. de Fălcii ca săi 

aliagă partea ce are în moşiia Dră- 

cenii de la acel ţânut, fiind căi, sar îi 

împresurând de cătră răzăşi“ 

în dos: 

mergi la dmlui vel logotăt—96 lun ZI. 

Roset logofăt 

Acta Brighiu, Husi (Surete ms XLII. 367,
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51. 1796 iunie 23. Zapisul lui M. Popa ot Răpi că nu sa mai dej. 

mui în Drăceni. 

Adecă cu Mihălachi sin "Pop Apostol oz dpi fă- 
cutam adivaraţ zapis micu la cinstita mâna dmisale cu- 
conului Dumitrachi Miclescu! stolnic, precum să să Ştie 
că de aice înainte noi mai îndrazai a merge ca sa dij- 
înuesc de pe parte dumisala Drăcenii fară de poruhcă 
dumisale ; iar de aşi mai face veeo indrazneala ca a- 
ceia atunci să fiu de mare pedeapsă şi urgie ȘI „perl- 
îru adevărat credința am iScălit cu mâna me. 96 Iunie 23 

Și ei sâ de sama» 

'92. 1736 iune 24 lași. Cartea lui A. 1. Calimah Vodă câuă i 
de Fălciu “în pricina diatre D. Miclescul Stoinic şi răzeşii de Drăceni. loan Alexandru loan Calimah Voevod cu mila Îui 
umhezău domn țării Moldaviei, Credincioși boerii do- 

mnii mele Dmv iSpravnizi de tinut Fălciiului sănătate. 
să trimete dmv, jaloba ce niau daţ credincios boeriul 
Omnii meale Dmiuj Dumitrachi Miclescul biv vel stol: 

nic, din care pe largu Yeți înțălege. deci arătând că 
partea ce avea în moşie Drăcenii de la acel ținut, fiind 
hotărâtă Și stălpită, acum unile din pietrele hotară ar 

L își. Drept aceia scriem 
dmv. sa cercetaţi şi dovedindusă prin razaşi i megieși 
Că Osăbit de Pârtea ce 

ți socoti a fi cu bună înțălegere ca 
să meargă la stars acei moșii unde adunând pe toți : 

; Pă scrisori Şi dovezi ce vor 
fi să aleaga acel bătrân din numita moşie a dmsale ] şi cu piatre hotară pe la locurile ţ â dreptatea, după care să de 
Și mărturie hotarnică în Semne şi în stânjeni iscalita
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pe obiceai atât de dânșii cum şi de toți răşeșii i me- 

gieşii, apoi să cercetezi şi pentru parte ce o arată câ 

0 are aleasă şi de vor fi lipsind nis aiva pietre să le 

pui lă toc şi sa de iaraşi mărturie de acel: pietre ce 

le v:r pune care mărturie cercetândusă și de catră 

dmv. de vor îi făute după rânduială şi cu mulțămire 

a îmbe părțile să le încrediițați şi cu a dmv iscălituri ; 

iar născând pii:ina despre vreo parte, atunci cu pietre 

hotară să nu stalpască, ce în ce chip va fi pricina să 

daț dumv. mărturie cu arătare pre largu la partea care 
să va căde, facând şi hartă cu bună închipuire de stare 

locului, cu care prin zi de sosoc viiid la divan să le 

de hotărâre. 1796 lun 24 

adresa : Credincioşi boerii domnii. meali dumv, îs- 

pravnici de ţinut Fălciiului cu sânatâte să să de==du- 
mnalui stolnic Dumitru Miclescui—Neculai Roset vel 

logofăt—sau trecut. Matei Condicar. | 

Pecete în ceară roşie sigilând plicul. 

93. Fără an (după 1796) Sept. 3. Răvaşul tui T. Obteja asapra 

. măsutăturii Drăcenilor. | 

__ Cinstit răvaş dumitale cu loan sărdar cu plecă- 

ciune am luoat şi scrii dumneta ca să mergi la O MO- 

şie a dumisale stolnic Dumitrachi Miclescul anume 
Drăcenii de la parte Prutului și îmi scrii dita ca să 

stra(n) toț răzeşii şi de sus şi de gios şi să măsurăm 
cu dreptate. Eu după cinstit răvaş dmitals am mersu 

la stare locului şi am strânsu câţiva răzeşi Şi am vrut 

să măsurăm după hotarnică ca să lipsâscă pricinile 

dintre dârşii şi am măsurat capu moşii dispre soare 

apuni pi zare dea(lu)lui, şi după măsura ci am măsu- 

rat si. urusi (sic) răzeșii au. zis Că acolo au văzut Și 

cându au măsurat preosfinție sa parintele Inochentie 

răposat şi de acole îndată au fugit toţi tazeșii ŞI am 

rămas numai eu şi cu vatav dmisali stolnic şi cu un 

Ttifan ci sa răză(şe)şti pi de gi»s de stolnic şi vam 

putut nice la un chip să ne îndrept şi cu aciastă scri- 

soare a me ramân plecat la mila dumitale. 
Toader Obreja Sept. 3.
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94. Fără an. Jalba lui 1. Botezatu contra lui Şt, lamandi pentru Odobeşii. » Pre înălțate Doamne Jăluesc Marii tale pe Ştefan lamandi Jicniceru!, care esti față, ca o moşie Odobeşti ot Falciu, care era stal- Pită și au stapânito Soacra soazrâmei cât au trăit și socrului mieu râmâindui de zestri au stăpânito 60 și mai bine de ani, apoi de un an o stapânescu eu, fiin- 
- dumi dată zestre, Iara lamandi sau sculat și au radi- cat un hotărnic Şi fără hotarnic el au luat toată moșie 

fără nici o giudecata şi sântu Păgubaş de venitul mo- şii de vreo trei ani, şi câteva cărți opd am tăcut ȘI 
lam tras la giudecaţi şi nau vruț să miargă urmând 
cu fel de fel de Vorbi şi ce lucruri au făcut sântu 
de mirare > Mă rog să aibu dreptate de la mila mă- 
rii tale, 

| Robul marii iale- Ioniță Botezatu mazil ot Fălciu. In dos: 
mergi la dmlui vel logofăt sa ia sama. Acta Brighiu- Buznea (Condica documente XIV, sub anno.) 

"gg, 7165 Sept, 20 (1660) recte 1667 (regeste) O copie de pe 0 carte de la domnul Ilieş Alexan- 
dru Voevod din anul 7169 (sic) Sept. 20 dată de stăpânit 
Slugii sale „Ioniţă, Aliuş - ca să. fie tare şi puternic cu 
Cartea domniei sale a ține și a Opri a lui dreapta ocină 
şi moșie întăi, 0 selişte în gura Nărnavei ce să chea- 

Obs, După mărturie hotarnică din 1817 iulie 30; de ob- 
| Servat că Ilieaş domneşte între 7174-7176. 

96. 7170 luni 20 (1662) regeste. 
„â arătat întăi un ispisoc din 7170 luni 20 de Ja 

domnul Evstratie Dabija Vodă prin care întăreşte Lu- 
căi parcălabul pe a lui moşie, a treia parte dintrun bă- 
trân din sat Odobeşiii, de la ţinut Fălciiului, ce a 
cumpărat de la Nazaria fata Cazacului, nepoata Frăii
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de Şopârleni“, Aşijdere şi altă parti ce au mai cum- 

părat Luca părcălabui tot din Odobeşti de la lrimiia 

fecior lui Ştefan, nepot lui Ştefan  Cârcă, care parte 
a fost aleasa şi stălpită din matca văii, unde cură 

apa la deal spre râsârit, până în movila lui Andrei“. 

(Din cartea da judecată a divanului din 1800 Mart 24) 

97. 7175 Mart 1 (1607) regeste, 

„ Neamurile lui Darie spătarul cu zapis din anul 
7175 mart 1 au avut cumpărătură în Ghermănești din 
8 bătrâni un bătrân şi giumătate. , i 

După mărturie hotarnică din 1817 iulie 30. 

f. 98, 7222 lulie 3 (1714), laşi regeste. 

/ In 1768 apri! 17 Grigore nepot lui lon scoate un 
suret de pe cartea lui Neculai Vodă din 722 lulie 3, 

| prin care Voda serie carte la Gavril Miclescul şi la 

| C, Frătița să meargă la Ghibarţ să aleagă părţile lui 
"Toader Huhule, ginerele lui Aliuş despre părțile lui V. 

Burghele biv medelnirer şi a lui Chiriac, de oare ce 

Huhule ține numai părțile cumpărate de un moş a î0- 
meii lui Aliuş de la Anghelina şi de la feciorul său 
Lazor căpitan. 

(Condica dozumente XIV sub anno).. | 

Acest Aliuş este dat în spiţa răzăşilor din Boţeşii. 

99. 7233 Dec. 27 (1725) regeste. 

„„ Izvodul de împărţală ce au avut Tofana, fata 

lui Gavril Luca în care între alte moşii şi părți de 

moşii arată și Odobeştii la Fălii, (cu) părți din Dinţeni 

(din Cartea divanului din 1809 Mart 24) 

100. 7240 Noem. 12 (1731) Răbăi. Cercetare ce. se îace pentru 

mutarea unui stâlp de hota: dintre Merești şi Răbăia. 

Pre poronca mării Sali lui Voda tâmplândusă dem 
hotărât Rabăia au vinit la noi de neau spus Ursul şi 

Toader feciorii Bulirmii, nepoți Irimii Merlei, şi Iftimii 

Oanţia nepotul Merei din sat din Merești de la ținu-
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tul Fălciiului, prea Prut ce să hotărâște cu Râbăe lui Toader Jora, și din Sus să hotăraşte cu Gherimăneștii, dzicându acești vameni cum Sâu sculat nu știu cine şi au stricat un hotar dispre Prut, Şi să tem să nu li să impresoare. moşie fiindule stri-aţ hotarul, desi îmblând Pe urma acelui hotar sau aflat Andrei podatriul leu Spus cum facând Mistafa aga 9 moâră de vântu au mersu turcul în sâla Şi au scos hotarul şi lau pus supt 
talpa morii, deci âm strănsu oamsui buni răzeși de 
prin pregiur pi Costantin Cooălniceanul şi pe Andreiu 
Cogălniceanuj şi pe Postolachi beceriul răzeși din Tu- 
dorceni, şi Lefter ispravnicul Podului, Toader vamaășul Și Andreiu podar şi alții şi nem dus acolo undeu dat Sam că au fost hotarul, șam Săpat în locul hotarului Şam găsit cărbunii de faț semnile hotarului . şi cinușă Sâu găsit petra aceia ceau fost hotar înherată, șam pu- acești oameni de mai Sus nu- 
miți, Şam dat această mărturie a noastră să |; fia de 
credință, la mâna lor. 

Gavril Pilat Vornic glotnii let 7240 Noemvre 12 

Toader Hermeziu 
Obs. Acta Cerchez Răşeşti (Surete ms. XLy 964), 

101. 7264 Mai 22 (1746) regeste, 

»dovedindusă Și din carte domnului Neculai Vodă 
acea de la anul 7254 Mai 22, că Darieștii au săşi tra- 
8ă pârţile de sus pomenite, adică acele ce să arată 
la hotarni:a din 7268 luli 30 de la Grigore Burghele 
Şi Simion Turbatule, 

după mărturia hotarnică din 1827 Iulie 30,
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103. 7283 lulie 8 (1755) regeste 

„O carte gospod de la domnul Matei Ghica Vo- 
evod, dată lui lon Arhire biv vtori medelnicer, ca să- 
şi stăpânească moșia ce are de pe maică-sa Tofana 
sora L.uculeştilor, în care să cuprinde şi Odobeştii de 
la ținut Falciiului cu parte din Dinţeni“ | 

(din Cartea divanului din 1800 Mart 24). 

104. 7265 Noembrie 10 (1756). regeste 

„Carte gospod de la Costandin Mihail Gehan Ra- 
coviță Vvod scrisă cătră medelniceriul Iordachi Costa- 
chi, ispravnis de Fălciu, după j-loba lui Ştefan lamandi 
2 paharnic, cum că loan Botezatul din Huși ar fi îa- 
cut carte gospod la Naculai Cogălniceanul ca să se 
giudece pentru o parte de moşie din Odobeşti, zicând 
că ar avea și el parie, şi că Neculai Cogălniceanul ar îi 
stăpân acelui Ioniță Botezatul și să poruncește numi- 
tului medelnicer ca să giudece el singur acea pricină“ 

(din Cartea divanului din 1800 Mart 24) 

105. 1764 lunie 28. regeste. 

Carte de la Ştefan Rosăt vel logofăt de giudecata 
Ce a fost între jicnicerul Ştefan lamandi şi între Ioniță 
Botezatul, socrul acestui "Toader Giurcânean, ce a tost 
ginere Ştefancăi, nepoata Negrușei, ce au fost față 
Lucai pârcălabului, prin care se cuprinde că jicnicerul 

tefan lamandi au arătat atunce un ispisoc din 7170 
de la doninul Evstratie Dabija Vodă întăritură Lucăi 
părcălabului pe nişte părți din Odobeşti, cu care să 

Ispiteşte Ștefan Iamandi sa stăpânească tot satul O- 
dobeştii» 

(din Cartea divanutui din 1800 Mart 24.) 

106. 7263 lune 39. (1769)  Hotarnica Chermăneştilor, râdicată -de 

Tigore Burghele hotarnic. 

„_Facim ştire cu aciastă scrisoarea noastră, că fiind 
fânduiți din poronca pre înălțatului domnului nostru, 
măriea loân Teodor Vodă, dmlui sulgeriul GAzorghie
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Beldiman, ispravnic de Fălcii și dmlui Vasile Adam vel șatrar giudecătoriul de fânut Fălciiului, ca să niiar- ga să aliaga niște parți de cumparăiură a lui Vciişco Darie ciau Cumparat raposat Darisa ce au iost vel Șâtrar a strămoșului Veiișco, din sat din Ghermănești din ținut Lăpinei, cari moşii treci peste Pru şi în ţi- nutui Fâlciiului, şi acesti paiț: liam cumparat de la Gavril Margiluta, şi de la fraţii lui feciorii Svlomii și de la varul lor Paval, îiior lui Gavril Frăţiman tot nepoți lui Fraţiman, celui bătrân, și de la varul lor Bejan Ciocârlanu Și de la Dumitraș îficiorul lui Marcu Tăvoc, şi neputândusa să margă dmlor, niau rânduit pe noi și am mărsu la ace moșie și am strânsu toți răzășii și alţi oameni străini, şi pe zapiss ci niau ara- tat sau dovedit din Zapise că îmbiă ace săliște Gher- mâneștii în optu Părți, şi iam ales o parte şi giumă- tate după cum niau arăta Şi 0 carte de giudecata ho- tărâtă pe o pâite și giumatate iscălită de dmlui ră- posatu Sandu Sturza v-] logofat din velet 7254 maiu 24; am măsurat capul moşii dispre apus pe zarea dialului din gios de movila lui Scripză, din capetele pământu- 4 . 

găsit 32 fune şi i sau ales lui. Vcșco 6 funi la mijloc MOşii, și am pus piatră la dial de drum, de caâtra ra- Zâşi undi cadi drumul ce vine depe costişa şi da în drumul cel mare, şi de acule am Pus 0 piatră den Vârful movilii ce este din sus de râpa 27 Stânjăni în Sus, care piatră îşi dă coaste cu Mireştii pe din gios până în apa Prutului prin capu Albiţei și Mireşti stau in apa Prutului, iar Gheru ăneștii trec apa Prutului pân în troian, undi esti Aliușănii şi în sus Gherma- nești bâtânduş în Capete cu ocoulele şi cu “Vrabienii
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până în hoiarul Ciorăştilor ci este la cotul Pruteţului 
Ciorăştilor, şi măsurând în capul despre răsărit din 
hotarul Aliuşănilor în sus, pân în hotarul Cioraştilor 
ci este drept cotul Pruteţului și sau găsit 64 îune 17 
stânjăni, şi i sau ales lui Veliş:o 19 .fune 3 stânjăni 
și sau pus piatră din cotul Prutului Albițăi în sus undi 
sau împlinit 12 fune şi 3 stânjăni la ţinut Lâpuşnei, 
și cu aciastă alegere şi hotărâre sau priimit şi răzeșşii 
oitam și sau şi iscălit mai gios şi di la noi încă iam 
dat aciastă marturie încredințată cu a noastre iscălituri 
la mâna lui Velişco să aiba aș face şi întărituri domneşti, 

let 7268 lune 30 
Grigore Burghele hotarnic 

Simion “Turbat hotarnic 
Eu Ioniţă Loghin razaş 
Eu Trohin Cazanu răzăş 

ȘI eu Ursachi răzâş din Merești. 
Eu Gavril Caracău, 

şi am scris eu Filon dascal ot Tăbălaești. 

_„ăsăminea sau scos copiia di pe hotarnica ce a- 
devărat în sat Brăeştii astazi la 1810 luni 4 de mine 
Erei Gheorghe călugărul ot Brăești. 
„__ Proslăduindusă aciasta copie și fiind intocma sau 
incredinţat şi de cătră mine. | 

Dumitrache Iamandi sulger 1813 lune 5 

107. 7292 Febr. 28 (1784). regeste 

„Antohi Jora biv vel stolnic vinde cu 1000 lei îra- 
telui său “Teodor Jora un sfert din moșie Rabăii „cu 
pod îmblator în. apa Prutului“, după ce fratele său 

ihai Jora biv vel ban n'a vuit să cumpere, 

__ Divanul (Veisa vel log. Lascarachi Rosăt vel vor- 

Nic, C. Balş vel ban, Ştefan Sturza vei Vornic, Atana- 

sie Razul vel vornic) întăreşte vânzare la 5 Martie, 

Acta Cerchez Răşeşti, XLV '946, .
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108. 1784, Martie 5. regeste 
Mihai Jora ban vinde fratelui sau Leodor Jora venitui pe timp de 10 ani a părți or sale din moșia Rabaei cum Şi din podul de pe Prut. 
Acta Cerchez Răeşeşti, XLV. 946, 

  

109. 1784 Mart 20. regeste 

Teodor Jora biv vel pitar vinde Episcopiei di uşi (Iacov) venitul moşici Rabăia pe 10 ani cum Î Podul ce iaste în Prut, gâilele cu peşti, crâșma ce 
Pod, pe preț de 160 lei pe an, ceia ce fac pe ZO 
ani 1600 lei. Episcopia apucase a cumpăra de dand 
parte lui Antonie Jora stolnic, ceilalți 2 frați își vă 
numai venitul pe 10 ani, 

„ E- 
Din acești 1600 lei 200 lei i-a primit de la piscopie, iar 1400 lei sau luat de la Gligoraş ot Mi- 

tropolie. 

Acta Cerahez Răşeşti ĂIL.Y, 943, 

IO.. 790 iulie 28, însemnările vlădicăi de Huşi Gavril, 
„Şi tâmplândusa răscoale Şi luând “Turcii podul 

de la Râbaie, pre earele lau stricat, și dupa ce au 
venit Muscalii în Moldov â, au pus podurie sale, pe 
unde leau fost voie, atât acolo. cât și pe aiureie, pen- 
ru care noi am fost Păzubaşi de venitul podului, de 
la anul 1787 Şi fiind Că noi avem îneă săl: maj ținem 
podul de acum înainte 4 ati, după banii ce am dat, Jora ca de acum Înainte 

aibă ași face 
pod la moşia Răbaii şi săl stapâneasca ca pe unal 
dumisale drept lucru şi am dat şi Zapisul dumisale 
banului Mihalachi Jora, la mâna dumisali Jora, însă 
Podul sa Ș1l faca cu cheltuiala sa. 1798 luli 28 

rIgOraş logofat ot Mitropolie am Scris. Acia Cerchez, Răşeşti XLV 945,
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Î11. 1794, regeste. 

Veniamin, Episcopul de Huşi ;cere de la Vodă pro- timisire la cumpărat venitul podului din Prut, a pita- ului Toader Jora, de oare ce fusese văndut lui Nec. Boiangiu, neguțitor din Huși pe 3 ani câte 266 Jei, 26 parale şi 2 bani pe an = 800 lei, cu începere de la: 29 lune 1794. Platird datoriile lui Teodor Jora (200 lei arvună dat de N, Boiangiu, 200 lei la Al. Popa). Se mai vinde venitul podului încă pe 7 ani. | 
112, 1794 Fevruar 2, 

Adecă eu Grigorii Aliuș adeverez că având noi parte de moșie în Găneşti di pi lonașco Aliuș afară 
dintralte părți a altor răzăşi cc să trag din Dumitru 
ulga, precum să să știe că după cercetare scrisorilor ce Sau făcut înainte dumisale stolnic Dimitrie Miclescul 

ISprâvnic de ţânutul Vasluiului, pentru aciastă parte de MoȘIe arătată mai sus sau dovedit cum că şi lordachi 
“U$ Şi postelnic Toader frate dumilorsale, nepotu lui 

OnaȘCO Aliuş trag parte dintraceastă moșie trei părți, ce au cumpărat tatăl dumisale preutului loan, adică o Parte a lui Ioniță Huhule ce o trăge di pe maicăsa 
udosca, nepoata lui /onașco Aliuș, a doao parte a lui 

iaVTil Corcau, iar a trie parte ce iaste baştină să sa 
(mpartă în doao, adecă giumătate iar dumnalor să o 
Sfapâniască, iar giumătate din a tria parte a baștinei 
âu rămas la stăpânire me, şi aşe învoindune noi de- 
ante giudecății niam dat scrisoare unul la mâna al- 
ala ca de acum înainte întracesta chip să sâ urmeze 
ntre noi, care parti de moșie arată în semni zapisul de 
upăratură, lui Ioniță Huhule și pentru mai mare cre- 
nța mam și iscălit, 

1794 Fev. 2 
Grigore Aliuş mam priimit 
Condica documente XIV sub anno.. 

| Obs, Pentru a înţelege aceste arătări ale zapisului de laţă 
uree referi la spiţa răzeşilor din Boţeşti (acta 1, Pantea, 

Curgaţ. 115 III 350), care cuprinde toate încrăngăturile celor Sători din Aliuş, din Hohulea şi Fulga. 
Surele şi Izvoade (Drăcenii) XVIL . 8,
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Începătorul spiţei răzeşilor din Boţeşti este /yul Min drul. Acest Ivul (Ivan) Mândrul a trecut în țara de jos h obârşie apei Gerului (Tecuci) înainte de 1400, căci satul Măr dreştii, întemeiat de el a fost vândut în 1502 de urmaşii săl cu 200 zloți tătărăşti. După acest ispisoc (I. Bogdan, Doc Ştefan cel Mare 1 201). loan Mândrul ar fi avut de fectorip Zancea postelniz şi pe Neagşa; iar copii acestora Drăgă a fiica Zancei, şi Dumitru şi Luca fii Neagşei vând ocina bu nului lor „gde bil Ivan Mândrul“, _ Ivul Mândru din spița Boţeştilor are de fecior pe a şul Costantin; acesta are 2 fete: Ioana (Şeptelici) Varv (Fulga) şi Gheorghe Mânărul (sterp). | vor Ioana are de fiu pe Anghelina Septilici, de care i beşte zapisul din 7229 Iulie 3, Varvara: Fulga are de te- cior pe Dumitru Fulga, amintit în zapisul de faţă, Ang . lina Şeptilici are 2 feciori, pe popa Strătulat şi pe Gheo Şeptilici, Acesta are de fecior pe Ionașco Aliuş, amintit 
- Fulga are 6 copii, din care Pi 
re FHuhule, a cărui nepor, 
a ia în căsătorie pe Tudora Fata 
ui Ionașco Aliuș, şi că din a ceastă căsătorie -au pe Ioniţă Huhulea. j Gavril Corcău, din zapis, este fecior lui lon Corcău, ne pot lui loniţă Fulga, strănepot lui Grigore Fulga, acesta îe 

: | 
cior lui D. Filip, nepot al Varvarei Fulga, următoare din Ivu „Mândrul, cel din 1400, 

- Şi cătră Gh, Buzdugan biv vel me cerceteze pentru podu ste a pitarului Teodor Jora:, avân- du-l vândut Jora un i pe 3 ani, care po! fiind între 2 Moşii, nu puțină Păgubire i s'ar face prl- cinuind... să ţie podul Episcopiei. Arată că podul a fost i 
dut cu 800 lei în 3 e cât 200 lei. Epis- re de la 29 lune. 
XLV 944, 

  
| 
|
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114. 1798 Decembrie 10. regeste. 

Logofeţia cea: mare scrie pitarului Teodor Jora să 
întrebe pe sulgerul Tăutul care a facut cercetare, ră- 
mânănd ca divanul să dea cel din urma hotărărea,. Pie- 
tre hotară nu s'au pus. 

Acta Cerchez, Răşeşti (Din traista cu vorbe), 

15. 1799 lune5, regeste. 

Toader Jora pitar scrie Episcopului de Huşi, Ghe- - 
rasim „cinstit și preosfinţit de Dumnezău iubitor şi al 
meu părinte suiletesc preosfinţia sa Chirio Chir Ghe- 
rasim, Episcop Hușului cu multă fiască plecăciune“ în 
chestia banilor ce vre să ia pe venitul moşiei Răbăea - 
şi podul peste Prut la Răbăia, cu începere de la 29 
lunie—când începe anul comercial. 

| Obs. Pe ziua de 16 lunie 1799 se serie „s'au primit şi 
Sau dat răspuns împreună cu 175 lei, bez (alară de)50lei 
ce au lost mai înainte cu sineti, 

IIG. 1799 lune 15, regeste, 

Teodor Jora pitar scrie dichiului Episcopiei de Huș, 
Gherasim, pentru banii ce are să se de la Episcopie 
CU începere de la 29 lunie. Cum Vlădica Gherasim 
este venit de la lași, sinetul îl va da în mâna lui, 

UZ. Fără an, (după 1800) Izvod de cheltueli, 

24 lei întăi la Eş 
40 tij al doile 
64 Cuconului Iordachi 

8-37 parale la Gheorghe Maiadul la Huși în 
optu zile, 

11 11 la biserică liturghie | _ 

6 la boltă la cumnat cât am dormit mâu-. 
„_“care și altele | 

16 12 a bolța Ciofii mâncare și altele. 
18 22 la han Frimului fân și mâncare și altele, 
15 28 a bolta Ciofii tot mâncare și altele. 
12 osteneala de dat jalbilor la tpis-opie. 
35 logofătului Episcopiei



iile 

96 2 căpițâni zăhar întăi prezidentului, 
5 pe vechilime. 

25 în 5 rânduri la Huş cheltuelile. 
8 pe fân și mâncare pe urmă cu Sept, 25. 18 la Huşi opt zile spre luare mărturiei, 

[403, 10) lei fac peste tot. 

MB. Fără an. (cătră 1800) Pentru Herţeşti. 

1794 lei 14 părţi am cheltuit cu giudecata și a triia parte din Herţeşti a lui Huiban, 

119. Fără an (Către 1800). 

Arâtari a numi cini să tragu dinu Mere Marmure uricariul cum să arată în giosu: Marmure au avut pa- tru feciori, adica un tecior și trei fete; teciorul-anume Gligoraș, carele au avut şi Gllgoraș patru feciori, a- nume llie ce au avut numai un fecior anume Ioniţă, adică tatânisu, și alt fecior anume Ştefan, carele Şte- fan au avut numai v îată, anume Nastasia, ce au fost facută cu fata lui Isac din Misăneşti, ce au chemato anume care Nastasia ce au fost fata lui Ştefan Mera au luato Lupaşco Cogălniceanul carele au avut împre- ună şi un fecior anume Neculai ce au fost preot şi 5 fete anume Catrina Ghengheoai, şi una Aniţa ce au fost maică lui Neculai ce” sa numeşte: Cogalniceanul, 
0 fată și un “fecior pe fată au ţinuto Tuduri Beceriu, ce au chemato Rucsanda şi pe fecior lau chemat: Cos- tandin Şendre, Rusanda este Pascal, iar Catrina Ghen- gheoae au făcut pe Mariia ce au ţinuto Ioniţă Cerchez și pe Tofan monah, și Maria Cetchezoae au făcut pe banu  Mihalachi şi alt feci 

- _0 ține Năstasă, şi Neculai preut Cogălniceanu au mai avut şi alte doă surori anume 
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Tofana și Rusanda. Care parte lui Gligoraş Mera să 
împarte patru frați, llie și Gheţău şi Soltana, ce au 
ținut Dumitrașco vătav şi să tragi Ştefan ot visterie și 
Panaite sin lui Ștefan şi Rustea ce se trag ldricenii, 
cum şi din Ghețau să trag Cogălnicenii cum și din Ilie 
să trage Mera care acest izvod de neamuri sau făcut 
de preotul Neculai Cogălniceanul şi de Ştefan Mera 
paharnicul, care mai gios neam și iscălit. din leat 210 (2). 

Ștefan Mera paharnic — Neculai Cogălniceanu ierei 

Obs, In dosul acestui izvod stau scrise aceste şire „Jă- 
luescu Mării tale pentru un nepot ai meu anumi Ioniţă de pe 

0 soră, şi mergându eu cu fraţii mei 6 parte de moşie la ţi- 

nutul Lăpuşnii anume Codreștii şi am stăpânito de la moşii 
baştină părinţii noştri pănă la moarte stolnicului lanachi Co- 
gălniceanul şi după moarte stolnicului au întrat un nepot a 
dumisale stolnicul loanu Cheşeu şi amu sântu optu ani de 

când au intrat cu stăpânire şi amu început a ne lipsicut stă- 
pânire, şi avându eu o ţidulă dată de dumnelui stionicul la- 

na?hi pentru parte me de pe buna noastră Tofana Cogălnice- - 

Diţa dată de dmlui stolnicului lanachi pe parte noastră“. 
„mă rog mării tale că la ţinutu Lăpuşnii avem o moşie 

Codreștii baştină“ 
“(Condică documente XVIII sub. anno), 

120. 1800 mart 1, 

Banii ce am cheltuit în giudecata moșii Odobeşti 

de ţinut Faliiului fiind tras de dumneaei Zoița fiica 
Șatrariului Ion Arbure, vrând să mă dipărteze din baș- 

tina strămoșască şi părințască, care fâră dreptate mau 
âgat întraciastă giudecată, 1800 Martie |. | 

. lei 14 perechi ciobotele unui aprod trimes la 
Mine Zoiţa. 

5 lei tij cheltuiala mea | 
lei tij am cheltuiala la alti vadea cu Zoiţa. 

ei am cheltuit în 1799. 
„_314 lei ciobotele unui aprod 1809 Febr. 16, ce 

Pam ținut în casa mea de Joi diu săptămâna albă 

până la Şân Toader, cu care am cheltuit alți: 3,14 lei.
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32 cheltuiţi la Eş în giudecată cu Zoiţa. | 13 am dat pe carte de giudecată la sulger Ioniţă 
Tâutul (24 Febr, — 27 Martie). 

10 lei 28 părechi peste tot, 

121. 1800 Mart 24. (regeste). 

Cartea divanului (D. Roset vel log, M. Jora vel log, C. Paladi vel vornic, T, Balş vel vornic, N, Ma- vrocordat vel vornic) prin care se judecă pricina din- tre jicnicer C, Arbure și între T. Giurcăneanul, gine- rele lui Ioniță Botezatul pentru moşia Odobeşti la Fălcii, pe care el o pretinde a sa dupa strămoaşi sa Tofana, fata lui Gavril Luca, dupa izvodul din 7233 Dec. 27 (1724), dar şezând departe, în țara de sus, un Alexandru Botezatu, fecior lui Ioniță fiind rânduit vichil să strânga veniturile, ar fi dat:o împreună cu mama sa zestre lui T. Giurcaneanu la măritatul Catrinei. In sprijinul cereri sale jicnicerul Arbure aduce a- 

7233 Dec. 27 (1724). 3). o carte domnească din 7263 luli 8 (1755) de a Matei Ghica Vodă, 4). o carte gospod din 7265 Noem. 10 (1756) de la C. M, Ce- han Racoviță Voda, 

0 zapisul' Mariei, 
Judecata hotărăşte că de oare ce Luca părcălab a avut 3 copii: Negrușa, Irina şi pe Gavril Luca sa împărțit toi satul Odobeştii în 3 pârți: o parte a lui C. Arbure de pe Gavril Luca, iar 2 "părţi să le stăpânească Ioniţă Botezat pe zăpise de pe Negrușa Şi Irina, și ca zestre să le stapânească Teodor Giur- căneanu, 

Obs. lată Cum rezumă întru is di insul acestei Cărţi de judec n Opis din 1838 cuprin ată. (vezi pag: 120): 
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anul 1809 Oet, 10, ce se află la noi, fiind întocmai de pe cea adevărată scrisă, am dato la neamurile noastre, ce să află peste apa Prutului în -Moldavia, încredinţată de aceşti răzeşi: V. Vâscul, Nică Arhire, V, Costachi, |, Vasilachi, Gh; Postul, Andrei Samson postslnicel“, 
“ lar mai jos se însamnă: „Să se ştie că moşia Leuşanii are stânjeni 1a un capăt 1770, iar la alt capăt 860; iar Gher- mâneştii cât este la un capăt este şi la alt capăt 815 stânj“ După cartea de judecată din 1838 (vezi pg, 118 j0s). 

„Carte de giudecată iscaălită de 6 boeri ai divanu- lui Moldaviei, următoare între jicniceriul Costandin Ar- bure ce-i acum jăluitoriu şi între a] mieu suițor 'Toa- der Giurcăneanu Zăi (ginere) Ioniță Botezatul pentru zasele părți pamânt din moşie Odobeștii întăritoare po- menitei de mai sus carte, întru asemeneş giudecată a marii logoteții din anul 1764 Iunie 28, prin care _tij 

123. 1801 Iul; 15 (regeste) 
_ Catrina fiica mortului Ioniță Botezatul din Huși se jâluește boerilor caimacani, să iasă și carte lor că- 

tră ispravnicul de Fălciu pentru a-şi scoate de supt impresurare moşia sa Odobeștii, ce 0 are de zestre de la tatăl său Și acmu'i se împresoară de cătră ban Toa- der Jora ; cu moşie sa ce se lovesc în capete „luând din șesul Prutului de Supt deal și sa suit în zare dea puii “spre apus și așa îmi împresură o bucată c 

  

 



In rezoluţie vtori (a! doile) logofăt scrie: „aduceţi. 
dovezile ca să să vadă“ 

Obs. Surete ms. XI! 364, 

124. 1804 April 10 (regeste). 

Teodor Giurcăneanul mazil din târgui Huşi, se jă- . 

luește lui Vodă contra lui ilie Zaharie din Dinţeni, ca- 

re i-a mutat pietrele şi i-a încălcat moșie. Tot asemi- 

nea se jăluește contra vechilului caminarului C. Roset, 

stăpânul Sopârlenilor, moşie pe din gios, că vânzând 

moșia cu anul la Neculai Grecul, vichilul său Nistor 

Brânză i-a mutat piatra din capătul despre apus. Cere 

boeri hotarnici să-i măsoare moșia şi să se vază îm- 

presurare» | 

Jalba lui e îndreptată la vel logofăt de țara de gios. 

125. 1804 lune 12. (regeste). 

lordache Panaite Fote face jalbă cătră Domn şi 

cere ca vornicul Gavril Conachi să-i hotărnicească Mo- 

șia Răbăia. | 

La 17 lune Voda Alex. C. Moruz rânduește pe 

vornicul Gavril Conachi să meargă şi să aleagă păr- 
țile lui Iordachi Panaite Fote de la moşie Răbăia, în 
Lâpuşna, ce trece peste Prut și la Fakiu.- 

126, 1804 lulie 20. iiota:nica Odobeştilor lui Teodor Giurcăneanul, 

Adiverim cu această mărturie a noastră la mâna 

lui Toader Giurcănean câ fiind noi rânduiți de dmlor 

bocrii ispravnici ca să mergem să măsurăm 0 moșie 

a sa anume Odobeştii, ci să hotărăște pe din gios cu 

Şopărlenii dumisale caminar Constandin Roset Şi. Pe 

din sus cu Dinţenii a lui lie Zaharie însă să mâsu- 

râm numai în curmezişul moşiei. pe trei locuri după 

hotarnica ce are Giurcaneanu, şi mergând noi la nu- 

mita moşie am chemat față pe răzășii megicși di Din- 

țeni și pe vechilul dumisale caminarului Roset și am 

inceput a măsura capăt despre răsărit din hotarul dis- 

Pre moșie dumisale caminarului în sus până In poala 

movilii lui Andreiu din şus şi Sau găsit 369 stânţâni,
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dar hotarnica Giurcăneanului cere 380 și am măsurat în vale în matca văii unde iaste o piatră hotar despre apus şi am măsurat în sus până în moșie Dinţănii şi am găsit 330 stânjeni, dar hotarnica Giurcăneanului cere 341 stânjeni, și am venit în dea] în capăt despre apus unde scrie hotarnica /acul Cucorii ce este despre moşie Dinţenii și am măsurat din gios până în moşie dumisale caminarului Costandin, unde este piatră ho- tar și am găsit 288 stânjeni și 3 palme, dar hotarnica Giurcăneanului cere 300 stânjeni, în frica lui Dumne- Zău măsurând faţa fiindu cute trele Părțile şi după cum âm găsit am dat această mărturie la mâna Giur- căneanului şi spre încredințare am iscălii. Neculai Ursachi căpitan, lon Michiul, Neculai Popa martur, Eu Nistor Brânză vichil dumisale caminarului Roset am fostu fața. — Jordachi Zaharie răzeş de Dinţeni am fostu iață. 
Eu Simion sân Trohin Stanciul răzăş de Dinţăni am fostu față, | 
Obs. Se dă și „Palma de pe hotarnica adevărată după care am măsurat şi noi moşie Odobeştii“, | T. Giurcăneanul a fost dat jalbe în 10 April. In hotar- nica din Iulie se adevereşte înzălcarea: 20 stânjeni la capă- tul despre răsărit; 14 stânjeni în matca văii, 12 stânjeni în capătul despre apus. 

127. 1804 August 5, regeste, 
Vornicul Gavril Conachi scrie căminarului Cost. Roset, că de oare ce a venit să măsoare moşia Ră- băia, a pitarului T. Jora ginerele dumisale, să aibă a-și trimete și dânsul un “om care să știe hotarăle, spre a nu se încălca moşia dumisale Şopărlenii. Omul să se aile Duminică la iața locului, 
128. 1804 August 7, regeste, 

Stolnicul Ion Cheşco, şi Iordachi Fote se jăluesc că măsurându-se movila lor de cătră vornicul Gavril onache, s'au găsit împresurate moşiile lor, și cer ca venitul de pe partea împresurată să se opească până la Judecarea încălcărilor, 
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129. 1804 August 18, Un sinet, 

„Cinci sute lei adică 500 lei am primit de la dum- 

nealui lordachy Fote cu care are să să scadă la data 

analogului în vremea socotelii de obite asupra moșiilor 

măsurate. Am dat această încredințare, la anu 1804 

Avgust 18. 
Vornic K. K. 

130. 1804 Sept. 4 regeste. 

In 1803 Mart 25 sărdarul Dum. Jora_ vinde trei 

şferturi din moşie Răoâia stolnicului Ion Cheşco. Din 

această pricină lordachi Fote se jaluește Domnului 

cerând un boer hotarnic sprea nu i se rășlui din 

drepte părţile lui. | 

131. 1805 luni 29 regeste. 

| Neculai Hrisoverghi vornic, fiind atunci caminar şi 

ispravnic de Fălciu, judecă pricina. Cazăneştilor din 

Ghermăneşti, dacă au sau nu parte în bătrânul Loghin. 

Obs. După cartea de judecată din 1819 Ghenar 8 şi mar- 

turii hotarnici din 1817 luli 30, 

(Sava Stanciul, V, Potorac, şi Corne Moşuleţ)- 

132. 1806 Mart 13 regeste, 

Din cauza revârsării prea mari a Prutului, tot satul 

Răşeștii a fost inundat. Episcopul Meletie al Huşulii 
mută tot satul Răşeşti în alt sat Bălâneştii. Cu aceasta 

se incalcă moşia megieșă Răbâea a lui Jordachi Fote; 

acesta se jăluește lui Vodă contra Vlădicăi de Huși 

pentru încălcare.: Domnia rândueşte pe ispravnicul de 

Fălcii să cerceteze. 

133. 1806 Mart I5 rageste, 

Marea logofeţie (Iordache Conta vel logofăt) scrie 

stolnicului Ion Cheşcu să trimeată la divan harta Ce 

i-a fost rădicat'o vornicul Gavril Conachi asupra moşiei 

sale Răbaie, pentru sorocul de 25 Mai,
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134. 1806 lune 10 regeste. 

Teodor Jora pitar scrie ginerelui său Iordachi Fote că moșia Răbăia a fost hotărnicită de medelnicerul Mihai Cehan şi de Agarici vorni: de poartă supt Ino- chentie Episcopul de Huşi, şi-i aminteşte ca cele 2 moșii, Orzeștii şi Bălăneştii, bez partea Merăi ce iaste Pe din sus de movila cea mare a Răbăei, nici o dată n'au eşit de Supt stăpânire neamului Jora sc, | Mărturii dată de preutul Pravila tiind dată riumai din gură să nu pue temeiu pe Gânsa, căci se poate în- şela asupra moșiei Răbăia. 

135. 1806 Iulie 3, regeste, 
Vornic Gavril Conachi scrie Episcopului de Huși că n'a gasit la măsuratul moșiei Râbaia nici 0 hartă Cuprinzătoare în stânjeni pentru Râbăia. Dar a Văzut că toate moşiile merg în aceiaşi măsură de luaginie, afară de Orzeştii și Balăneștii a lui Iordachi Fote nu cuprind decât 215 stânjeni, deci sânţ incălcate. Cere a se odihni pe lordachi Fote: fiind incălcat, fară giu- 

136. 1808 Septembrie 9 regeste, 
Divanul caejii Moldaviei (Balş. vel log. D. Sturza 

post. A. Balş vornic, D. Sturza vornic, Gr. Ghica Vor- 
nic, Man. Conachi postelnic) scrie Vlădizăi de Huși 
leletie ca pe nedrept a pus movile și mo:nâi pe la- 

tura moșiei Duda a Vorn. V. Roset, şi că a oprit 700 
Ccăpiți fân a locuitorilor, Care această a fost împo- 
trivă a crede sa faci Sfinție ta o urmare ca aceia, dar 
Și Vătavul sa faca o înştiinţare ca aceia şi să nu fie 
adevărat căci a fost de mirare “, Crede că Vlădica va 
intra în lege şi în dreptate, 

137. 1809. lune II regeste, 
„lordache Fote se jâluește divanului Cnejiei Mol- 

âviei în pricina a 1750 lei luați din “venitul moșiei 
Răbăia, vândută lui Gherasim. Ep; Vade să se giudece după vremea lucrului. Hârtia se 
îndreaptă la Vornicia de aprozi, -
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138. 1812 Ghenar 27. regeste, 

Logofeţia cei mari (Lupu Balş vornic) :scrie lui 

Iordachi Fote pentru a i se trimete toate hărtiile mo- 

şiei Râbăia, la logoieţie spre cercetare. 

139. 18I2 Ghenar 3!, regeste, 

Divanul caeţisi Moldaviei (Lupu Balş vornic, Ro- 

set vornic, Mih. Razu hatman, |. Neculce). scrie la 

lordachi Fota că ia orânduit pe paharnicul Ion Tăutul 

să cerceteze starea moșiilor de la Lăpuşna, „căci du- 

pă cum este știut la acea parte câtă vreme a îost l0- 

cuința “Tătarilor, din care pricina cei mai mulţi nu şau 

putut stăpâni moşiile întru adevărate hotarele lor“. 

140. I8i2 Mart 30. regeste. 

Pah, lon Tăutul e rânduit să aleagă și părțile de 

zestre lui lordachi Fotă din a Răbăia (trei sferturi) 

despre părţile lui lon Cheşcu stolnic (un sfert) ce le are 

Prin cumpărătură, întru cât pricinele moșiilor de la Laă- 

pușna sânt asupra dumisale să cerceteze ŞI pricina :a- 

ceasta zice în adresă vtori logofăt. 

141, 1841 April 9. regeste. 

Divanul cnejiei Moldovei (L Balş vornic, Man 
Dimachi vornic, lon Sturza spatar, Andronache Donici 
vornic rânduește pe sulger D. lamandi să cerceteze 

păra ce o face Iordachi Fote contra stol. Ion Cheşcu, 

pentru încălcare de hotare în moşia sa Răbăia. 

142, 1812 iunie |. regeste.: IN 

Logofeţia cea mare (Lupu Balș vornic) serie Pi 
tonca cătră lordachi Fote să vie să stea în giudecată 
la divan cu stolniz lon Cheşcu şi cu răzeşii de Aleușeni, 

cari au lipsit. 

143, 1812 lunie 2 regeste. le Pl 

Răzeșii de Merești (Apostol Hangan, Vasi e Plo- 

teul) se jăluesc divanului Cnejiei Moldovei câ pahârne 
cul “Teodor Jora le încalcă “moşia lor Merești, ce s
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megieșește cu Răbăia pe din gios și cu Ghermăneştii pe din sus. 
Ispravnicul de Falciu e rânduit să cerceteze pricina, 
144. 1812 Decembri 20. Carte de mazil a lui Teodor Giurcăneanul Noi Scarlat Alexandru Calimach Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei, Să face Ştire cu această carte a domniei mele pen- 

Pecetea domnească în tuș roș cu exerga: lo. Sc. 06. „Vel visternic, Obs. In dos este această însemnare, „sau cercetat fiind fliul mortului Toader Giurcăneanul, Tudorachi Giurcănea- NUl, carele aflândusă acum în rănduia 

Sion spatar, 

Iordachi Fote încal:ă moşia Mereșştii, răzășască. 
ăzeșii fac jalba la ivan, L.ogofeţia chemase pe lorda- 

shi Fote la divan la Mai, caci „razeșii au venit de la 
cfârşitul lui Mai Până acum Iunie 15, şi Fote na ve- e logofeţie“ 

"146. 1813 Mart 7. Tegeste. - 
„Scarlat Alex, Calimach Vodă dă carte de volnicie lui Iordachi Fo â te să-și stăpânească partea Merăi din 

Sus de Răbăea după carte lui Gr. Calimach Vodă din 
7269 Sept. 25 (1760),
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447. 1813 Mai 3, Strâmutare răzeşilor din Răşeşti pe moşia Al- 

ghița, răzășască. 

Noi lacuitorii ci am fost trăitori pe moşăe Râșăștii 

a si. Episcopii Huşii, adiverim  printracest zapis al 

nostru ce dâm la Sf. Episcopii, precum să să ştie că în 

vreme ci trăem noi pe moşăe Rășâșiii însumi de ia noi 

răzvlătindune (sic) şi nemulțămindune în anul trecut la 

1811, fără să dăm de ştire Episcopii, niam mutat pe 

moşăe Alghița răzăşască, unde neavând locu, nici de 

hfana noastră, nici de a vitelor -noastie, şi viind în 

căință pentru strămutare ce niam făcut am căzut ia- 

răș în rugaminte la sf. Episcopie ca să ni primască 

iarăş pe moșâe Rașăștii, şi măcar că după îndărăpni- 

cia noastră toată dreptate ave St. Episcopii a nu ne 

priimi, însă în urmă milostivinduse niau priimit ca să 

ni statornicim iarâş la urma noastră, prin ştire şi a 

cinst. visterii și pentru ca “să lipsasă toati pricinile 

dintre sf. Episcopiie şi dintre noi, niam aşăzat cu a- 

ceste ponturi: 
_ 

1) Cu cât loc de hrană după stare moșii aceştiia 

ni să va da de cătră vechilii sf. Episcopii să fim mul- 

țumiți, iar având de mai mult loc trebuință cu tocmală 

să ne luăm de aiure fără a fi sălită sf. Episcopie să 

“ne cumperi. 
| 

2) în fănaţi şi în arături să nu intrâm fără ştire 

vechilului sf. Episcopii. | 

3) oamenii cii va ave sf. Episcopie întracest sat 

de cătră noi întro nimica sa nu fim supăraţi. 

4) Zalili boierescului întocmai după hotarâre pontu- 

rilor ne îndatorim a le lucra neapărat la vreme, fără 

a supăra pe sf. Episcopii cât de puţân. 

Şi pentru ca să urmăm întocmai lâ toate acestui 

Labis am dat înainte cinst. is. acest încredințat Zâp!S 

intru cari ni ili şi degitili. ari niam pus numili şi deg 13 Mai 3. 

+ Eu Ion Nistreanu + Eu Lupu Oţăl vornic 

+ Eu Trohin Glodianu + Eu lon BOr$ | 

+ Eu Condurachi Hatmanu Eu Chirica blagocin 

i Eu Necolaiu Hatman  ţ Eu Andrei Trifan 

Eu Neculai Pânzariu  ţ Eu Gavril Puiul
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+ Eu Cozma Carlăc + Eu Timoiti Nistreanu T Eu Danaila Oţăl + sin Toma Carlac T Eu Simion Negru + Eu Ioniţă Borş Eu Ifrim Rusu Y Eu Necula Mariian T Eu Iordachi Prohăr, T Eu Ion Cireş T Eu Costantin Brat + Eu lon Criste T Eu lonită Cireş + Eu lon Mocanu T Eu Ioniţă Stoica + Eu lon Negru T Eu Andrei Golăi * Eu Sămion Ciobanu T Eu Vasili Haărghelegiul 

şi noi tot satul Rășăștii | e lă isprăvnicia ținut Fălciului 
fiind cu primire de îmbi părțile sau adiverit şi de câtră 

loan V. stolnic Costandin vel armaș, Acta Cerchez Răşeşti. Surete ms, XLV. 1035, 
143. isi Mai i, regeste, 
Cartea 8ospod cătră ispravnicii de Falciu să cer- 

teze pricina între Epi i călcare în moșiile sale Râşeştii, despre moșia Sulenii — azi Duda Oseț. 

149. 1813 Mai 20. regeste. 
Carte, domhească Cătră ispravnicii de Fălciu să 

Cerceteze jalba ce o face cătră divan, Iordache Fote 
Că răzeșii din moşia Mera îi încalcă Părțile sale din 
moșia Mera la movila Răbaia, 

iscopii Huşului, fiind ca să îm pre- > Carl moşie este a Lupului Co- mergând acolo ca să luim 

Acest zapis sau închiet înainte isprăvniciei care
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sama fiind și sfinție sa Chir Inochentie Episcop Huşu- 
lui fațe, şi Lupul Costachi, sau întrebat pentru scri-. 
sori sau hotarnici di au ca să scrie pe unde-a fi ho-. 
tarui, de cari neau răspuns şi o parte șialta ca scri- 
sori nau ca să arăte hotarul şi fiind câțva oameni îm- 
pregiurași și preuți strânşi, şi (ci)tindule stinție sa Epi- 

“scopul carte de blăstăm asupra cui va ști hotarul ori 
a cărie moşie și nor mărturisi ca să arâte adivărul, 
sau ar mărturisi cu':strâmbul, deci sau ailat dedu măr-: 
turisit dmlui Mihalachi Cehan biv vel med. că la Mo- 
Scalii cei di dimult au gonit pişte în Prutcț” de la un 
plop în sus şi lar fi dejmuit oamenii Episcopii Huşului; 
așijderea au mărturisit Toader Pântea Călugărul; om 
ca di 80 ani, că lau pus sfinție sa părintele Eplscop; 
lorest di au dijmuit aciastă moşie, zâcând că iarăși di 
la plopul în sus, au. dijmuit din Pruţeţ și tot de pe 
acea moșie Hrubenii. Aşijderea au mărturisit preutu. 
loan Pravila ot Novaci bătrân ca de 60 ani, că când 
era siinție sa părintele răposatul Ghedion Episcop Hușului 
ŞI de atuncia pară acum ar fi ca 25 ani fiind acest 
preut rânduit de raposatul Ghedion Episcop ca să dij- 
muiască acia moşie Hrubenii au mărturisit cau dejmuit 
de la acelaș plop în sus în Pruteţ, adică di la plop 

„M sus, Deci întrebând și pe dmlui Lupul Costachi ca 
să ne arăte marturi în protiva acestora şi ne scoțând 
NICI un martur ca să arăti numai cu gura dmisale zi- 
Când că are hotarnici pe aciastă moșie Sulenii, și este- 
la mărie sa Mihai Vodă, şi deci măcar că mai înainte 
Pără a nu ne arata hotarul, preutul loan Pravilă. sin- 
Sur -dmlui Lupul Costachi au zis ca sa priimi pe. măr- 
turie preutului, şi deci necrezândul nau arătat nici 0 ovadă, am stâlpit Hrubenii cu pietri, adică, din parte 
din gios, de la plop în sus, despărțind între: Hrubeni 
CU pietri, şi între Suleni şi mergând pără în drumul 
Cel mare, pe unde să închee hotarul acestii moşii, am 
stâlpit mergând şi socotind cum îmblă alte hotari, a 
altor moşii din gios. și sau pus o piatră în preajma: Plopului deciastă parte dispre apus, și di acole mergând 
hotarul drept pe şăs spre apus și am pus pe șăs 2 
Pietre pară supt dial, şi deasupra în dealul pe unde * 

, 
ş. Surete Şi Izvoade (Drăcenii) XVII €
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mergi drumul cel mare, sau pus o piatră alăture cu 
drumul din vale, în care sau încheiat hotarul, şi am 
dat şi noi aciastă mărturii la mâna sfinții sale Epis- 
copului ca săi fie de credinţă, 

| lt 7263 Oct. 23. 
ilii Costachi stolnic Grigori Razu 

Agarici vornic glotnii T Preutul loan Pravilă martur 

151. 1813 Mai 28 regeste, 

Episcopia Hușilor primește danie jumătate din mo- 
şia Mereştii, vecina pe din sus cu Ghermăneștii, iar 
pe din jos cu partea Jorăi tot din Răbâia, pentru a-i 
pomeni la liturghie pe dânuitori, și pentru că le-a fă- 
cut mult bine stând în judecată, de le-a scos de supt împresurare moșia lor dupe Rabaăia Jorâi. . 

Actul de danie îl szrie Vasile Stăcescul. 
Iscălesc actui 11 răzăşi, ce au această încrângătură de 
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152, 1814 Ghenar 10. regeste. 

Contract între spatar Roset ŞI vătav Ioniță pentru 
imposesuirea moșiilor sale Păhneşti şi Şopârleni pe trei 
ani cu 3000 lei pe an. 

153, 1814 Febr 28. regeste. 

Iordachi Fote se jaluește lui Vodă contra Epis- 
copiei de Huşi, că cu moșia sa Răşeştii îi împresoară 
moșia sa Mireştii, ce vine pe din sus. | 

164. 1814 April 14. regeste. 

12 sateni din Răşești dau mărturie Episcopiei d 
Huşi de hotarăle Chersecosului „din drumul cel mare» 
din gura Hârtopului, și zare Hârtopului din giur îm- 
Pregiur“, 

165, 1814 lunie 25. regeste, 

Cartea lui Scârlat Alex. Calimah cătră isprăvniciae 
de Fălciiu (lon Jora biv vel spatar) să cerceteze pri- cina de încălcare, ce Episcopia de Huşi face cu moșiile 
sale Râșeştii şi Hrubenii în moșia Mera a stolnicului 
Ion Cheșco şi a lui Iordachi Fote. 

156. 1814 iulie 30. regeste. 

Iordachi Fote, ginerile lui T. Jora paharnic, cum- 
Pără cu 7500 lei, 1440 stânţeni din Orzăști, Bălănești 
Și Mera—a patra parte—de la lon Cheşco spâtar, pe «ale şi el le cumpărase cu Sultan mezat de la D. Jora Sardar, 

m Cum lon Cheşco era supus rosienesc, departa- 
<ntul pricinilor străine verifică şi legalizază actul în 

îcelaşi zi, 30 Iulie '814. 
157. 1815 Mart 20. regeste, 

lam Cartea domnească cătră ispravnicul de Fălciu (D. q ândi biv ve post.) şi cătră Gh. Fotescu vornic de 
arta se aleagă părțile lui Iordachi Fote în moșiile 
Cycâsti ȘI Bălanești, despre părțile stolnicului Ion 
heseo, o



132, 

168. 1816 April 2. regeste. 

Mărturie hotarnică rânduită de D. lamandi pahar- 
nic şi Gh. Foca, vornic de poartă pentru moșiile Or- 
Zeştii și Bălăneştii a lui lurdache Fote despre. Rășești 
şi Hrubeni a Episcopiei de Huşi. Toate aceste 4 moșii 
Sânt alăture una lânga alta și merg din coasta: din 
jios a movilei Rabâii până în Sulenii (Duda lui V. 
Roset voinic). i 

Pe linia Prutului din Răbâia păn în Purcica au 
eșit 2870 stânjeni; iar pe latura de apus, peste apa 
Şopârleni la Suleni s'au găsit 2126 stânjeni. Acestea 
sau dat în două: 1285 (1063) stânjeni a luat Iordachi 
Fote, iar 1285 (1063) stânjani a luat Episcopia. 

159. 1815 Sept. 19. Biserica din Răhneşti. 

Adică eu diiaconul Vasile Zugrav din sat Ar 
şăni care mai gios mă voiu iscăli datam adivărat za- 
pis meu la măna vătavului loniță precum sa s ştie câ 
mâm tocmit la dmlui sâi facu catapiteazma. la biserica 
de la Pahneşti cum și icoanele cele mari, poalele icoa- nelor și verile cele împărăteşti să fie săpate și cu toate: ale mele, să fie în scurt să fie catapeteazma, verile: Şi icoanile şi toati în biserică întocmai după cum sânt: la biserica de la Plopii, aşa miau fostu tocmala, AI toate să fie ale mele, toată cheltuiala a: me. să: ie, Și dumnialui vătav sămi deie 330 lei bani șa trei merţă de păpuşoi; tot lucrul meu şă toate. să fie. gata pân la Paști și banii să aibă ami da rânduri, când voi : ave trebuință pentru lucrul, însă păr nu voiu găti to lucrul să nu aibă ami da 150 lei, iar dacă eu de toate: aceste nu mă voiu ţinea și nu voiu gati lucrul. bun intocmai după cum sânt în biserică de la Plochi,:apoi- să nu aibu a luoa nice un ban: şi pentru adevărată. credinţa am iscaălit însuşi eu. 

1815 Sept; 19; 
Eu lerodiacon Vasile Zugrav. 

60 adica şâsa zaci de lii am luoat acum înainte şi trei 7 merță di păpuşoi. 
Eu diiacon Vasile „1815 Sept; 19 

100 adică una suta lei tii am mai priimit acum de IA
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dmiui vătav Ioniţă din zapis acest. 
1815 Oct. 31. 

Eu diiacon Vasile Zugravul 

— tij am mai priimit 40 lei, eu diiaconu Vasile Zu- 

gravul ot Armăşeni. 

160. 88 Febr. 19. regeste. 

Carte de giudecată a divanului în pâra dintre Episco- 

pia de Huşi [cu moşiile Rășeşti și Hrubeni] mănăstirea 

Făstaci [Novacii], moşia Frumoasa din lași |Tăuteşti, 
şi Hrubeuii], comis Mihai Roset [Şopârlenii] hatman 
Vasile Roset [Sulenii, ce-i zic şi Duda], Sulenii n'au 

acte fiind pierdute. Novacii au hotarnică din 1789 Aug. 

28 râdicată de Costin Catargiu vornic. In 7263 [1755] stăpân Sulenilor era Lupul Costachi. Se fixază ca ho- 
tar „punctul Plopului pe Pruteţ“. 

16I, 26 Mart 18. rageste, | 

Toderașco Negru dă zapis de 48 lei ce i-a luat 
de la Ioniță Buznea ispravnic de Fălciiu pentru a răs- 

cumpăra partea sa din Drâceni de la Maăcărescu, şi 
s'o alătureze la partea sa de baştină şi de moșie de 
-Pe nepoata sa Catrina. . 

162. I8I6 Apri 18 Huși, regeste. 

_Ispravnicul de Falciu — Atanasie paharnicul — dă 
ordin vornicului și sătenilor din Ghermăneşti „să nu 
mai caice cu vitele lor moşia vornicului Iordachi Roset. 

163. I8I6 Mai | laşi. Scarlat A. Calim4h Vodă tatăreşte virniculu! 
lordache Roset stăpânire pe drepte părțile sale din Drăceni, 

Cu -mila lui Dumnezău Noi Scarlat Alexandru Ca- 

limah V ii iai Facem ştire cu acia- 
v. domn țării Moldaviei, Ş lordachi 

Oset: vel vornic țării de sus, au făcut rugătoare cerire 

'să asupra unei părți din moşie Drăncenii ot ținut Făl- 
“Ciiului. ce o au lu i mb gi ato prin. schimbare Cm 

Culai:Dimachi -biv vel spătar. [în potriva moşie! Lieştii 
are de la dmlui Ne-



134 

din ţinut Vasluiului ce au dat dmlui spatar, pe care Şi dmlui vornic o are iarâşi prin schimbu luată de la mânăstire sfântului Spiridon din laşi, prin scrisoare dintracestu curgător an Mart 10), sa i sa întărească stăpânire și prin carte domnii meli; cu a cărue plată 

iarăși scrisoare de schimb, fiind din curgătorul an A- pril 3, iscălita de câtră dmlui spatar Necula; Dimachi cuprinzătoare că jăluitoriul Vornic având luat prin Schimbu de la mânăstirea Sf, Spiridon moşii Lieşti "la ţinut Vasluiului, cum adiverează scrisoare dmilorsale . boerilor Epitropi, fiind din anul acesta Mart 10, şi a- 

spre alte Părți, cum adiverează hotarnica. din velet 7268 ave. 23 şi întăritura domneasca tot dintracel an Săpt. 23, după interesul ce au avut amândoaâ părțile, dmlui spatar ca să unească moșie Lieştii cu moșiia Gugeştii, și dmlui vorvie socotindu mai de  priință a avea părțile din moșie Drăncenii, sau alcătuit împre- 
& Spatar întreagă moșie Lieştii în cu- prindere schimbului de la mânăstire sfântului Spiridon ŞI a scrisorilor ce al:ătuesc mosia aceasta, şi dmlui 

Vorni: au luat parte dmisale spâtarului din numită moşie Drăncenii şi bani 4000 lei spre potrivire, şi că 
schimbul acesta fiind urmat cu desăvârșita mulță mire 
despre amândoaâ Părțile şi dmlui 

divan de pe scri- Soarea schimbului de la mânăstire, pentru că în cea 
adevărată cuprinzândusă Şi altă parte de moșie din moșie Cărhana den a stânga Prutului, în olatul Gre- cenilor [ce şi aceasta O are luată dlui vornic de la să tie la dmlui, împuternicindusă
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dmlui vornic ca arătata parte de numita moşie Drân- 

ce ii, ce au luato în schimbu precum sau zis, să aibă 

a o stăpâni ca pe o dreaptă moşiia dumisale nesupă- 

raț de câtră nimene şi fâră strămutare vreodinioară, 

cum arată aceiaşi scrisoare adiverită atât de marturii 

cât şi de cătră divan încredințată la 17 tot aceiași lu- 

nă April. Drept aceia încredințândumă domniia mea 

că schimbul acesta este săvârşit cu toată buna credin- 

ță, şi parte din numita moşie Drâncenii iaste dreaptă 

a dumisale vornicul, iată dar prin această a noastră 

domniască carte dăm şi întărim cinstitului boieriu că 

atât dmlui cât şi în urmă clironomii dumisale din niam 

în niam să aibă a stăpâni arătâta parte din Drânceni 

întru deplină mărime ei în tocma după cuprindere ho- 

tarnicii şi a scrisorilor ce liau luat de la dmlui spătar 

luândui şi tot venitul din toate după obiceiul pămân- 

tului, ca di pe driaptă moşie dumisale nesupărat de 

catră nime nici odinioară în veaci, și cartea domnii 

meali să fie de întăritură statornică şi neruşiită, care 

sau întărit cu însuşi a noastră domnească iscălitură 

și peceati. | | 

Noi Scarlat Calimach Voevod leat 1816 Mai | 

Dimitrie Sturza vel logofăt procitoh 

Pecetea domnească 

Obs. Copie din 1838 Fevr. 8 încredinţată de judecătoria 

ținutului Eşii supt No. 188. Intru cat copiatorul din 1838 ro- 

stea Drâncenii, în toate locurile numele satului a fost înlo- 

cuit din forma veche Drăcenii, Prin Drăncenii. 

164, 1816 Mai 2. regeste. 

C. Buruhele din Tabalăeşti vinde 3 stânjeni și 2 

palme din Ghermâneşti, lui Vasile Popa din Scoposeni 

cu 90 lei. Latul moşiei este de 3 stânțeni ŞI 2 palme 

iar lungul din dealul despre Răchi şi treci spre răsă- 

rit piste Prut împreună cu alți răzăşi al mei“. 

Iscălesc: Constantin Burghele sin Toderaşco Bur- 

ghelea, nepot de fiiu lui Gligoraş Burghelea; Dumitru 

Po i ; Vasile Burghelea. Con- 

pa zel, (einete) Burghe e 
lon Lupan, Erei Ma- 

standin Nacu, Simion Munteanu, 

tei scrie zapisul,



din satul Răşeștii la măsoriștea ce a făcut, căci Epis- 
„copia îl are în stăpânire “de '220 âni şi are hotarnică 

166. ii iulie 25. regeste. 
Cartea domnului Sc. A. Calimah Vodă „Cătră is- 

Pravnicii de Fălciu, sa pună în stăpânire Episcopiei de 
uși pe jumatate din Mereşti, danii ce o are de la răzeși cu 

zapis din 1813 Mai 28, întru câț Iordachi Fote ginerele 
„lui T. Jora paharnie de are drept în lerești luase 
'drept zestre moșia Răbâei şi a tras Mereșştii în Rabaăia. 

adeaua de judecaţ e 26 Oct. (sf. Dumitru) 167. iai lulie 25, Tregeste. 
Isprăvnicia de Fălciu (N. Costachi aga și Atanasie 

Paharnic) scrie Ja Vornicii și satenii dia kăşești, că au 
fost dați din NOU în stăpânire Episcopiei de Huşi, de 

„Care au'să asculte de acum inainte, iar nu de! Jor- 
ote, 

I68. 1817 Fevruan 2! regeste. Carte domneasca câtră Episcopul de Huși, -Me- 
letie, în Pricina nedreptaţilor ce suiere “Elena Joroae, 

cea ÎN 
: 

A 

169. Igi7 Mai 8, regeste, „_ Jalba lui Iordachi Fote contra lui Matej Roset co- 
mis, Care cu ''moşia sa Șopârlenii: trece cu hotarul şi 
incalcă parte 'din moșia sa Răbaia, de Oare ce „se sco- 
boară cu hotarul Până în drumul cel mare al Huşilor, 

Pe lângă Movila Răbaăej'e,
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170, 1817 luli 30. regeste. Din hotarnica Ghermăneştilor .de peste Prut. 

„și cu lanţ de fer de 10 stânjâni domneştiamîn- 
ceput a măsura şi a hotărâ moșia Ghermăneştii întâi 
din apa Prutului di la un cot diunde să disparte-mo- 

șia Ghermăneşti de câtră moșia Todirecenii şi din-apa 
Prutului au eşit 120 stânjeni pără la o piatră hotar 
ce iaste în malul Prutului despre răsărit între doao 
drumuri în potriva unor spini, despre miază noapte:și 
alături lângă nişte lozii din gios, care desparte pe 
lungul moșii Ghermăneştii în sus și Todirecenii în :gios. 
De aice drept înainte pe linie pe şăsul Prutului -spre 
răsăit şi pără la chiotoare alăture lângă un drum 
despre râsărit, tij (iarăși) disnarţitoare pe lungu Gher- 
mâneștilor în sus şi Todirecenilor în gios, : şi pără sa 
acest hotar au eșit 130 stânjeni, De aice tot înainte 
pe linie pe șesul Prutului spre răsărit :şi peste nişte 

bălți şi până la o piatră hotar ce este în șăsul Pru- 
tului în margine unui drumuşor lângă niște „spini, tij 

despărțitor pe lungul Ghermâneştilor în sus şi To- 
direcenilor în jos şi păra la acest hotar au eşit 548 
stânjăni. De aice tot înainte pe linie pe șâsal Prutului 
spre răsărit şi peste o gârlă şi pară la un hotar în 

marginea cotului despre răsărit care iarăși desparte:pe 

lungul Ghermăneştilor în sus și Todircenilor în : gios 

au eșit 464 stânjeni; de aice cu măsura din urmă. tot 

inainte pe linie spre răsărit şi peste cotul unei gârle 
şi tot înainte pe șes spre răsărit şi la deal kpe:costișă, 

până la trei hotară în capul dealului, din sus de rup: 

tură, din care unul desparte pe.lungu Ghermăneştiiân 

Sus şi Todirecenii în gios, iară doao desparte: capulimo- 

şiilor Oherwaneştii i 'Todirecenii din-capul moşii lLeu- 
Şenii şi tot lungul acestii margine a MOȘII Ghermăne- 

Ştii cât mergi alaturi cu Todirecenii - din apâ Prutului 
ȘI pănă aicea în chiotoare în capul. dialului au eşit 

peste tot 1482 stânjeni. De: aicea dintraceastă chio- 
toare am întors cu măsura pe. deal în sus spre --mia- 

ză noapte prin capul moșii Ghermăneștilor pe linia 

trasă de vornicul Gavril Conachi și unde sau împlinit 
350 stânlăni acolo în deal am pus trei „pietri - hotară
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chiotoare care desparte prin cap Ghermăneșştii de ci- tră moşiile Leușenii şi Ocolile, iar un hotar caută spre Tâsărit şi disparte pe lungu Leuşănii în gios şi Ocoa- lile în sus. De aicea tot înainte pe linie și pe di în Sus spre miază noapte și unde sau împlinit 500 stân- 
nachi, acolo în deal în gios de o movilă cu care sau despărțit colțu moșii Ghermăneştilor cel dispre miază- “noapte de cătră moşiile Ocolile și Ciorăştii, și tot Ca» pul moșii Ghermăneștii acesta despre răsărit cât mergi alături prin capul moşii Leușenii și Ocolelor au eșit piste tot 820 stânlăni. a e aice din chiotoare aceasta am întorsu cu mă- „Sura dreptu la vale pe linia spre apus şi spre Prut a- lături cu moşie Ciorăştii și peste o gărlă cei zic Pr fețul și tot înainte Pi șăsul Prutului spre apus și unde Sau împlinit 394 stânjeni pe linia trasă de vornicul Onachi am pus piatră hotar în șăsul Prutului din gios di o gărla, cei zic Colacu cu care sau desparțit pe | lungu Ghermăneștii în gios ȘI Ciorăștii în sus. De aice tot înainte pe linie şi şâsul Prutului spre apus și unde Sau împlinit 180 Stânjăni pe linia trasă de vornicul Onachi am pus piatră hotar din gios de gârla Cotu- lui Colacului Şi despre amiazăzi. De aciea tot înainte pe linii pe șesul Prutuluj despre apus şi peste o baltă 

peste “Troian, alături cu moşie Ciorăștii și peste ui drum ci merge Pe $âsul Prutului în sus și unde sai ânjâni i linia vornicului Conachi 
cu drumul despre apus, 
S Și cheziş piste cotul u- 
it 316 stânjeni am pus ij pe linia Vornicului Conachi în malul . , t între gârla cu care ia- 

răși am despărţit pe lungu Ghermăneștii în gios ȘI  Ciorăştii in sus. De acia toț pe linia vornicului Cona- chi şi peste un Pruteţ Și tot înainte pi șăs spre apus 
şi iar piste alt Pruteț cam cheziş și unde sau împlinit Stânj. pe linie am PUS piatră hotar în tarmurile Pruteţului despre amiazăzi cu care iarăşi am despărțit pe lungu Ghermăneştii în gios și Ciorăștii în sus, De
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acie tot pe iinie spre apus şi pin linie pân în apa Pru- 

tului şi au eșit 80 stânjâni şi tot lungul marginii mo- 

şii Ghermăneștilor pe din sus şi despre miazănoapte 

cât merge alăture cu Ciorăştii din dial de la chiotoare 

și până în apa Prutului au eşit piste tot 2074. :stân- 

jăni şi de aici capul moșii Ghermăneştii acest despre 

apus ce mergi până în apa Prutului nu sau putut mă- 

sura fiind locul la acesta cap chezişăt şi Prutul cotit. 

dar am măsurat moşia Ghermăneştii în: curmeziş :pe 

șasul Prutului pe drumul ci merge pe Prut în “sus din 

hotarul Todirecenilor pânâ în hotarul Ciorăştilor şi au 

eşit 830 stânţăni, şi cu aceste măsuri, sâmne şi pie- 

tre hotară ci am pus am încungiurat moşiea Ghermă- 

neștii de giur împregiur, după care am dat și  aciastă 

mărturie hotarnică la mâna tuturor răzeşilor de_moşie 

Ghermăneștilor anume: Vasile Cornes, Dănilă Cornea, 

Mihalachi Corne, Grigore Corne, Trifan Margină, Ghi- 

Orghi Arhire, loniţă Vasilachi, Angheluţă zet: Moşul, Ne- 

culai -Dascalul, Grigoraş Loghin, Irimia Moşul, Vasile 
Tatarul și altor îraţi şi neamuri a lor ce sânt răzeși 

împreună cu dânşii la moşie Ghermăneșştii..."* 

1817 luli 30 

Dimitrie Hărjâu hotarnic vornic de poartă 

Costandin Mardare mam tămplat față. 

Obs. Copie din: 1858 Mart li legalizată de - Şrivighitorul 

de ocolul Podoteni supt No. 279, Gh. Bălănescu. 

lată schiţa marvinilor hotare ale Ghermăneştilor de peste 
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"170. 1817: 0ct.'13 Tegeste, 

Izvod: de căţi bani a cheltuit Ioniţă Buzne cu fa „cere bisericii cu hramul sf, Voevozi,. din satul Pâhneşti, ice “sau isprăvit. eu ajutorul lui: Dumnezău la leat 1817 “Oct. 13. 
417 lei. zugravului 
201 ,, stoleriului 

„14. la'sfinţirea temeliei 
-30— .2:pol coşuri pentru temelie .210— ::pentru. 27000 cărămidă: (T. Carămidar) :370—- Franţ chetrar 
:27.20--scânduri de brad „23:20 tij-de tei pentru strane -216— !Enciul .teslar pentru strane ;100;20 :șindilă la :acoperemânt 102—cucle :de- şindilă 
39.20 V. :Herari. Jucru 
5— tablă de her.alb 
3l— ferul 
0-— ipsos pentru tencuiala 

88— : varul 
7— 4 stâlpi stejar 
17— steşnicile 

„40— prapure 
124.31 cadelniţi 
150  policandru 
877 clopotul cel mare 200 Preosfintii sale Meletie 36 un şal stambol: tot. pentru preosiinția sa 151 proistoșilor Preosfinţii sale 44 pânză olandă 
37 basmalile 
35  cit:la dvera Şi -prestol Il  muşamaoa la: proscomidie 28 lumânăi ile, Ja siințire 3  cordeli 
7 bucătarului 

37IT34 parale fac.peste tot, 

u
d
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172, '817 Dec. 30. regeste. 

Satenii din Odobeşti și alte sate. dau. mărturie la , 

mâna Catrinei Giurcăniţei, că în moşia Odobeştii. nau... 

fost alți stăpâni de cât soţul său Teodor. Giurcănea- 

nu—prin zestre; socrul său. loniță Botezatul — iarăşi 

prin zestre, şi socrul acestui—pr... Mihalachi. lar: mar- 

ginile Odobeştilor sînt pe.din:sus cu .Dinţenii,. pe din.. 

los cu Şopârlenii, spre răsărit cu Rabâia, spre apus cu. 

uda. 
” 

(ss) Tânasă Bălan (Pahneşti), litime Zota . (Fun- 

dătura), Gherasim Carp (Călâraşi), diacul. Mihalachi 

(Pahneşti), Trohin Bârcă (Râchi) 

173. 1818 -Mai: 15. regeste: ” 

lordachi Fote: se jălueşte: din nou lui Vodă — de 

astă dată în grecește—contra Episcopului de Huşi-—Me- 

letie—pentru împresutrare. 

174. 1818 Iunie: 10, :regeste:: 

lordachi Fote se jalueşte lui Vodă: contra: Episco— 

pului de Huşi—Meletie—că-i încalcă” moşiia Răbafa. 

Mirarea- sa pentru purtarea” Episcopului o caracteri- - 

zază asttel: „că nici am nadăjduit să pătimesc acest 

fel: de prigonite tocmai: de la un Episcop, următor “lut! 

Hristos“. 

175;; 1818 lunie MW; -regeste:: a 

Țidula domnească prin care- se cheama. la. Mitro- . 

polie, pe C, Balş, vel logofat, Gr: Sturza 1dE:. Si SE 
adune şi să judece” pricina iscată între” lordachii Rote 

şi Episcopul “de Huşi—Meletie—în chestia .. încălcării 

moșiei sale Răbâia. 

176. I8I8:lunie 22. regeste:: st . 

Anaforaoa veliţilor boeri (C. Bal$ vel'log; Gr. Sturza: 

log, Lupul Balş e, Roset hătmăn, lordachi Catari 

giu vornic, lon Tâutul ban) prin care" împacă pe: l0r- 

dachi Fote şi pe Episcopul de Huşi Meletie „în, ppicina 

pentru Rabaia —împăcându-i pe din deuă.
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177. 1818 lunie 27, regeste. 
Cartea lui Scarlat Alex, Calimah Voda prin care 

întăreşte lui fordachi iote stăpânire Pe jumătate din terenul încălcat de Episcopia Huşildr între Mereşti [Va- - 
lea Cânepii] și Suleni [Duda] și zice: „dăm şi întărim 
lui Iordache Fote pe locu] din Prut Până în Pruteţ, 
Şi pe moșia Orzâştii şi Bălăneștii cu sâtul de pe:ele, 
Cum și partea Merej pe din sus de movila Râbăei“, Obs. Este şi o copie a acestei cărţi. 

178. I8I8 iulie |. regeste. 
Jordachi Fote se jăluește [ui Vodă şi-] Toagă să 

cheme pe comisul Matei Roset, stăpânul Şopârlenilor, 

179, 1318 lulie Is, regeste, 
Episcopul de Huşi —Meletie— scrie lui Iordachi 

Fote ceia ce s'a hotarat la judecat ] lunie 27 „începânduse â se măsura locul din sus de 

nești să să dea otei, iar partea din jo tilor şi Hrubenilor a Episcopiei. 
i | 

„at € teren se învoese astiel: Episcopia îşi va în- 
tinde Râșeştii până în Prut, iar Fote va primi. 400 
stânjeni, dintre cari 138 din Mereşti, ce este .pe din 
sus de Răbaăia, danie Episcopiei 7 PiScopiei de Huşi de la răzăși, i i, partea din sus. 

| | de giudecata _divanului poate 
rândui un boer măsurător, care Ya măsura din „mar- “în Sulenj. (Duda), . diornici pietre“ | 181. 1818 iulie 26, regeste, | i Carte gospod cătră ispravnicii de Falciu să cerce- -
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teze pricina răzeșilor din Ghermăneşti și de urmaşi să 

răpostuiască marei logofeţi. | 

Obs. După carte de giudecată din 1819 Ghenar 8. Se 

arată aici că bătrânul Holohie Cazan a avut 3 feciori : Loghin . 

Tanasă şi Sânicaă. 

182. 1818 Avgust 20. regeste, 

N. Costachi aga și Carpcomis ispravnici de Fălciu 

scrie căpitanului V. Pivniceriul să meargă la Ghermă- 

neşti și să cerceteze dac moşii mergi pe 3 bătrâni: 

Ionașco, Moş şi Cazan și să aleagă părțile neamului 

Glodenesc, despre ceilalți răzâşi. . 

183. 1818 Decembrie 29 regeste. 

__ Carte de judecată a Vladicei de Huși Meletie ŞI 

a ispravnicilor de Fălciu (N. Mavrocordat spatar şi |. 

Carp comis) în pri:ina râdicată de vecinul Căzânariu 

din Ghermăneşti contra neamului Glodenesc. Unii ră- 

zeși au arâtat că moşie Ghermăneștii ar merge pe 8. 

batrâni, ar alţii au zis că merge pe 3 bătrâni. 

Hotărăsc ca părâţii Glodeni să-și stăpânească 

părțile lor din bătrânul lonaşco afară de cumpărătura 

Burghelii, iar jăluitorii Cazăneşti să-și stăpânească'ce- 

lelaite 2 părţi după neamuri. | | 

__ Răzeșii cerectaţi sânt: Trifan Margine, Vasile Glo- 

dian, Trofin Glodian, Stefan Buștiuc, Ifteme Vâscul, 

Nastasă zet Vasile Corne, Radu Arhire. 

184, 1818 Decembrie 10, regeste. 

_ Cost, Jora scrie cumnatului său Iordachi Fote i 
pricina cu Episcopia şi-i face aspre mustrări. pea ru 

lipsa de la termenul din laşi: „giudecând adevăr” sa 0 paremie: „că tragel la masă și el se vâră supi masă ! 

așa și dmta ca după ce milostivul Dumnezeu au e 
cuget la atâţa boeri spre a te agiuta cu ml Os! ivire 

în pricina de gindecată, ce ai avut cu EPISCORE 
Huşi, tocmai acu ai avut celi mai multe trebi, de au ai venit, care să nu crezi că nevenirea dumitali ţa 

fost de mare pagubă“.
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185. 1819 Ghenar 3, regeste, 

O mărturie de la un Vasile Botezatul ce da lui Gheorghe Şi Catrinii verii lui a moșusău Angheluța Hui- ban. şi nepotului său Ştefan Huiban, feciori verii lui Ilincăi, în cuprindere că nepoții săi numiți „au rămas nevrâsnici, întai moşul său Angheluţa ar fi murit de 

Supra moșului Toader și a maicii sale Aniţa soră cu Toader Huiban cu toate părţile de moşie numite Ghi- dişănii şi Odobeștii; şi din dejma acelor părți de mo- şie, moşul său Toader Și maicâsa Aniţa face dreaptă parte şi verilor lui acestora, nefiind depărtați de moșie . 

împărtăşind. pe nime: din niamuri; iar Odobeşti îi stă- pâneşte sorusa Catrina după izvodul ce sa vede căi esti datu-:zestri de fratesău Alexândru și de maicăsa Și părțile: acestor frați însă izvodul cel arata nar fi a fratelui său, 
Obs. După un perilipsis în Care se cuprinde şi regestele 

actului. din. 1777 Aug,. 4. 

186: 1819 Ghenar 3, regeste, 
Vasile Botezatul da mărturie la mâna răzășilor 

săi despre dreptul! de: Proprietate în moşia Ghidişeni a 
curgătorilor Huibanești, din Angheluţa Huiban, mort de 
moarte năprasnica în vremea „din Moscalii cei dintai“, 
după care 'au. Tămas 4; fete: Şi un: băet nevrâsnici (Ghe- 
org&ht- Ilinca, Catrina şi alte 2 fete); că mamăsa Aniţa 
uiban; a 'avuţ fraţi pe Toader, Nastasia și Angheluţă; 

Şi că“ maităsa- Aniţa. şi. Cu fratele' sau Alexandru Bo- 
tezatu an vândut Ghidisenii tot și Odobeștii Pau dat $



145 

187. 1819 Ghenar 8. regeste, 

Ispravnicii de.Fălciu N. Mavrocordat spătar şi loari 

Cuza comis cercetează pricina răzeşilor de Ghermânești 

și hotărăşte ca răzăşii din neamul Căzănesc să-și stă- 
„ pânească părţile ior din bătrânul Căzan, de oarece nu 

sa putut dovedi că a -fost vândut, iar urmaşii din bă- 
trânul Moşuleţ să-şi stăpânească partea lor. Razăşii 

în cercetare sânt aceştia: Sava Stanciul mazil, lorda: 

che Onofrei, Irimie Carpu, T. Alexandrachi, ce să trag 
din bătrânul Moşuleţ; Gavril Margilat. fecior Salomiei 
și Pavel sin Gavril Frățiman, toţi nepoți lui Frățiman 

cel bătrân; apoi Dumitrașco fecior lui Marco 'Topoş, 

din care se trag Trifan Margine, Vasile Cornea, Gr. 

Cazan, T. Chetranul, lon Loghin. Pe toți aceştia vroiau 
Să-i depărteze din moşie pe cuvânt că moşul 'lor.ar fi 

fost vândut lui Darie spătar. 

188. 1819 lanuarie 24. regeste. 

lordachi Fote se jălueşte -contra comisului Matei 

Roset că cu moşia :sa Şopârlenii îi încalcă moșia 

sa: Răbâia, şi ea cum comisul nu vrea să stea în ju- 

decată, se roagă să. fie adus cu om gospod, urmând a 
plăti şi ciobote. | | | 

Aceiași jalba o repetă şi în 25 Ianuarie adică a 

- doua zi. lar la 6 Mart repetă cererea de urmare în ju- 

decată a comisului Matei Roset, de oarece de 7 sâp- 
tămâni îl aşteapta în lași să stea în judecată ȘI el nu 

voeşte, cu toate: că-i încalcă cu moşiia dumisale „Ș0- 
pârlenii, moşiile sale Orzeştii şi Balăneștii Ia Răbâia. 

189. 1819 Martie 25. regeste, 

Episcopul de Huși-— Meletie —scrie vornitiei de a 
Prozi în pricina ce are cu Iordachi Fote pen eşti 
le sale Raşeştii și Hrubenii, ce, patimese despre JI“ 
ȘI Balăneștii, la Răbaia. 

Surete şi izvoade (Drăcenii) XVII, 
10.
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190. 1819-820. regeste. 

Socoteala moşii Drăcenii, Carăuţa şi Odobeștii de tovărașie cu fraţii pe anul 1819 şi 1820: 1900 lei cumpărături moşiei Dracenii-Carauţa 1200 lei cumpărătura O jobeștilor, câte 600 lei pe an „4Il lei 30 parale cosirea a 34 fălci 28 prăjini, câte 205 lei 35 parale pe an. 660 lei hacul haidăilor 
4112.30 Aceste cheltueli au a să analoghisi pe vi- te, şi adică : | ş 672 lei pentru ernaticul a 560 oi, câte un leu şi 8 parale de oae, 
220 lei, varaticul a 400 mânzări, câte 10 parale pe „Mânz și pe vară, a 75 lei 20 paraie pe 300 oi sterpe, câte 5 parale pe stearpă șipe vară, 
GU lei pe crâșma: de la Brânză, 60 lei cheltuiala pe colul de peste Prut, 1087, iar restul de lei 3085.30 se îmbracă pe 188 vite, vaci și cai, câte 7 lei 7 parale 1 leț:ae pe fiește care cap de vita pentru ernat și varat pe anul 1819 şi pe 193 vite vaci și cai, câte 9 lei 10 parale 1 I.ţ:ae pe vita pe anul 1820 cum și hacul haidailor. 
191. 1820 ianuarie î8, regeste. 

| Ştetân Huiban căpitan şi Gh, Huiban, fraţi, se jă- luesc lui Voda contra Catrinei Giurcâniţei pentru Odo- bești, şi contra lui Toader, Şi Alesandru Botezatul fi- cior A.iței pentru Ghidișeani şi Fâlfăeşti, de oare ce âu Şi ei părți în aceste ii utul Mihalachi și preut 

dru Botezatul, Măritându-se cu ta zatul, şi pe lusăf călugărul, Moșiile Ghidişeani și Fălfăeștii au fost vândute pe 

  
   



147 

nedrept de cătră Toader şi Alex. Botezatul, stolnicului 

loan Codreanul, care apoi le-au trecut cu zestrea la gi- 

nerele sâu Anastasă Papaiil câminar. ae 

Cer o cercetare cu divan că s'au vândut rău aces- 

te moșii. 
Cererea se îndreaptă la 18 Ghenar cătră vel vornic 

za aprozi ca să fie chemate părțile la divanul veliților 

boeri, iar la 26 Februar vel vornicul de aprozi (Alecu .. 

Canta) volniceşte pe un aprod să meargă la Huşi, să 

râdice pe Catrina Giurcâniţa |să vie la judecată cu scri- 

sori-dovezi „și de la casa ei să nu să întoar.ă, că va 

lua și ciobotele sale câte 20 parale pe ceas.“ 

„Obs. In foaea de zestre a Catrinei Giurcăniţei din 1786, . 

se vede că i s'a dat zestre moşia Odobeşiii. 

192. 1820 Mart 22. regeste. 

Dimitrie Sturza vel logofăt pune vade la 15 Mai ca 

să se judece pii:ina dintre căpitan Ştefan Huiban ŞI 

Gh. Huiban cu Catrina Giurcâniţa din Huşi pentru 
moșia Odobeştii de la Feluiu, cerând, împârtâşire că + 
fiind tot dintrun neam cu pârâta. | 

_ Cum marele logofăt n'a avut Vreme să judece 

pricina cu divan, fiind sfintele sărbători, cheamă părțile 

să vie în judecată la 15 Mai. 

193. 1820 Avg. 20. regeste. 

Maftei Chirica dă zapis la mâna poicovnicului Ioniță 

Buznea, că a cumparat din moşia Horţăștii— 40 stânjeni — 
în posesie pe 7 ani: şi anume întâi pe 3 ani pâna Iă 
1822 april 23 şi apoi pe alți 4 ani până la 1826 a- 

pril 23 câte 25 lei pe an, primind câștiul tot înainte. 

194. 1820 Avgust 26. regeste. 

Cartea lui Mihai Grigore Suţu 
lamandi, ispravni: de Faliiu, să cercei, 
decată dintre lordachi Fote şi Epistop! 
tru Rașeşti și Hrubeni deoparte și Între 
lânesți la Răbaia despre alte părți. 

Vvod câtră ban D. 
eteze pricina de Ju- 

a de Huşi pen- 
Orzeşti şi Bă-
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'195, _1820' Noembre:'28, regeste, 
Ioniță “Trifan vinde partea lui din Horţăştii -pol- covnicului Ioniţă, câte 20 lei sanjenul, primind înainte 159 lei și 'un cal preţeluit drept 100 lei. Zapisul de an il scrie logofătul Alesaridru, și este adiverit de mai inuiți răzăşi, şi anume “Iftimie sin Timotte Trifan, Costantin Trifan, Vasile “David, Macarie Codreanul, Mihalachi Mariian. 
196. 13522 Ghenar 20. regeste. 

 Costantin Trifan vinde polcvnicului Ionița Buzne 5 stânjeni din moşia Orțăştilor de la ocolul Podoleni, Fălciiu, pe Prut, câte 14 lei pe :stânjen—70 lei - peste tot. 
Acești stânjeni se megieşesc cu moșia Drăceni pe din sus, a vornicului Iordachi Roset; îiar cl:0 are:de pe strămoaşă-sa ioana preuteasa,. Iscălesc ierei lon Negre, ierei Ion Țârțărău, Iftene sin Timofte Trifan, V. David, Macarie Codreanul, Mi- halachi Mărian. 
Scrie zapisul Enachi Vătav, 

197. 1822 Febr. 14, regeste, 
Fraţii Ioniță și Enachi:B sie pe 3 ani moșiile Toporul Lăpuşna la ținutul Orheiului a câte 4000 lei pe an. 

Uzie, vătav iau în pose- 
și Căcăcerii ce sânt pe 
sfintei: Episcopii: Haşilor 

198. 1822 Oct. Foae de zestre a Catrinei lui Alex, Buzne. : Izvod de: zestre ce dăm fiicei noastre Catinăai după 'cum în gios'sa arate anume: 1 Icoana maica Precista să le 3 rochii, una ciț. una aclaz, și 'una ttifon 
12 şărveţe, 
l prosupu de obraz. 
masă pânză, 

1 scurteică de purtat.
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1 rochie cit de purtat: 
1 corde de. încins. 
4 perne mici 
1 pernă. mare 

şi parte me de moșie  Odobeștii trei sute stânjăni cu 
toate scrisorile ei, ci am avuto eu datâ.de. zestre de 
la părinții mei iarăşi cu toate scrisorile ei, cum-şi pă- 
minții mei au avuţo iarăși de zestre de la bunii mei 
asemenea o am trecut şi eu cu zestre ginerelui nostru 
Alesandru Buzne cu voe tuturor; feciorilor: mej: nestră- 

mutat de pimene, iară cine din fii mei sau din nepoții 
strănepoți sar ispiti să strâce această zăstre să nu. să 
ție în sama ori la ce giudecată va merge şi fiind ca a- - 
ceastă zestre sau facut cu bună voe luturor fraţilor 
fiind şi alți oameni cinstiți faață, pi care iam poftit di 
au iscălit, şi pentru a îi mestrămutată această zestre 
ce o dăm am iscălit care am știut carte, iară care nu 

am știut. ne am pus numele şi degetele. 
+ Eu Catrina Giurcănița 1822..0Qct, 14 

tu Gheorghe sin Catrinei | 
Eu Tudorache sin Catrinei Giurcăniţei 

- Eu lerei loan Tirţirău am fost față. 
Eu lerei lon Negre am fost față 
Costache Negre am fost faţă | 
Eu Gheorghe Zaharia am fost faţă; Neculai Popovici 

am fost fața. | 

199. 1322 Decembre 14, Chişinău, regeste. 

_ Clucerul Alexandru Roset fiind în pribegie la Chi- 

şinâu scrie polcovuicului loniță Buzne să facă tot chi- 

pul să-i trimeată la Chişinău 2 stoguri fâh „din cel de 

pe deal, căci acel de șes. nu-i bun:pentru Cai, şi-l a- 
utoriză a plăti. până la 20 de lei de siog să i-l aducă 

la Chişinau. II roaga: ca până; la Crăciun să fie fânul 
trimes „dând şi un om cu carăle: ca să nu să strâju- 

lască la drum | | | | 

In adresă se serie „cătră dumnealui polcovnic 10- 
hiță Buzne la Topor“,
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200. 1823 April 23, regeste, 

Polcovnicul Ioniţă Buzne din Păhneşti face scchimb 
cu popa loan din Bălăureşti, căruia îi dă cotul Druș- caniler din a stânga Prutului parte Mi-l+scului din 7 
părți 3 părți, şi ia de la popa loan 53 stânjeni din a dreapta Prutului lui din Orţești, cu 13 stânjeni a Petrei. | 

Schimbul pentru încasat venitul se face pe 4 ani. 
„201. 1823 April 23. regeste. 

Polcovnicul loniță Buzne predă cu inventar averea de pe moșia 'Toporul a Episcopiei Hușilor şi anume : „2 case, un şopron, 1 coşer, | bordei de cuhne, 1 crâș- mă cu pivniță la Topor şi alta la Cacăceri. Cel ce ia averea în samă este armanul Gheorghe Tusinov şi cu chizeşul său Toderaş:o Uscatul. 
Obs. In contractul încheiat între Ioniţă Buzne şi Tusinov -la 9 April 1823, se arată costul de 2000 lei pe an. 

202. 1823 iunie 2, regeste. 

Iordachi Fote se jălueşte contra spătarului Matei Roset, proprietarul Șopârlenilor care se judecă de 18 „ani cu Episcopia Hușilor, Ii In 21 lunie se îndreaptă aceiaşi jalobă, de oare ce Spătarul Roset sta de 2 luni în laşi şi nu iese la divan. Obosit de atâta îrâgănare în Iulie cere cu” stăruință, că de nu va mai veni la înfăţişare să i se facă ana- - foră, 

203, 1823 iuli 3, tegeste. 

„ Alexandru Papafil da sinet de chizăşii că toată da- toria de 526 lei 30 parale, ce răzeșii de Orţești o au cătră polcovnicul loniţă o va plăti e] în vadea de trei 
Tot odată se mai obligă şi pentru alți 36 lei, ce-i atora aceluiași polcovnic Ioniță Buzne, Costantin Tri- ian, frate (brat) lui lftene Trifan, |
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204, 1823 luli Îl. regeste, 

Alexandru  Papafil atestă că din banii datoriei 
„răzeşilor din Cărăuţa în sumă de 240 lei a primit 140 

lei de la polcovnicul Ioniță Buzne. 

205, 18.3 lulie 13, regeste, 

Anaforaoa veliţilor boeri ai divanului (C. Catargiu 
log. Lascarachi Sturza vornic, lordachi Râş:an vornic, 

Iordachi Roset vornic, C. Aslan vornic, lon Tăutul var- 

nic) în pricina de hotar dintre Iordachi Fote şi spătar 

Matei Roset, stăpânul Şopârlenilor, care se scoborise 
cu hotarul în drumul cel mare al Hușilor. | 

Divanul luând în sama cartea de judecată din 

7264 luhe 25 (1756) de şi-o găsește anerisită cu 

cartea divanuiui din 1818 o îă în samă și hotărăşte 

ca Ş pârlenii să sue hotarul pe culmea dealului ca și 
celelalte moşii. | e 

Este şi o copie din 1829 Oect.-4, scrisă de med, 

Dum. Velişcu. 

206. 1823 August 21, regeste. 

Ispravnicii de Fălciiu (Duca ban, Lefterache spă- 

tar) ordonă ca văduva Catrina a raposatului Teodor 

Giurcăneanu îşi poate vinde moșia ei în Cărăuța a- 

proape de Ghermanești ori cum va voi, iar răzeși! ȘI 

neamurile pot să-şi răscumpere, întru cât în jalba ei 

câtră ispravnici arată că „rămâind eu. văduvă cu 0 ca- 

să de copii“ voeşte sa-şi vânză partea ei din Cără- 

uţa, și că are muştereu pe poleovnicul Ioniță din Păh- 

nești, care-i dă banii toți peşin, iar un cumnat al €i, 

neam cu bărbatul ei, nu-i îngădue s'o vânzâ, 

207, 193 Sept. l5. reges:e, tanieni 

ir tul lui Gri Mihai, vinde 5 stânjeni 
Catrina, soţul lui Grigore Mihai, vin tânjeni 

din Oiţsști polcovnicului Ioniţă Buzne, câte 12 lei stân 

jenul—60 lei peste tot. - 
Moșia o age de pe strâmoașa să loana preuteasă 

„iar lungimea merge din zarea dealului ce să loveşte 

în capat cu moșia Răchii despre apus, Și Merge Ppâ- 
-
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nă în apa Prutulu; pe din Sus să: hotărăşte cu Dra- cenii, iar pe din gios cu răzeşii de Ghermănești, Iseâlesc: Catrina cu fi săi Simion, Gheorshe și Mina ; iar ca marturi: Iftene Timofte, Vasile David, Macarie Codreanul, Mihalachi Marian, ierei lon Țirțir; scrie zapisul Marinciu Ghercic. 

208. 1823 Decembre IO, regeste. 
Polcovnicul Ioniță Buzne cumpără 5 stânjeni mo- în Orţăşti, câte 10 lei stânjenul—50 lei peste tot—de la Darie Mihai Şi Safta soția. lui, ce-i au şi ei de pe strămoașa lur Paraschiva. 
Moşia Orțăștii vine lângă moşia Ghermăneştii. | Iscălesc zapisul: Prohir sin Buzdugan, Iftene sin Ti- moite Trifan, Vasile David, Macarie Codreanul, Mi- halachi Marian; scrie zapisul Vasile Grigoriu, 
209. 1824 iunie 2], regeste, 
Ispravnicul de Fălciu, spătarul Dumitrache scrie lui V.. Glodianul şi lamandi-Brânzaă sa cerceteze pricina | între spatar lanachi Danu ce are 2 bâtrâni în Dinţeni şi între Catrina Giurcăniţa, care stăpâneşte în Odo- bești și-i încalcă hotarale, 

fcşare cu drului Gheorghe Arbure cu poronca cinstitu- lui dipartament ŞI primindu-mi cibotele zăci lei, am 
dat a me adiverință la Mâna dumisale polcovnicului, Ioniță Buzne Precum că am primit cibotele şi am pus Și degitul pe Sămnul crucii. 

| 
1825 Mart“ 15 T Eu loniță Ule sat Avereştii-adiverez. 

211. 1826 April 4, regeste. 
Zapis de schimb prin care Vasile sin Gheorghe,  
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fecior preutului Postul din satul Răchii,-dă partea sa 
din Avoreşti câtă i se va alege după spiţa de neam, 
llincăi fata Catrinei i nepoată lu Ghgoraș: Loghin ; şi 
primeşte în Valea Cânepei, în bătrânul Loghinesc:,„din 

apa Prutului la deal până în zare despre apus'în“po- 

triva movilei“ 4 stânjeni: gospod 2 palme şi:2 parmace. 

Iscălesc : Ilinca. Bedregeasa, Sandul Bedreag şi 
Vasile Bedreag fii ; Preutul Fotachi scrie” zapisul. 

212. 1825. luli 2. regeste. 

Ispravnicii de Fâlciu (Roset aga şi |. Cuza spa- 
tar) încredințază zapisul, prin care Neculai Boboc se 

recunoaşte dator cu 15 lei. poi:ovnicului Ioniţă Buzne, 

punându-și vadea la 25 Oct, (sf. Dimitrie). lăr. neplă- 
tind la vadea „să aibă voe aşi împlini orice. va găsi 

la casa mea şi toată cheltuială și împliniata să fie 

despre mine“ 

213, 1825 Dacembre 2. regeşte. 

Jalba lui loniţă Buzne peleovnie. din Păhneşti: la 

Vodă contra spătarului C. Dimitriu din Botoşani pentru 

încâlcare ce acesta o. face în moşia: Qdobeştii,-Și cum 

până acum au trecut trei termene, cere să segfibeas- 

că cu giudecare pricinei. Di 
Hârtia e trimeasă de Aslan comis Îa. vel: logofăt 

sâ-i pună la cale, | 

214, 18:5 Decembre 18. regeste. | | 

__T. Balş vel logofat pune, terihea la 20 Ghenar să 

vină părțile” în. judecată, medelni:erul Gheorghe Dumi- 
triu Arbure, supus rosienesc și îrâții să! Emanoil i 

bure şi spăt. C. Dimitriu cu neamul Giurcâriese pe le 

moşie Odobeştii, pricina fiind pe de o parte Sida 
Sărbători ale Crăciunului, pe de. altă parte „întârin 

să năprasnica boală“. | o 

Obs. Cu prilejul acestei judecăţi: st făce urt offe Se e 
tele Odobeştilor, în număr de fi “pseăţi, adăverit fitad de 

nul "Chirica, |



154 
înnan 0N 

25, 1825, regeste. 

a) Izvod de Câţi bani am cheltuit în pricina giude- cății moşii Odobeștii cu Spatar Costandin Dimitriu, 1825. 
26 lei, facere perilipsrlui 6 » scriere perilipsului (Gh, Chirica) 1. 35 parale o jalbă 
20 hanul în 3 săptămâni 4 harabagiului ce ni au adus acasă 6 logofatului Ș cut note pentru vadeli 

oa de la Duminica Aftoninei vadeaoa - de la Maj „Şi neurmând a veni 10 tij vadeaoa de la Octombre 1. 20 jalba la vadeava de la 20 Ghenar hanul 
3. 30 paharnicului I. Moţoc de a scris carte că- tra spat. C. Dumitru ȘI O ţidulă la civan de vadea or 4 „Vadeaoa de la Februar 20, dată pentru T. Moţoc de a'scris țidula la q epartament Sameșului Ştefan de la departament Mă „ hanul, eu, o Slugă și 2 cai, 127 lei 9 parale fac peste tot 

_ 
-„_„ b) ce am cheltuiț tot în pricina moşii Odobeştii la 
îndesire pietrelor la împresurare ce mi-a facut hatmanul. lei vornicului de poartă | . 20 parale pe o carte domnească pe j:loba 

| 3, 20 muhurdarului de pus pecetea la han, eu 0 
5 » 0 Slugă şi 2 cai 7826. | c) Ce am cheltuit cu giudecată la luarea hrisovului. PR 50 lei o căpățină de Zahăr prezidentului giudecă- orie 

18 » de mi-a lungit vadeoa la divanul domnesc O aprodului de a primit adiverință pașnicilor >»  Pravilistului, 18 lei pe alcătuire ra portului, 7. 20 » 40. 0 ocă cafe directorului domnescului divan. 

tetan, la dipartament de a fa
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1, 30. 60 meri protocolistului. 
6 chiria de ni au adus acasă 

2, 30 pol conţ hârtie şi aprozilor ce mi-au fă- 

cut chemare. o 

87 cheltuiala mea de la lăsat postulului Cră- 

ciunului până la Crăciun (15 Noembre-25 De:embre) 

10 chiria de m'au 'adus acasă - 

40 am cheltuit până la Bobotează, când mam 

14 bacșișuri | 

425 pe hrisov câștigat 

26. 10 cheltuiala în 8 zile 
(d, tij)... la. luarea hrisovului 

3. 30 chiria de m'au adus acasă -. 

„1055 cilenuiui giudecătoriei spre aducere. întru 

împlinire a hrisovului 

48 scriitorului pe copia lucrării cilenului 

25 la Huşi la înfăţişarea hrisovului (1840) 

220 prezidentului giudecătoriei pentru raportu ce 

a dat. 
| 

48 copie raportului 

___48__ protestul dat divanului apelativ 

2308, 20 cheltuiţi suptiscălitul 

Alex. Buzne Sa 

364 cheltuiţi de pârât, Ioniţă Buzne 

2612, 20 îac peste tot. - e 

246. 1826 Februar 4. regeste- 

Ioniță Buzns polcovnic dia Pahrieşti se jălueşte la 

Vodă contra spătarului C. Dimitriu din Botoşani pentru 

“pretenţia ce are în Odobeşti, şi nu VIC sa ste în giu- 

decată. Se roază să grădească giudecarea caci „m'am 

afanisit cu cheltuclele şi pierderile de vreme 

alba e îndreptată de banul Enachi la, vel logofat 

să pue la cale. | | Ă 

La 5 Februarie logofeţia cea mare rândueşte termen 

la 20 Februarie, căci altfel vă îi adus cu Zapciu 

lar pentru a da mai mare greutate scrie cu mână
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proprie acestea ; „aceste scrise mai sus cu asămine Cu- prindere sau. trimes și dumisale Spătarului ce să fie 

"217. 1826 Febr. i6. regeste, 
Matei Gaălde răzeş se jâlueşte lui Vodă ca: să se orânduiască pe Vladica de Huși și ispravnicii: de:Falciu să cerceteze încălcarea ce-i face în părțile. sale din hermăneşti un Vasile Glodeanul vâtăv, întru câtbă- trânul lui e vândut, Matei Galde avea parte de la N, Loghin pârcalab de Fălzii, dua zi—17 Februarie — scrie în dosul jaiob=i carte domnească la Cerşuții boeri să cerceteze pricina,. 

218. 1828 Febr, 6. fegeste, 

lani iconom sf. Episeopii Huşi da dovada după poronca Episc. Meletia de a încredința pole. Alex. Buz- 
pe, Zapisul lui Huiban, care â cumparat părți. din Or- 
âști, pentru a-i sluji pe lângă hatarnica lui [on Gor- 
ul, vornicul de Poartă, şi alte hârtii gâsite încele ră- 

mase de la Iorest dichiul si; Episcopii a Hușului. 
219. is26 Mart. 18, regeste, 

Ispravnicii de Vaslui (aga. Roset şi. spătar Roset) 
Scriu cătră polcovnicul Ioniţ â Zaharia ot Râpile să meargă şi şă cerceteze încălcare ce o fac sătenii de 

[i amenință nu numaj Că vor VOr lua Şi. căzuta înfrânare»
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220. 1826 Mart, 20. regeste. 

Spiţa Huibăneştilor. 

preut M. Huibân ; | | i 

Toader  Aniţa 
sterp. == Ioniță Botezatul 

A 
Alexandru Catrina o 
sterp. == T. Giurcăntanul 

Gheorghe, Catrina,  Tudorachi _ 
—A. Buzne —Marghioala: Giofe 

„Se cumpără'o-a treia parte din-teupuli moşiei Or- 
rii Şe la un preut Timofte Laţcu:cu:zapis in 114826 

art 20, 

22|. 1826 Mart. 22. regeste, 

jalba - Catrinei Giurcâniţai, Gh. Giurcăneatu, 4 A- 
lex, Buzne, din Pahneşti căiră Vodă “contra“negieșilor, 

că li se împresoară trupul moșiei “lor Orțaştii,: partea 

preut M. Huiban, strâmoşul' lor. Qere'să:sesfăcă :cer- 

etare, 

La 22 Mast. ASlan'vtori logofăt îndreaptă cererea - 

la vel logofat. AR 

In 27 Mart. se serie carte domnească-cătră,ișprav- 

nicii de Fălciiu să facă cercetare. 'O a doua „poronca 

e data în 22 Noembre 1828 de divanul Cicjiei 

Moldaviei (Canta log. Vasile Miclescul vornic). tot că- 

tra ispravnicii de Fălciu în “aceaiași “hiestie. 

222. 1826 April 9. regeste. 

alba lui: lonita :Buzne 3 oicovnic:dini satul Răhneştii J lui: Ioniță :Buzne p „m a+vrut:să stea 
contra lui Gh. Dumitriu medelnizer;eare ri &: : 
n judecată încă dia 1825 April, nevenind la vadele, zi. 

când ca ar avea și ela treia parte din Odobeşti.ken
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ntru a nu se mai tărăgăni cu vadelile, cere să se pu- nă cel din urmă termen de giudecată,. 
Aslan al doile logofăt pune încheere ca dmlui vel logofat să pue la cale, 
Hârtia a Tâmas însă nelucrată. 

223. 1826 luli 28, regeste, 
Zapisul de vânzare prin care Catinca Darie, fiica pah. Velișcu Darie, a: vândut de veci agăi Ilie Cogal- niceanul partea ei din Ghermaâneşti „câtă este în Mol- dova din a drepta Prutului cu 3250 lei“ iar pe cea- laltă parte din a stânga Prutului nu sau vândut du- misale“ Hotarnica Ghermăneștilor este din 7268 lulie 30, Actul îl iscalesc: Catinca Darie, D. Gheleme, A- lecu Gheleme şi Filip Hoiuban. 

224. 1826. Sept, l4. regeste. 

lui Voda contra lui, Matei Roset hatman, stăpânul Ș)- pârlenilor, ca-i încăl.ă moşia sa, cerându-i 2 stoguri fân. El arata că moșia Odobeștii o are de zestre ȘI are hotarnică veche din 1779. „i-a 16 Septembre rânduește cu poroncă gospod pe Vasile Tenie Vornic de poarta să cerceteze încălcarea. - Pecetea domnească în tuş roş cu exerga: - 10] lol Sa] Si V. v] 1822. cu deviza <utrogue clarescere Pulchrum> leu şi cap de bou. 

225, 1826 Septembre 22, regeste: 
Vasile Tenie vornic de poartă scrie lui chir lani „Proskino“ în chestia încălcârci ce o face cu -moșia Pâhneşti în Odobeşti pole. Ioniţă Buznea, şi-i scrie să vie. sa stea fața la cercetarea ce va face pietrelor ho-
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295. 1826 Sept. 30. Cercetare lui V. Tenie și hotarnica Odobeştilor. 

Cătră Cnstita logofeția ce mare, 
vornic de poariă Vasile Tenie 

După luminata poroasă Preinalțatului nostru domnu, 
din curgăiorul acesta an şi luna Septemvre 16, întru 
care mi să poruncește ca si mârzu la moşie Odobeștii 
de la țâautul Fâlciiului a d nisale polcovnic Ioniță Buzne 
ce Q aie zestre de la Catriaa Giurcăniţa şi după ja- 
loba ce au dat arată că a:e nliza de muşie Odobeștii, - 
O are hotărâtă şi stâlpită cu sămne fireşti şi pietre 
hotară încă din învechme, cum mai pelargu arată ho- . 
tarni:a din 1779 April 12 şi acum în anul acesta o0- 
rândatorii dmsale hatmanului Matei Rosăt, trecând peste 
pietr.le hotară, iar fi iuoat doi stoguri de îân, și ho- 

tarăşte luminata puroncă ca să mărgu și întocma după 
hotarnică să hotărascu moşiia OdJobeştii după semnele - 
și hotarăle veshi. După care următoriu fiind mai întăi 
am înfăţoşat luminata poroncă câtrâ dmlui hatman Ma- 
tei Roset ca de va avea ceva împotrivă, să să arâte . 
câtră cinstita lgofeţie, al doile, am mărsu singur.la 
dmlui hatman şi fa:ânduisă dal doilz cunoscută lu- . 
minata poroncă cu care sânt poroncit, dmlui hatman - 
Sângur miau zis, că peste liaia pietrelor stăpânire dm- : 
sale nu trece, și priimește şi dmlui a sa face cercetare 
ȘI Că Va s-rie vrăndaturilor să stea la cercetare; ca 
unii ce iei au luoat îfânul jaluitorului. Aşa dar după 
poroncă, am mărsu în sat în Pâhn şti, şi am așteptat . 
trei zile raspuns de la dmlui hatman ca să triimătă 
Cătră orâncatori ; apoi a patra zi am înștiințat în- 
scris pe orăidatori facândule cunoscută și lur luminafa 
poroncă cu care sânt venit ca să mărgă și să stee în 
sortare la locul de unde sau rădicat fanul jalnitorului 

1 nau vrut să stea. | , 
Apoi am mersu la stare moşii Odobeșiii şi sau 

găsit îngradita cu sămne firești şi cu pietre hotară 
Vechi întocma dupa glasuire hotarnizii pomenită ; apoi 
am măsurat moşiia după hoiarnică pe trei locuri în 
Curmeziş cu cu lanțu de 10 stânjeni domnești, după 
Palma însamnata în hotarnică şi sau găsit capat des-



  

şi până în piatra ce desparte 'Șopârlenii dsal. “hatman 288 de stânjeni Şi îi lipsește după hutarnica «i 12 stân- jeni; iar “măsura: din mijloc alăture cu pârâul Lilivei Sau igasit B30 ;stânjeni şi 5 palme, Şi iarăși îi lipseşte ŞI da aceasta :măsura 10 stânjeni 3 palme ; am maăsu- rai “Şi capătul: despre «rasarit din movila lui Anareiu în gies, alăture :cu !Todoricenii până în piatra ce desparte Şapârlenii Și Sau :găsit 370 Stânțeni, din care somă a hotaraieii diilipsaşte şi la această măsură 19 stânjeni Care::peste: toți :stânjenii Păgubește cin hotarnica 41 de Stânjeai 3: palme Şi fiind pietrele cu mare depărtare : una:de: cătră alta sau 'Tă iicat “Steaguri la toate pietrele şi “Sau 'tras'linie, 'puindusă - și alte pietre drept în linie despătțitoare coastilor Odobeştii de catra Șopârleni dmsale hatmanul Rosăt. Sar li lăsat a nu să mai pu- 
ne::pietre, dar fiind că. prin poroncă hotărăşte că pe unde :va seere trebuință Să să pue și alte pietre ca să lipsasră pricina :din “mijloc și fiind Că și din pricina de- "părtării- pietrelor una de catră alta au trecut orândă- torii peste piietrele vechi şi au luoat doaţ stoguri de fân, de: pe dreapta moșiia jaluitori Ai ; pentru aceasta Vrente“aratului, ca -să nu mai pricinuiasca păgubire jă- luitoriuluisşi -Supărare -dmisale hatmanului ; şi pentru 

cutii, însămnândusa:pietrele vecii Şi: noai arătătoara şi 
loeul. de “Upde:;sau luoat fân jăluitoriului că daca sa 

psit a face înştiinţare cinstiţii logofeții. | 6.::< âptemvrie:30, - Vasile :'Tenie Vornic - de: poartă
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Obs. După 2 ani şi 2 luni—1828 Noem. 26—divanul cne- 
jiei Moldaviei—răspunde cătră ispravnicii de Fălciu prin ur- 
mătoarea adresă: 

Divanul giudecătoresc a Cnejiei Moldaviei. 
Cătră Cinstita isprăvynicie de ţinut Falciiului. 
Dintru aceasta veţi vide cele cuprinsă, deci cât 

pentru acei 41 stânjeni, veţi ave răspuns după hotă- 
râre ce să va da de cătră divan ca sâ urmaţ iar pen- 
tru acele .doi stoguri de 'fân ce jălueşte Buzne că de 
cătră orândatorii numitei moşii Şopârlenii cu a lor în- 
tindere în moșie peste pietrele hotară liau luoat. Dmv. 
după de noauă carcetare ce veţ urma acum, să puneț 
la cale împlinire acelor dot stoguri de fân de la orân- 
datorii acei moşii care sau folosit cu nedreapta lor lu- 
are, întinzândusă piste pietrele hutară. Pentru care de 
urmare să înștiințaţ şi aice. 1828 Noemvre 26. 

__ Canta logotat—Vasile Miclescu vornic—loan lan- 
culeu paharniz. 

227. 1826 Sept. 30. Harta moşiilor Şopârleni și Odobeşti, râdi- 
cată de Vasile Tenie vornic de poartă. 

Palma cu care s'a măsurat a fost pe harta închipuitoare 
de starea locului din 1719, şi are 23 centimetri. (Surete ms, 
LV 577), | 

Mereşti Toderceni 
[ză 

at - > As 

400 B stânjeni movilă 
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228. 1795 Noembrie 23 regeste. Pentru Ghermăneşti. 

„0 parte de moșie din trupul Ghermânești de la acest ținut, cumpărate de teposat părintele meu, de la cumnatul său Costandin Darie cu zapis din 1795 Noembrie 23, în vremea nevrăsnicie noastre, de catră inaicămea să găsește înstrăinată prin vânzare de veci“, 
din jalba lui Gheliman, din 1844 Noem. 10. 

„229. 1898 iulie 22, regeste. Pentru Germă neşti, 

Pr. Cost. Loghin sin Postu: Loghin, cumpără cu 30 lei o a cincia parte din Leuşeni şi Ghermănești, de la mătuşa lui baba Sofia, însă cu Apostu Loghin, cu Anuşca, cu Anița şi cu Costandin Loghin, cum și 0 a cincia parte din amânduă trupurile partea lui lo- niță Loghin. 

iscălesc de marturi, V. Cornea, Trifan Margina rezeş din Sanica, Gavril lohan, Nec. Toderaş din Ră- şeşti scrie zapisul, 

230. 1826 Septembre 30. regeste, Pentru Odobeşti. 

Ispravnicul de Falciiu (aga Roset) scrie orândăto- rilor de Păhnești să nu mai încal:e moșia Odobeștii, de unde au cosit 2 stoguri de fân. 

231. 1826 Decembre 10. regeste. Pentru Şopârleni, 

de a intra cu moșia sa Șopârlenii în moșiile lui lorda- Chi Fote ban, Orzeştii și Bălăneştii la Răbaăie.
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232. 1826 Decembre 4. regeste. Pentru Şopârleni. 

jalba ban. Iordachi Fote la divan că linia de ho- 

tar a Şopârlenilor hatm. Matei Roset despre moşiile 

sale Orzeştii și Bălâneştii să fie după cartea de jude- 

cată din 1824 Noembre 19 «dintr'un drum până în 

zare despre apus. unde stau și alte moşii a râmas sa 

le stăpânesc eu, zice Fote. | 

Ispravnicul de Fălciu, D. lamandi aga, va trage 

linia de hotar, 

233, 1827 Februar 16. regeste. Pentru Dinfeni. 

lanachi Buznea adivereşte că a luat în posesie pe 

trei ani moşia Dinfenii de la spătar lanachi Denul, 

după cum mai înainte o luase de la Chiriac Sava din 

Huşi. Cum însă nu îndeplinise toate ponturile din con- 

tract i s'a rădi:at dreptul de posesie după ua ân. 

Fiind supus cazul la judecată se trimete la lași 

contractul cu o scrisoare a lui lanachi Danul spătar, 

se hotărăşte ca tot lanachi Buzne să ție moşia pe trei 

ani. 

234. 1827 Mart 15. regeste. Pentru Orzeşti şi Bălănești. 

Aga D. lamandi stălpește Oszăştii şi Bălăneştii 

(aga Iordachi Fote) despre Șopârienii hatmanului Ma- 

tei Roset, şi Odobeștii, care vreau să le ducă pânâ în 

zare dealului despre Prut. | E 

Odobestii au hotarnica din 1779 Apri! 12, râdicată 

de lon Gordul vornic de poartă şi lorest dichiul pis- 

copiei. Semnul de hotar este o groapă veche ce se vede 

pe planul Râşeștilor a sfintei Episcopii. depărtare de | 

215 stânjeni. | | 

235, 1827 Mart 22, regeste, Pentru Şopărleni- 

Banul lordachi Fote se jalueşte lui Vodă contra 

Episcopiei de Huşi, și arată că de 12 ani se judecă 

cu hatman Matei Roset pentru Șopârleni. Și incă a 
ce o pătimeşte cu moşiile sale Orzâşti!. ȘI Balaneștii 

de la Răbâia. Episcopia cere Râşeștii ȘI Hrubenii cu
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ispisocul lui leremiia Vodă Movila din 7700, dar a- tunici era domn Aron Vodă, nu Eremiia Vodă Moghilă Și nu se vorbeşte de cât de Râşești nu Și de Hrubeni, Şi fiu pomeneşte nici de Prut nici de Râbăia, 
Obs. In uricul din 7100 (Melchisedec. Cronica Huşilor 91) se arată că se dau aceste moşii Episcopiei cea făcută nouă a Huşilor : satul Plopenii, satul Cozieştii, Satul Râșeștii, seliştea Creţeştii, seliştea Spărieţii ce sânt la Fălciu, şi Că- căceni Ia ţinutul Lăpuşnei« 
Intâmpinare lui Fote era deci întemeiată. 

236. 1827 Mart 23, regeste. Protimisirile Mera. 

. Banul Iordachi Fote se jăluește şi cere protimisii să răscumpere partea ce lon Gheleme a vândut agăi lie Cogalniceanul din Ghermănești, întru cât n'a făcut CUNOScut nici rudelor nici megieșilor, și el ca megieş cu moșia sa Mera (Valea Cânepei) cere protimisire. 
237. 1827 Mart 26. regeste. Pentru Râşeşti şi Hrubeni, 
Carte domneasca scrisă la ispravnicul de Fălciu, aga D. lamandi sa dea jumătate Episcopiei şi jumătate ban. Iordachi Fote, din capetele moşiilor Râșeşti și rubeni, care au fost scoase de supt împresurare Şa- Pârlenilor hatmanului Matei Roset, dar luase cu de la Sine putere aga Iordachi Fote. 

238, 1827 Iunie 9, regeste. Pentru Şopârleni. 
Carte domnească cătră D. Iamandi aga, ispravnic de Falciu, sa opreasca lucrăzile de hotărâturi, pănă se va judeca pâra pornita de aga Iordachi Fote cu hat- man Matei Roset pentru împresurare ce acesta face Cu moșiia sa Şopârlenii și deci hotarnica ce o face ban. D. lamandi fiind partinitoare Episcopiei, se oprește lucrarea,
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i 65. 

239. 1827 lulie 8. egeste, Pentru Şopârleni, | 

__ Poronca lui Vodă Sturzala Vas. Miclescul biv vel vor- 
nic de țara de gios şi la D. Iamandi biv vel agă, ca 
să pue pietre hotară prin mijlocul podișului între mo- . 
iile agăi lordachi Fote (Orzăștii şi ălBăneștii) şi între 
Șopârleni, lui Matei Roset hatman, pe zarea dealului, 
potrivit anatoral:i din 6 Noembre 1826 ; acestea fiind 
că părțile amândoai ia fiinţă date agăi. Dim. lamandi, 
Cum și la înfăţişarea dinai tea lui Vodă, aşa au 
hotărât, fața fiind şi aga Dim. lamandi ; ceia ce s'a 
şi făcut (8 Ianuarie 1827). 

240. 1828 Ghenar 1. regeste. Diata lui M. Daric. 

Manolachi Darie lâsa prin diată finului său lon 
un stânjen pământ din Scrivuleni, din trupul bătrânu- 
lui diaconului Pavăl Gaţul, și anume din partea Mariei 
fata preutului Paval şi soț lui Manolachi Darie, 

Iscălesc actul aceştia: , 
Manolachi Darie și soția lui Maria, fata diaconului 

Pavăl Gaţă, cu fii sai Chiriac, Gheorghe, Catrina și lo- 
niță ; apoi vatavul C. Chitic. lon Blagocin scrie zapisul, 

24. 1828 Februar 7. O vechilime, Pentru Drăceni. 

Noi mai gios iscăliții prin această scrisoare a noas- 
tră ci o dam la mâna sfinții sale preutului Grigore 
cumnatului nostru precum să să știe că lam facut vi- 
Chi! din parte noastră pentru parte de moşie Drăcenii 

de la giudețul Falciiului di pe socra nostră Tudora Chi- 
Icesă fiia Lupului. Negru di Drăceni di a o faci schimb 

CU cine o va putea găsi sfârşindu deplin schimb şi 
Parte nostră după această scrisoare ce iam dat luând 
oi moşie iar nu bani, și va face schimbul cum va s0- 

coli mai bine, și pentru mai adivărată credinţa neam 
IScălit cu mâinile nostre. 

1828 Febr. 7 
Sandu Chitic. preut Ioniţ | 

Eu Vasile Lebedinschi am pus degetul 
Du mitrachi iscal,



166. 

242. 1828 Mart 5. regeste, Pentru Suteni (Duda): 

După jalba dată de spatar lordachi Fote contra 
hatm. C. Paladi stăpânul Dudei (din vechiu Suleni) 
pentru hotarul de la Pruţeţ ; se cere o cercetare cu 
oameni bătrâni „cari ar îi avându ştiinţă pe unde au 
fostu hotarul vechiu şi de unde sânt pe podiş despre 
apus lângă drumul mare al Huşilor“. 

243. 1828 Mart 20. regeste. Pentru Drăceni, 

Preutul Grigore vechil şi Tudoriţa Chiticeasă dau 
scrisoare de schimb la mâna ispravnicului Ioniță Buzne 
și Saitei Ogloae, că a făcut schimb dându-le 5 stân- 
jeni din Drăceni după vechilimeoa ce au din Febr. 
1828, şi primesc în Crasnăşeni 3 stânjeni 6 palme, ce-i au de pe strămoașa lor Gafia;; „sau socotit masă fiind moșie mai lată pe la une locuri mai strâmtă pre- cum iaste şi moșie Drăcenii“, 

244, 1828. Mart. 28, tegeste. Pentru Mereşti, 

Isprăvnicia de Fălciu ordonă căpitanului de mazili 
să aleagă părțile Episcopiei, ce le are în Mereşti de la 
movila RAbâei, despre tăzeşi. lată schiţa măsurilor. 

  

      

    

Mereşti : hliza spătarului Darie 

i ei Sa ! Ş 9 = : i "0 2 |. parteaz răzăşască Sp din sus SIz zI2 E 43 Sia 5 A 13 ij: 325 = ex = 

5 7 e la Zlo =3.8 = = > . ._. = . 
& | partea p Episcopiei E | pe dinjos 

n. 3 | 
    „___ Râșeştii, ce vin pe din sus de movila Răvbăei ; po- dișul în dreptul movilei Răbaei Pe şesul Prutului 

245. 1828 April 5. regeste, Pentru Mereşti, 
Răzeşii de moșia Mera—Mereştii (Valea Cânepii), de la movila Răbaei se împacă cu Vladica de Huşi—
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Sofronie—ca Episcopiia să-şi stăpânească partea ei ce 

o are danie de la răzeși, iar răzeşii să-şi stăpânească 

moşia lor drept în două, 
Iscălesc Neculai Bulirmă, Vasile Bulirmă, Chirica 

Bulirmă și Hariton Bulirmă, 

246. 1828 Noembre 29. regeste. Pentru Odobeşti. 

Paladi spătar, ispravnic de Fălciu scrie cătră 1S- 

prăvnicelul de aprozi V. Glodianul din Ghermânești să 

meargă la Pâhnești să cerceteze dacă moșia Odobeștii 

a lui Ioniță Buzne polcovnic pătimeşte îmoresurare 

despre orândătorii moșiei Păhneştii a hatm. Matei Ro- 

set, și că de s'au luat 2 stoguri de fân de pe moşia 
Odobeștii. | 

In Decembre 2 Vasile Glodeanul cercetează și gă- - 

seşte că în adevar i s'a încălcat moșiia sa  Odobeștii 

de orândătorii de Păhneşti şi că i s'au luat 2 stoguri 
n. 

în 3 Dec. isprăvnicia împuterniceşte pe V. Glo- 

deanul sa împlinească paguba lui loniță Buzne polcovnic. 

247. 1828 Decembre 3. regeste. Pentru Odobeşti. 

__ Spatar Paladi ispravnicul de Falciiu scrie lui Va- 

sile David și Macarie Codreanul din Orțăşti să vie să 

stea în judecată cu Catrina Giurcâniţa şi Alexandru 

Buzne, la 15 Ianuarie aducându-și hârtiile trebuitoare, 

hotarnica moşiei, spița de neam și altele. 

248. 1828 Decembre 8. regeste. Pentru Odobeşti. 

Vasile Glodeanul  isprăvnicel cercetează din 

Mou pricina pentru cele 2 stoguri de fân luate de o- 

rândătorii Pâhneştilor de pe partea de moșie â polcov- 

nicului lonita Buznea, de pe Odobeşti, şi hotărăşte câ 

să se ia un stog din partea orândătorului vechiu lane, 

iar al coile stog de la noul orândător, fiind amândoi 

tovaraşi la orânda Păhneștilor. Se măsoară cele 2 sto- 

Suri și se găsesc „grosul unuia 6 stânjeni ŞI peste cap 

Stânjeni (a lui Lane), iar celălalt stog“ au venit 8 

stânjeni grosul „4 peste cap“ (a lui Gheorghe).
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249. 1823 Dec, I5 fegeste. Pentru Odobeşti, 
Ispravnieii de Fălciu (loan Cuza post și C. Paladi Spatar) dau scrisoare la mâna lui lonița Buzne polcov- nic că i s'au împlinit cele 2 stoguri de fân luate pe nedrept de orândatorii de Șopârl=ni de pe moșia sa Odobeştii, după cercetarea tăcută de vornicul de poartă Vasile Tenie, de V. Glodeanul ispravnicul de âprozi şi că dar s'a curmat această pâră între dânşii, u adresă se scrie cinstitului divan giudecătoresc al Cnejiei Moldovei, 

250. 1829 Februar 37 laşi. lord. Roset post vinde cu 7000 lei agăi 
Ilie Cogălniceanul părțile . sale din Drăceni. 

lordachi Roset biv vel zapis al meu ci dau dmisale agă precum să fie Știut că şie Drăcenii la ținut Falci Părți, cum adivereaza hotarnica 

> „CUM adiverează scrisoare de schimbu ce iaste din 1816 April 3, dată de dmlui vor- nic Dimachi, adiverită şi de alți: boeri marturi, încre- dințata și de câtra dmlor veliți boeri ai divanului din Vremea aceea, cum şi carte de întăritura ce am din 1816 Mai 1 de la domnul Scarlat Câlimach Vvodă, întari- 
toare părții din numita moșie Drăcenii, pe temciul 
scrisorii de învoială, Care parte de moșie  Drăcenii și eu acum de buna voe socotindumă pentru alt îaferes 
al meu folositor o âm vând ut dumisale agăi Cogălni- ceanul prin buna tocmala cu 7000 lei 0 lei, pe care bani mi 
lau şi dat dmlui acum toți deplin în mâinile mele, şi eu sta am dat dmisale şi toate i Şi noî ci am avut pe i 

i urmaşii dmisale, din niam
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în niam ce pe a dumisale dreaptă ocină și moșie după 
cuprindere scrisorilor ce sânt, pe care să aibă aş face: 
dmlui şi întăritură de la stăpânire, și pentru întărire 
vânzării ce am făcut dumisale, am şi iscălit însumi, po- 
ftind și pe alte obraze cinstite de au iscălit de mașturi. 
In anul 1829 Febr. 27 zile. Eși 

lordachi Roset post adiverez 
Dimitrie Sturza logofat martur—T. Sturza hatman 

martur. Gheorghios Grigoriades spataris martis (grecește) 
Costandin Sturza agă martur. 
Alexandru Sturza agă martur. 

Obs. Copie din 1838 l'ebr. 8 legalizată de judeșătoria ţi- 
nutul Iaşi supt No. 191. Cel ce a scris copiia scris, în, teate. 

locurile Drânceni pentru Drăceni. 

251, 1829 Mart 3. Spiţa curgătorilor din lonaşco, din Drăceni, du- 

pă zapise din 7173, Mai 13 (1665) și 7176-Ghenar 4 (1668). 
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252. 1829 Marti, Tegeste. Pentru Şoparleni, 
Logofeția cea mare (Lupul Balş vel log.) scrie is. Prăviiciei de 

i i 

353. Fără an (Cătră 1829 Marţ 3.) regeste. Pentru Drăceni, Izvod de câţi stânjeni. au în Drăceni cei 4 frați, feciorii lui Ion Negru: Sanda Mustoae, Postul Negru, Lupu Negru și Anuşca Bazga, din bătrânul întreg al Manciului, cumpărat cu zapise încă din 7263 Decem. 28 (1754) » Cum şi părțile lui Zbană'a treia parte ; a- șijdere şi din pol bătrân a Hârăâţului, 
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Din acel un bătrân și jumătate din Drăceni, două treimi le au frații Negru, iar o treime o are Zbână şi anume: 
pe deal spre apus din 229 st au frații Negru 153 st. şi Zbâna 76 stânjeni ; la țintirim din 177 st, frații au 118 stânjeni şi Zbână 59 ; supt deal din 82 st. frații Negru au 55 stânjeni și Zbâna 27; la Prut din 72 st. cei 4 frați Negru au 48, iar Zbână are 24 stânjeni. 
lar fiecare din cej 4 frați au câte 38 sţ, pe deal
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Obs. Mai jos se însamnă că Alftinia sora lui Toderaşco 

Negrul are 7 stânjeni pe deal ; iar Aniţa sora lui lordachi 

Negrul are 7 st. pe deal. 
NE 

Pentra înţelesul acestor hlize să se vadă spiţa curgăto- 

rilor din lonaşco bătrânul, de supt No. 249. 

254, 1829 Mart 20, regeste. Pentru Valea Cânepil. 

Răzeşii Maria soție lui Manolachi Darie cu fii săi 

Chiriac, Gheorghe, şi Tinca vând 3 stânjeni moşie 

din vale Cânepii ce o trag din bătrânul lui Loghin, 

căpitanului lon Mizhiul, câte 16 lei stânjenul. 

Actul e semnat şi de Ion Grecul, Vasile Michiul, 

şi e scris de lamandi Brânză. 

255, 1829 Oct. 28, regaste. Pentru Şopârleni. 

Beliiman, ispravnic de Fâlciu scrie vornicului de 

poartă Vasile Tenie să fie față când va merge clucerul 

Negura să hotârască Şopârlenii, hatmanului Matei Ro- 

set „ce zice că s'ar îi împresurat cu noile petre hotară, 

La 2 Noembre! Vasile Tenie vornicul de poartă 

arată în scris isprâvniciei câ â mefs la faţa locului, 

dar că clucerul Negură i-a luat înainte ȘI fără să cer- 

ceteze a urnit pieirele hotară din loc, și „a întors câ- 

ruța drept la Huşi“, 

256. 1830 Mart. 15, regeste. Pentru Răbăta. 

_ Asprăvnicia de Fălciu (Gheorghe căminar Și Dum. 

Gane sărdar) scrie spălar. lordachi Fote că are â se 

face cercețare de hotar între moşia să Râbaâia şi MO- 

şiile Episcopiei, Răşeștii şi Hrubenii. 

257. 1830 Mai 2. regeste. Pentru Odobeşti, | 

Nicolaos Razu ispravnie de Fălciu scrie ui Nec. 

Botezatu în ceia ce priveşte crâșma lui onițe it 
din Odobeşti, căci nu face stricăciune, crâşme OI ti îi 

man, Mateiu Rosăt din Şopârleni, ȘI din Pahnes iar 
ind cu departare de 4000 stânjeni ceâ din urmă, 

Şopârlenii este moșie 'stearpâ-



ilor moşiei Şopârleailor a dmsale hatman Matei Roset i ceţ 
cu băutură pentru casa 

mea * | 

"259. 188Q Mai 9, Tegeste. Peutrp Drăceui. Razeșii de Drăceni (lordachi Negru și loniță Buzne 
i 

de protimisire prin 
divanul judecătoresc a Cnejiei Moldaviei, urmând a lei i, ce aga Ilie Cogălniceanul a dat 
post, Iordachi Roset, Cumpărând'o cu riza-pazar dar 
fără Publicaţiile rânduite. i fiind răzeşi de pe strâmoșul lor „lonaşco bătrâ- 
nul acelei Moșii“ cer să fie Protimisiți luându-i ŞI toate 
Zapisele vechi, 

| 
260. 1830 mMaj IO, Aga ilie Cogălnicea nui vinde lui Matei Roset 

hatman cu 7000 lei Părțiie sale dia Drăceni, 
Pentru parte de mosie Dră ciiului hotărâta despre alte Părți, ce am fost cumpărat 

de mine de la dmlui biv ve] postelnic Iordachi Roset 
n preţ lei de 7000 cu ZApis din anul 1829 Febr. 27, 
arătândusă dlui hatman Matei Rosat cu prolimisire 
â rudeniei, de văr pri 

i ai 
riu a Tăscumpăra de 

Cenii de la ținut Fal- 

Ș de la dmlui pos- 
telnic și spre încredințare am iscălit, 1830 Mai 10. 

26', 183 Mai 10. regeste, Sinet pentru Drăceni, Sinet de 7000 lei prin care Matei Roset hatman



î-
 

173. 

arată că a primit de la aga Ilie Cogâlnieeanul prețul 
cu care a cumpărat de veci părţile sale din Drăceni, 
ce le ave de la vărul său Iordachi Roset postelnic. 

Partea aceasta prin răscumpărare trecând. din nou 
cătră sine, el se îndatoreşte că la 1 lunie să răspundă 
cei 7000 lei cu toate documentele moşiei Drăceni, 

262. 1830 Mai 19. regeste. Pentru Drăceși. 

lordachi Negru, pole. |. Buzne, răzeşi de Drăceni 
fac jalbă (ruseşte şi moldovenește) câtră Chiselei 
contra lui Iordachi Roset post. pentru încăleare ce'le 
iace în moşia lor Drăceni, unde: ei au răzeşie de pe 
strămoșul lor lonașco, și după spițele de neam. lorda- 
chi Roset ar îi ținut această moşie vânzătoare cu ri-. 
2apazar cătră aga Ilie Cogălniceanul cu 7000 tei fără 
publicaţii, şi în formă zice că i-ar îi vândut. numai ve- 
nitul în posesie, nu şi moşia. Roset spunând că a vân- 
dut de veci, iar aga [lie spunând căa cumpărat numai 
venitul răzeșii cer prin carte de blastem să: se afle:de 
șa vândut moşia fără publicaţii, şi: atunci: cer dreptul 
de protimisire, și să se alle şi prețul vânzării cel adi- 
vârat. 

263. 1830 Mai 19. regeste. Pentru Chermăneşti. 

lon Michiu înaintează jalobă „catră excelența“ sa deplin împuternicit prezident“: 'și împărătese adeutant Chiselev în pricina moșiei Ghermânești. Aratăscă: din vechime moșia aceasta a fost. a strămoşilor săi; mai 
apoi a cumpărat o parte răposat Darie Velişco spătar; 
iar restul a fosta razâşilor. De trei“ani. pe partea 
Darieştilor a intrat „ca. stăpân aga, Ilie: Cogâlniceanu 
„Supt cuvânt că ar fi avândo în orândă cu anul e i Urmașii  spătarului Darie, dumnealui comis, Necy ca 
n fapt el o are cumpărată cu 1000. lei. Gere i i : în judecată şi carte de blastâm să. aţle adevătu Y rr 
zării, „căci dmlui cupă, cum, înțalegem. Via AIR de 

cumpărato cu mai suş preț: şi așa; SA fim pusi câ se de ași primi dumiui aga Cogăhiceanuj de la 10
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„ce ar fi dat protimisindune cu răscumpărare și dân- duisă atât Zapisul de cumpărătură, cât și toate alte Scrisori ce va fi primit de la dmlui comis Neculai 
284. 1330 Mai 24, regeste. Pentru Şopârleni. 
“Divanul giudecătorese al Cnejici Moldaviei (N. Di- machi vornic, 1, Greceanul vornic, Beldiman vornic ŞI uca spatar), scrie cătră aga D. lamandi ca să ia inginer şi sa meargă la Odobeşti, să cerceteze pricina de încălcare ce pătimește polcovnicul Ioniță Buzne des- pre Șopârleni hatrm. Matei Roset, Porunceşte să rectifice linia petrelor de hotar; tot O dată să cerceteze Și pricina pentru crâşma, de aduc „Sau nu stricăciuni dmsale hatmanului Roset, întru cât „Şopârlenii. este moșie starpă fără aşezare de sat. 
265. 1830 Mai 26. Tegeste. Pentru Pâhneşti 
Polcovnicul Ioniță Buzne din Odobești se jăluește »cătră înalț exelenția sa domn deplin împuternicit pre- zZădent Cnejielor Moldaviei și Valahiei, Ghenaral levti- nat ghenaral Aghiotat ȘI Cavaler Chislei“ “ca după ce a stat 16 ani în Păhnești ca orândator a răposa- tului boer C. Rosat Spătar, şi a facut acarete ; ŞI a- Cum noul stăpân Matei Roset hatman, fiul spătar C. Roset, îl supără. cu acareturile. sâle. El cât a fost o- rândator a cheltuiţ 7000 lei cu facerea bisericii din Păhneşti. 

Cere a îi trimis sa se judece să-și afle drepiate. 
266, 1830 iunie 5. regeste, Pentru Răşeşti. 
Caminarul Gh. Vasiliu face hotarnica Rășeștilor și a Hrubenilor, moșiile Episcopiei, întru câţ aga Alecu Roset nu putuse să ia parte la hotarnică. El vine în Râşeşti strânge 7 bătrâni, între care Andrei Caraș, Apostol Hanganu şi Andrei Trifan, care știau de mer- sul moșiilor încă de la Toderaşco Jora, de pe care se trag moșiile Orzăștii şi Bălăneştii. espre acești bătrâni caminarul Vasiliu vorbeşte
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astiel: „şi îndată bătrânii arătaţi mai sus încălecânduși 
caii nu ca nişte bătrâni cu totul trecuți cu vrâsta şi 
slăbăciunea bâtrâneţelor care să de îndărăt și asupra 
arătarilor au purces împreună cu noi eălărește arătând". 

Despre satul Râşeşti spune că „de multele întâm- 
plări a vremilor strâmutându-se și iarăşi liniştindu-se 
„Cu mari greutăţi s'au așezat cu așezare „statornică de 
a țintirim în cotul Pruteţului pe parte de moșiia 
orăâi“. 

Cercetând de apa Prutețului cel adevărat „au a- 
rătat că este tot acela de care se voroveşte că se află 
moșiile Jorâi, trecând peste dânsul, arâtândune şi ur- 

marea lui pe unde umolă şi pe unde intră iarăși în Prut“. 

Cât despre numele moșiilor Jorăi, cei 7 bătrâni 

spun „lângă Rășeştii Episcopiei erau moșiile :Jorăi, 
Urzeştii și Baălaneştii, care cei fâră știință le numiau 

moşiia Răbăia, pe numele moșiilor Râbaia. Şi se mai 

zice şi moşia Podului, pentru că era moșie fără sat 

şi avea trecătoare pe pod peste Prut, pe care pod lau 
avut, şi Episcopia în orândâ“. î 

__ Căminarul Vasiliu găseşte că şesul Prutului cu- 

prinde 546 fălci“. | 

267. 1830 lunie 28. regeste. Pentru Rășeşti 

Generalul P. Chiselef după jalba spătarului lorda- 
chi Fote rânduise boeri hotarnici să cerceteze pricina 
de hotar între moşiile Fotei (Drzeștii Şi Balaneștii) i 
cele ale Episcopiei (Râşeştii şi Hrubenii) şi în raportu 
boerilor se da dreptate Fotei: „, din documenturile ce 
au înfățoşat amândoi părţile s'au hotarât ca din mo- 
vila Rabâei, punct statornicit din sus şi până în Da 
gina moşiei Sulenilor, al doile punct statornicit " 
Os, să se împărțască drept în doâ“. 

263. 1830 lunile 30. Un răvaş cătră Costantin Roset. 

i i i îtitu la 
__ „Dmlui aga Ilie Cogâlnicean jaste po 

Van giudecate-escu, în pricina cu râzeși de mie 

Brătenii i Scrivnlenii, și Ghermăneşti. 1830 lun.



ispravnicul 
In dos e] răspunde în aceiaşi zi. 1830 Iunie 30 Pentru parte din Ghermaânești, fiind 

să răspundă Ja pretențiile Tăzeșilor, căci eu nu 
am nici o treaba mai mult cu această parte, lar pen- leni fiind că in minutul acesta âm văzut jalobele, vor 
fi îngăduit pâna mâne Marţi ca sa caot docomen- 
turile şi zapisăle şi mâne mă voiu înfățoșa. . Costandin. (Roset) - lunie 30. 

269, 1830 luli 14, regeste. Pentru Ghermăneşti. D.. Gheleme caminar scrie lui Iordachi Ghelsme 
În. pricina răzeşilor de Ghermaneşti, care au bănuit că 
Zapisul de vânzare e pretăcut cu suma de lei 3250 , 
pentru a cărue prifacere trebue să. vă fi spus. bădița 
Ionică, Răzeşii vrau să Scoaţa carte de blăstăm ; însă 

Adresa este: cinstit și mie. iubit mai mare frate du- 
misale bădiţelui lordachi Gheleme cu multă sănătate. 

lie Cogălniceanul, pe preţ drept de. 1500 lei, Pau: dres 
în 3250 lei. Supt carte de blăstăm Şi carte divanului 
cătră ispravnieu. de Dorohoi, unde traiau frații Gheleme, 
se afla, adivărul. Se da dreptate lui lon, Michiut să răs- 
cumpere. moşia ca Tăzeş, şi sa întoarcă, 1500. lei, nu 
3250, de şi „Vânzăţoriul, a „âfățat că 1500. | bani, iar 1750 lei „sau socotit facerile de p 
Cunoscut de la dmlui aga Ilie:
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271. 1830 iuli 16. O scrisoare cătră Ille Cogălniceanul, 

Cu multă plecăciune mă închin dumitale K. K. Ilie; 
„_-_ Am aratat boeriului aceia ce dneta: şi asară miai 
zis în pricina cu razeșii de Ghermâneşti, și dmlui 
miau poroncit a cere de la dmta răspunsu lămurit, de 
aceia ceţi va fi zis Gheleme. După poroncă îac dumi- 
tale întrebare, și te rog să am răspuns, 

Plecat slugă Gheorghi stolnic. 
1830 luli 16 

272. 1830 lulie 18, regeste. Pentru. Ghermăneşti, 

_Jon Michiul răzeş de Ghermăneşti împreună cu 
maică sa Catinca Dari& vînduse lui tie Cogălniceanul 

agă părţile lor din Ghermănești, la ţinut Făl iiului. Cum 
însă frat-le sau /ordachi Michiut ceie ptotibiisire de 
răscumpărare, căci ma fost trecut în zapis şi vânzarea 
Sa fă:ut fără ştirea lui, Divanul cercetând pricina da 
drept numai lui .lon Michiul de răscumpărare să ie 1500 
lei de la Ilie Cogălniceanul, şi Iordachi. Michiul perde 
procesul. 

lon Mi:hiul îşi ia moşia înapoi „însă pără în apa 
Prutului, iar peste Prut prezum, mergia moșia după ho- 
tărârea scrisonilori, iar peste Prut să rămână moșia 

“În sama noastră a neamului Gheleme. 
Iscălcș.e D. Ghelemă căminâr. 

„273. 1830 iulie 22, Adresa isprăvnleiei de Fălclu câtră E Mighiul 
Pentru fânul de pe Orțeşti, 

Isprăvnicia Fălciiului , i. 
pâtră polrovnicul Ioniță Zaharie, i polcovnicul Iamandi 
fânză, şi câpitan Ion Mighul. sat | 

„___ Fiil polzovnieălui: Ioniţă Buzne at înfățoşat la 
ISprăvni:ie niște zapisă di cumparătură prin care se 
ârata că au cumparat. 190; stânjeni ifibgie “în: posesăe 
4 30 stânjeni di vei în trupul moşii Orfăştii, pe care 
tânjăni stapânincui în cuprindere „zapisălor, fără yreo 

Supărare dispre razași. Acura un Macarie. Codrianu ră- 
n 

Ș cu alţii ai lui di la Sine împuterni 
Surete şi Izvoade (Drăeenii) VXU.
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voind a cosi iarba di pe părțile acele cuprinsă prin za- pisă, dipărtând și pe cosașii ci iau avut numitul cum- părâtor alcătuiți, 
, «Vă rânduești isprăvniciia și vi să scrie ca să cer- cetați supt ci cuvânt Pârâtul de la sâni fară să aibă Vreo poronca a ispravaiciai au îndrăznit să se întindă pe parțile numitului cumpărător, în vreme ce el li are Cumpârate de la răzaşi cu bună tocmală și numai de cât săl scoateţi din fânaț împuternicind pe Jăiuitor ași cosi fânul, arătândui ca de are vreo pretenţie să vie la isprăvnicie sa să înfațişeze cu acei ce au vândut părţile numitului jăluitor.. 

1830 luli 22. Nikolaos Razu (greceşte) 

274, 1830 Avg. 23, regeste. Pentru Gaer măneşti, 
Nicolae Greceanu ispravnic de Fălciu serie „pole, Buzne, pole: Ioniță Zaharia şi Pul.. C. Chitic : cerceteze pricina cosiiului fânului de pe Ghermâneșii, 

275. 1830 Sept. 1, regeste. Pentru Ghermănești. 
lon Zaharia Şi paharnicul C. Arbure cercetează pri- cina râdicata de Ion Mighiul căpitan, . prin ispravni.-lă de Falciu, contra lui llie Cogăliiceanul agă, care prin 

vechilui său polzovnicul lamandi Brânză a oprit cosaşii sa cosască fânul. Se află că Cosașşii au fost opriţi din poronca agâi Ilie Cogăluiceanul şi a căminarului D - Gheleme vânzătorul, ŞI se găsesc 14 pol fălci de loc și 1 falce po! cusită de oamanii agai llie Cogalnicea- nul şi 2 pol fălci cosita a lui Ion Mighiul. 
276. 1839 Sept. 3. tegeste. Pentru 
Jalba lui lon Mizhiu] Căpitan, razeş de Ghermă- neşti contra: vichilului agai Ilie Cogalni:eanul, polcov- nicul Iamandi Brânză, care în tărie i-a cosit una falce 

Ghermăneşti.
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și jumătate, iar 14 pol fălci stau necosite de se to- 
„peşte fânul, 

La 6 Seovtembre divanul cnejiei Moldaviei, (lon Gre- 
ceanul vornic, Gh, Hermeziul agâ) scrie adresă is- 

„prăvnicici de Fălciu sa cerceteze printr'un rânduit a- 
nume, îndatorâud pe D. Gheleme căminar să plătească 
toată pagubire, E 

277. 1330 Sept. 5. regeste. Pentru Drăcenl. 

Răzeşii de Drăzeni (Ioniță Buzne, V. Popa, lorda- 
chi Negru), se jăluesc divanului judecătoresc al Mol- 
daviei ca să oprească mezatul vânzării părților din 
Dră:eni, vândute de aga ilie Cogâlniceanu hatmanului 
Matei Roset. 

Se face istoricul jalbelor la excelența sa Paul 
Chiselef, trimese apoi în cercetare la general Mirco- 
vici, prin cari ei ceriau protimisire ca răzeși, întru cât 
hatmanul Matei Roset e rudenie di pe părinți, iar nu 
de pământ cu aga Ili: Cogainiceanul, iar postelnicul 
Iordachi Roset e cu npiră:or în moşia nu bășinaş, şi 
că dar rău a vindut el agăi Ilie Cogălniceauul. Mai 
în urmă hatmanul Matei Ros=t a voit să primească 
banii fara judecată, dar s'a întâmplat să moară în 

„Cursul judecații, iar hatmăneasa Smaranda i-a trimis 
să numere banii agăi Ilie. Azesta voeşie a-și vinde 
parțile din Drăceni cu mezat, 

278. 1830 Sept. 15. regeste. Pentru Drăceni, 

Cartea divanului cnejiei Moldaviei (e „Greceanul 
Vornic, M. „Hermeziu ag Ţ M. Luca spatar, Gh e aduce la cuno- 
rânda Roset hatmăneasa, prin care Ss 
Ştința ca răzăşii loniță Buzne, V. Popâ ŞI Iordachi he. 

&ru au cerut protimisire la răscumpărat parca E o. 
ceni vândută fara publicaţii de câtră post. lodâc 

Set catra aga Ilie Cogălniceanul.
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279. 1330 (Decembre), regesie. Pentru Drăceni, 
Izvod de câți bam s'au chsltuit de pole. Ioniță Buzne în pricina giadecăţilor cu moşia Dracenii cu aga lli> Cogălhizeanui şi hatman Matei Roset: 7 lei3 parale jaiba catră divaa (9 Mai) Î, 5 ostenzala aprodului da a adus pa Ilie Cogalni- ceanul la înfăţoşare. 

22— (în 2 carboave) ispravniciei de aprozi tij. 
+ 6, 

IM, 

22, 

2, 10 
200, 

2, 
64, 

57, 

30 (în 3 sorocovaţi) la droşcar de au adus pe Co- gălniceanul. | — (0 carboavă), is. de aprozi de au adus pe hatman Matei Roset la întâțoşare. — (2 carboave) pe jalba rusas:a Şi moldovenea- scâ din 19 Mai, 
_ (un sorocovăţ) trecere jalbei la condică, 10 Mai. 11 cheltuiţi la nana în 2 luni pentru 2 oameni ce au șezui în laşi. 

20 chirigiilor ce mau adus întăi la laşi — tij al 2-a rând, | | , 3 jalba 5 Sept cătră divan contra hătmănesei Smaranda Roset. + 20 (2 soro:oveţi) logofătului ce a scris cartea divanului cătra hâtmăneasa. 15 cheltuiali la han pentru 2 oamani ce au stat 25 zile ce au stat în laşi. 
, — chirie lui Tanasa Fluerariul, ce m'a adus la lași. 12 tij la Toader de la Buneşti. 10 trecerea jal»si da la 5 Sept. în condică. 20 cheltuiala Iogotatului Neculai în 2 rânduri, de au adus banii ce i-a răspuns Cogâlniceanului. 20 (5 galbeni) logofătului ce au scris zapisul vânzării (fâte 11 lei 20 parale galbănul). 11,—Lipţeanului ce au adus răspuns de la hătmă- neasa Smaranda, 

576 lei 29 parale. 

1831 

S'au cheltuit în 8-10 ani de când S'au 

Obs. Acest izvod este adiverit de Iordachi Negru, că început iudecăţile, în Ghenar. 
: i
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280. 1816 April 3. regeste. Pentru Drăceni. 

Vornic Iordachi Roset având luată cu schimb mo- | 
şia Lieştii de la Vaslui, de al Sf. Spiridon din lași, o 
schimbă cu biv vel spătar Nec. Dimachi, dându-i dmi- 
sale moşia Lieștii spre a o alipi de moșia sa Gugeștii, 
și ia de la dânsul părţile din Drăceni, la Fălciu, şi în 
plus 4000 lei. | 

Iscălesc Nec. Dimachi spătar; —Alex. Hrisoverghi 
spătar, P. Cazimir ban, lordachi Cazimir sardar, loan 
Duca stoliic, iar divanul în 17 April încredințază za- 

pisul de schimb (D. Sturza vel log., Alex. lanculeu 
vel vornic, D. Roset vel vornic, V. Roset vel vornic). 

281. 1830. izod de cheltueli. 

«lzvod de cheltuelile ce am cheltuit în răscumpă- 
rarea părţii de moșii de la dmlui aga ilie Cogalniceanu 
la 1830. loan Mighiul», | 

Obs. Supt anul 1845 Ghenar 3 voiu da întreg izvodul, 
întru cât în acel an s'au încheiat pricinile de judecată cu Ilie 

Cosălniceanu şi alţii. 
| 

282 1830 iunie 6. regeste, Pentru Drăceni. 

Cartea de judecata a divanului Cnefizi Moldaviei 

care dă câştiz hatm, Matei Roset, care â răscumpărat 

cu 7000 lei “de la aga Ilie Cogălniceanul părțile din 

Drăceni în 1830 Mai 10, care şi el le cumpărase tot 

cu 7000 lei în 1829 Febr. 27 de la Iordachi Roset. 
__ Răscumpărarea s'a făcut pe temeiul rudeniei de 

văr primare, 
cai 

Divanul judecând dă rămași pe râzeşii lor achi 
Negru și pole, |, Buzne, care cereau, că răzeși, în ru 

Pul bătrânului lonaș:o din Drăceni, aplicându-le Pr 

Vila și obiceiul pământului care zic, „întăi protimisit: 

este a rudeniei de aproape pân la al 2-a văr, ȘI âp 
â răzeșilor ce vor fi dintr'un bătrân cu vânzători, $ | 

poi „acelorlali răzesi din trupul acei MOŞII ŞI Up 

casta a megieşilore. o | 
Iscălegc St el log; C. Mavrocordat vel vornic, IO 

Greceanul ve] vornic, Miclescul spătar, Gh. Hermeziu agă-
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283. 1830 Sept. 15, regeste, Pentru Drăceni, Divanul Cnejiei Moldaviei (vel log. Ibrda-hi Gre- ceanu vornic, D. Calimach spâtar, Gh. Hermeziu agă) Scrie cu adresa No. 2433 hătmăaese,; Smaranda Roset, soţia răposatului hatman Matei Roset, se arata diva- nului cum stă cu Vânzarea ce aga Ilie Cogăl iseanu a făcut cătră hat. Matei Roset a parţilor din Drâceni, - cumpărate de el de la post, Iordachi Roset întru cât Tăzeşii de Drăceni Ioniță Buzne, V. Popa şi Iordachi Negru cer protimisire. 
, Pe aceasta copie loniță Buzne însamnă această „HOtă: „la Mart în 3 » 1833, au luat docomenturil: din mâna me spătar lacovă:hi Veisa director logofeţiei mari, şi ni-i adiverință nau vrut ami da, trimis fiind. ca slujitor agei Ilie Papucic şi -am însămnat spre şti- 

ință urmașilor mei“, Ioniță Buzne, 
284. 1830 Ghenar 18. regeste. Pentru Drăceni, Răzeşii de Draceni (lordachi Negrul, pr. V, Negrul, 

h. Negru, lon Negrul, V. Zbâna, Pav-l Zoâna, alt 
Cogâlni:eanul Pârțile de moşie din Draceni — care 
îmolă pe 7 batrani — şi anume 3 bâtrâni cumpăraţi 

„de Mi. lescu, trecută apoi la Nec, Dima hi, trecuți apoi 
cu schimbul la vornic Iordachi Roset, apoi Ia fiul său 
post. Iordachi Roset, vânduți la 1829 agăi ilie Cogal- 
niceanul, râscumpărate apoi de Vărul său primar post. 
lordachi-Roset, Şi acum 0 cer Tăzeşii. . 

285. 1331 Ghenar 21, regeste, Pentru Drăceui, Aga Ilie Cogălniceanu Scrie hă:maneasa Zmatandă 
Roset în pricina hotărârei ce a luat de a vinde moşia 
Drăcenii la răzeşi Prin mezat, iar nu alifel, 

256, 1831 Ghenar 3l. regeste. Pentru Drăceni, Smaranda Roset hatmăncese vinde cu 9600 lei 
părțile de moşie din Drăceni, cumpărate de Soțul său
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lordachi Rosăt biv vel postelnic cu 7090 lei de la aga 
lie Cogălniceanui, în puterea dreptului de protimisire 

ca văr primar; cumpărător e Ioniţă Buzne polcovnic, 
căruia i-a dat şi toate hârtiile vechi şi nouă. 

Obs. In aceiaşi zi, Smaranda Rosăt dă chitanţă de pri- 

mire a 300 galbeni de la fraţii loniţă Buzne policovnic şi Ena- 

che Buzne căpitan. 

287. 1831 Ghenar 3]. regeste. Pentru Drăceni. 

Contract de arendă ce hatmăneasa Zmaranda Ro- ; 

săt închee cu pole. Ioniță Buznea, căruia îi dă în po- 
sesie venitul moșiei Dră:eni pe 4 ani (1831 — 1835). 
cu câte 600 lei arendă pe an. 

288, 1831 Febr. 8. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Nicolaos, ispravni: de Faluiu scrie polcovnicului 

Ioniță Buzne şi polc. lamandi Brânză să cerceteze jalba 

căpitanului loan Mighiu care zice că i sau încălcat de 

răzeși drepte părţile sale din Ghermănești, schimbând 
pietrele hotare. a 

289. 1831 Mart 8, regeste. Hotarnica Qhermăneştilor. “ 

___ Ioniță Buzne şi lamandi Brânză polcovnici merg 
in Ghermăneşti și măsoară părțile Capitanului Ion Mi- 

ku, în faţa răzeşilor de Ghermaneşti şi de Merești cu 
îune de 20 stânjeni a 8 palme gospod «nefiind palma 

pe hotarnicâ.» NRRR 

__ Măsura o începe din sus din capul moşiei Orţeştii 
şi în gios până în hotarul moşiei Mercşiii — 28 iune 
1 stânjen, pe când în hotarnica veche se arată 26 iune 

stânjeni ; din acestea căpitanul lon Mighiul are 
fune 2 stânjeni. | . SP 

A doua măsură a fost-prin gura văii: Cânep az 
36 fune 1 palma din Orţaşti până în Merești ; din 

cestea căpitanul loan Mighiu are 5 îune. 
| lar la malul Prutului nu s'a măsură 
ntre răzeşii de Merești şi cei de Ghermăneşii, 

t, fiind pricină
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200. 139! Man 28, regeste, Pentru Ghermăneşti. Neculai Burghelea cu soția sa Catinca și fiul lor asile Burghelea Vând ispravaicului V. Glodeanul 9 Stânjeni din Ghermanești, câte 30 lei stânjenul — 270 
lei, «care aceşti stânjeni sânt din hotarul de la capă- 

la poruşnicuj Vasile», | 
a In 1836 Mai 12 Vasile Glodeanu ispravnic îşi pri- 

meşte înapoi banii de la Gligoraş Burghelea, care prin 
judecata a Căpătat dreptul de răscumpărare ca răzeș, 
cei 9 stânjeni fiind din trupul Burghelesc. 

lor cu 450 lei, 7 . 
_ 

In 1836 Mai 12 Vasile Glodeanul îşi primește banii 
e la Gr, Burgheie, care Prin judecata a căpătat drep- 

tul de Protimisire, 

59 lei, ceia ce arată că 
și jumătate. 293 18ăi turle. regeste, Pentru Orţeştt, i Smaranda Roset hatmăneasă imposesueşte 25 stân- 

jeni, ce-i are în trupul Orţeştilor lui Alex, Buzne pe 4 
ani cu câte'40 lei arendă pe an (1831-1835), 

Ei
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294, 1831 lunle 1. regeste. Pentru Ghermăneşti, : 

Ispravnicii de Fălciu (Gr. Cuza spatar, A Roset 
agă) scrie mazilului Vasile Popa să pună în vedere 
răzeşilor de Ghermăneşti, că de nu vor lua parte la 
cheltuelile, ce le face căpitan Jon Mighiu, pentru ; a 
scoste de supt împresurare bătrânul Loghin, apoi nu 
vor avea parte la câştig. a 

La 15 Febr. 1532, Vasile sin Gh. Popa răspunde 
isprăvniciei că 9 luni de zile a stâruit pe lângă răzeşi 
să ia parte la cheltuli, şi n'au vrut sâ de înscris “că 
vor lua parte la cheltucli, | o 

295, 1832 Februar 3. rezeste. Bătânii Ghermăneşiilor, 
Dumitrachi Pâpovici, căpitan de mazili de ocolul 

Prutului, atesta cum s'au împărţit cei 8 bătrâni în câţi 
umbla Gh rmăneştii, după cartea gospod din 7169 
S=pt. 20 de la Iheş Voda. Impărțala s'a făcut de D. 
Codreanul dvoreaniu: 

loniță Loghin un bătrân 
Tanasă Cazanu un bătrân maj 

paig Anica Cazanu un batrân, ce” se împarte în trei 
ărți, 

lonița Moş 2 bătrâni şi jumătate. 
Spatar Darie 1 bătrân şi jumătate | 

__ Marcu Burghele 1 bătrân, cumparat de la lonașso 
sin Done, | 

296. 1832 Mart 9. regeste. Pentru Ohermăneşti. | 

Răzeşii de Ghermăneşti rânduesc vichil din parte 
lor să ste în giudecată cu V. Giodeanul :pe - capia lon Michiu—Enu Miku—şi pe Radu Arhire, să să prindă: - 

în Scris ca pe cât or da la cheltuială pe atâta vor a- 

vea şi moşie, în Gharmaânești. aut aceştia: si azeşii din bâtrânul loa Loghin sânt â:<$ E Mi 
„ lamandi Brânza pol:ovnic, V. Cozia, An el hi, 

ghiu, Axinte Saânda:hi, lordachi -sân „Sandu He (os. 

- Mighiu, V. -Miglii:. Nastasă Mizhiu, Gh. SIN 0% 
fantin, Sim, Arhir., (, Chetran, Ve Froni, | 

Cazan," i,
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Ioniță Cazan, V, Bubuiug, St, Trandaf, St. Vâzdoagă, Cozmaăscu, V. Pârţac, Sim. Zaharia, Ion Croitoriul, 
Erei Alisandru, Nastasa Huşanu din bătrânul Corne, 
Sărdar Ștefan a Zamfirii, 

297. 18% April i, fegeste. Pentru Ghermăneşti. Adresa giudecătoriei de Fălciu (N. Greceanu Vor- 
nic, L. Mihalachi Căminar, dir, Cozmiţa) catră 
lon Mighiu Şi Radu Andrei să fie la termen pe ziua 
e 15 Mai pentru giudecata pricinei cu Vasile Glo- 

_ deanul vatay pentru Ghermaneşti, 
| 

Vasile Glodeanu da zapis de învoială la mâna 
căpitanului Ion Mighiu ca sa stăpânească în pace des- 
pre sine stânjenii ce-i are în Ghermaănești, potrivit în- 
voelei din 1618 April 5, ot odată se maj învoesc ca căpitanul lon Mighiu 
să-și traga stânjenii ce-i; are în bătrânul Cazan cumpă- 
râtură de ja Spatarul Darie, partea din jos, iar el să-și 
tragă în partea din sus. apisul de învoială Îl scrie Ştefan Dobraniş. 299. 1832 Moembrie 4. regeste, Pentru Ghermăneşti, Judecătoria ae Fălciu (Vor. ic Nec, Greceanul) că- 
tră pol:ovnicii Gr. Duca şi Iancu Mârza să aleagă păr- 
țile lui lon Mighiul căpitan despre alți răzeşi de Ger- 
mâneşti, şi mai ales despre T, Alexandrachi şi ai săi, 300. 1832 Noembrie 27, Tegeste. Pentru Ghermăneşti, Toader Alexandrachi, Tăzeş de Ghermăneşti de 
pe bătrânul “Moș, da Scrisoarea luj loan Mighiul căpi- 
tan pentru încalcare, că nu e oprit a-şi trage parte 
di pe bătrânul M $ O parte din opt părți, şi din a şep- 
tepare pe jumătate. 

i Iscalesc: Erei Simion, diacon Toader, y Popa
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901. 1832 Decembrie 18. regeste, Pentru Ghermăneşti: 

Răzeșii de Ghermâneşti, curgătorii din bătrânul 
Cazan, dau s:risoare la mâna căpitanului lon Michiul 
să-şi stăvânească stânjenii ce-i are cumpăraţi de la 

spătarul Darie, adică o parte şi giumâătate din 8 părţi, 
ce cuprind  Ghermâneşti. El are drept a-şi pune şi - 

pietre hotară, 
lon Cazan, Ioniță Cazan, V. Froni 

Obs. Zapisul îl scrie Vasile Popa, 

302. 1833 Ghanar 18. regeste. Pentru Ghermănești, 

Raportul pulcovnicului Gr. Duza cătră judecătoria 
de Fălciu că murind pol:ovnizul lancu Mârza, ce fusese 
orânduit cu dânsul, ma putu tfi următor pentru termenul 
de 16 Ghenar să fa:ă măsorşte moşiei Ghermaneşiii, 
în pricina de giudecata între răzeşii de Ghermăneşti 
ȘI cățitan lon Mighiul. 

303. 1833 Ghenar 20. Un răvaş. 

Frate vâtaje Vasile | 
Find că căpitan loan Mi hiul nau ştiut de mergi- 

rea Dmtale la Huşi, anume Joi la 19 Uhenar spre â 

Veni la înfsţ şare în pricina ce avem. Pentru aceia fac 

ştiut dmiale ca Luni ce vine în 23 a acișii luni să 

Vă du-eţi la Huşi spre înfâțoşare. 1833 Ghenar 20. 

sluga Dumitali 
Grigori 

304. 1833 Febr. 6. Două răvaşe. îi 

Cu plecăciune vataje Vasile, | . 
Fâră a-mi zi:e prelungire, vino mâine ca să mer- 

gem la Huşi, fiind că apoi să închide jiudecâtoria şi 

Vine vremea de a-mi căuta de lucru; înștiiațazamă de 
Satele Podul-ni, Cozmeşti, Moşna di sau pus. la cale 

Su nu sau pus, 1833 Febr. 6. 
al dumitale siugă 

lon Mighiul
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b) Frate căpitane loane; am văzut cele scrisă; eu la Huș pân Mercuri nu pot merge. Podolenii, Cozimeştii şi Moșna: Dau “venit s'2u dus la Eş. Sluga dumitale 
Vasili 

305, 1833 Febr. 19, Două scrisori, 
a) Cu multă plecăciune vătaje Vasile, facu dumi- tale ştiut că prezidentul au venii şi fără a mai face Prețăluire te scoala şi vino la Huși ca să ne înfăţoșă m, căci eu astăzi mă ducu, „1833 Febi. 19, Sluga dumitale loan Mighiul căpitan 

In dos: | | 
b) Frate căpitane Ioane, | u â$ merge bucuros, dar astăzi aştept boeriul să vină şi după ce va Veni am multe socoteli de făcut și de cheitueli că n'am fost la țara de asta toamnă dar dmta trimete o poroncă ca să mă Tâdice, Sluga dumitali Vasali 

Ispravnicia de Fălciu scrie carte la polcovnicul la- mandi Brânză,. că Căpitanul Ion Mighiul s'a jăluit con- îra lui. Ioniță vornic din Râșești că i-ar fi furat 2 căpiți ân, iar răzeşii de Merești i-ar fi călcat cu vitele lunca 
ce o are, tăindu-o, 

306. 1833 April 13. regeste, Pentru Râşești, 

307. 1833 Aprii I5, Tegeste, Pentru. Ghe rmănezti. e Adresa cu No, 833 judecătoriei de Fălciu (Lasc, 

308. 1833 Mai:5. regeste. O Scrisoare, 
Scrisoare de adeverire din Partea lui Năstasă. Hat- 

manu, lon Croitoriul şi C. Popov Cum că-.s'au primit
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4 hârtii scrisori de la căpitan: lean -Michiu și: anume : 
din 1802 Noembre 6, 1815 luni 14, 1827 Mai 19, şi 1832 
Fevr 9, şi urmează ai le resfitui la cerere, privind 
moșia dmsals din a stânga Prutului. 

309, 1833 Avgust 2. regeste. Pentru Merești. . 

lamandi Brânză polcovnic raportează în privința 

jalbei căpit. Ion Micul (sic) pentru  împresurarea ce 

ar pătimi dinspre razeşii de Mereşti,.că. i-ar fi cosind 

„pe părţile lui drepte de moșie. Se cercetază pietrele 

de pe moșie, după hotarnica. ce: ate: căpitan tori. Micul 

(sic), se afla că i s'au cosit 6 câpițe de fân de răzeși, 

iar aga Ilie Cogalnizeanu cât a: ținut:10 ani în stâpă- 
nire acea moșie n'a trecut cu cosirea peste linia pie- 

trelor. Şi ss pune vadea să vină la isprâvnicie să ia 

sfârșit pricina. | 

3l0. 1833 Ozt. 28. regeste. Rentru Ghermă neşti; 

_ Rezoluţie judecătoriei de Fălciu (Gr, Cuza; spătar, 

prezident, asesori căminar Lascarachi Mihalachi şi Ga- 
vril Haciul medelnicer) în- pricina 'alsgârii: părților că= 

„pitan lon Mighiul «despre ceilalți râz-şi de Ghermaneşti 

(V. Glodeanul, €. Cornea şi T: Alexandrachi), şi anume 

a opta parte şi jumătate. 
9 şi este 

_____ Obs, Copia acestei rezoluții este din 1835 Dec. 9 $ 

iscălită de Gh. Codreanul, director C. Sacară;' supt NO. 717, 

3. 1533 Oct. 29, regeste, iPentru: Ghermăneşti.. 
i 

alba răzeși hermăneşti cătră' jutiecătoria 

La capi > Mighiul, care ar îi 

matate: din Gher- 

spatarului Darie. 

ea Cogălniceanu 
isire căpitan. 

ând că au nătaz cu căpitan. 

 răscumpere ei. 

ii Toader Alexandrachi 
. 

având cumpărată a opta parte: şi ju 
măneşti de 12) ani de la: urmașii 
Parţile acestea le cumpărase aga-lli 

lon Mighiul. Acum răzeşii văz 

on Mighiul cer protimisire s 
_„_Ceice, iscălesc jalobâ sâ 
ȘI Costantin Corne
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312, 1833 Noembre 4, Dona răvaşe, 
lon Mighiul căpitan scrie vătavului Vasile Glodea- nul, că urmând sa plzze la cși să-i tri.nață câştiul de Pe paârțil: sale dia Ghermaneşti, —La 5 Noembre Vasile Glodeanu răspunde pe. 

âceaiaşi foae da hârtie, că n'a făcut jaloa contra ângăneştilor «dar dmta mergând vei găsi un logofăt 
Cu moşia megizşită pe din gios câ au facut îm presu- Tare nefiind piztre |a caătul despre apus, ȘI ce vei 
cheltui fa izvod şi vom prinde cu toţii. 

313, 1834 Ghenar i, Tegeste. Un sinet, lerei loan Batcu dă scrisoare la mâna polcovnice- Sei Safta Ugle și pole. A. Buznca că el va întări la giudecatorie Zapisul de vânzare pri care -maia lui 
Anița le-a Vândut lor, pe a sa cheltuiala, Iscalesc ca marturi: Ioniță Buzae și Daszalul Gh, egrul. 

314. 1834 Fobruan 1. rezeste Pentru Scrivuleni, | Răâvașui Căpitan lon Mighiu cătră Antohi sin Lupul 
din Leușeni Pentru 8 stânjeni moşi3 din Strivuleni, 
că de oare ce nu-i adu: nici un folos, cum şi el n are 
nici un folos de ]a Pârț le ce are în Leușeni și în 

ermănești, de peste Prut; cere să faca schimb, cu 
hârtii întarite prin judecăroriile locale. lar dacă părțile 
sale din Leuşeni şi Ghermăacşti Ver fi mai mari va 
plati prisosul. 

Arata apoi ca bătrânul Loghinesc nu este dat la 
nici o mână, nici la Zaharia Mighiul, nici la Samion 
Mighiul, nici la lon Mizhiul, _ 

315, 1834 Fevruarig, Tegeste. Pentru Gh Adresa judecâtoriei de Fă:ziu Supt No. 874 (Las- 
Carachj Mihalachi Câminar) câtra Căpitan loan Mighiul 
că s'a pus termen la 23 Martie Spre a se jude:a pâra 
Cu răzeşii de Mircești, pentru împresurare despre Gher- 
mâneşiti.
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316. 1834 Mai 13, regeste. Pentru Orţeşti, 

loan Cazan sulger scrie particularnic log. Alexan- 
dru Buzne să fie la Eşi la vadeaoa ce arecu răzășii 
de Orţeșii, căci altmintrelza va îi adus cu aprod și 
va plăti şi ciobote. In dos stă socotit câ a plătit ve- 
chilului ca să descopere visleşugul răzășilor 81 lei în 

2 galoani și o carboavă ; și alți 400 lei în 16. irmilici şi 

4 galbeni, o carboavă, un pol sorocovăţ, 10 parale mă- 
runte (1834 Mai 18). 

317. 1834 Mai 13. regeste. Pentru Răşeştie 

Cost. Cerchez comis şi Vasile Popov comis schim- 
bă între sine moșiila Boldureştii şi Râşeștii, Ei erau 

cumnați, că:i comisul V. Popov, ţinea în căsătorie pe 

Zoița sora lui Cerchez, şi fata lui Iancu Cerchez pitar. 

Comisul C. Cerchez avea a primi de la Popov 37861 

lei și 4 parale, cum și alți 20000 lei pentru moşiile 

Buhâești şi Grozeşti. Cât despre moșia cumparată de 

la comisul loan Bercariu, de la Orhei, îşi vor împaârţi-o 

mai pe urmă, de oare ce fiind peste Prut nu se pot 
învoi acum, | 

318. 1834 Noembre 9, regeste: Pentru Leuşeni. 

Zapis de schimb prin care lon Mighiul şi ai lui 
dau parile lor din Lenşeni din batrânul lui Ioniţă e 

ghin şi 8 stânjani din Ghermăneşti, lui Antohi ulei 
de la cari iau 8 stânjeni din moșia Sorivu fi- 
iar cât va trece mai mult să aibă a-l stăpâni cl tras 
indea de când sau în:his margine P rutului ch itueler 
nici un ban, ci rămâind pără acmu tot în Sin Ion Mi 

Iscălesc: lon Mizhiul căpitan —Nastasâ i in lon 
chiu, Vasile sin lon Michiu, Dumitrachi Michiu ȘI 
Mighiul, , 

Zapisul e întărit de privii 
(Gh. Popovici) supt No. 312 î 

hitorui ocolului Podoleni 

: 9 Noemb. 1834,
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319. 1834 Hoembre 22, regeste, Pantru Mereşti, Isprăvnicia de Fălciu—Gr. Cuza spatar —scria pol- 
* COVnicului Ioniţă Buzne ot Râp'le sa cerceteze pricina 

i*"albei capitanului lon Mighiul din Râpile contra râzeși- 
4 “lor de Rășești— neamul Hangan—că sau mutat pe 

320. 1835 Februarie 1. regeste 
Scrisoarea căpitanului lo: tohi Teclici în privința schim 

ânepii— şi-i stri-ă fânaţul, 
ispre Prut, și-i strică po- 

Pentru L euşeni. 

1 Michiu catră badea An- 
bu'ui a 8 stânjăni pământ 

„DE care varul sau Gheorghe îi cere pentru el, mai a- 
fătând ca un Stânjen ar îi fo st dat danie de Antohi 
lui lon Tezlici din Arsura, fecior Lui. iftime Teclici, 
Să aibă hartă 'de schimb, înto „de 20 Fevruarie „la calintiree, 

_ 
henar s'a amânat pentru 

„„.20-Februar să aducă zapis de Schimb. pe formă, Cere 
rmăluită până la vadeaoa 

32], 1385 Februarie 19. regeste. Pentru Leușeni, Antohi Teclicj din satul Leușeni scrie Vărului sâu 
Ion Michiu, ca Tâspuns la scris Oarea sa din 7 Februarie, 
că el nu întoarce Schimbul făcut, dar că-i va :adrce 
hârtia de schimb întărită pe f Paştilor «la carantină la Levy 

"322. 1335 Martie 13. regeste. Pen 

Ormă după sărbătorile 
a». 

tru Ghermăneşti. Biv vel stolnicul Matei Gaârde Cumpără: cu 25 lei 
».Bârțile Catrinei soţul lui Ştefan Trandaf din Ghermă- 
"Neşti,, ce-i zic şi Valea Cânepii, ce le are de pe tatăl 

„ei diacon Iordachi, care e. Curgâtor din Neculai Loghin, 
prin. femeia: sa Maria. ntre cei ce iscălasc sânt: Acsinte din -Râchi, 

-erei Atanasie Popovi:i. lon G rie poștelnicul Scrie zapisul,. 
recu răzeş, Grigoraş Da- 

îi
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323, 18:;5 Mart 27. regeste. Pentru Drăceni şi Orţeşti, 

Smaranda Roset hătmăneasa arendează pe 4 ani 

veniturile moşiei Drăceni şi a celor 25 stânjeni din 

Orţăşti cătră Alexandru Buznea şi polcovnicul Ioniță 

Buzne, cu câte 800 lei pe an arendă. 

324. 1835 Mai 27 Leova. regeste. Pentru Leuşeni. 

Scrisoarea lui lon Mighiul căpitan cătră Antohi 

Teclici şi varul său Vasile, în ceia ce privește alcătu- 

irea cu părţile de moşie ce le are la Leușeni și Gher- 

măneşti p:sie Prut, mai mult decât sau cuvenit pâr- 

țile schimbate din Scrivuleni. 
lon Mighiul așteaptă răspuns la Leova, unde se 

ailă venit pentru pricini de judecată. 

325, 1835 lunie 25, regeste. Pentru Ghermănești. 

Scrisoarea unui Gavril Pogăceanu, trâitor în satul 

Cruhlicu ot Orhei, care venind la Leușeni a aflat „de 

schimbul ce vra să facă lon Mighiul căp. din Râchi,— 

ce-i venia nepot şie-cu Antohi Teclici, cu părțile sale 

din Leușeni şi Ghermănești, luând 8 stânjeni în Scri- 

vuleni. Roagă a nu face schimbul şi a-i da lui acea parte, 

lăsându-și vichil în Leuşeni pe nepotul său V. Văscul, 

326. 1835 Avg. 23, regeste. Pentru Odobeşti. 

Divanul apelativ al țării de jos dă adeverinţă „a 
No. 2725 că sa primit jalba lui Alex. Buzne contra 
încalcării, ce i se pricinueşte despre ȘCP arlen! lo dachi 
sat. hatman Matei Roset şi Tudorcenii â ban. jorcâ 

SE 
Z 4, Copii e adeve- 

iscăle pah. Pangrati, șef, Zagură. € 

rită de Gh: Bută sctrar şi loan Bosie sluger hotarnic. 

327. 1835 Octombre 29. regeste. Pentru Merești. ta | : 

- i | u 

Raportul cătră ispravniciă de Fălciu din par Ca 

lamandi Brânză polcovnic și Vasile FOR itanului lon 
Ciunile, ce răzeşii de Mereşti au facut > Prajini cam 
Michiu şi gasesc că i-au cosi de pe 20 prâ] N 

Surete şi Izvoade (Drâcenii) 

ga
 

N 
a



a 30 Oct, acelaş an isprăvnicia de Fălciu (Gr, 
Cuza Spătar) arată ca să se împlinească ISpașa de la 
încălcătorii Tăzeşi de Pe moşia Merești. 

328, 1836. Izvod de cheltuieli, 

36 pâră ce au să- 48 lei platiţi în 4 carboave în 4 rânduri la Leușeni. 
lei cheltuiţi în 2 rânduri pe 2 hârtii primite de 

peste Pruţ, | 
30 lei Pașportul de '1a Eși, 3 lei la pod 
O lei la casa carantinei, 25 lei la pașportu din Chişinău, lei chiria calului de Ia Leușăni la Chişinău. 

lei podu la înapoere ja âmândoao malurile, 
lei cheltuiţi Ia Leova, 0 lei cheltuiţi peste Prut, | 12 lei cheltuiţi [a Teclici. 

e 40 lei cheltuiţi Pentru un cal de Ja Leușeni la Crun- 

nic la malul Nistrului ș ți heiului, 

374 - peste tot, 
Ite cheltuel; Cu Leuşeni Săptămâni stat peste Prut 1 Săptămâna Stat la Es; 

: | Şi cu Pâsportul, uși la Judecătorie: 4 zile la isprăvnici 

i și Ghermănenștii : 

e, 2 săptămâni cheltuite cu du-
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sul la Cruhnleni la Gavril Loghin, 2 săptămâni cu câu- 

area, stânjenilor din Nisporeni și Şendreni. Peste tot 

zile. | 

329, 1836 Ghenar 28, regeste. O vechilimea. 

Căpitanul loi Michiu capătă o vechilime de la ră- 

zeşii din Ghermăneşti și Leuşeni spre â le căuta in- 

teresele lor peste Prut, ori a Îi se vinde părțile, ori 

a li se da în schimb dincoace de Prut în Ghermâneşti. 

| scale se vechilimeaoa : Toader sin Simion Miku, 

Vasiie zet Simion Miku, Andrei zet Simion Miku, lon 

zet Simion Miku, lamandi Brânză polcovnic zet Simion 

Miku, Nastasachi sin Zaharia Miku, Simion Stanciu 

pasnic, Vasile Miku pasnic. 
In 1826 Mai 3. lamandi Brânză polcovnic iscălește 

pe zapis că e mulțumit că şi-a primit parte în Gher- 

măneşti din a dreapta Prutului pentru partea ce avea 

din a stânga Prutului. 
__ Vechilimiaoa poartă pecetea satului Răpile 1834 : 

Ținutu Fălciiu 1840, satul Răpile. 

In vechilime se arată că cei ce 

bătrânii lon Michiu, Zaharia Michiu, și Sim 
cari se trag din Anuşca, şi Anușca SC trage 

iscâlesc se trag din 

ion Michiu, 

din Loghin. 

330. 1836 Febr. 7, regeste. Pentrii Scrivuleni. 

Zapis de schimb a 8 stânjeni moşie din Scrivuleni» 

pe care Antohi “Teclici cu fii săi îi dă căpit. loan Mi- 

ghiul pentru alţi 8 stânjeni moșie în Ghermânești ȘI 

Leuşeni peste Prut. aici 

Iscălesc: Antohi Teclici ; Vasile sin Antohi Tedlici, 

arie sin Antohi Teclici ; marturi : Gr- Cornea, V. Vâs: 

cul, Pricochi Stiștoc, C. Cornea, lon sin V. Onoirei, 

loniță Vasilachi, |. Cornea, Ion ranasa, Nică Arhire ; 

umitrachi Popovici scrie zapisul. 

cu filigrama : gherbovaia bu- 

Obs. [Hârtia e gherbovae, 
maga 1834 ţeana 1 rubli.
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331. 1836 Febr. 14. regeste 

Răzeşii de Nisporeni Și Şendreni dau zapis la mâ- nă căpitanului loan Mighiul pentru părţile, ce le are în aceste 2 moşii, de pe bătrânul Anușca, ce se trage din Gafiţa şi din bătrâne Uliniei, ce le-au luat ei în posesie, urmând a i le întoarce lui ori urmașilor să, Iscălesc Vasile Văscul din Loghin ; Dumitrachi Popov din Loghin; lon Codreanu martur, Vasile vătay, asile dascal sin Pr. C. Loghin răzeş de Nisporeui și Șăndreni, Grigore sin Pr. C. Loghin. 
„332. 1836 Febr, 14, regeste. Pentru Ghermăneşti, loan Mighiul căpitan din Răpile cumpâră cu 5 car- 

boave 2 stajeni Și 2 palme moşie în Ohermăneşti de 
la feciorii lui C. Loghin din Șişcani: dascalul Vasi e, dascalul Grigore, dascaluj loan, dascal Gheorghe: Aceşti 2 stânjeni îi avusese cumpăraţi pr. C. Lo- 
ghin de ia mătuşa lor Safta „0 a cincia parte din tru- 
pul moşiei Ghermâneşti din Prut spre apus“. Marturi sânt: y. Văscu şi Gr. Cornea, post, Ar 
drei Samson, [. Vasilachi, V. Pătru, Pavel Văscu, |. 
ornea, Nec. Arhire ŞI V. Căzanu, 

Obs, In aceiaşi zi 14 Febr. răzeşii de mai sus poslădu- 
esc zapisul babei Sofia din 1808 iuli 22. 

333. 1836 Febr, 14, regeste. Pentry Ghermăneşti. V. Văcsu da înscris căpitan, loan Michiul pentru 
2 stânjeni şi 2 palme, ce are drept a trage din o â 
cincia parte din Moşul Gavri] Loghin, din Ghermănești, 

iscalesc : V, Cazan, Ioniţă Vasilacni, Grigore Cor- 
nea, Grigore Vasilachi ; iar loan Tanase scrie zapisul,
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334. 1836 Febr, 24. regeste. Peutru Leuşeni. 

Antohi Teclici dă scrisoarea la mâna lui lon 

Michiul căpitan ca mergând peste Prut în facerea 

schimbului sa cerceteze de fiul său Vasile Teclici, care 

a fugit lăsând femee și copil mic. | 

335, 1836 Mart 5. regeste. Pentru Râpile. 

Poronca is. de Fălciu (Gr. Cuza spătar) cătră pas- 

nicii din satul Răpile, să râdice pe Vasile sin Antohi 
Teclici și pe vărul său: Gh. Teclici să-i aducă la Huşi 
să stea în judecată cu căpitan Ion Michiul. 

336. 1836 Mart 6. regeste. Pentru Scrivuleni. 

Copie scoasă de la judecătoria de Fălciu supt No. 

1045 (Lasc. Mihalachi căminar, Gr. Codreanul med. 

prezidentul tribunalului aga D. lamandi încă de la 7 

Febr. 1836 dus la laşi cu voea logofeţiei întru ale sale 

afaceri director Săcară sluger) pentru actul de prețe- 

luiri a schimbului de 8 stânjeni, ce loan Michiul câpi- 

tan dă în Ghermăneşti şi Leușeni peste Prut fraților 

Gheorghe şi Ioniță Teclici feciorii lui Antobi . Teclici 
ȘI ia de la dânşi alți 8 stânjeni în Scrivuleni, 

337. 1536 Mart 19. regeste, Pentru Merești. 

_Poronca is. de Falciu cătră polcovnicul Iamandi 

Brânza şi V. Popa din satul Răpile să cerceteze ȘI să 

ISpăşască paguba, ce o samă de locuitori din Râşești 

- Hangan, diacu T, Hangan și alții ai lor s'au strămu- 

tat pe moşia Mereştii a căpit. lon Mighiul, şi îi strică 

fânaţul şi lunca; poronca mai zice : „după Care apoi 

Săi râdicați și săi duceţi în sat Râşeştii, unde au avut 

casă și sânt legaţi cu birul neputând ei â face selişte 

Numai cu trei sau patru locuitori“. 

338, 1836 April 9, regeste. Pentru Drăceri. 
| 

Is. de Fălciu (vameș Enacachi loan clucer). scrie 

că slujitorul volnicit cu această carte Să aducă pe pol. 

COvnicul Ioniţă Buzne cu toate dovezile ce va fi avâr
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spre a sta în judecată cu aga [lie Cogălniceanul, In 27 April acelaș an se dă o altă carte tot îi acest obiect, 

339. 1836 April 21. regeste. Pentru Scrivulaai 
IS. de Fălciu carte cătră is. de aprozi Y. Gi.-dea- nul Sa mearga la Scrivuleni să cerceteze pâra ce căpitan loan Mighiul a tăcut'o pentru 8 stânjeni moşie din Seri- vuleni luată în schimb de la Antohi Leclici, denastânga Prutului, pe care îi înacalca răzeșii: polc. lamandi Bsânză, loan Axente, V. Grozescul şi Andrei Stii. (ss) loan clucer. 
La 3 Mai, Vasile Glodeanul is, raportează că a găsit lucrurile după arătarea căpit. loan Mighiul, că I-a dat arătura în Stăpânirea sa, a întors să ninţa iăzeși- > 

lor, iar de schimb, să-și. caute prin drumu! judecății. 
340. 1836 April 23. 0 Spiţă răzeşască. 

1. Vasile Moș 
| 2. Onosăe, Carpu, Crastea 

| | | "3. Ilie, Timofte, Paval, Neculai, Tftcmme 
| 4. Maria Catrina Sandul Chiriac pr. D-tru | | Crâstea | a 5. Vasile Toader, Pavăl 

«Această râdicătură de Spiță sau facut după arâ- 
farea bătrânului Sandul Crâstea ca la moșie Ghermă- 

"Neştii, în ţinuț Fălciiului, ce trece si dinastânga Prutu- 
lui, care este la ocolul Podoleni, au arătat Sandul Crâs- 
tea că toată arte de Moşie ce este la Ghermăneşti, 
de pe strămoșul lor Vasile Moș, să împarte în 3 părți, 
ăi O a trie parte o Stăpânescu neamul curgător din 

râste ficiorul lui Vasile Moș, dinc i Vasile ficiorul Catrinei, nepot lui “] are trage și Vasile, limofte, strănepot Crâstii 
ŞI Prestrânepot lui Vasile Moş, pe câta Dara i să va
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alege din moşia arătată să aibă a o stăpâni nestrămu- 

tat : aşa au arătat Sandul Crâste ; peniru care şau 

pus numle şi degetul. 
iscălit Sandul Crâste adeverează 1836 april 23, 
„întocmai după cea adevărată spiță ce au dato 

Sandul Criste lui Vasile, ficiorul Catrinei, am scris eu 

mai gios iscălitul. | 
Manolachi Popa 1836 April 26. 

341. 1836 April 29, regeste. Pentru Drăceni, 

loniță Buzne polcovnic cere, de la judecătoria de 

Fălciu o amânare de termen spre a se întățoşa în ju- 

" decată cu hătmâneasa Zmaranda "Roset, ce este peste 

Prut, întru cât starea sănătăţii sale este zdruncinată 

prin execuţia samavolnică ce i-a făcuto sluger Costachi 
loan vechilul agâi Ilie Cogălniceanul, de boleşte de 
10 săptămâni. : 

342. 1836 Mai 3. regeste. Pentru Ghermănești 

Vasile Glodeanul ispaşă scrie poroşnicului Vasile 

Popa că are năcaz din partea lui Grigore Burghelea 

pentru 15 stânieni cumpâraţi de la V. Popa, și anume 

îi cere dovada de la cine îi avea el luați, căci numai 

de 3 stânjeni are știință câ sânt cumpăraţi de la „po- 

roşnicu Crăciun, iar de 12 stânjeni nare ni-i 0 ştiinţa. 

In aceiaşi zi, 3 Mai 1836, V. Poroşnici serie pe 

dosul hârtiei că 3 stânjeni îi are cumpăraţi de la. 

Burghelea din Ghermâneşti, iar 12 stânjeni îl are cum- 

părați de la Maranda fiica lui V. Burghelea. . 

343. 1836 Mai 3. regeste. Pentru Valea Cânepii. 

Adeverinţa lui Vasile Glodeanul câ în adevăr ei 
pitan lon Michiul a dat un stânjan Păi, m 

alea Cânepii icului lamandi Pine unic 
o PS Mai 29 Iamandi Brânză Pereti 

atestă în dos căi s'a dat înapoi capi Ia Gher- 

primindu-și banii schimbului, pentru par. | 
mănești şi din Leuşeni dinastângă Pruiutui.
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344. 1836 Mai 10. regeste. Pentru Leușeni, Chiriac Darie dă adeverinţă la Mâna căpitan. Ion 
ichiu ca Şi-a primit banii ce i se CuVeniau pentru 2 

stânjeni moșie din Leușeni, a martur iscăleşte Polcovnicul Costandin. 
345, 1835 Sept. 22, regeste: O mărturie, 
Conzistoria Sf, Episcopii Huşi scrie adresa No. 43 

judecătoriei de Fălciu ca supt luare de juramânt a 
Tânduiţilor răzeși, din neamul Zbâna şi Negru se cons= 
tată ca soția ! pole. lonița Buznea—Catrina —este fata 
Mariei, nepoată de fată Lupului Negru din Draceni j 
că Maria a avuţ de frate pe Iordachi Negrii, care are 
aceşti feciori: Ion, dascalul Gheorghe și pr. Vasile 

347. 1837 Ianuarie 10, regeste, 
Vasile Pogor comis ținea în căsătorie pe Zoiţa fata 

pitarului Ion Cerchez : de pe femee el stăpânea ca 
Zestre jumătate. din Boldureşti la Orhei, care nu se 

i . Pucase a-si întregi mu- 
şiile Râşeştii Şi Mierenii Ja Fălciu parte Mierei de la 
movila Răbaei, prin Cumpărături de la Spătăreasa lui 

ote. 

hez 
n  Boldu și $ ancidcani, 

la Orhei, Şi dă lui Cerchez Râșeştii şi partea Mierăi 
din Miereni, 

Prin această cala au intrat Ra 
Ip 

Seştii în stă ânirea 

familiei Cerchez, unde se află şi astaii. p



348. 1837 April 27. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Căpitan loan Mighiul se jâluește contra îraţilor C: 
Hangan. “Toader Hangan, Ioniță Hangan și Iordachi 
Mistreanu, cari s'au mutat din Râşeşti pe hliza fără se- 

lişte de sat, ce o are el în Ghermănești pe Prut. Din 
1831 au început a face jalbe, şi 1834 în 1835.şi 1836; cere 
din nou o poroncă a is, cătră privighitorul de ocol Po- 
doleni ca să scape de Hângăneşti. 

Copia iscălită şi adeverita de loan Focșescul. 

349, 1837: Mai 27. regeste. Pentru Ghermăneştie 

_C. Cuza scrie o adresă supt No. 2, lui loan Mi- 

ghiul căpitan şi alor săi că va pleca a doua zi să sta- 
tornicească linia de despărțire între Ghermâneşii şi Me- 

tești. «prin stălpire de ponturi». 

350. 1837 Mai 16. regeste. O vechilime, 

__ Răzeşii de Ghermăneşti C. Corne, T. Alexandra- 

ch, Zanave, Postu vornic, Andrei Luca poroşnic, V. 

Buștiuc poroşnic ; Erei Alexandru Loghin dau vechi- 

lime căpit. loan Mighiul pentru căutarea pricinei dintre. 
hermănești şi răzeşii de Merești, pentru împresurare | 

351. 1837 Maiu 18. regeste, Pentru Ghermănești, 

Judecătoria de Fălciu (Lascarachi Mihalachi cămi- 

nar) Gh. Codreanul meg. Costache Cuza dr. „Lu- 

Paşcu sulger scrie cu No. 1960 vornicului şi pasnicilor 

din Râpile să aducă pe căpitan loan Mighiu şi pe cel- 
alți răşeşi la termenul de 19 Mai să stea în judecată 
CU răzeșii de Mereşti pentru împresurâre. 

352. 1837 Mai 30, regeste. Hotarnica Ghermăneştilore 

Costandin Cuza asessor jud. de Fălciu merge și a- 

lege hotarele mosiei Seerondneştilor despre. Merești 
pentru a se curma pără între căpit. loan Mighiul, i: 

Alexandrachi, C. Corne şi între razeşii de Merei 
oader Hangan, C. Hangan, |. Hangan şi lordachi Mis 

rean ; se ia de baza hotarnica din 7268 an. 

(1760) și se găsesc.
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2) în marginea dinspre Orțești, ce vin pe din sus 
de Ghermâneşti, podișul de la movila lui Scripcă despre 
st. g. 3 Palme până în piatra Mereștilor — 531 st. 3 P. Şi sau mai măsurat 31 st. în jos pe podiș, ca să 
iasă întocmaj 562 st luni 30, 

Din acestea s'au dat : 8 st. 3 palme Capit. loan Mighiul 3 st. tot lui], Mighiul, despăgubire pentru o bucăţică de loc din Albiţa, ce a rămas ră- zeşilor de Merești. 
| 

b) la mijlocul moșiei, pe sleahul Ghermăneştilor, Prin gura vaij Cânipei, s'au găsit pâna în moșia Ortesti “stânj. aici făzeşi de Merești stapâneau S st. şi s'au împăcat sa-] dea în două, adică 42. pol. 
st. să-i stăpânească Tăzeșii de Merești şi 42 pol. st. 
să-i stăpânească, răzeşii de Ghermaneşti. lar Căpit. 
lon Mighiul i s'au dat 146 stânjăni și 1 palmă, în ca 
se cuprind 3 stânjeni daţi despăgubire pentru cotul A 
bița de peste Prut, iar răzeșilor de Mereşti li s'au da 27 stânjâni, 

. 
C) măsura Pe malul Prutului au eșit 1007 stânjăni 

din cari s'au daţ 191 stânjani căpit. |. Mighiul. | Iscălesc : Toader — sin Apostul Hanganu, C. Han gan, lonita Hanganu, lordachi Mistreanu răzeşi de 
creşii : V. Crâste ], Cazan, |. Croitoriu, Vasile Mi- ghiul, V, Frone, Ioniţă Cazan, C, Cornea, lon Vasi- 

lachi, Neculai Varlan. '- 

353. 1837 lunie 3, Tegeste, Pentru Ghermăneşti. Judecătoria țin. Fălciului întăreşte hotarnica râdi- 
d 

udecătoriei, cu No. 200, fiind ândurora Părților. (Prezident 
Lasc. Mihalachi Câminar, Gr, Codreanul med. dir. Lu- pâșcu sulger, 

354. 1837 lunie 12, Tegeste. Pentru „Judecătoria de Fălciu (Lasc, Codreanu medelnicer 

Ghermănești, 

Mihalachi că minar, Gh: ; dr, Lupaşcu Sulger) scrie adresa
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cu No. 3326 cătră căpitan loan Mighiul ca la 30 Av- 
gust să vie la termen în pâra, ce are cu răzeşii de 
Ghermăsești. 

355, 1837 luni 24, regeste. Pentru Drăceni. 

” Zapisca canțelariei domnescului divan supt No. 1445 
cătră polc. Ioniţă Buzne în pricina ce are cu aga ilie 
Cogalniceanu pentru o parte de pământ din trupul Dră- 
cenilor, că a pierdut termenul apelaţiei. 

La 26 luai Ioniţă Buzne face întâmpinare asupra 
acestei adrese. 

356. 1837 lunie 26. regeste. Pentru Drăceni. 

Adresa judecătoriei de Falciu (Gr. Codreanu med), 
supt No. 2337 cătra Alex, Buznea că urmând a veni la 
faţa locului spre a se aduce întru îndeplinire hrisovul 
domnesc de subt No. 84 pentru deosebirea părților ce 
aga Ilie Cogalniceanu are în Drăceni, să vină la satul 
Râpile cu hârtiile ce le are în această pricină. 

"357. 1837 lunie 30. regeste. Pentru Drăceni, 

Veniamin Roset arhimandrit, împreună cu marturii 

Filaret Apamias şi Scarlat Miclescu agă adeverează 
că documentele moşiei Drăceni sânt la dânsul, de oare 

ce el a numarat Catrinei Buzneoae 10500 lei prețul a 

300 galbeni,*cu care fratele sau hatm. Matei Roset a 

răscumpărat moşia Drăcenii de la aga Ilie Cogălniceae 
nul cu dreptul de var primar cu post. Iordachi Roset, 

care vânduse moşia agâi Cogălniceanul. 

358. 1837 Avg. l2. regeste Pentru Drăceni. 

__ alba Ecateriaei lonița Buzne polcovniceas? N 
IVân în pricina samavolniciei ce pătimeşte, ol ide 

Polc. loniță Buzne și fiul ei Alexandru, caii stau înc ide 
mai multe luni în pâra ce a avut cu agă Lie părților 
Ceanu pentru răscumpărarea CU 300 galbeni ape 
din moşia Drăceni,
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359. 1837 Avg. 30. regeste. Pentru Drăceni, 
Jalba pPolcovnicesei Catrina Buznea cătră divan în pricina pârilor ce are cu aga lie Cogălniceanu pentru răscumpărarea părților din Drăceni, pe care le-a cum- părat de. mai bine 'qe 4 ani soțul ei loniță  Buzne cu 300 galbeni de 14 hătmăneasa Smaranda Rosăt, ancelaria pune încheere că împlinitorul îndatori- rilor logofătului dreptății a cerceta şi înainti lucrarea, 

360. 1837 Sept. 2. regeste. Pentru Drăceni, 
Jalba Catrinei Buzne Polcovniceasă cătră departa- mentul pricinilor din lăuntru în pricina ce are bărba- tul ei Ioniță Buzne cu Matei Rosăt hatm, şi Ilie Co- gălniceanu aga pentru Drăceni. Cere mila să dea dru- mul din închisoarea agiei soțului său cum şi fiului ei pentru nepredare de documente. 

361. 1837 Octombre 2. regeste. Pentru Drăceni. 

ii va număra 300 galbeni blanci, ce e] a dat hătmă- nesei Zmaranda Roset. la răscumpărarea unor părți din moșia Dracenilor, 

362. 1837 Oct. 2], regeste. Pentru Drăceni, 
Jalba Catrinei Buzne cătră Divan în pricina răs- 

cumpărării moşiei Drăcenii cu 300 galbeni de la aga 
Ilie Cogălniceanul. Tot odată se jalueşte şi de închi- derea soțului ei, Ioniță Buzne POlc. care stă închis la 
Poliția agiei de mai bine de 3 luni de zile. La 25 Oct. se pune rezoluție că jăluitoarea să-și 
ia banii, de unde îi are depozitarisiți (Şef secției jalbilor
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„__ La 12 Febr. 1838 o altă jalbă a Catrinei Buznea 
în privinţa aceluiași obiect ; pe care jalba la 22 Febr. 
se pune rezoluția „dmlui logofătul din lăuntru va stârui 
a se da banii cuveniți după hotărârea divanului dom-. 
nesc și a lua docomenturile după care să se sloboadă 
pomenitul îndată de la închisoare.“ 

363. 1837 Dec. 8. regeste. Trei jalobe Buzneşti. 

„_Jalba Catrinei Buzneaoe cătră departamentul pri: 
cinilor din lăuntru spre a elibera din închisoare pe băr- 

batul ei și pe fiul ei Alexandru Buzne, închişi pe ne- 
dreptul ca să dea docomenturile moșie Drăceni în pâra 
ce are cu aga Ilie Cogalniceanu. Face istoricul proce- 
sului început la 1830, şi se sprijină pe art. 302 din 
Reglementul organic care opreşte închisoarea pentru 
afaceri civile de pământ. - A 

—In 1837 Dec. 13 aceiaşi jalba în același obrest 
O face și Ioniță Buzne cătră consulatul rosienesc. 
___In 1837 Dec. 29 face aceiași jalbă mai pe scurt 
in ruseşte. 

364, 1837 Dec 16, regeste. Pentru Răpile 

„15. de Fălciu [loan paharnic] serie supt No. 6133 
Privighitorului de Podoleni să aducă întru împlinire re- 

Zoluția în ceia ce privește cei 8 stânjăni moșie ce a 
Căpitan loan Mighiul în Râpile, luata în schimb. de d 
heorghe și Ioniţă Teclici, cu actul judecătoriei din 

Dec. supt No. 6154. 

365. 1837 Dec. 17. regeste. Pentru Drăceni. 
o ienes 

Jalba lui Ioniţă Buzne cătră consulatul rosienes contra samavolniciilor ce pătimeşte din partea i | 
, |- 

elor judecătoreşte în pâra ce are cu âgăâ Ilie Cogă - 

niceanu pentru Drăceni. 

366. 1837 Dec, 18. regeste. Pentru Orţăşii- : domnesc di- 
Alex. Buzne se jăluește cătră înaltul L 

Van contra agai Ilie Cogălniceanul, care ținând nu se șt 

N
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Supt ce formă psmântul răzeşilor din Orţăști ca să nu. fie tractarisit cu aceasta pricină  <mă ţine la în- chisoare Pentru pricina ce are cu părintele meu», 
367. 1837 Dec, 21, regeste, 

O adeverinţă de plată făcută cu măsurarea moșiei pe malul Prutului, dar că fiind apele mari nu s'au putut pune încheerea jurnalului judecătoriei. 
368. 1838 Ghenar 28. regeste. O jalobă (ruseşte şi Moldoveneşte). 
Catrina soţia lui Ioniță Buzne se jălueşte COnsu- latului rosienesc că de 8 Iubi stă închis la agie soțul ei Ioniţă Buzne, care e pe moarte, cum şi fiul său A- lexandru Buzne însurat și cu 6 copii mici, fără nici 0 vină în pâra ce a purces contra lor aga Ilie Cogălni- ceanul. Cere dreptate. 

369. 1838-Febr, 4, regeste. Pentru Drăceni, 

Ioniță Buzne se jălueşte Consulatului rosienesc că se afiă de 8 luni la închisoare împreună cu fiul său Alexandru, ȘI el însurat şi că pentru a-şi câştiga drep- tatea ce i s'a răpit în pâra pornită de aga ilie Cogăl- niceanul contra lui pentru Drăceni, cere ajutoare și să-i pună la dispoziție 4 hârtii : jurnalul judecătoriei din 1836, și jalbele lui din 7 lulie, 3 Sept. şi 20 Oct. 1837, iar . celelalte acte pomenite prin jalba sa din Decev. 1837 să se păstreze de înaltul consulat. 
370. 1838 April 18. Tegeste. Pentru Scrivuleni, 

Iordachi Meleghi face raport la is. de Fălciu că în adevăr a gasit pe Gh. Teclici stapânind pe nedrept cei 8 stânjini ce-i lui luase în Schimb_ căpit Ion Mighiul de la Antohi Teclici. Cum însă Gh. Teclici nu voeşte a-i înapoi, trimeie afacerea la isprăvnicie să reguleze. In 28 April face alt raport că Gh. Teclici nefiind
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374. 1838 April 30. regeste Pentru' Ghermăneşti. 

_“C. Cuza cilenul judecătoriei de Falciu scrie lui lon Mighiu căpitan ca sa fie 25 Mai la judecată pentru tra- gerea liniei desparțitoare între Ghermănești şi Merești. 

372. 1838 tuli 28, regeste. Pentru Scrivuleni. 

Is. de Fălciu scrie cu No. 4179 lui Iordachi Me- 
leghi mazil Și pașnicilor din satu! Răpile să meargă Şi 
să oprească fânul cosit de Gh. Teclici de pe cei 8 
Stânjăni ce-i are căpit. loan Mighiul luaţi în schimb la Scrivuleni, 

373. 1338 luli 28, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

„Răzeșii de Ghermăneşti, în număr de 34, dau chi- 
Zăşie căpit. loan Mighiul că umblând în judecăţi 7 ani 
Pentru a li se dezbate moşiile, de nu vor lua parte la 
cheltueli, să aibă a le lua părţile lor din Cotul Gher- 
Mâneştilor. | 3 

Iscălesc : Ion Cazan, |. Croitoriu, Gh. Croitoriu, 
Ştefan Zamfir, Mih, a Zahariei, Ioniță Cazan, V. Froni 
Sârghi Cazan, |, |. Cazan, Şt. Văzdoagă, Tudosă Buş- 
tiuc, Cozmascu, C. Corne, Petru Mauole, |. Vâscu, 
Andrei Vâscu, Mih. Onofrei, N. Stoica, T. Alexandra- 
Chi, N arlan. 

| 
În 31 Iuli 1838 privighitorul de ocol Podoleni în- 

“redințaza chizaşia (Gh. Bopovici). 
n | Sept. 1838 judecătoria de Fălciu încredințază 

CU No. 207 această chizăşie [Prez. Lasc. Mihalachi 
Căminar, lamandi, C. Cuza director Lupașcul. 

374, 1838 Dec. 17. regeste: Pentru Orţăşti, 

Alex, Buzne face jalbă înaltului domnesc divan 
că la termenul da judecată ce-l are cu răzeșii de Or- 
faşti, aduce înscrisul monahului Maxim Boureanul din 
Ș32 Mai 1], rugând a se amâna judecata, întru to 

ȘI pâna acum s'a împleticit această pâră mai mulți ani,
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375. 1839 Ghenar 8. regeste. Pentru Ghermăneşti. 
„_Învoială între Radu Arhire și Nec, Arhire și cum- . nata lor Gafiţa, soție de al doile a fratelui lor Simion Arhire, căreia îi dau 3 palme 6 parmace din Gherma- „neşti ca răsplată zestrei ce au adus la casa fratelui lor. Iscălesc ca marturi : lon Mighiul, Nastasă Chitic, Andrei Stihi, C. Beşiiu, C. Enciu, Sim, Stanciul pasnic. V. Vicol pașnic în satul Răpile, Mihalachi Popa scrie Zapisul 

, Pecetea : ținutul Fălciului 1834 satul Răpile. 
376. 1839 April 27. regeste. Pentru Ghermăneşti. 
Is. de Fălciu scrie adresa No. 2285 cătră privigii torul ocolului Podoleni în pricina jalbei căp, loan 1 ghiul contra răzeşilor de Râşești 1. Hanganu, C. aL ganu, loniță Hanganu şi Iordachi Mistrean pentru înc carea ce fac cu istele nlizei ce are pe Ghermănești, € A . Aziz Aa: -i si 

laudându-se că-i vor zdrobi ciolanele, râdicându-i $ viaţa, 

377. 1839 Mai 26. regeste. Din hotarnica Râșeștilor; 
Se face o nouă hotarnică a Râşeştilor şi a Hru- benilor, pentru a se curma pricina începută între spa” tar V. Pogor şi Episcopia de Huși. Hotarnica scrie : începând cu: măsura din margine cea din sus a movi- lei Răbăei în „linie dreaptă până în hotarul moșiei Su- leni, [azi Duda] cu: 20 Stânjăni mai la vale spre răsă- rit de o piatră a Sulenilor au găsit peste tot 2200 Stânjăni gospod. din care 1100 stânjăni sau dat dm- sale spătar Vasile Pogor pentru 2 trupuri de moșie ale sale anume Orgeștii şi Bălăneștii, şi 1100 stânţăni sau dat Episcopiei ; iarâşi pentru 2 trupuri de moşie anume Râșeștii şi Hrubenii. | 

378. 1839 Mai 26. regeste. 

Preşedintele Tribunalului de Fălciu respinge pro- testul  vechilului Episcopiei de Huşi, întru împlinirea hrisovului din 1818 lunie 27, Prin care se  împăciuiau părțile în pricinile pentru Râșești şi Răbăia, urmând a stăpâni pe jumătate Iordachi Fote și jumătate Episcopia,



.
—
 

Pe deasupra, iar nu chiar pe ma 

Sau găsit numai 963 stângeni, din câre 

299 

379. 1838 luli 1. regeste. Pentru: Ghermânești, 

Sărdar C. Cerchez scrie cu adresa No. 84 cătră 
răzeşii de Ghermănești: Gr. Burghele căpitan, “şi lon 
Michiul căpitan că penţru a 3-a oară li se pune termen 
la 15 Avgust să-și aducă inginer să pună'capât pro- 
țesului ce-l au cu răzeșii de Merești. Neaducând nici 
de astă dată ingineriu, della lor se va trimite la ar- 
hiva statului ca fiind proţesul închis. - 

380. 1838 luli 28, regeste: Pentru Cotui Ghernrăneşii, 

13 răzeşi din Cotul Ghermăneşti în numele: celor 
34 răzeşi, ce se află trăitori acolo, dau hârtie la «măna 
căpit. loan Michiul că vor lăsa în pace bucata de mo- 
șie ce o are fără selişte în sat în Ghermâăneștișiiar a- 
vând trebuinţa de ea, se vor alcătui: de:bună voe. cu 
dumnealui. 

Scrie zapisul Iftime Armenciu; martur Gr. Forşa. 

In 31 lulie privighitoriul ocol, Podoleni (Gh. Po- 
povici) încredințază actul. | . 

In 1 Sept. 1838 judecătoria de Huşi (prezident Lasc. 
Mihalachi căminar, lamandi clucer, C. Cuza) legalizaza 
actul cu No. 206, | 

381. 1339 iuli 23, regeste. Pentru Albiţa. 

Is. de Falciu: Beldiman postelnic catră pole. V Za: 
aria să cerceteze şi să facă ispaşă la Sricăclu rd ri îs 

lăcuitorii din Albiţa fac pe partea lui. lon Michiul « 
pitan din satul Râpile. | 

382, 1839 Avg. 17. regeste. Peniru Ghermănești. « 

C. Cerchez sărdar măsură a doua oa DR 
Ghermăneşti despre Merești, pe mal st măsurat 
eȘise 1007 stânjeni „din pricină cind atunce Prutul 

a sa măsura pe mal“, 
Ion; Mighiul 

e. i [I- 

vit hotărnicei din 7268 Iunie 30, i Sâ u. 
Surete şi Izvoade XVII. (Drăcenii) . 

Vărsat, unde era cu neputinţă de a
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st. 4 palme, ce i s'au măsurat din nou chiar din malul Prutului. 
| | „In 1839 Dec. 8 cu No. 6459 judecătoria de Falciu dă o copie legalizată (C. Cerchez, Iamandi, dir; Lu- pașcu. 

383, Fără an, (cătră 1839), Izvod de socoteală pentru Ghermănești, „lZvod de cheltuelile ce sau cheltuit în pricina a două coturi din trupul moşiei Ghermănești, 1.10 parale pe o jalobă. 
1.10 parale pe altă jalobă. 1.10 parale pe alta jalobaă. 3.20 pe Otnoșenie cătra isprăvnicie. 3.20 pe alta otnoşenie. 
1.10 pe o jaloba. 
1.8 pe 2 ocă vin Privighitorului la măsurat 1.10 pe alta jalobă. 

12.— cheltueli cu. drumul la Eşi. | “an PE O căpătână de zăhar la prezident. „2.20 pe un perilipsis 
160.— două COȘuri piatră, 

i 40.— cheltuiţi în 2 Săptămâni, însă 5 zile şi 5 nopți cu calul la han 
| pa pe altă jalobă, în total 40 zile pierdute. 

35.20 daţi de 1. Cazan Privighitorului când au măsu- rat coturile. 
1.10 perelipsis plătit de 1, Cazanu O omului martur la vade. | 40.20 

. 

Ghermăneştilor n 4] lent moșie din cotul > NU vrea ș e ea i] logon plătind cheltuelile făcute. 5 Or analogon,
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e 3$5. 1839 Noem. 20, regeste. Pentru Ghermăneşti, 

„_ Giudecătoria de Falciu (Lasc. Mihalachi căminai Giudecăt c, căminar 
prezident; dir. Lupaşcu), scrie adiesa No. 6163 cătră 
stai iu căpitan să împărțască cu analogon din 
cl ii râscumpăraţi prin mijlocirea lor din moşia 

ermăneşti, Pune termen la 2 Decembre. 

386. 1839 Decemb. 28. regeste. Pentru Cotul Ghermăneştie 

C (ludecătoria de Fălciu (Lasc, Mihalachi. căminar, 

câpit Ăg ez, dir, Lupaşcu) scrie adresa cu No. 6722 

tul Gh an Mighiu în pricina ce are cu răzeșii de Co- 
ermăneşti, cari cer împărtăşire. 

387. 840 Ghenar. 16. regeste, Pentru Cotul Ghermănăști. 

ban copie adiverită de judecătoria de Falciu (prez. 

0. Lu i Lambrino, asesor clucer Iancu: lamandi, dir. 

afacerii iu suiger, asesor sărdar C. Cerchez) că della 

herma intre căpitan Ion Mighiu și răzeşii de Cotul 

ca d nești s'a închis prin lucrarea la faţa locului şi 

ar. jalba răzeşilor nu se mai poate lucra. 

388, 1840 Mart, 23. regeste. 

aloe PiScopul de Huşi—Sofro 
ă pentru aducere întru îndeplinire a 

818 lunie 29, de oare ce hrisovul din 

aducea jignire Episcopiei în stăpânirea sa în 4 

i Pogor Episcopia S . 

au Gespre părțile spatarului Vasile . 

mătate se da în doua: jumătate lui Vasile Pogor şi ju 

1732) să ție Episcopia; potrivit hotarnicei din 

PrupuPă acea hotarnică moşiile de o parte şi alta a 

ân ului stateau astfel: Orzăștii şi BA/dneși una 

tul Să. alta pe laturea dreaptă â Prutețului și a Fru- 

ni. » lar pe malul stâng veniau față în faţă Todirce- 

» Negeștii şi Mălăeștii. 

nie— înaintează domniei 

hrisovului din 

1837 cu No.
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389, 1840 April 30. regeste, Pentru Merești, 
Is. de Fălciu (spatar Donici) scrie cu adresa No. 2939 câtra Privighitoriul de ocol Podoleni, in pricina jalobei căpit. loan Mighiul din satul Râpile contra ră- zeşilor de Merești; să cerceteze încălcarea și să aşeze Pietrele de hotară la locul lor, 

390. 1840 Iunie 6, regeste, Pentru Mireşti. 
Is. de Fălciu Donici Spatar scrie adresa No. 4083 cătră privighitorul de Podoleni ca răspuns la raportul No. 210 din Mai pentru întinderea razeșilor de Mirești pe părțile căpit. loan Mighiul din Ghermănești și po- ronceşte să fie aduşi la isprăvnicie spre a-și primi pedeapsa. 
La 29 Iunie privighitoriul de Podoleni [loan Lașcul răspunde pe aceiași hârtie să s'au învoit cu jăluitorul Și că nu vor mai Pricinui stricăciune.- 
391. 1840 iulie 1, regeste. C scrisoare. 

„Scrisoare particulară adresaţă căp. lon Michiul de cătră C., Corne și Nastasă pentru schimbul facut cu ici și rag despre Vasile Te- clici, cum şi de faptul ca lie Cogălniceanul a rămas deplin stăpân pe moșia Micleascăi, de și ei ca răzeși au dreptul la acea moşie, 
--392, 1840 lulie 18. regeste: Pentru Ghermănești, 

Cumpăraţi de căp, loan Mighiu V, Glodeanul ispravnicul de a- 
prozi. 

39%. Fără an, Un Tăvaş, 

»Dumnalui âga Ilie Co se va. afla la logofeție îm cumpărăturii moșiei Gher 

Sălniceanul la 10 ceasuri Preună cu Zapisul în pricina măneștii luj Gheleme. Ă 
lunie 13. 

ispravnic
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394. Fără an, cătră 1840. regeste, Note de bani, 

Căpitan loan Michiulare a da aceste monete bani. 
384 lei în 24 irmilici vechi |câte 16 lei vine irmilicul). 
117 lei 20 bani în 5 galbeni olandezi [câte 35 lei și 

20 parale vine galbenul]. 
6. 20 bani în 2 sorocoveţi pol și 10 parale mărunte. 

=— 968 lei fac dați. _ 
lar polcovnicul C. Chitic are a da: | 

284 lei în 8 galbeni olandeji [câte 35 lei 20 parale 
vine galbănul]. 

16 lei un irmilic' vechiu 
14 lei un irmilic nou | | , 

— 314 lei fac şi din care se scad-71 ei a lui 

“loan Popa pentru cautie. 
=— 385 

105 ce are ai mai da 
== 490 lei fac. “ 

Deci 1568 lei căpitan [. Michiul | | lei 
385 lei polcovnicul C. Chitic, mai puțin 7 lei 

ce să scad -de la lon Popa. 

== 953 fac dați. 
105. 20 are să mai dee Chitic 

=— 1058 fac peste tot. 

395. 1841 Februar.10, regeste, Pentru Ghermăneştie 

Judecătoria de Fălciu (|. Lambrino ban, D: ME 
Pâșcu), scrie adresa No. 536 câtră căpitan loan în 
Shiul să vină la judecătorie cu învoiala câse hliza 
ceia ce priveşte 8 stânjeni moşie, ce-i are zi Vasile 
Burghelească şi pe cari isprăvnicelul de apro 
lodeanu nu vrea să-i predea. 

3%. 1841 Febr. 20. regeste Pentru Ghermăneştt | 

“ „ Panu, dir. Te- 
udecători Iciu (D, Lupaşcu ohi 

odori) scrie adresă No 671 cătră căpitan lon Misa 

loa Pus termen la 10 Martie Să +9 stanjeni pă- 
Glodeanul ispravnicul de aprozi pentru Lo | inesc. 
mânt, ce-i are în Ghermănești din pătiânu g
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397. 1841 Mart 11, regeste. Pentru Ghermănești. 
„Judecătoria de Falciu închee jurnal No. 3432 în pricina dintre căp. loan Mighiul şi Vasile Glodeariul isprăvnicel de aprozi pentru 8 stânjeni Pământ din Ghermăneşti, ce-i ține loan Mighiul în stăpânire după învoiala din 1832 Iunie 14, se respinge cu totul noua cerere a lui V. Glodeanul pentru a se strica această învoială. 

sluger Dum. Lupaşcu, director Teodor, iar asesorul Anastasă Panu dus în Otpuscă cu voea marei logoteţii. 

loan Mighiu din Râpile în ceia ce priveşte distribuirea 

399. 1841 Iulie 2, Tegeste. Pentru Ghermănești, Is. de Fălciu (Iamandi ban) scrie “adresa No. 2630 privighitorului de ocol. Podoleni să cerceteze din nou pricina dintre Căpitan loan Mighiu şi răzeşi de Merești pentru o hliza ce are în trupul Ghermăneştilor, aleasă de cilenul judecătoresc încă din 1837. şi anume 108 
stânjeni capăt despre âpus și 146 st. la mijloc și 191 
st. la capătul despre răsariţ., In 15 August Lascu Privighitor raportează în do- sul aceleiaşi hârtii, „sau hotărât a stăpâni după drep- tate pe pravăţul pietrilor hotară“, 

400. 1841 tulie 10, Tegeste. Pentru Ghermăneşti. Judecatoria de Falciu cu adresa No..3128 (|. Lam- 
rino ban, Panu, dir. D. Teodor) scrie căpit. loan 

Mighiu sa vina Ia judecătorie în Pricina ce are cu Va- 
sile Glodeanu isprăvnicelul de âprozi pentru 8 stânjeni . 
din hliza Glodenească.
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401, 1841 Oct, 2, regeste. Pentru Ghermănești, 

| Judecătoria de Fălciu (1, Lambrino, D.. Lupaşcu 

dir, Teodoru), scrie adresa No. 4219 căpit. loan Mi- 

ghiu din Râchi să vină să se judece la 16 Oct. în pri- 

cina ce are cu V. Glodeanul ispravnicul de aprozi, 

pentru părţi din Ghermăneşti, 

402, 1841 Oct 21 r=geste. Pentru Ghermănești. 

di Judecătoria de Fălciu (|. Lambrino ban, Panu, 

ir. Teodor) scrie adresa No. 4542 cătră câpit. lon 

Mighiu ot Râchi, că nefiind față la termenul de 15 

Oct, în pricina ce are cu V. Glodeanul isprăvnicel de 

aprozi pentru Ghermăneşti să vină la 1i Noembre cu 

dovezi ce va fi având spre a lua sfârșit pricina, 

403. 1841 Noembre 10. regeste. Pentru Ghermăneşti: 

Sardarul Alecu Gheliman cere protimisire în par. 

ea sa părințască din Ghermaneşti, cumpărată de tatal 

său încă din 1795 Noem. 23. şi vândută de maică sa 

lon în nevrâsnicia lor căpitanului ghiu ot Râpile. î 

404, 1844 Noembre 13. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Judecătoria de Falciu (|. Lambrino ban, Pascu, D- 

Lupaşcu, dir. Negurâ) scrie adresa No. 4955 cătră Că- 

5 Dec. să 

pitan loan Mighiu că s'a pus termen a | 

i judece cu ispravnicelul de aprozi V. Glodeanu pen- 

ru pământul din Ghermănești. 

geste, Pentru Ghermănești. 
| 

Judecătoria de Fălciu (prez. ban | Lambrino, Pa- 

scrie adresă No. 

405. 1841 Noem 13 ie 

nu, D. Lupaşcu, dir. D Negură) 
4984 căpi cu, Gr. L- eri cu copie de pe jalba 

pit don Mighiu 2 Rae Crivina pamântului 
ui Alecu Gheleman, sardar, îi 

Umpărat de la maica jaluitorului.



216. 
406 1841 Dec, 12. regeste. O învoială, 
Căpitan loan Mighiul capata învoiala de la răzeşii de Ghermâneşti, curgători din bătrânul Moşesc, Câză- Nesc şi Loghinesc că umblând în judecată cu post. lie Cogolniceanul încă dela 1830 pentru răscumpărarea 

Şii îi cedeaza -luj toată partea lor, Iscălesc: Ion Croitorul, Ion Căzan, V. Froue, T. 
riste, Gh. Croitoriul, M. Onoireiu, Paval Carpu, V. Tănăsăscu, 

Zapisul e iscalit de vornicul satului (Vas. Alexan- 
drachi) şi de pasnici [C. Corne, |, Cazan] şi s'a pus 
şi pecetea Satului : țânut Fălciiului, satul Cotul Gher- 
mănești 1840 și 1646; 

407. 184 Dec, 17. regeste, Pentru Ghermăneşti. 

408, 1841 Dec. 18, Tegeste. Pentru Ghermăneşti,
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409. 1841 Dec. 22. tegeste. Peritru Ghermăneşti, 

„Judecătoria de Fălciu [lamandi, D. Lupaşcu] scrie 

căpitan loan Mighiu adresa No. 5571 că s'a puș ter- 

men la 31 Aug. 1842 în judecarea pricinei ce are cu 

sardar Alecu Gheleme pentru pământul din moşia 

Ghermănești. 

40. 1842 Ghenar 30. regeste.- Pentru Ghermăneşti, 

Judecătoria de Falciu cu divergența de păreri cu 

prezidentul ei ban |. lamandi, da rezoluție: în proțăsul 

unei părți de moşie din Ghermăneşti vândută agăi Ilie 

Cogălniceanu, acum post, de Catinca Darie mama lui 

A. Gheleme sardar, de şi moşia moşia - fusese cumpă- 

rată de tatăl sau de la un cumnat al său C. Darie. 

la sprijin aduc 2 zapise, unul din 1793 luli 18 

şi altul din 1795 Noem. 25, din care se vede câ C. 

Darie vinde catră Gheleme moşia sa din Ghermâăneşti 

cu 600 lei. 
| 

411. 1842 Ghenar 22, regeste. Pentru Gnermăneşti. 

„Judecătoria de Fălciu (lamandi, D. Lupaşcu, p. dr. 

Negură) scrie adresa No. 349 cătră căp. lOan: Mighiul 

că Sa fixat termen la 10 Febr. în procesul ce-l are 

Gr. Burghelea cu razeşii de Ghermanești pentru pământ 

întru cât s'a aflat că şi D-sa cât și razeşii de Mereşti 

au drept la pământ în Ghermăneşti. Cere să fie față 

la judecată cu dovezile ce le va îi având. 

4 2. 1842 Ghenar 8. regeste. Pentra Ghermăneşti. 

cai ivighi- 
| Is. de Falciu (N. Roset agă). scrie cătră privig! 

torul de ocolul Abioleni şă aducă întru îndeplinire 

rezoluţia încheiată de judecatoria ţinutală dintre Lon, MA 

chiul cap. și isprăvnicelul de aprozi V 0 

pentru pământ. 
mănești. 

D. Lupaşcu, dir, 
G42 cătră câp. 

413, 1842 Febr. 9. regeste, Pentru Gher 

Judecătoria de Fălciu (Iamandi, 

Teodor, șef Negură) scrie adresa NO.
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„loan Mighiul că la 13 Mart se va regula prin isptrăvnicia 
de Fălciu valoarea stânjenilor, ce-i reclamariseşte în proțesul cu sardar Alecu Gheleme. din Ghermâănești. 

414. 1842 Febr, 13. regeste. Pentru Ghermăneşti Judecătoria de Fălciu (amandi, D. Lupaşcu; dir. Teodor șef Negură) scrie adresa No. 734 cătra căp. loan Mighiul că s'a pus termen la 20 Febr. în proțăsul ce-l are cu Gr, Burghele şi cu răzeşii de Ghermăneşti, 
415. 1542 Febr, 23, Tegeste, Pentru Ghermăneşti. 
Judecătoria de Fălciu, (lamandj D. Lupaşcu, dir, 

Teodor) scrie adresa No. 864 cătra căp. loan Mighiul că sa pus termen la 16 Mart în Pâra dintre el şi ră- 

416. 1842 Manţ 15. regeste. O scrisoare, 

ălciu suma de 1500 lei depozitarisiţi în termenul legal 
de 30 zile, începător de [a 22 Februarie ; mai scrie că 
Păi, C. loan i-a trimes Ştire prin post. Ilie Cogălni- 
Ceanul că încă până azi Nu S'au primit banii în de- 

417. 1842 Mart 19. regeste. Pentru Ghermăneşti, Judecătoria de Fălciu (lamandi, Panu Gândul me-
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48, 1842 Mart 26. cegeste. Pentru Ghermăneşti. 

judecătoria de Fălciu |Panu, Gândul med. p. di- 

rector Negură], scrie adresa No. 1448 cătră căp. loan 

Mighiul că s'a pus termen la 27 April în proțesul ce-l 

are cu sardar A, Gheleme pentru Ghermâneşti. 

A9. 1842 April 16. regeste. Pentru Ghermăneşii. 

„Judecătoria de Falciu [lamandi, Panu, dir, Teodor] 

scrie adresa No. 1806 cătră căp. loan Mighiu că sa 

fixat termen la 11 Mai în pâra dintre el şi răzeşii de 

Mereşti (Gr. Burghelea] şi cei de Ghermanești [is. de 

aprozi V. Glodeanu] . 
| 

420. 1842 Mai 14, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Judecătoria de Fălciu [Panu, Teodor spătar, Gân- 

med. dir. Teodor], scrie adresa NO. 2249 căp. loan Mi- 

ghiu, că nu-i poate da copie de pe socotinţa încheiată 

în proțesul cu sard. Alecu Gheleme, de la 27 April, . 

nesosind la isprăvnicie de Fălciu âctul preţeluirei va- 

loarea acestui proțas. 

Mai Cap. loan Mighiu ceruse copie cu jalba din li 

ai, 
| | 

421. 1842 lunie 8, regeste. O jalobă. | 

lobă cătră logofe- 

__ Căp. loan Mighiul înaintează ja 

ţia cea mare în pricină de pământ în Ghermăneşti- 

spune că la 1826 luli 28 Catinca Darie îi vinde partea 

ei de moşie din Ghermăneşti 'aăi Jjie Cogălniceânt 

(acum postelnic). El a ținut-O supt chip de posesor 6 

ani de zile «când aflând Mighiul deschide proțăs de 

răscumpărare 
cu dritul protimisirii> fiind d-lui llie Co- 

gălniceanu strein fără să aibă vreo împărtășiie” „Lă 

1830 luli 15 câştigă proțăsul Ia desfiinţatul divan de 

întărituri, plăteşte prețul -ascumpărării ȘI-ȘI 14 moşia 

în stăpânire până astăzi“, 
, 

La 1841 sardarul Alecu Gheleme, fiul vanzatoare. 

Catinca Darie desctiide proțăs de cascumpărare fiind "e



şie părintească. Judecatoria la 30 Ghenar îi da câștig de cauză, cu toate că era la miiloc un act domnesc 

La patru “Iunie se Pune rezoluție cu No, 3340 şi Să ceară della de la judecătoria de Fălciu ȘI să se - trimeată la marea logofeţie, 

422, 1842 luni 12. Tegeste. O scrisoare a lui Ille Cogălniceanu. Ilie Cogălniceanu post. scrie pan. C, Ioan sameșul țin. Fălciu în chestia răscumpărărei cu 1500 lei a pă- mântului din Ghermănești de la frații Gheleme, 
423, 1842 Noembre I, regeste, Peutru Scrivuleni: 
Zapis „Prin care pole, C. Chitie vinde căp, loan Michiul 3 "| stânjeni din Scrivuleni câte 4 galbeni stânjenul, ce Şi el îi avea Cumpărați de la |, Popa. Iscălesc: C, Chitic pole. V, Popa martur, Nastasă nitic pasnic, C. Miku pasnic, lerei V, Burca scrie za- 

pisul. a 
Pecetea satului : țânutul Fălciului 1840 No. 1634: 

satul Râpile i Drăncenii cu hlizele, 

424. 1842 Noem, 14. regeste. Proţes, 
Se închee „Tezăluție'“: că hotărârea judecătoriei nu 

este formalnică, caci nu s'au chemat în judecată toate fe- 
țele Prigonitoare, și că dar după jalba căp. lon Mi- 
ghiu dată logofeţiei la 3 lunie cere să se înaintească 
lucrarea în pricină dupa lege și forme, 

425, 1842 Dec. 7, regeste Pentru Ghermănești, Judecătoria de Falciu (Panu, Gândul medelnicer, 
ir. 'Teodor]. scrie adresa No. 5666 cătră căpitan loan 

Mighiul că divanul domnesc a pus termen la 22 Ghe-
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mar 1843 în pâra dintre el și sardarul A.. Gheleme, 

pentru pământul cumpărat nelegai de la: maică-să săr- 

dăreasa. 

426. 1843 Febr. |. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Practicaoa domnescului divan-[vornic C. Sturza 

Iordachi Miclescu vornic, V. Beldiman vornic, Nec. Ghica 

vorni:, D. Mncu vornic, Nec. Grecianu. vornic, Gh. 

Hermeziu post.] în proțesul dintre sardar A.. Gheleme 

și căpit. loan  Mighiu pentru parte din. Ghermăpeşti 

vândută în 1826 lunie 28 de maica dsale Catinca; Da- 

rie agăi ilie (Cogălniceanu [acum post]. și răscumpărate 

de căp. Ion Mighiu cu 1500 lei: în 1830 1uli 15 „+ 

Divanul îi da dreptate numai lui Gheleme să-și 

scoată partea lui de moşie vândută, el fiind nevrăsnic, 

plătind 1500 lei, şi nici 0. alta. datorie, deoare jan Mi- 

ghiu şi-a: încasat venitul. 

427. 1843 Mai 22, regeste. Pentru (Ghermăneşti. 

Domnescul divan întărește anaforaoâ cur No. 351 

în proțâsul dintre Alecu Gheleme căpitan cu dum. oan 

Mighiul căpitan pentru o parte de moşie din Gherea - 

nești, care a dat dreptate lui :Gheleme să întoarcă a- 

vii răscumpărării lui lon Mighiul, întru 'cât era nevrâs: 

nic la vânzarea, ce a facut-o maică-sâ. +. 

Dar aceasta numai pentru partea le Gheleine 

nu şi a celorlalți vânzători iscăliți în 24” «- Catargi 

Intăritura e rta numarul 99 şi e iscălită de Catargi 

log,, St. Corne spătar. 

428, 1843 lunie 14. regeste. Pentru: Ghermăneşti d med 

__ Judecătorii de Falciu [sardar Teodor, Oi adresa 
dir. “Teodor, şef Negură] serie căp. Ioan UB judecată 

No, 2832 că termenul s'a fixat Ia 30 Aunie atit Gher- 
cu Gr. Burghelea și stol. V. Olodeanul pe 
mâneşti.
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429, 1843 Avg. 28. regeste, Pentru Ghermăneşti, 
Rezoluția judecătoriei de Falciu [prezident Teodor „Spăt. asesor Gândul med.] că la aplicarea pe teren a hotărârei judecătoriei din 1837 Mai. 20, pentru Gher- mănești pentru curmarea pricinei între Or, Burghelea că- 

Copia e scoasă în 8 Dec. 1838 şi legalizată de judecătoria de Falciu [Gândul mes. D. Lupaşcu direc. Popovici, şei Negură). 

430. 1843 Sept. 5, regeste. Pentru Ghermăneşti, 
IS, de Fălciu (sameș pan. C. loan) scrie cătră pri- vighitorul de Podoleni să cerceteze ia fața locului pricina dintre cap. [. Mighiul din satul Râpile și V. Grozăscu, care în tărie șia arat un ogor al său din „Ghermăneşti. 

| La 14 Sept, Privighitorul (loan Stroici sulger) ra- portează că s'au arat 30 prăjini fălceşti de și V. Gro- Zescul n'avea drept de cât la 0 prăjină ; cum însă V. Grozescul a arat ȘI sămănat cu Sămânţa lui i s'au dat O prăjini, iar Năstăsachi Mighiul fratele lui loan Mi- ghiul să ia 20 prăjini. Dar neîmpacându-se la fața lo- cului îi trimete la isprăvnicie să-i pună la cale. 
431. 1843 Dec, (4, regeste, Pentru Drăceni, 
Răzeşii de Draceni, trăitori în Leuşeni [Ioniţă Cor- ne și Costin Corne] iau asupra lor cheltuelele în pro- Cesul ce au pentru batrânul Hărăț din Drăceni cu aga Ilie Cogalniceanu, proces care până acum Pa purtat Cu pagubă Ioniță Buzne. Murind Buzne, soția sa Ca- trina nu mai putea duce procesul nici. pentru bătrânul Hărăţ, nici pentru bătrânul Manciu, ce-j țin pe jumă- tate Negru şi pe giumătate Zbăneştii. 

|



La sfârșit se va face analogon pe stânjeni pentru 

plata cheltuelelor, iar Catrina Buzne va plăti numai 

costul răscumpărării stânjânilor de la lie Cogălni- 

“ ceanu, 

432. 1843 Dekemv. 14, regeste. Pentru Ghermănești. 

Privighitorul de ocol Podoleni [I. Stroici sulger) 

scrie bilețel lui loan Michiu să vină la 16 Dec. la Co- 

tul Ghermânești pentru aplicarea pe teren a rezoluţiei 
din 28 Avg. | 

433, 1843 Dekemv. 16. regeste. Pentru Ghermăneşti.: , 

Privighitorul de ocol Podoleni [lon Stroici sulger] 

scrie adresa No. 304 cătră loan Michiul părtaş de Gher- 

măneşti ca să vină la aplicarea rezoluţiei din 28 Av- 

gust, căci „pentru ce anume obiect din care se înţă- 

lege că vrei a încurca cercetarea de la faţa locului . . 

ao nu trebuie a mă purta așa precum îţi este obi- 
ceiul:c, | 

434. 1844 Dek, 23. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Judecătoria de Falciu [Gândul med. D. Lupaşcu, 

dr. Popovici] scrie adresa e 5772 cătră căpitan loan 
ighiul că de oare ce proţesul ce-l are cu sărdar 

Gheleme la divanul apelativ nu s'a isprăvit, în pricina 
cu Ghermăneștii nu se poate judeca nici înainte. 

435, 1843 Ghenar 8, regeste. O jalbă. 

Căp. loan Mighiul scrie jalobă divanului apelati 
al țărei de jos, şi cere să se vânză prin mezat iica 
țile de moşie din Ghermăneşti cumpărate de la omis 
helemeştilor în 1826 şi de la ficiorii ei: lon comis, 

Ordachi, spatar Dumitrie, și sulger Alexandru. 

436, 1844 Febr, 28, regeste, Un zapis de bani- 

Sardar Gh. Stamate dă zapis la m cina Cu 
ghiul căpitan că Stat primit toți banii pentru pricina c 

Sârd. Alex. Gheleme. 

ana lui |. Mi-
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437. 1844 Avg. 20. regeste. Pentru Ghermăneşti. Privighitorul, de Podoleni [K, Râșcanu] scrie căp. loan Mighiul că s'a măsurat moşia Ghermăneşti din HOu după hotarnica râdicată de C. Cuza şi inginerul Năstăsachi Baiardi, li scrie să-și stăpâneasca pământul. 
438. 1845 Mai 7, regeste. O ispașă. 
Privighitorul de Podoleni [K, Râșcanu] scrie lui Pepa și N. Arhire mazili şi 1, Hanganu: vornic să iacă; ispaşă la stricăciunea ce a făcut în grâul. căp. Ion Michiu cei 7 cai aj locuitorilor din satul Cotul Ghermăneşti. 

| —In 8 Mai se cerceteaă stricăciunile şi -răzeșii [I. Cozmescu, |, Cazan, Gh. Cazan, Gr. Văscu, D. Ono- irei,..Sim. Lăcătuşu, Nec. Stoica vornic, T. Irimia pas- nic, "Nec. Arhire, V. Popa vornic de aghenție] dau în- Scris că „de astăzi înainte de, vor mai scăpa vitele să aibă; dumnelui a ne da câte cinci lovituri de vită. 
439; 1845 Mai 23, regeste, Pentru 'Mereşti. Privighitorul de Podoleni [C. Râşcanu] scrie lui V. Popa mazil și D. Miohiu Vichil.:de „mazili. ot. Râpile să cerceteze stricăciunile, ce răzeşii de Merești au fâcut cu vitele lor în țarină și fânaţul, ce-l are la Prut câp. loan Mighiul. | 
—in. 

cercetat și i-au împăcas aşa : pentru cele ce au cdlcat 
să nui plătească nimic iar „de astăzi înainte vor în- Srădi acea parte de. loc .ce este icu-„apropiere lângă casele lor“. 

440. 1845 -tunie II. regeste. Hotaraica Ghermăneştilor. Privighitorul de ocol Podoleni, C. Raşcanu râdică hotarnica Părților din Ghermăneşti, ce le-a răscumpă- rat căp. loan Mighiul de la vornic Ilie Cogălniceanu și pentru care a -aNut. judecata “CU şardar A.:Gheleme, du- 
PA, hotarnica din 1837 Mai 30, Şi pentru aducerea la itiplinire a „risovului gospod No. 8, urmat după vpi-
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441, 1845 luni 11. regeste. Hotarnica  Ghermăneștilor, 

Privighitorul de ocol Podoleni, C, Răşeanu râdică 

hotarnlca parților de: Ghermăneşti, ce le-a: răscumpârat 

căp. loan Mizhiul de la vornic Ilie Cogălnicean și'Pen- 
tru care a avut! judecată cu sardar M. Gheleme, după 

hotarnica din 1837 Mai 30, și pentru aducerea la: îm- 

plinire a hrisovului gospod No. 8, urmat după opisul 

cu No. 23...,, dar fiind ca de la pietiile pusă la: mijlo- 

cul moşiei în drum şieahul cel'mare și până la pie- 

trele din capătul moşiei di pe zarea dealuțiii: dispre 

apus este o întindere de loc foarte îndelungată, și du- 

pă socotinţa de la fața locului sau mai pus un. rând 

de pietre între acele din capăt moşiei despre! apus și 

între acele din ș/eag din drumul mare, adică! după za- 

rea dealului despre Chetrărie în: spre apus după” mă- 
sorişte făcută. trupului Ghermarieştilor în“priivire ȘI Cu 

linie acelorlalte pietre statornicite de faţă, Şi! "sau 

cuvenit precum trage a opta! parte și giumătate din 

trupul Ghermăneştilor dmsale Mighiulvi 124: stânjeni 6 

pâlme pe soma cărora sau şi statornicit petreie: 

Cu No. 5112 îsprăvnicia de Fălciu (V. Sturza vornic 

întăreşte hotarnica). 

442, 1845 Ghenar 3, izvod de cheltueli făcute de Ioan Mighiul cu 

aga lie Cogăiniceanul de la 1830 încoace. 

12 lei pe o jalbă rusască la Kisalev. 

5 lei, pe. o jalba cătră logofeţia ceâ mare. catut 

700 lei în 20 galbeni banului Chirica, câre au s 

de ap descoperit adevaratul prețu. | 

15 lei pe fo albă. şi un raport cătră mare logofeţie 

spre a sa slobozi o carte de plăștam spre 

dovedi adevaratul pre. _ Ș . 

35 lei pe o carte de das cătra vânzători Acel! 

părți. | cra îs 

12 lei FE un raport de la logofeţia Me“ ră 
prăvnicia de Dorohoi; ca Sâ supui a pri! 

zătorii carte de blăstăm. a - 

40 lia chieliurit “cu cu chiria ducire și iptgareire 

Surete şi. Izvoade XVII. (Drăcenii)
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42 lei am cheltuit cu ispravnicul de aprozi, . „4 lei la izbașa,. 
6 lei pe la aprozi în câteva rânduri, „30 -lei pe o carte a marii logoieții câtră isprăvnicia de Falciu spre a mă împuternici în stăpânire. 4 lei 20 paraie tij pe o jalba catră logofeţie ce mă depărta vichilul Cogăiniceanului din stăpânire. „„10 lei pe o carte de la logofeție cătră isprăvnicie spie a-mi împlini şi vinitul de la vechilul Co- | gălniceanului. | : | 150 lei pe o carte de giudecată. 

150 lei am cheltuit eu. | 10 lei am cheltuit eu cu rânduiţii ce iam adus la fața locului Spre a măsura acea parte. 15 lei pe o jalba şi pe o carte a divanului pentru | împresurare acei părţi despre megieşi. , 30 lei tij pe doo jalbe şi pe doo cărți a divanului cătră judecatorie în pricina cu răz:şii de Gher- mâneşti și Meraști. 
100 lei am cheltuit eu stând în giudecata cu răzeșii de Ghermâneşti şi Merăşti. 350 lei am cheltuit cu inginerii în doo rânduri cu pu- nere pietrelor. 

1500 lei am Tăspuns Cogâlniceanului după hotărâre di- vanului. 
| 1400 lei în 40 galbeni am cheltuit la giudecătoria ţi- 

orghe Stamati ce lam avut vichi] asupra sărda- nului Ghileme ce să sculasă ami luoa această Parte unul din fii vânzătoarei, 420 iei în 12 galbeni pe hrisov domnese şi opisul de aducere întru împlinire. 71 lei în doi galbeni cu rânduitul isprăvniciei de a- ducere întru împlinire după opis, “150 lei am cheltuit eu. stând la cheltuială cu Ghi- eme. | | | 10531 lei 20 parale fac toată chelțuiala până astăzi
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și fiind eu în stare bătrâneţelor și apropiindumisă sfâr- 

șitul și fiind că am cheltuit. toată stare ce am avut pe 

acest pământ care din. urmașii mei să vor împărtăşi 

din acest pământ și ni mă vor griji pe mine şi pe 
maicăsa că noi ca uni ci neam tot judecat nam putut 

a ne giijâ după cuviință, ci datori sânt urmașii cei ce 

vor intra cu Stepânire, a ne grijă după lege crești- 
nească ca pe niște părinți. 

lon Mighiul 

443. 1846 Ghenar 9. regeste. Foile sătești. 

Cap. lon Michiul. vornic în Râpile primeşte adre- 

sa privighitorului de Podoleni (C. Râșcanu) să trimea- 

tă condica toilor sătești. spre control; aceasta potrivit 

ord. No. 143 al isprăvniciei câtră privighitori. 

444, 18456 Febr, 6. regeste. Pentru Ghermăneşti. 

lon Mighiul face jalobe câiră isprâvnicia de Fălciu, 

rugând'o să silească pe răzeşii de  Ghermâneşti, care 

au început a-și face silişte de sat spre malul Prutului, 

unde își are el sămănăturile, să-şi facă gard de pază 

vitelor, întru cât au mare înlesnire de pari şi niuele 

din lunca Prutului, de pe partea lui de moșie. _ 

In dos ispravnicul scrie ca poroncă „de acum îna- 

inte 25 lovituri are a lua acel cu gardul rău . 

445. 1846 Mart 4, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Judecătoria de Fălciu (Panu, pah. Cost 

tuce) scrie adresa No. 972 cătră loan Mighiu. câ să 

pus termen la 15 Martie. în procesul Ce 

răzeşii săi de Merești, cu stolnicul V. Glodeanu, ? căp. 

Grigore Burghele pentru părţile din Ghermăneşti. 

446. 1846 Mart 18, regeste. Pentru Ghermăneşti- 
| hi, Butuce), cu 

Judecătoria: de Fălciu (pah. Costac căpitan să se 

adresa No. 1322 serie lui lon Mighiu +. . 

înțeleagă cu inginerul ținutului spre a râdica planul IO
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347: 1846 Mart 24, regeste.. Pentru Ghermăneşti, Privighitorul de Podoleni (C, Răşcanu) scrie a- dresa No. 205 lui V. Popa din sat Râpile să meargă la Ghermănești și să aleagă părţile lui Grigoraș Bur- ghele despre alți razeși, care Părți potrivit documente- lor ce le are cuprind: în capătul de la deal 63 st. 2 palme, la mijloc 84 st, 4 palme, şi la capătul despre răsărit 120 stângeni. După alegere „Să tragi brazda la margine din sus despre parte stol, Glodeanu, iar despre partea căp. loan Mighiu să pui pietre“, 
448. 1846 Mart 26. regeste. Pentru Ghermăneşti. Vasile Popa taportează Privizhitorului de ocol Po- doleni (C, Râşcanu), că a mers la Ghermanești şi a 

ales părțile lui Grigoraş Burghele despre părțile capit, 
lon Michiul şi anume Pe patru locuri a) spre răsărit la malul Prutului 120 stângeni pâ- 
nă la o salcie, 

| b) la drumul mare 84 st, 4 palme. c) drept Chetrarie 70 st. 4 palme, la apus, capătul 63 st. 2 palme gospod. 
449. 1846 April 18, regeste. Pentru Ghermăneşti, 

No. 1830 cătră Tăzeşii dia capul Ghermâneștilor, nea- 
mul Cazan şi Loghin sa arate Ce icâtime de stânjeni 
âu în pretenție de la neamul lui Moș, spre a se da 
Curs petiției lor din 14 Februarie.
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arăte nu în fălci ci în stângeni, parte de pământ ce 

o cer de la neamul Moşesc; altfel nu li se pune vadea 

la judecăturie 

451. 1846 iunie 3. regeste, 

Judecătoria de Falciu (Pah. Costachi, Butuce), 

scrie adresa No. 2781 câtră raăzeșii de Ghermăneşti, 

neamul Căzan și Loghin în privința a 36 st. pâmânt 

din cele 2 coturi la Ghermăneşti, rupte de Prut, ca să 

fie prețeluite la vadeaoa din 20 lume, de 3 proprietari 

ce-i va alege isprăvnicia; deci să fie şi ei față. 

452. 1846 Avg. 24. regeste. Pentru Merești. 

a accati „isnitorul. de 
Căp. loan Michiu înştiințază pe privighitoru 

ocol Podoleni că răzeşii de Merești mau facut gardul 

țarinei drept pe locul de despărțire. Cere să île 0p5 

Tăzeşii, 
o 

În 31 Mart (sic) 846, Cost. Râşcanu privighitor 

rânduește pe V. Bunescu să cerceteze. 

ă ; Gher- 
453. 1846 Dac, 8.lon Michlu cumpără partea Arhireştilor din 

măneşti. | 

Zapis Pana ei deoio 

Noi gios iscaliţii, undi ni vom puPi mânili și dee, 

ili noastre, prin mâna seriitorului dâm ace upanului 
zapis al nostru la cinstită mâna umisali S trei pal- 
lon Mikiu pentru ca să fie știut câ aan i Gher- 
me și şesă palmaci di pământ în trupu te lui Sămi- 

mâneștii, din bătrânul lui Loghin din pe pe maica 
On Arhire, ce au fostu luat întru “in viață numi- 
noastră, anume Gafiţa, şi săvârşindus. naicii noastri, 
tul Simion Arhiri şi perzândui  zăstrea Satului Simion 
Și trăgându în giudecată pi fraţii Tg! i maicii noastri 
Arhire la an 1839, sau învoit Și au da! Nfarata nia- 
hârtii di învoială pentru parte Ci "2 iţi, fete Gafiţii 
Vându alță stare,. şi noi mai I0S Ec în vânzare 
am trecut cătră dmnelui găpitan Lon nârtii de învoială 

e veci tot cu acelaş preț, dândui ȘI țe sătească, undi 
di la 1839 Ghenar 8, întărită cu PE
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am rugat și pe alți oameni ce Sau întâmplat față de au iscălit. 
- 1846 Dikemvri 8. + Eu Malahia fata Saitei. 

+ Eu Costantin zăt Gafiţii adiverescu 
„Şi acest zapis este făcut în ființa a noastră a pasni- cilor din sat și este cu bună primire iszaăliților de mai sus undi am întarit Şi noi cu a noastre iscălituri şi cu punere peceții sătești. 

Vasili Miku pasnicu 
Dumitrachi Miku pasnicu 

No, 174 Pecete satului. 

454. 1847 Ghenar 28. regeste. Pent:n un cal—o căldare. Hristachi Boureanu, ginerile câp. lon Michiu scrie SOcrului său în chestia unui cal, pentru care i-a ertat 0 căldare numai ca sa fie pace între ei. diverește şi Maxim Boureanul, tatăl iui Hris- tache 

455. 1847 Februar 6. regeste, Pentru Ghermăneşti, Is de Falciu (Teodoru agă) scrie adresa No, 981 cătra privighitor de Podoleni Să  grâbească cu Cercetarea de pagubă, ce răzeșii din cotul Gherma- nești au adus lui Gr. Burghele din Ghermănești, pu- nându-le în vedere că la recolta nouă să i se plătească paguba. 

456. 1847 Mai 23, regeste. Pentru 2 coturi din Ghermăneşti. Prezidentul tribunalului de Fălciu cu adresa No. 
2412 scrie cap. Ion Mighiu, lon Cazan şi alţi răzeşi din cotul Ghermâneşti, neamul Căzanesc și Loghinesc, ca la 50 zil= după Publicarea termenului în Foaia să- 
tească Să vie sa stea în proces cu 1. Corne şi M, 
Onofrei pentru 2 coturi din Ghermăneşti, rupte de
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Prut denastânga lui, din cari un cot îl pretinde calu- 

părul Maxim Boureanu. | Me 

457. 1847'lune 4. regeste: Pentru cheliueli de judecată. 

jalba căp. lon Michiu şi lori Cazan cătră is. de 

Fălciu contra neamului Moșesc ca să facă poroncă prin. 

privighitor de ocol Podoleni să ia parte la cheltuelile, 

„Ce Vor face pănă la divanul domnesc. 

La 9 lunie cu numărul 10, is. de Fălciu dispune 

ca să se vadă de va fi vechilul răşeşilor, şi În Caz 

contrar să nu să facă nici 0 lucrare. 

458. 1847 luli 6. regeste Pentru Ghermăneşti. . 

„Privighitorul de Podoleni [lon Hotno | scrie vichi- 

lului de mazili din sat Râpile să meargă la Cotu Gher- 

mâneşti şi să pună în vedere razăşilor sau Să plă- 

lească partea de cheltuială sau să s€ lepede de moşie. 

jtueli de judecată» 

__ Raportul vechilului de mazili din sat Râpile [Du- 

mitrachi Michiu] cătră privighitorul, de ocol Podoleri 

că a mers la Cotu Ghermaneșii, şi că răzeșii de acolo 

nu se prind la nici O cheltuială. A 

La acest raport privighitoriul (lon Hotnog închee 

la 22 Avgust că răzeșii nevoind â lua parte a „toria 

tuiala, nici moşie le trebue; va hotară giudecâio 

ținutului. ' 

450. 1847 Avgust 20. regeste. Pentru che 

460, 1847 Noem. 26, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Jurnalul încheiat de judecătoria
 Falciiului 

în „pro- 

cesui pornit de câp. |. Michiu ct „de „near 

Cazan şi Loghin contra razeșii 
an Met 

[Paval Carp, C. Sârbul, Zaharia Tan VA Ma 

drachi, şi Hristache Boureanu fiul raposă mu ah Mac 

ol Boureanu] 
pentru cotul Ohermăneşti,

 1uPt 

pele Prutului în 1846. 
dan 

Se împlineşte 
procedură. 

se cer părților 

4
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şi căp. |. -Mighiu: aduce aceste -acte: 7254 Mart 22, 1783 Mart 26, 1891 Mart 10 [spiţa], 1822 lunie 15, 1832 Febr 3, 1826 Noem. 9, 1837 Mai 30, 1844 Ghe- nar 28, 1845 lunie :11. Jar răzeşii Moşeşti prezintă a- „Ceste acte: 1810 Mai 15, 1824 Febr. 7, 183] Mai 4, 831 Mai 11; lar Hristachi' Boureanu prezintă şi el următoarele: 1823 luli 17, 1823 Avg 19, 1828 Mart |, 1833 Iulie 3, 1834 Mat 22, 1834 lulie 24, 1836 Matt 18, 1837 Mai 23, 
Hotărârea este acea cuprinsă în socotința- din a- ceiaşi zi (C. Pangrăti comis prezident; comis D. Mili- cescu asesor, clucer Gr. Tulbure, candidat) director agură, 
Părţile iscălesc mulțămire [căp, 1, Mighiu] 24 Mart 48; iar celelalte părți neviina spre a-şi lua copie, li „se trimete Prin isprăvnicie spre ştiinţă, | Câpia jurnalului Supt:No. 1009 e din 24 -Mart 1848, şi este iscalita de Pangrati, D. Milicescu şi Fo- lescu; dir. Zagură, 
Pecete: Prințipatul Moldaviei, : giudecatoria ţinut 

Fălciiului 1844 

461. 1847 Noembre 26. Tegeste. ' Pentru Ghermănești, Tribunalul de Fălciu [C, Pangrati comis preşe- 
dinte, D. Milicescu] comis asesor, Gr. “Tulbure clucer, 
candidat] iractariseşte pricina Pornită la 1846 
Febr, 14 de Câp. lon Michiul şi aj sai răzași din 'Co- 
tul Ghermaăneşti, neamul Cazan Și Loghi Zeșilor din neamul Moșăsc pentru 2 coturi rupte 'de 
Prut din a Stânga și alipite la Cotu] Ghermăneştilur, pre- 
Cum şi Hristachi Boureanul, fiul răposât' calugar Ma- 
Xim Boureanu, răzăș din Orţaşti. Tribunalul iia “în ve- 

_ dere:4 considerente. Şi închee astfel: „drept care de 
Vreine :ce tot celalalt pamânt a mai sus  prescriselor 
dou coturi să desvălește a fi rupt - prin răpegiuhea 
Prutului din acestaș 'trup, din MoOşia Ghermăneştii ră- 

sti, ci trece şi ui și să stăpânește tot de 
unii şi aceiași răzeşi, adică de cătră:ej Și “măsurată â dreapta Prutului în
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Moldova, cât şi din a stânga în Basarabia, apoi ei 

singuri numai această împrejurare pe temeiul “$ 552 

dih' condica ţivilă să închee socotința acei tăzeşii 'de 

Ghermaneşti, ca cei ceşi au stăpânirea lor dâavalma 

în trei părți, a rămaşilor de aice Ghermăneşti cu ana- 

loghie după părţile lor-să să împărțască «și să stăpâ- 

neâscă pământul “acestor 2 coturi cât să găseşte adă- 

ogit cătră trupul moşii lor de razeşie, fâră mai multă 

gâlcevite între “dânşii, ca unii ce toți sânt răzeşi de 

Ghermaneşti“. | 

462, 1848 Ghenar 18, regeste. Pentru Răplle. 

Raportul No. 36 al privighitorului de „ocol Podo- 

leni [loan Hotnog pitar] cătră îs. de Fălciu:pentru tân- 

guirea căp. lon Michiul din Râpile contra vatavului 

Arteni a 'vornicului Ilie! Cogălniceanu, cări! strică agoa- 

rele cu întorsul plugurilor. 

462. 1848 Februar 16. Zapis pentru Răpile- 

| Zapis AR ȘI 

Adică eu cari mai gios mă voi iscâli prin punere 

degetului dimpreuna cu fiicâme Maria precum: ştiut să 

fie 'ca 'di a noastră bună voe de nime siliți am vân 

dut parte “noastră de moşie di pi săvârşitul. din Viață 

şi el:meu soț Nastăsachi Mikiu din trupul moşii Cot 
Ghermăneștii, dinastânga Prutului atât cât şi in a 

dreapta Prutului i din Leușeni dinastânga Putin z 

ni sa cuveni adica un stânjan și Şapte, Pale tului 
mândou trupurile di moşii şi am vândut cumnatului 

meu lon Miki frate cu săvârşitul din Viața 504 Î, stazi 

cu prcțu 75 de lei cari bani a Şi Bin Și 44; 

inainte și în veci va rămâne cumnatul meu ri-nimai 

deplini 'stăp:ni ca pe un drept lucru Amis a “di 

âvându nime -a mai preteriderisi vreodată; și per itpri- 

a:ave temeiu acest zapis am rugăt şipe Ce a for- 

Vighitor di:ocol'di au încredințat acest zapis Pau 

mele ce sa pazascu astazi poltindu Şi PAZ cei 

incredinţat cu îiscălitura și punere pecetii 

+ Eu 'loana soț răposatului NăStâS: .. , diverez 

T Eu “Maria fica lui Nastăsathi Miki “adivereZ.



nicilor ŞI fiindu ŞI nuniitele de Sus _iscalite şi de Îață 
ȘI este și cu a lor bună Priimire și de a lor bună voe 
unde am încredinţat Şi noi cu a noastre iscălituri, şi 
punere Peceţii sateşţi, 1848 Februar 16. | 

Vasili Miki pasnicu No. 32 [pecetea satului 
Dumitru Miki pasnicu Privighitor Râpile, Drăceni € Ocol Podoleni şi cotunile lor. 

ŞI a fiicei sale ariia şi de cererile ce meu făcut să 
incredințaza şi de cătră mine Cu iscălitura Și punere 
peceții ocolului, 

1848 Fevruar 20, Ion Hotnog Pitar [| peceţii] 
403. 1848 Mart 31, Tegeste. Pentru Ghermăneşti. 

| 
_Invoială Prin care Michiu din Leușeni, fiul lui 

Îmion Michiu, Schimbă cu vărul său Ion Michiu căpi-. 
ian, Vechilul care le-a desbătuţ moșiile, şi-i dă părțile 

sale din Leușeni din a Stânga Prutului pentru 4 palme 

Pământ din Scrivuleni, iar Pentru cheltuelile vechilime- 
lei îi dă părțila sale din Ghermănești din a dreapta 
Prutului, — Zapisul e adiverit de pasnicii satului Ra- 
pile, iar în aceiaşi zi Privighitorul - ge ocol Podoleni 
Ion Hotnog pitar) încredințaza actul supt No. 215. 

di Pălmâatu, atat iâu cât şi urmaşii noșiri, să fii du- 
1 Stăpânitoru în Veci și pentru credinţa ur- 

mează a noastre iscălituri, 1848 April 10. 
Iamandi Brânza Polcovnic, Vasâlca Iamandi 
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465. 1849 Mai 5. regeste. jalba lui lon Michiul. 

_Jalba lui Ion Mighiu cătră is. de Fălciu contra ră- 

zeşilor de Mireşti, cari contrar orânduirii facuta de 

privighitorul de ocol Podoleni, au taiat 2 plopi, ce ve- 

niau pe linia de hotar între răzeşiile lor. | 

—Isprăvnicia pune încheere [No. 153] să oblige 

pe răzeşi de Mireşti să îngrădească locul ca să crească 

alţi „plopi. 
rivighitorul (pitar |, Hotnog) îndreaptă cererea 

câtră vătavul de mazili din tree), 10 Ostombre; şi 

vatavul de mazili Dumitrachi Mighiul răspunde la 

a em. că a cercetat şi obligat pe lon Hanganul să 

ingrădeasca locul şi să păzească să crească «plokii» 

466. 1849 lulie 22, regeste. Hotarnica Ghermăneşti! 'r. 

V. Tutov comis cinovnicul judecătoriei de Falciu a- 

ege părțile clucer Vas. loan şi Ilinca, fiica lui Maftei 

Gârde stolnic, ce le are în moșie Ghermăneşti ce-i zic 

şi Valea Cânepei. După notarnica din 1837 ai 

toată moşia Ghermâăneștilor are această lăţime : 454 

st. la capătul despre apus» 616 st. la mijloc, 805 st. 

la capătul despre Prut. 

Se aleg aceste părți : 
de pe lon sin Ne- 

4 st, 5 palme 2 parmace baștină 
Loghin de la Axănia Gâlcă. 

culai 

4 » 5 » 2 

— 0 » 6 „ dela Catinca Triandaf. 

— 6 6_» de la Dumitra Axente. 

ZA, 16, 
O nt a 
15 3 2 

Din lârgimea moşiei sau ales întăi câte 75 st. la 

toate. măsurile partea căpit. Gr. Burghelea, iar în sus 

de aceştia s'au ales câte 11 st. partea lui V. loan. 

Iscalesc marturi : 10N Corne, V. Frone, N. Che- 

traru, |. Croitoru, Gr. Vâscu, Şarghe Buştiuc, (. Bu-
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- Ştiuc, M. Onofrei, C. Săle, M, Corne, Pavăl Carpu, 1. Cozmescu, V. Alexandrachi,. V. Glodeanu vornic, Gr, Burghelea, Ion Mighiul, 
tetan Buştiuc pasnic şi Gr. Văscu Vornic din sa- tul Cotul Ghermâneşti adiveresc hotarnica, 

467. 1849 Sept, 18. regeste, Ordin pentru o ispaşă. 
Privighitorul de oco] Podoleni (Ion Hotnog pitar) „Scrie vornicelului din Cotul Ghermănești să silească pe Spiridon Froni a plăti căp. 1. Michiul din  Râpi, stricăciunile, ce i-a făcut un bou în lunca ce o are pe malul Prutului. 

468, 1849 Noembre 28. regeste, Alegere de privighitor. 
Isprăvnicia de Fălciu (K. Dabija) scrie adresa No. 6518 cătră căpitan Ion Mighiu din Râpile în pricina 

469. . 1849 Dec. 19, regeste. 

„_lon Hotnog pitar, Privighitorul de ocol Podoleni, dă zapis la mâna luj lon Michiul din Râpile că n-a primit cei 150 galbeni înapoi, bani ce-i dăduse pen- tru a-i cumpăra 10 Stângeni din Râpi Şi casele sale, Şi că deci vechiul Zapis rămâne hârție albă, Iscăleşte Și 'lon Mârza, 

470. 1850 Noem 1, regeste. Pentru Ghermăneşti, 
Cap. loan Mighiu cumpară 22 f 

Glodeanu Sluger, şi e întărit de ude | 
Fălciu (Butucea, 1. Teodoru, dir, D. Zagura, stolonă- 
cealnie Alexandrescu) supt No. 4587 Ja 15 Noembre 
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471. 185) Dec, 2], regeste. Pentru Ghiermăneşti. 

jalba cap. loan Mighiul din Râpile catră îs, de 
Fălciu ca să „stavilarisasca“ pe Nastasă Chitic de a-i 

ășiui părţi din moşie ce 0 are «pe unde mai lat pe 
de mai îngust“ în cotul Ghermănești de mai bine 
le 20 ani, de oare ce la hotărnicie vroeşte să tragă 
inie dreapta. e 

—In aceiaşi zi isprăvnicia pune încheere să se 

cerceteze şi să se oprească încălcarea „raportuinduise 

472. 1851 Febr. 16. 

Zapis de vecinică vânzare. | | 

Gios iscaliți prin punere degitului facu ştiut prin 

acest zapis al meu cel dau la mâna dumisale căpitan 

loan Mighiu prin care ineredințazu: că părțile mele de 

pământ ce mi să cuvin drepie frățești cin trupul: MO- 

ii Ghermăneştii din a stânga Prutului ce O trag, Şi. eu 

din bătrân Loghin di pe maicăme Aftinie, ce este 

dreapta soru cu loniţă, feciorul Iui Trohin, PI! pună 

alcătuire ce am făcut nesiliţi de nimene, Nk! asupriţi 

di cătră cineva, de a me bună VOe jiam trecut: în de 

Veci vânzare dumisale până i să Va alege dupâ- doc, 

menturile” ce va vea cu preţ hotărât 144 lei adic 

una sută patruzeci şi patru lei, pe Cal bani chiar | i 

Cum la săvârşire acestuie am şi primit toți. banii “ ep 

in mâna mea; despre. care de astăzi înainte atât du 

macalui cât şi urmașii dumisale va fi bun stăpânitor 

în veci pe părțile de pământ ce să Ya lămuri 

focul dumisale, neavând eu â pretenderisi , ceva re 

mult precum şi ori care din rudele. mele ȘI dar i Pet 

adi şti urmare alcătuirii săvârşite am de at i 
erit cu 

-ă e âng A . . 

uzat şi pe Pelut Sevighitoriul ocolului» Rodoleri di 

au î i 
| 

ntărit, 1851 Fer. 16 

a vă oare 

+ Eu Maria fiica: Aftinii vânzătoar | 

+ Eu Costandin Anghelache “Vornic pol. 

Pottit fiind am scris | 

Gheorghie Găluşcă pita.  
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Privighiţoriul Ocolului Podoleni Iscăliţi prin acest zapis fața viind înainte iscălitu- lui și aratând Prin viu graiu că alcătuire săvârșită esti cu bună priimire nesiliți nici asuprită di cătră ci- eva după cerire ce au fâcut sa încredințază și de mine cu iscâlitura şi punerea peceţii ocolului, lon Hotnog pitar 1851 Fevr, 25. 
No. 118 N l. p. Ocolului: Prințipatul Moldaviei, ocol Podoleni 

[țânut Fălciiu, spre neschimbare 
Privighitor ocol Cotu morii ținut Cahul N. Echimovici 

473. 1851 Febr. 17. Tegeste. Pentru Dinţeni. Preut. V. Bârcă sachelar cumpără de la Sandulachi han post. și de la Maria fata lui Simion Cehan 7 ânt î i „care stânjeni să începu din ca Pătul hotarului despre apus în lungu până în capătu 
hotarului despre răsăriţi: cu 58 lei stânjenul, în somă 
de 406 lei. 

, 
Hristachi Mikiu scrie Zapisul, iar pasnicii satului Râpile (V. Michiu pasnic şi D. Michiu vichil de ma- 

zili) încredințază Zapisul în 22 Febr. şi pune pecetea ile. 

ințază zapisul.. In 1877 Oct. 21 Scariat Michiu schimbă şi dă 
pentru acești 7 st. Pământ din Dinţeni, altă moșie din 

greşti lui Alecu Bârcă, fiul și clironomul preut Bârcă 51 

474. 185] Febr. 20, Tegeste. Pentru Ghermăneşti. Jalba iui Grigore Burghele cătra is. de Falciu că 
nici pănă acum nuj s'a împărţit dreptate în pricina 
ce a avut cu Tăzeșii de Ghermâneşti, și nu şi-a luat 

P
i
 

_
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— jalba să rândueşte de is. cătră privighi să râi Ş „Că privighitorul de 

ocol Podoleni că în 3 zile să se aducă întru împlinire. 

A15. 1851 April 4. Căp. |. Michia cumpără o vie. 

Lu Zapis 

na pdică eu mai gios iscălit dau aciestu zapis la mâ- 

că umisali căpitanului lonu Miku precum ştiut să fil 

de am vândutu viia me ce am pe moşia dumisale mai 

Lisi arăt(at)ă, cu preț hotărâtu 50 lei adică cinci 

tru ei de cari şi bani deplini am priimit toți şi pen- 

ins mai adivârată credință nem pus numele şi degitul 

fata şi copii mei ce âm, di cari au fostu şi alţi de 

ţa, | 1851 April 4. | 

fost Eu Casandra, Eu Vasili, Eu Vasile .Froni am 

7 u fața. lîu on Cazan am îostu fața, Eu Vasile 

ănasă am fostu faţă. 

„Fiindu făcutu în f 

nostru Cotu Ghermăneşti sau în 

tului, 

jinţa noastră a obștii satului 

țărit şi cu pecete sa- 

fata Eu Vasili Alexandrachi vornic şi pasnicu am fostu 

Pecetea satului Cotul Ghermănești 

„Acestu zapis di vie ce am fostu cumpăratu am 

trecuto şi eu câtră dmlui Grigore Văscul pentru care 

am primit şi banii. 

| 
1852 Febr. 10. 

lon Mighiul 

AG. 1851 Malu 3. regeste. Pentru Scrivuleni. 

Judecătoria de Falciu (Malinesko) scrie adresa Ne. 

1620 catră lon Mighiu căpitan, Hristache Boureanu, 

Gr. Anastasa, că sa pus termen !â 29 lunie pentru 

judecarea pricinei pornite de Nastasa Chitic din RA- 

pile, că s'ar fi vândut niște stânjeni moşie din- Scrivuleni 

maiorului Mihail Cogalniceanul 
pentru un loc de imaş 

pe lângă moara ce are în moşia Şcrivulenii.
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1851 Mai 3, regeste. Termen de judecată, Judecătoria de Fălciu [Mălinesko] scrie adresa No. 
S cătră capitan Ion Mighiu, Hristache Boureanu, 

27. Anastasaii și sora sa Ghiniţa, în procesul ce-l au 
CI cu pole. C. Chitic Pentru un imaş de moară, Sa 
Pus termen la 17 lune. 

477. 

478. 1851 Sept, 28. regeste. Hotarnica Ghermăneştilor, . C. Adam Sluger, candidatul judecătoriei de Falciu 
alege parțile luj V. Glodeanu stolnic din Ghermăneși, 
vândute căp. lon Mighiu, și anume 73 stânjeni, la ca: 
Pâtul despre Prut, Ja răsărit, unde moşia e mai lată, 
Acești Stânjeni se megieşesc cu Burgheleștii pe dif 
gios.. şi cu V, loan. pe 'din sus, 

| 
In fața răzeșşilor de Ghermaneşti (Gr. Vâscu, Sar: 

ghe Buştiuc, N. Stoica, Sandu Glodeanu, M. Qaoirti, 
IL. păzan, C. Sale, |. Croitoriu) se aleg: 3 st. Capătul despre Tăsărit la Pruţ. 72 st. 4 Palme măsura â doua la drumul mare. 
68 st. 4 măsura a treia la Valea Cânepii za- tea dealului 

, » Măsura a Patra valea Cânepei.. » Măsura a cincea zarea dealului des- pre apus. 
_ 

lar lungul a Venit 421 st. din capătul despre apus pâ: 
nă în valea Cânepei, 100 st. pănă în zarea dealului; 

2 st. până în, diumiul. cel mare; 160 st. pănă în ma- 
lu! Prutului, lar piste tot 1003 stânjeni. , 

Hotarnica o mai iscălesc V, Glodeanu stolnic, Ion 
Mighiul căpitan Și răzeșii: Sandu Glodeanu, 1. Corne, 
Gr. Corne, Sârghe Buștiuc, N. Stoica, M. Arhire, |. 
Căzan, C. Salea | Croitoriu, Pava] Carpu, T, Chirila, 
V. Frone, V. Tanasa, N. Chetran, Man. - Corne, St, 
Zâmtir, L. Ştefan, |. Cozmascu, Andrei Arhire, V. A- lexandrachi, „li 28 Sept o întăresc pasnieii satului (4. Cazan, 
Primar, V, Alexandrachi vornic). lar judecătoria: de Fal- 
ciu o întăreşte cu N5. 4563 în 13. Noem. 1851 (Butucea 

67 st. 4 
55 st. 4



241 

____G. Teodoru, dir. D. Zagură, stolnacialnic Alexan- 
drescu, 

—Pe hotarnică e măsurată „palma domnească cu 

care sau măsurat moşia“ şi are 0. 28 m. | 

479. 1851 Noembre 19. regeste. Chemare pentru jurământ, 

Judecătoria de Falciu (Mălinesko) scrie adresa 

No. 4682 căp. lon Mighiu să aducă la 24 Noembre pe 
marturii Dumitrachi Mighiu și lon Oțel să le ia jură- 

mântul în chestia imaşului unei moşii „aşa precum 

cercetarea moraliceştilor purtări a marturilor întățoşaţi 

de plenipotentul dumitali d. maiorul Mihail . Cogâălni- 

ceanul în proţăsul cu polcovnic C. Chitic“. 

480. 1852 Februar 7. Căp. Ion Michiu schimbă cu verii săi pământ 

în Scrivuleai. | 

Zapis 

Noi gios iscăliții răzeşi di moşie sat Ghermăneşti 

dăm acest înscris al nostru, vărului nostru căpitan loan 

Mikiu că pentru parte noastră di moşie ci ni să cu- 

vine di pi părintele nostru lon Mizhiu, adică din Gher- 

măneşti din a dreapta Prutului, precum și din a stânga 

Prutului i din Leuşeni tot din a stânga Prutului pe 

care ni să cuvine câte 5 palme di parte adică din 

toate părţile de sus arătate, adică 5 palme Constantin 

Mikiu, cinci palme Vasile Mikiu, cinci. palme Ştefana 

sor, cinci palme Dumitrachi Mikiu, cinci palme Aniţa 

sor, pe care cuprindu trei stânjâni şi una palmă, din 

care să înparte n00 acestora stânţâni de sus arâtaţi, 

au înapoiat dmnelui căpitan Ion stânjăni de moşie 

numitului Vasile Mikiu din moşie Scrivulenii ce leau 

avut cumpărate de la Maria fiica lui Mihalaki Popa şi 

îmbrăcândusă în protiva acestui stânjan di Scrivuleni 

zăce palme din moşie Ghermăneşti şi rămân de plată 

15 palme adică un stânjân şi 7 palme cu: preţu hota- 

rât câte 50 lei pi stânjân şi dmlui de astăzi înainte 

va rămâne drept stăpân nestrămutat de noi precum Şi 

de alți răzăși precum şi numitul Vasili Miki pe acest 

stânjân din moşie Scrivulenii de dmlui căpitan loan 

Surete şi Izvoade XVII. (Drăcenii) 
W,
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———— 

Miki nestrămutat în ve ci şi pentru a noastra crediț NI Sâu Scris numil: Şi NOI am pus degetile cari nan 

1852 Faur 7. T Eu Vasili Miki am pus degetul u Maric fiica lui Costantin Miki am PE degitul. 
Eu Maranda fiica lui Costantin Michi am pus i l. 

T iu Simion fiiu lui Costantin Miki Mil Eu Ruxanda fiica Ştefanii Dumitracki Mi Eu Nastasâia fiica Ştefanei t Eu An fa sor am pus degetul 
„Şi acest zapis am făcut în fiinţă a pasnicilor d sat Răpile și fiindu toți numiții di sus iscalţi de af Şi iăste cu a lor bună priimire, am încredințat și â noastre iscalituri Şi cu punere peceţii sătești. 

1852 Faur 7. Dumitrachi Miki. pasnicu 
|. p. satului Râpile. 

481. 1852 Marţ 12. regeste; Pentru Drăceni, 
 Jalba lui Alex. Buzne cătră Vodă in pricina e 

berărei celor 300 galbeni, ce-i are depuși de câtră ro 
Tintele say loniță Bnzne, în Tâscumpărarea părți 
din Drace:,i, de la aâga Ilie Cogâlniceanu acum O In „aceiași zi se Pune rezoluție de directorul “le 
celariei să se înainteze divanulu; de apelaţie spre - giuita urmare (No. 947). —La 18 Martie o nouă jalbă se. îndreapta de A- 

întărituri, 

li 

  

  
o
.
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482. 1852 April 29. regeste. Jalbă pentru bani 

tari Vornic Scarlat Roseti face jalbă divanului de în- 

rituri în privința a 8750 lei depuşi de aga (acum 

vornic) Ilie Cogalniceanu pe sama polc. loniță Buzne 

care fiind acum răposat îi ia fiul şi clironomul său 

Alex. Buzne, care are socoteală cu dmsa. 

483. 1852 Dec, 4. regeste. Pentru Scrivuleni. 

„Judecătoria de Fălciu (A. Donici, dir. Buzdugan) 

scrie adresa No. 5010 cap. loan Mighiu din satul Co- 

tul Ghermaneşti pentru pricina a 3 stânjeni pamânt 

din Scrivuleni contra lui Andrei Stihi; isprăvnicia este 

chemată a cerceta marturii aduşi de Stihi în cauză, 

Ă 484, 1853 Ghenar 6. Cap. :on Mighiu cumpăr cu 25 lei 3 palme în 

Vaiea cânepci de la Safta Darie. 

Zapis 

Eu gios iscălita prin punere degitului şi anume 

Safta fiica Sotroniei şi Sofronia fiica răposatului lon 

Miki, dau acest zapis al meu la mâna dumisale mo- 

şului meu lon Miki pentru ca să îie ştiut iam trecut 

în de vecinică vânzare 5 palmi di pământ dintru mo- 

şie vale Kânepii cii zicu şi Cotu Ghermâneștii ce 0 

am dreaptă baştină de pe maicăme me Sofronia cu 

tocmală hotarâtă câte 5 lei palma, făcândusă pe 

palme 25 de lei pentru care și banii i 

la facere zapisului şi de astăzi înainte va rămâne du- 

mnealui drept stăpân ca pe ocina a dumisale nestră- 

mutat de nime precum şi de neamurile mele, iar Vro- 

indu dintre neamuri sau din alţi răzeși â strămuta a- 

cest zapis nu li să ține nici întro sama ori la ce in- 

stanție giudecătorească vor merge şi pentru a me Cre- 

dinţa mi sau scris numile şi eu am pus degitul înta- 

rindusă și cu pecete sătească. 
1853 Ghenar 6. 

+ Eu Safta soția lui lon Darie am pus degetul. 

lon Zaharie adiverez
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Noi pasnicii din satul Râpile să încredințază a- cestu zapis di cătră noi cu iscăliturile noastre Și în- târit cu pecete sătească, 
. 

1853 Ghenar 6. 
Simion Meleghi pasnicu Dumitrachi Eşanu pasnicu 

|. p. satului Râpile. 

485. 1853 Ghenar 8, regeste, Pentru Scrivuleni. Jalba căp. loa Mighiul din satul Cotul Ghermă- neștilor, câtră judecatoria de Fălciu contra lui Andrei Stihi al cărui socru e rate cu părinţii lui Ion Michiu, în chestia a 10 stânjeni moşie din Strivuleni, schim- bata pentru alți 10 stânjeni din Leuşeni încă din 1836, cum și din Nisporeni, Şendreni şi Ghermâneşti de peste Prut de al carora Venit nu sau putut bucura de la închidere Prutului; cu un Antohi Teclici, Aceşti 10 stânjeni s'au Vândut maiorului Mih. Co- gâlniceanu, iar pentru alți 3 stânjeni ai lui tot din Scrivuleni, unul este danie, iar 2 sânt cumpăraţi, și i-au dat zestre unei fete a sale, 
436. 1853 Febr. ș, regeste, Pentru Scrivuleni, Judecătoria de Falciu (K. Adam) scrie adresa No: 45 câtră i drei Stihi pentru 3 stanjâni din Scrivuleni sa îndreptat 

487. 1853 Avg. 13, regeste. Pentru Mereşti, 
Jalba cap. loan Mighiu din „Râpile cătră is. de Fălciu contra răzeșilor de Merești cari şi-au făcut drum pe moşia lui de-a lungul, de-și cara pânea de la aria lor lia cotul Ghermaneşti. Isprăvnicia rândueşte cererea la privighitorul de Po- doleni ca să descopere de a fost sau nu drum pe acolo (a- dresa No. 612), — lar la 14 Oct. 1853, privishiturul de ocol Podoleni (V. Țugule) rândueşte să cerceteze pe căpitan Toderaşto Oltenescul, 

- 

e
 

a
a



488, 1853 Sept. 17. regeste. Pentru Scrivuleni. 

ser Judecătoria Fălciu (P. Teodoru, dir. Buzdugan), 

e adresa No. 2834 cap. loan Mighiu din sat Râ- 

pile că s'a fixat termen la 20 Oct. pentru luare de 

purâmânt a marturilor propuși de Andrei Stihi la 5 

ai 1852 în pricina celor 3 stânjăni pământ din Seri- 

vuleni. 

489. 1853 Noem 14. regeste. Pentru Scrivuleai 

didatului Trib. de 

E Adresa No. 104 din partea cân 

iâlciu (T. Tulbure) câtră căpit. loan Mighiul să fie la 

ermen de 25 Noembre în pricina a 3 stânjeni pământ 

din Scrivuleni cu Andrei Stihi. 

490, 1853 Noembre 
20. regeste, Pentru Mireşti 

_ Raportul cap. Toderaşco Oltenescul cătră, privi- 

ghitorul de ocol. Podoleni în privința încalzărei ce Su- 

fere căp. loan Michiu despre răzeși qe Merești, cu 

ia ce priveşte aâ- 

facere unui drum pe locul sâv; în cei 

tacul ce i-a făcut Mardare Ci loniță Hanganu s'au 

împăcat, ertându-l. 

491. 1854 Ghenar 27: regeste. Pentru Ghermăneşti: 

Referatul divanului apelativ în pricina pornită de 

căp. lon Mighiul şi ai lui răzeși din Cazan ȘI ueghin 

contra neamului Moşăsc pentru cele 2 coturi din Gher- 

manești, rupte de apă Prutului, şi Că 

stapânesc 3 părți în loc de 2 şi jumatate. St 
î vința — cliro- 

de judecată a tribunalului de Falciu în pri 

nomului monah 

mai Hristache inerele căp. 109 Z i 

Zmăranda, ci Sat ma . Pavăl Carp, C. Sârbul, 

Zaharia Tănase şi V. hi. 

dea valoarea pamântului în stânjeni şi SE. 

sântu 36 stânjeni â 50 lei unul = 1800 lei. Acum pa- 

nântul reclamat este trecut câtră colonelul Mih. Co- 

gălniceanul.
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492. 1854 Febr. 4, Pentru Scrivuleul Zapisul lui lon Mighiul catea ginerele său Hrista- 
chi, prin care dă 7 st. din Ghermâneşti, alăturea „Cu 
Zestrea ce are de Pe soţia sa, în Schimbul a 7 stân- 
jeni din Scrivuleni, ce i-au vândut colonelului Miha- 
lachi Cogalniceanul, Iși rezervă dreptul de a răscum- : 
păra el în caz de vânzare, Iscălesc Gavril Arsenji Pâsnic, Vasile Sachelar, iar 
Vasile Zugravul Scrie zapisul, 

491. 1854 Febr. 16, regeste, Pentru Cotul Ghermăneşti. Cancelaria divanului de apel laşi (G. Boian, Cer- quez T. Manu dir. Cerne, șef Corjăscul), scrie Trib. âlci 
Cuprinse în referatul 
Procesului dintre căp, 
Carp, M. Onofrei Şi 

e să se judece din 
nou acest proțes, 

„Se Pune încheere Că se va mijloci la isprăvni- 
Cle să se facă Cercetare cari sânt clironomii monahu- 
lui Maxim Boureanul, arătându-se sexul şi vrâsta 

492. 1854 Mart 10, regeste. Pentru Scrivuleni, Cilenul judecătoriei de Fălciu . 13 
termen la 3; Mai spre Căutarea pricinej 
rei Stihi Și ai săi Pentru 3 stânj 

493. 1854 Marit, 22, 'regeste, Pentru Scrivuleni, Hristachi Boureanu, ginerele lui [,. Michiu “vinde 
i 

i i tul Ghermaăneşti, 

Ce-i luase în locul altor 7 Stânjăni 4 palme din moșia 

Scrivuleni, satul Râpile, ce-j âVusese zestre de pe mai- 

căsa Zmaranda fiica lui Ioniță Popa, şi pe care stân- 
jeni i-au Vândut maiorului M, Cogâiniceanu, odata cu 
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stânjeni sai din satul Râpile, socotiti ca ai lui. Aceşti 

Aneni făceau peste tot 3 falci 16 prăjiai. Pe a- 

cești stânjeni dă 30 galbeni. 
| 

iul Sf leSe: V. Alexandrache, Niţa Corne scrie Za- 

Pe Cazan pasnic, |. Perju vornic. lar privighito- 

e Podoleni (V. Țugule sluger) cu No, 309 adi- 

vereşte zapisul. 

494, 1854 Mart 29, regeste. Pentru o moară de vânt. 

loan APIS. pe actul de batichiu, ce Pa făcut căp- 

aie ighiu cu monahul Vartolomei ot Râșeşti, pentru 

și e pune la dispoziție o falce pământ pentru moară 

> pentru bordeiu, hambar, grajd de cai, şi case; şi 

96 | alce pământ pentru arătură; urmând â â 

ei pe an batic. E oprit a ţine crâşmă cu băutură. 

mori la ton Mighiu răzeşii iau asupra 

495. 1854 April, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Candidatul Trib. Falciu (T. Tulbure) scrie adresa 

alo. 189 răzeşilor de Ghermâneşti să fie la termenul 

e 3 Mai în alegerea hotarelor Ghermâneştilor 
despre 

Orţaştii lui M. Cogălniceanul. 

entru Scrivuleni. 

__“T. Tulbure, candidatul Trib. de Falciu, alege câ- 

pit. lon Mighiul 3 stânjăni pământ din Scrivuleni „PE 

sub casa lui Dumitrachi Zaharia, ginerele Mighiului“ 

facândusa şi gropi pe la 4 locuri“. 
| 

Se aduc aceste acte: 1) din 1827 Ghenar | prin 

care Man. Darii şi Maria dau danie | stânjaân pământ 

loanei fiica lui 

din bătrânul diaconului Paval Gaţu 
! 

Mighiu. 2) din 1836 febr. 7 pentru 8 st. CC Antohi Te- 

clici îi dă în Scrivuleni pentru alți 8 st. - 

cap lon Mighiu din Leuşeni peste Prut şi Gherma- 

neşti. 3) din 1840 Noem. 1 prin care cap. lon Michiu 

cumpară 4 stânjâni în Scrivuleni de la |. Popa. Peste 

496. 1854 Maiu B. regeste- P



ag
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tot 13 stânjani. Cum însă zece stânjeni se vând Colo- 
nelului M, Cogalniceanu, Tămân numai 3 Stânjâni, a 

cărora alegere se face. 

i 
—In 1854 Oct. 4 supt No. 3555 judecătoria de 

Fălciu (D. Ralet, D. z âgura, G, Teodoru, dir. C. Bu- 
Zdugan, stolnacelnic, C -  Bosăe Sluger) încredințază 
actul; iar în 1855 No. 30 dupa termenul de 6 luni al 
Publicaţiei Prin Foaea ș Î Stăpânire (Nica, G. Teodoru, dir. Misihănescu, şef pi- 
tar Vasiliu) Supt No. 164, 

7. 1854 Oct. 20. regeste. Pentru Ghermăneşti, 

49 

| 
Judecătoria de Falciu (K, Adam) seric adresa No. 

195 căp. loan Mighiu că s'a Pus termen la 26 Sept. 
Spre a se cauta pricina pamântului die Ghermăneşti 

--î: Olodeanul Pa vândut cap. Ion Mighiu. Cere 
să fie fața la lucrarea Și alegerea Pământului despre 
Vecini. 

îp. loan M e Jaloba is. de Falciu contra 
totimej Tăzeșilor din Cotul Crmăneștilor că fară dre- unge din lunca Şi Pruteţul din cele 
2 coturi ale Ghermăneştilor. Ispră vnicia pune î 

500. 1854 Marţ 6. regeste. Chizăşie, 
, 

Toader Vornic dă Zapis de chizășie lui Ion Par- 
| 

ei ce-i datoreşte câp. loan Mighiu pen- 

tru Jumăiate fărtae de piatră, 
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501. 1854 funie 27. regeste Pentru Ghermăneşti. 

Judecatoria de Fălciu [K Buzdugan] serie adresa 

No. 234 răzeşilor de Ghermânești că s'a fixat termen 

la 25 lulie pentru căutarea procesului . ce-l au cu pol- 

covnic Gh. Axinte şi surorila sale Safta și Anastasia, 

fii lui lon Axinte, ce locuesc în Vaslui, şi anume 30 

stânjeni în Ghermăneşti, care are a-i alege despre 

celelalte “părți răzeşeşti, | 

502. 1856 Ghenar 21. regeste. O foae de zăstre, 

Izvod de zestre ce câp. lon Mighiul a dat fiicei 

sale Smaranda măritată cu Hristachi Boureanu. 

4 boi mari—2 vaci cu viței—20 oi — | cal — 6 

stupi—30 stânjeni din hotarul moşiei Ghermăneștii, 

lucruri din casă. 

Iscălesc: Andronic, Trifan, lrimia Luca iconom 

Erei Vas. Teofan, N. Vasilache pasnic, Luca Darie, 

Gh. Cârlig, Vasile sin diacon Ion. 

503. 1856 Februar 13, regeste. Pentru Ghermăneşti. 

Căp. loan Mighiu se jalueşte is. de Fălciu că 

voind a-și face o moară de cai pe drept locul său a 

tost oprit de N. Chetran, V. Guzachi şi |. Cozmăscul. 

Roagă să se facă cercetare şi să fie lăsat slobod a-şi 

face moară. 
—Isprăvnicia [C. Emandi) recomanduește . cererea 

privighitorului de Podoleni. 

504, 1856 Mart. 9. regeste. Pentrn Ghermăaeşii. 

Cap. loan Mighiu cumpără cu 20 galbeni 7 stân- 

geni moșie din cotu Ghermăneşti de ia l. Cazan, |. 

Popa şi Vasile, curgători din bătrânul Hiloti Cazan, 

„din apa Prutului până în hotarui dinspre apus“, ce 

şi ei îi au cumpăraţi de la Trifan Margine cu zapis 

din 1819 Mart 4, curgător din Sinica. | 

In aceiași zi vornicia satului Cotu Ghermaâneştilor 

adiverează actul [lon pasnic, Gh. Vascu vornic].
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505. 1856 Mart, 28. regeste, Pentru Ghermăneşti 
- Căp. loan Mighiul cumpără cu 12 galbeni Zimți părțile lui C. Popa din Ghermăneşti, bătrânul Loghin, ce le luase cu schimb de la Catrina și Maria, surori pentru alte părți din Avereşti. 
Iscălesc: loana soț lui V. Popa; lordachi sin V. - Popa, Maria sin V. Popa, Zamfira sin V. Popa, Ca- trina sin V., Popa. | | In aceiași zi vornicul satului Râpile încredințază Zapisul [lordachi sin Sandu] Meleghi vechil de mazili, Niţă Blanaru] iar St, Casian scrie Zapisul, 
506, 1856 April 11, regeste, Pentru Ghermăneşti, 
Judecătoria de Fălciu [sardar Buzdugan] scrie a- a No, 261 cătră căp. loan Mighiu şi |. Cazan din cotul Ghermănești, că s'a rânduit cilenul candidat să vină la faţa locului în ziua de 7 Iunie și să faca ale- gerea părților ce au în Ghermăneșşti, | 
507. 1856 Sept, 26, regeste: Pentru Ghermăneşti, 
Cap. loan Mighiul face jalbă is. de Fălciu contra a doi săteni: Nec. Chetran și V. Postu că samavolni- cește i-au tăiat nuele din lunca ruptă din a stânga Prutului în dreptul părților sale de moșie. — Is. rânduește jalba la privighitorul de ocol Po- doleni să cerceteze. 
—La' 2 Oct, Privighitorul înaintează cercetarea pe aceiaşi hârtie. | 
508. 1856 Oct, 20, regeste, O caţaveică pentru 20 lei. Judeţul satului Cotu Ghermăneşti [C. Vasilachi, Tanasa, Gh. Gârde, 1. Cozmăscu pasnic, Gr. Vâscu Vornic] prețăluesc o cațaveică a lui lon Pârvan pen- tru 25 lei datorați căp. loan Mizhiu. 
509, 1857 April 21. regeste. Pentru Cotuj Ghermănești, Slugerul 1. Neculau scrie căp. lon Mighiu să vină la alegerea Pământului din Cotu Ghermăneşti, ce se cuvine neamului Moşesc. 
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510. 1857 Aprii 23. Hotarnica părților din Ghermăneşti de căp. , 

Michiu, 

Hotarnită 

Anul 1857 luna April 27 subscrisul sluger loan 

Neculau, comandarisitu țiindu, di giudecătoria ținutului 

Falciu cu adresa No. 1395, în temeiul ofiției ministe- 

rului dreptăţii No. 9375 a faee alegerea parții de pă- 

mânt din trupul moşii Cotul Ghermâneştii ce să cuvine 

dsale căpitan loan Mighiu baştină și cumparătură din 

bătrânul Loghin și Căzan, păşindu la faţa locului Ma! 

întăiu sau încunoştiințat 
pi totimea răzeşilor a Să afla 

cu stăruința de asămine lucrare, împreună cu toate do- 

cumentele ci pastrează, sprijinitoare drepturilor de pro” 

prietate; de la ei sau primit 

tori cari sau și înfațoșai. lar dmlui 

documentele sprijinitoare dreptul UB Iv 

și a celor înfățţoşate de cătră cialanți răzeși ȘI mai cu 

osăbire având în privire copia hotarnizii păstrată de 

dmiui Mighiu, săvârșită de câtre hotarnicit Origora? 

Surghele si Sămion "Turbatu, încredințată 
şi de câtr 

ocali piudecatorii supt NO- 979 la anul 14 

sau fostu măsurat sai trupul zisăi MOȘII ce trece şi 

peste apa Prutului, CU osă 

trân; apoi potrivit rostirii şi a Ce orlalte 

ființa totimei răzeşilor începân 

părţi cuvenite dumisale 

astăzi în capul moşii despr€ 

moşiia Brătenii şi Dinţânii, dupe. aţi 

Scripto, sau găsit suma stânjânilor ar 

după măsura făcută pe trii locuri ÎN 

nume : 

j , _ 

27 st. 5 palme 6 parmace sau ales baştină ş cun
 

părătură cuveniți căpitan. Mighiu în capi martea din 

pre apus pe zarea dealului, megieșiți Pica. şi pe 

sus cu bătrânul Chetrânesc curgă; din pi 2 turile 

din gios tot cu neamul Să, Loghin, cump 

sânt făcute cu No. de ocu . Ă _ 

19 st. 3 palme 6 parmace 54 s la mijlocul mo 

*
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şiei baștină şi cumpărătură tot după zapisăle de sus în No. de treisprezece, 
36 st. 6 pulme 2 parmace sau găsit spre răsărit pe_drumul mare. de la vale de satu. 

93 st. 7 palme 6 pârmace cuprind toată suma stânje- nilor acestor trei măsuri, făcute în Curmeziş; iar lun- gimea lor să mârginește din capătul moșiei Brătenii și Dinţânii spre apus unde să dispărțascu cu pietre ho- tară aceste moşii pe zarea dealului; iar spre răsărit până în malul Prutului de ăstăzi curgător, pe unde Șau urmat stăpânire din învechime şi urmează ȘI până astăzi. Aşa dar cu asămine modu luând sfârşit această 

cu a lor iscălituri, pe asemine temeiu sau şi stâlpit cu pietre hotară pe trei locuri, pe acolo pe unde șau ur- mat arâtatele măsuri, așa precum în partea despre miazănoapte bătrânul Chetrănescu să află megieşit și nu âu urmat vreo prihănire din partea răzeşilur; ase- minea și din gios a Loghineştilor din care trage dmlui 

„Această hotarnică fiind făcută în ființa nuastră a obștii răzeşilor după adevăr, âsupra cărue neavând nici un fel de Prihănire sau jâgnire o adiverim cu a noastre iscălituri a giudețului satesc şi pecete. 
1857 luna April 26. eu Trohin Radu din bătrânul Loghin eu Iordachi sin Sandu Michiu eu loan Croitoriu 

loniță Corne din bătrânul Moşăsc, Simion Popa bătrânul Moşăsc eu loanC ozmăscu 
Vasile Alexandrachi 
Eu Mihaiu Onofreiu 
Eu Costandin Vasâlachi 

_ 
P
a
 e
 

e
 

  

i
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Cu Costandin Onofrei pasnic (pecetea satului 

e oan Perju vornic Cotu Ghermaneşti) 

u loan sin Zaharia Cazanu 

Eu loan Popa 
Eu loan Sanduţă 

Eu loan sân Andreiu Căzan 

u Grigore Vâscu din Glodeni 

eu Sârghe Buştiuc 
eu Neculai Vâscu 

eu Neculai Chetran 

Eu Vasile Postu 

eu loan sân Ştefan Buştiuc - 

eu Vasile Manolachi 

Hotarni Giudecătoria ținutului Fălciu 

Suge otarnica de față fiindu desavârşită di catră dmlui 

uger loan Neculau pe temeiul însărcinării avute prin 

adresa cu No. 1395 la 23 a trecutei luni April curentul 

anu, si î e „i iii . 

, Şi în privire că nici local nici In Triounal nu Ur- 

ca DI Un îeliu, de prihană asuprâ stânjenilor în 

erii opriasă, apoi pe un aşa temeiu Și 

giudecă 15 lulie să legalizază 
hotarnică 

vizorie 4. 

tamă cătorie cu iscaliturile cuvenite şi puneriă peceții, 

di a nând Ca terminul de 6 luni i acele 15 zile lasate 

prima 
pentru respect pus tot acum în lucrare 

dit organul redacției Foilor oficiale sa ătistează vali- 

atea proprietăţii. 
Masa |; No. 4421. 1857 Noembre 16. 

Gh. Teodoru, 
V. Costin, D. kallet. 

| 

ml. Hotineanu 
stolnic. 

dir. 

stolonacealnic, 
C- osie: sluge!. 

iudezătoriă 
ținut 

iu; - 

Pecetea: Prinţi 
Idavviei 

rinţipatul Moca Sie 1849. 

Principatele Unite, Moldova Și Valahia 

Giudecătoria 
țnutului Falciu 

În privire că în Jăuntrul ţermennlui. A€ 

cei 15 zile legiuite di aşăzamânt pentru despecte Pi 

icat un asemenia di redacţie pri adresu din g tiifiie 

anul contenit 1858 sub No: și 47 nu sau ivit Ni” 
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mine cu nici un feliu de reclamaţie asupra pământului alesu prin această hotarnica. De acee dar pe un ase: 

cuvenite şi punerea peceții. Tot odata luândusă aminte ca prin termenul de 6 luni ci să vede espirat să În- chide dreptul de reclamaţie numai acelora cari fiind cu locuința în Priațipat nu sau îngrijit a să prezinta la acestu tribunal înlăuntrul zisului termen dară nu ȘI a indritui celor petrecatori piste hotar, carora după Stipulație art. 6 din legea atingătoare de mărginire 

din sobornicescul hrisov, să acordeza termen de trei ani de la data publicaţiei; apoi spre îndepliaire citate- lor să pune în videre dmsale proprietoriului podului că la expirarea arătatului termen de 3 ani calculat de la data Zisului mai sus buletin să prezenteze tribunalelor a- ceastă hotarnică spre a se putea pune ultima definitivă legalizaţie Sarantuitoare și în priivirea pretențiilor a- . cestor di piste hotară, cari în decurgere țitatului termen nâr îi următori a să prezinta la tribunal cu reclamația formulată după rostirea art, 305 din regulamentul 0r- ganic şi a cupriderei legei din 1847, publicat prin bule- tinul No. 69, 
D. Ralet. Cuzza. dir G. 1. Hotineanu 

stolnacialnic Boni sluger Man. l-a 
No. 4 

1859 ghenar 24 

511, 1857 Sept. 20 regeste. Pentru Cotu Ghermănești, 
Tribunalul de Falciu (T. Teodor) scrie adresa No. 3371 cătră |. Mighiu capitan cu la 30 Sepi. să vină la judecătorie Şi să închee lucrările hotarnicei ra- dicate de 1. Neculau Sluger, pentru Ghermăneşti şi ţi- dularul ales șie, 
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512. 1857 Dec. Pentru Leuşeni şi Ghermănsşti. 

jalba Căp. loan Mighiu catră judecătoria de Ca- 

hul să rânduiască un judecător să-i aleagă 23 st. 5 

palme din Leuşeni și 27 stânjeni 3 palme în cotul 

Ghermăneșii, iar peste tot 61 stânjeni. a 

513. 1857 Dec. 20. regeste. Pentru Leuşeni. 

_Căp. loan Mighiu face 2 ciorne de jalbă judecă- 

toriei de Cahul în privința pământului ce are cum pâ- 

rat în Leuşeni (2. st. 5 palme) şi în Ghermănești (27 

stânjeni 3 palme), de la Maria fiica - Aftiniei, care e 

soră cu loniță, curgători din -Drăguna ; Razășii arată 

ca ar finu 2 frați, ci 4 Sofia, Zaharia Ioniţă şi Aniţa. 

514, 1858. Pentru Gnhermăneşti» 

Jalba rezeşilor de Ghermăneşti catră judecatoria 

de Cahul urmată de copie unei vechilimele dela (Câp. 

lon Mighiu) să stea în judecată cu Vasile Glodeanul 

care de la 1818 îi supără pe răzeși În stâpânirile lor 

pașnică. . 

In dosul vechilimelei se arată acesie intinderi ale 

Ghermăneştilor: 

A. Curmezișul: 880 stânjeni la Prut; 830 stânjeni 

la zarea dealului despre Leuşeni. 

B. Lungul. 1482 st. despre “rodorceni, pe din J0S 

2740 stânjeni dispre Ciorăști. 

515. 1858 ghenar. Pentru Ghermăneşiti. 

Jala ce face Căp. loan Mighiul şi lon Cazan cătră 

Tribunalul de Cahul că impăcându-se între. ei răzeşei 

în pricină a 36 stânjeni pamânt din cotul Ghermâneşti 

care au avut proces la divanul Apelativ de laşi în- 

ca din 1854 Febr. 15 şi au depus cauţiă de 180 lei, 

câte 5 lei de stânjen, sâ se închidă. 

Actul e incredințati'de giudeţu satului Ghermăneşti 

(V. Alecsandrachi pasnic: €. Onofrei vornic. 

516. 1858. Ghenar 2. regeste Pentru Leuşeni 

Vasile sin |. Axinte; vinde Cap. lon Michiu pâ-



chiu, atât în Leuşeni cât şi în Ghermăneşti din a drea- pta şi de a Stânga Prutului, Preţul vânzărei e de 0 lei, 
Iscălesc de martori: polc Gh. Zlătar, Gh. Dumi- 

triu și preotul Vasile Duda. 
517. 1858. April 23, tegeste. Pentru Leuşeni. 
Judecătoria de Cahul (Beideman) face cunoscut 

Cu adresa No. 478 Cap. Ion Mighiu că s'a pus termen la 22 Mai în Căutarea procesului ce-l! are cu loan Ke- 

Răzeșii din Cotu Ghermăneşti, din neamul _Che- 
trânesc se împacă cu verii lor și le dau 11 stânjeni 

ie, fără să mai meargă la judecata. [scălesc: V. Postu, Nec, Chetran, N. Codreanu 
pasnic; Cost. Onofrei vornic. (1. p. sat Cotu Ghermă- ști, 

| 

"520.1 898 lulie 4. Pentru Leușeni, 
Prezidentul Judecătoriei de Cahul (Beideman) 

“Stele Cap. loan Mighiu adresa No. 959 prin care îi fixează un nou termen, la 27 lulie în procesul ce-l are 
cu P. Keșcu pentru Leușeni, (director. Costin, şet Gheorghiu]. 
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521. 1858 Avg. 20. regeste- Pentru Leuşeni. 

Candidatul judecătoriei de Cahul (Gh. lonescu) face 

cunoscut cu adresa No. 94 câp. loan Mighiu să fie la 

6 Septembrie îaţă spre a procede la alegerea părților 

sale din Leușeni (25 stânjeni 5 palme) și din cotul 

Ghermăneşti (27 stânjeni 3 palme). 

522. 1858 Avg. 27. regeste. Pentru Leuşeni. 

„Judecătoria de Cahul (Beideman) scrie căp. loan 

Mighiu adresa No. 1112 ca să aibă termen peste 

luni cu poruşnicul loan Cheşcu, care trăeşte peste hotar, 

în pricina încălcării ce pătimeşte în moşia sa Leuşeni, 

despre Calmaţui. 
| 

523. 1858 Sept. 7. Un jurnal. 

„__ Candidatul judecătoriei de Cahul (Gh. Ionescu) închee 

jurnal de cercetare la faţa locului, pentru alegerea păr- 

ților ce le are căp. loan Mighiu în Leuşeni (23 stâni. 

5 palme) şi Cotul Ghermâneşii (27 st. 3 palme), cum- 

părate cu zapis din 1851 Febr. 16 de la Maria, fata 

Aftiniei, dar răzeşii au protestat câ Mariei i se vine 

numai 2 stânjeni, deşi după spița arătată i se VIN 

Mariei stânjenii vânduţi- 

Fiind prihănire n'a pus pietre hotar şi triimete 

pricina la Tribunal cu arătare că Căp. loan  Mighiul 

este răzaş baștină în părţile locului. 

524. 1858 Oct. 28. regeste Pentru Leuşeni 

Judecătoriei de Cahul (Beideman) scrie adresa No 

129 cap. loan Mighiu câ â pus termen la 24 Octombre 

în căutarea pricinei cu razeşii de Leuşeni. 

526. 1858 Oct, 28. regeste. Pentru Leuşeni. 

Judecatoria de Cahul (Beideman). face cunoscut 

- căp. lon Michiu cu adresa No. 1503 câ â fixat ter- 

men la 22 Noembrie în căutarea pro:esului ce-l are 

cu răzeşii de Leuşeni. 

Surete şi Izvoade XVII. (Drăcenii) 

LL
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527. 1858 Noemb. 26, regeste. Pentru Leuşeni, Directorul judecătoriei de Cahul (Constantiniu) scrie adresa No, 1659 catra căp. loan Mighiu, prin care l 
vestește că nu sa Putut căuta pricina lui cu răzeși de Leușeni la 22 Noembre, Și că s'a trimes publicații să vie la Cahuj să se judece. 

528. 1859 Ghenar 3. Măsuri coatra pestei bovine, Isprâvnicia de Fălciu rânduește pe privilegiații ighiu şi Buznea sa privigheze boala ce 
s'a iscat între vitele cornorate din “satul Grozeștii pe 

rut, și să aplice măsurile publicate în manualul ad. 
ministrativ vol, l. 

529. 1859 Dec, 22. Pentru Leuşeni. Președintele Curţii de apel din laşi (D. Meleghi, dir. Petrovanu; şef Ga. Dima.hi) scrie adresa No. 6850 
Câtră căp. loan Mizhiu că s'a pus termen de judecaă 
la 50 zile după apariția în Foaza oficială, în Privina 
ce 0 are cu Iăzeşii ue Leușeni şi Ghermâneşii pin- 
tru 51 stânjeni Pământ, cumpăraţi de la Maria fata 

itinici. 

530. 1860 Ghenar 15, Pentru Drănceni, Judecătoria .de Fălciu (Butucea) scrie adresa „NO. 
80 câtră căpitan Panaite Mighiu sa aleagă părţile din 

„Drânceni, după cererea sa din 14 Decemore. 
531, 1861. Februarie 7, regeste. Pentru Cotu Ghermănești. Trohin Radu vinde 8 Stânjăni 5 palme din trupul 

moșiei Cotu- Ghermăneşiilor Cu 227 lei 20 parale cu- 
mnaților sai |, Perju, 1. Pandichi Și vărului său lord. 
Sandu, după alegerea şi stâlpirea făcută în 1859 Ghe- 
nar 24 de colenul judecătoriei de Fălciu lon Neculau, 
—judeţii satului Cotu Ghermăneşti (C, Sale, Vas. Postu, 

Vasilachi) adiveresc Zapisul. loan Mighiu iscălește 
e martur, Pecetea satului Cotu Ghermăneștilor. 

- 
se
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592, 1861 Febr. 19. Pentru Ghermăneşti. 

11 stânjeni moşie în 

Ghesae: loan Mighiu cumpără 

lea maneșt! cu 40 galbeni de la V. loan clucer şi E- 

na loan, „născută Gârdea. : | 

eg abili îi scrle St. loan, P. Vrabie spat 

L ţii satului Tăbalăeștii adiveresc  zapisu 

ivniceru, -D. Obreja, Gosan). 

533, 186! Mart 28. regeste. Pentru crăşimea 

aie 
între răzeși din Cotul Ghermăneştilor, 

ete Moşăsc, Loghinesc, 
Cazânesc, Chetrânesc, 

Şi 

lodenesc să-şi facă fiecare crâşmă pe părțile lor a- 

vându-le alese și stâlpite. 

ar, îar 

(Sandu 

iscălesc: 

M a) neamul Moşăsc: + 

M. Onofrei, Dum. Onofrei. C. Vasâlachi, C. Săle, Pavăl 

Carp, Niţă Corne; V. Alexandrachi- 

p b) neamul Căzănesc : C. Perju, Matei Cazan, I, 

opa, Vas. Donţu, |. Croitoru. 

c), neamul Chetrânesc : D. Onofrei, |, Zamiir. 

d) neamul Loghinesc: 
loan Mighiu. 

e) neamul Clodenesc : h. Sârghe, Ştef. Şârghe, 

1. Stoica; giudeții satului Cotul Ghermaneşti 
: C. Sale, 

C. Vasilache, loniță COrn<- 

534. 1861 tulie 21. regeste: pentru. Ghermăneşti- 

cumpăr 
a Pavăl şi Jon Cro- 

oghin pentru a-și 

__ Câp. loan Michiu 

itoriul, fraţi, 4 prăjini din bătrânul Loghin 
| 

face o moară de vânt, cu de 112 lei— câte 28 lei 

prăjina. 

| 

'—In 22 lulie judeţii 
lui Co 

tu, Niţă Corne vor 

(C. Vasilachi şi V. Pos 
o. 1610 2 satul 

resc actul. 

pecete satului: țanut 

Cotu Ghermânești, 
1860. 

535, 1864 Marte 16- 

Cap. loan Migh 

tul Ghermâneş
tilor 

ic) adive- 

ul Falciiu. 
N 

Ghermanes
ti: 

25 galbeni 5 stân- regeste. 
Pentru Cotu” 

iu cumpâră 
cu
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jeni şi jumătate Pământ din trupul Moșiei Cotu Gher- 

mânești, de Ja râzeşii curgatori din Sinica şi Lupa, de 

oarece alţi e Stânjeni au râmas vărului lor Vasile 

Manolachj, . 

Vasile Dragan, litime Drăgan, lor- arzariu, Ț, tăgan, Petru Vas, 

Tâgan. loan V. Drăgan, lacob V, Dragan, Vasile sin 

Iftime Drăgan, Neculai Iftode Drăgan. Marturi iscalese: 

Serghe Căzan râ âzeș de Leuşeni Și din Cotu-Gherma- 
NeȘti, Irimia Proca. "A aceiași zi giudeţii Satului (Andrei 'Onuirei, 

|. Stoica h i) adi riul 4 SCTShi) adiveresc Zapisul, iar în 17 Mart 

Privighitoriu de oc col Podolenj (P. Negrescu) supt No. 

adiverește actul. 

ă de la Matia Hătmaneasa, iCu5 galbeni un stân- 
crmăneşti „adică din drumul 

C zare dialulu; “spre apus viind cap în 

Cap cu hotarul Bra i şi păr 

Căpitan loan Michiu împosesueşte lu; Iordachi Va- 

Silachi 10 stânjeni Pâm?nt din cușeni în ținut Cahul 

pe timp de > âni, urmând a-i da Prăjivi iarbă pe 

fieşte care an, 

, 

IScălesc . Gh. Tataru, p. Susanu, lon Perju; Niţă 

Corne Scrie zapisul Cu alfabetu moldovenesc, Acelaşi lordachi Vasilachi dă 

alt Zapis la Mâna ca 
ichi 

p. lon Michiu, ca urmează a-i da 

14 Prăjini iarba în loc de 100. 
, 

Scâlesc : V. TICOChi, [, lacob, Iordachi Vărzariu 

staroste, lo Huiban T ataru, 

R
N
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mina soţie lui lon Perju, vînd lui Scarlat Michiu 14 

prăjini din „Cotu*  Ghermănești bătrânul  Loghinesc 

„eu preţ yna suta lei, pe chari bani eam priimitu a- 

chum*, 

339. 1865 Oct. 7. regeste, Pentru Ghermănești.. - 

__ Căp. lon Mighiu primeşte vechilime de la Pana- 

ite Croitoriu şi judeţul Siie ca să le caute pământurile 

ce le au în Leuşeni şi Cotu Ghermănești, şi va primi 

O jiumătate din pământ câştigând prisina. 

540. 1868 lunie 10. regeste. Pentru Cotul Ghermăneşii. 

lon Migiu cumpără un stânjen pâmânt din Cotu 

Ghermaneşti „din hotarul Brătenii şi pănâ în apa Pru- 
tului lungime“, de la Costin Manoli şi Pachiţa soţia lui. 

541. 1868 Oct, 18. regeste. Pentr: Cotul Ghermănești. 

loan Michiul cumpără în Cotul Ghermăneşti, în 
bătrânul Sinica, 5, stânjeni lațime „iară lungime din 

dealu despre apus din capătul moşii Brătenii şi la vale 

până în apa Prutului* cu preț de 20 galbeni, de la 
V. Manolachi Dragan. Neculai Manolachi Dragan, 10- 

niță Manolachi, lon Manolachi, Rei
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osie Cost. sulger 45, 248, 253, 

Bosie Vas. 65: 

„2  lon sulger 193 
Botezatul Alexandru 72; 7â 

[diac] 15, 16, 78, 92,. 118 
146, 147 

Botezatul Aniţa 146 . 
„Toader 146, 147 
„Ion 80,40, 65, [zet 

Ştetanco] 67, 76, 97, 106, 109, 
118, 120, 141 [zăt 

| Rânguleasă] “ 
Botezatul Neculai I7i 

R Vasile î44 - 
Botoşani: 153, 155 
Boţeşti 107: - 
Boţul 10 .- 

Boureanu Zmaranda 245, 246 
Boureanul Maxim călugăr 207, 

230, 231, 245, 246 

Boureariul Hristache 230; 231, 

232, 239, 240, 245, 246, 249 | 

«| Burgkele 

Catrina] : 

  Brăeşti 45, 57, II 

Brahăş Ursul:10 

 “Brâriză Wînandi Vas. 58, 152, 17I, 

177 (polcovnic) 178 183, 185, 

189, 193, 195. 197, 198, 199, 234 

Brăuză Nistor 76, 191, 122 

Braşoveanul lon 30 

brat [frate] 150 

Brăteni 41, 59, 6 

251, '260, 261 

Brighiu Anărei 19. 51 seâg 

Bubuiug Vas, 186 

“3uhăeşti Î9I 
, 

Buhuş Nec. logofăt 7, 8 

n Sandu hatman 1] 

Bulirma 36, 53. 9, 130 [spital] 

Simion 6, 65 

Nec, 167 

Chirica 167 

Hariton 167 

Toadzr 107 

Ursul 29 

Vas::167 

Cost. 135, 199 

» Gligore 17,. 45, 86, 87, 

88, 93,:94, 96, 108, 100, 184, 

199, .09 [căpitani 316, 217, 

218, 22], 222, 221. 228; 230, 

235 (răposat] 236, 238, 25! 

Burghele Marcu 10, 86; 87, 88, 

94 135; 184, 185 

Burghele Toader 86, 87, 135 

E Vasile 85 [med.] 107, 

135, 184, 199 

Burghele lon 93, 94 

Nec, 184 

Catinca 18% 

Marandă 199 

i 95; 240 

nar 32 

1.94. 175, 176, 

Burgheleşti “9 

Bursu Gr. cămi 
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Bursuci, egumen de-—34, 37 
Buştiuc 95 

» Sârghe 235, 240, 233 
» Ştefan 143, 236, 253 
> Vas, poroşnic 201 
, Ion 236, 251 

Tudosă 207 
Butuce 227, 229, 236, 240, 258. 
Buţă Gh. şatrar 193 
Buzdugan C. 28, 45, 248, 949 

, Profira 152 
A Gh. med, ispravnic de 

Valciu 114, 243, 245 [director] 
250 [sărdar] 

Buzne Alex, polcovnie 149, 155. 
156, 157, 167, 178, 184, 190, 197, 
203, 205, 206, 216, 242, 243, 
258 

Buzne Catrina 148, 290, 203, 
204. 205, 222, 223 

Buzne Aniţa 190 
n Enacachi 17, 148, 168 
» Ioniţă polcovnie 133, [is 

de Fălciu] 140, 141, 148, 149 
150, 151, 152, 153: 155, 157. 158 
159. 161. 168. 17|. 172, 173, 174, 
177, 179, 189, 181, 192, 183, 
190, 192, 193, 197, 200, 203, 
205, 222, 242, 243, ă 

Căcăceri 3, 148, 150. 164 
Căcaina 77 

" Cahul 238, 255 [judecătoria] tri- 
bunal, 257, 258, 268. |candi- 
datul judecătoriei de—] 

calaraşi 141 
Calimah T. 1. Vodă 41. 42, 44, 

46, 51, 54, 55, 62, 63, 89. 90, 
91, 109   

Calimah Gr. Vodă 29, '57, 60, 
6|, 63; 65, 126 

Calimah I. Alex. Vodă 63, 102, 
104 

Calimah A. Scarlat Vodă 126 
131, 135, 136, 142, 168 

Calimah D. spatar 182 
Caliman lon 4, 6 [spiţa| 
Calinic Lazor 4 
Caimăţui 257 
Calistru ierei 16, 

cămăraş de izvoade 39, 
candidatul judecătoriei de Fălciu 

240 

Cânepii (gura—) 44, valea—56, 
110, 114 (Mereşti) 153, 171, 
183. 192, 199, 202, 240, 243 

Canta A. vornic za aprozi 147 

„ Î. vel log. 21, 29 
„  lordache log. 123, 157,161 

Canta lanache 3 log. 54 
„ Nec, vornic 85 

Cantacuzino. vel spăiar 12 
a Ion vel ban 39 

căpitan de mazili 185 

Căprescu 39 
Capres Toader 4, 42, 47, 49, 

52, 89, 91 

Caracaş C. sulger 9 
Caracău Gavril 111 
carentină (—la Leova) 192 (la 

caiintir) 
Caraş Andrei 174 

Cărăuţă 146, 151 
Cărăuşul [cotul—] 35 
carboave 181, 184 [avea 11 Iei 

şi jumătate] 
Cârcă Ștelan 107 

p”
 

 



a 107 
Cazan Vasile 1% 

Caaia 134 
„Serghie 207, 210 

„Gh. 224 

Carlâc Cozma 128 | , Zaharia 94, 253 

Toma 128 
Andrei 253 

căzăneşti 123 

Cazimir Pan. ban 181 

o „tordachi sărdăr [81 

Genan Mihai “med. 31,55, BT, 

60, 124, 129 

Cehan 'Sanăuiachi pust, 238 

Mărin 238 

„Simion 
238 

Cehâniţa 90 

Cerchez Ştefan coînis '12 

> Mihai med, 62 

» Tegtior 12 

» Cc, comis 191, 200, 209 

(sardar] 210, 21 

Cetchez 
Zoiţa 4191, '200 

> Iancu pitar 191, 200 

Cârlig Gh. 249 

Carp diac de divan 54 

Gherasim 141 

lon comis, ispravnic de 

Fălciu 143, 145, 246 

Carp Pavăl 216, 234, 236, 240, 

245, 259 

carte gospod 60, 106, 142 

Casândra 239 

Casian Ştefan 250 

Câtargiu! Filip vist. 63 

x Costin vornic 133 log. 

151, 221 
Catargiul fodachi vornic 141 

Catrina preuteasâ T, 

cațavbică 92 

  

   

   

   

    

   

    

   

   

cauţie 213 

Gazâcul 5, 7, 106 
Cnersecosul 

131 

Nazaria 6 
Cheşco Petre 56 

jsteni 87 
Cheto loan “stolnic IT, 122 

123, 125, 131 [spatar [256, 251 

Cazan lftime 31, 45 
111 

Trofin 45 ST, 
Chetrărie 

228 

Chetreanu 
Tănasă 94, 

„ îttene 57 

„ Stetau 61 
225 

„ Hlilatie 143, 145, 949 Chetreânu 
Nec 120, 235, 240, 

» Matei 259 
„249, 250, 253 256 

» Grigore 145 
Chirana 4 

n Țanasă 
185 

Ghircă Ştefan 5,1 

„Anica 
185 

Chircă Lazar » 5 

» loniţă 27, 185, 186, 187 Chiriac Sava l0T, 63 

191 [suilzer 
, „210, Chirice Ştefan 67 

216, 224; 230 1, 239, 240. Civică Mate! 147, ban (5% 235 

154
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Chirilă Simeon 4 

Toadăr 240 Chiseleţ Paul genera] 147, 175 177, 179, 225 

Codreanu] Macarie 148, 152, 167, 177 
Codreanul Vasile Condicar 85 Codreşti II7 
Cogălniceanu Andrei 10g 

   

    
    

   
    

   

» Cost, 108 
Chitic € vătav 165, I7g [pol , Gheorghe 59 

Covanic] 213, 220, 24 241 
x lon 59 
» llie agă 15g, 164, 163. 172, 173, 175 -—183. 189 195. 203 -—20g, 212. 216 [postelnic] 217—224 [vornic] 225, 233, 242. 243 

Cogălniceanu Lupaşcu 116 [spița] » Nec. căpitan _is- Pravnic de Fălciu 40. 109, 116 Cosălniceann Mihai maior 239, 

> Tudora 165. 166 »  Nastasă 208 (pasnic) 220 37, 239 
cilen 202 
Ciobanu Simeon 128 ciobote (am dat—la un copil din casâ) 64, "unui âprod 117, să-l ridici cu— 152, Priimin d lei 152 

241. 244-247, colonel 248 

'ocârlan Bejan 8. 27. 44 56.| Cogălniceanu Nec, preut 117 
110 

» Sandul 20 
Ciofea Gh, [bolta—] 115 

. Toma 8I 
10gole preuţ 4 

x Tofana 0201 a 

Clolanele i-oiu drobi—| 208 ratie) Vasile 10, po- | 

Ciorăşti 45. 56, HI. 138. 139 Cogălnicenii 22, 23. 25 Colacul gârla— 138 Colun Stolnice 9 Conachi Gavri] vornic 122. 123, 124, 137 
Conachi Manolachi post. 124 Condrea 4 
Consistoria Episcopiei Huşilor 209 
Constantiniu dir. judecătoriei de Cahul 258 Consulat 20, TOsienese 205 Copil din casă 64 Corcău Gavri] 45, 13 Corjăscul 246 
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Cornea Vasile 139, 143, 145, 
162, 185 [bătrânul--] 260 

Cornea C. 189, 202, 203, 207 
210,212, 216 [pasnic] 222 

Cornea lon 222, 230, 235, 240, 
247, 252. 259, 260, 

Cornea Mihai 236, 246 
n Grigore 195, 196, 240 
2 Ştefan spătar 221 

» Sandu 94 

» Manole 240 
Costachi C. batman 20, 

Ispiţa—] 
Costachi Gavril hatman 10, 11 

» Iordachi stolnic 39, 
med. 109 

Costachi Grigore hatman, is- 
pravnic de Fălciu 75; pahar- 
nic 93, 94, 124 

Costachi Ilie stolnic 32, 34, 35 

pah, 37, 38, 130 
Costachi Lupul hatman 16, 17 

jicnicer 38; vatav za pahar- 
nicei 34, 128, 129, 133 

Costachi Manolachi vornic ţării 

-de jos 39 
Costacite Matei pah. 3, 227, 229 

Neculai agă 136, 143 
» Vasile vornic 11. 12. 

14. spătar 97 
Costachi Veniamin 120. Episcop 

Hușilor 13 
Costandin vel logofăt 85 

armaş 128 

, Grigore 185, 201 [pol- 
covnie 230 [zet Gafiţei] 

Costin Vasile 253, 256 director 
„Neculai hatman 12, 14 

100 

» 

» 

„.: 

  

  

„Costiceanu lonaşco 10 
Costişor Apostol15 67 68 17697 

n Ana 16, 67, 97 
Cotu morii, ocol 238 
„Cozma Vasile 185 

Cozmescu loan pasnic 186, 207 
-210, 224, 236, 240, 249, -250, 

252 

Cozmești 164, biserica din— 37, 
187 188 . 

Cozmiţa director 186 

Cracălie 10 
Crăciun 9, 199 [poruşnic] 

Crasna 2 
Crăsnean Ifrim 61 

Crâstea 3. 4 
» lon 128 

- Sandul 198, 199 
» Vasile 202 

» Toader 216 

Crăşteşti 7, 76 
Crăstina 1 

crâşmă 19, 141 [—dela Brânză) 

Crăsnăşeni 166 
Creţeşti 164 

Croitoriu Pavăl 259 

Croitoriul lon 186, 188, 202, 207 

216, 235, 240, 252, 259 

Croitoriul Gh, 207, 216 

> Panaite 261 

Cruhiic 193, 194 [Cruhnic] 

Cruhleni 195 

Cucoara [lacul—| 77, 123, 160 

Cujbă armaş 3, 42, 47, 52 

curama 12, 13 

cutnie [oghial de—| 92 

Cuza Cost. cilen 201, 207, 202



200 
asesor şi ispravnic de Fălciu 
201, 224, 254 

Cuza Dum. stolnic 12 
Cuza Grigore spatar şi isp. de 

Fălciu 28, 185, 189, 192, 194 
197 postelnic 126 

Cuza lon comis şi ispravnic de 
Fălciu 145. spatar 153, post. 
168 

Dabija Evsiratie Vodă 5, 66, 
106, 109, 18 

Dabija C. ispravnic de Fălciu 
236 

Dan Enacachi spatar 152 
Dănăilă $, 9 
Danciul părcălab de Neamţ 2 
Darie spatar 7, 8, 27, 28, 44, 

55, 107, 110 [şătrar] 145, 185 
187 

Darie lon 243 
„Gr. post. 96, 191 
„ Maria 247 

„Mihai 152 
a Safta 152, 243 
„ Luca 249 
» Paraschiva 152 
» Manolachi 165, 171. (spi- 
ţa) 247 

Darie Neculai comis 173 
» Chiriac 165, 171, 200 
n»  Enacachi spătar 163 
„ Catrina 158, 162, 
217, 219, 221 

Darie Velişco 44, 55, 56, 94, 
110, 158, 167 [spatar] 

Darie Sandul 27, 23 
Dărieştii 108 
Dascalul Nec. 139 

177,     

dava (am făcut—) 86 
David Ioan 59 

» Vasile 148, 152, 167 
dejma (să strângă—) 65, 78 
depoziton 218 
dichiul Episcopiei 15 
dijmui (a--) 31 
dijmaş 35 

Dimachi Gh. şef 253 
» Manolachi vornic 125 
n Nec. spatar 134, i68, 

174 spatar II . 
Dimitrie visternic 12 
Dumitraşco preut 24 

N vornic 52 
Dumitriu Cost. spătar 153, 154 

155 

Dinţeni, selişte 16 17 20 40 41 
57 59 61 74 76 71 78 94 98 
107 109 124 122 141 152 161 
251 238 

divanul Cnejiei Moldaviei 124 
151 161 172 175 179 182 

divanul de apelaţie 242 
dobândă [din zece douăsprezece 

pe an] 29 . 
Dochia lonaşco 20 86 91 184 
Dobraniş Ştefan 186 
Dolheşti 10 
Done lonaşco 185 
Donici Darie ban 83 

a Andronachi vornic 125 
n A. spatar, ispravnic de 
Fălciu 212, 243 

Donul Vasile 12 59. 
Dorohoi 222 
Drăceni 4 12 30 32 33 41 42 

43 [umblă pe 7 batrâal| 46— 

 



30 (Pruteţul—) 52 53 54 65 

9 79 89 82 89 vi (pe îmbe 

părțile Prutului) 99—105 120 
A e 146 148 1605 166 168 

200 2 73 179 180 181 183 193 

Dia 201 204 206 221 258 

gan Vasile 260 26! 

» [time 260 261 

Drăzu pre 260 261 

Drăgşan spătar 2 
Drăguna 255 

Draxin comis 2 

rase (— Episcopia de Huşi le- 

u pierdut în vreme de n€- 

pace, 34 317 

Drule Alex. 29 
anu can părăsit 96 

Drujeni (Pruteţul—) 47 Si 54 

gasezai 150 
oubău Tudosă logofăt 11 12 14 

pucă Gh, Vodă 20 
Duca C. Voda îi 1314 

ii Grigore polcovnic 

Duca ban ispravnic de Fâl 
151 ” 

Dura lon stolnic 18| 
Duda (Suleni) 76 7! 

141 161 166 

Dumitrachi spătar, ispravaic de 

Fălciu 152 165 

dvoreanin 185 

Echimoviel Nec: 238 

Enacache Josan clucer 197 

Enachi vatav 148 

, van 155 

Enacachi 1Qân psh. ispravnic de 

186 

ciu 

124 132 

a bi 

  

  

Fălciu 212 

Emandi C. 24; 

Enciu C. 203 

-Brina 4 

Eşanu Dim- pasnic 244 

5 8 10 1516 20 

29 —34 37 40 4i (judecator—) 

44 53 60 6! 62 63 66 69 70 

80 85 89 91 94 106 109 120 193 

Fălfoeşti 72. 146 
. 

Fâstâci mânăştire 133 

-pilitet Apamias 293 

Filip 5 
Filon dascal 45 

foaea Satească (distribu rea—) 

244 220, 248 258 (|. oticialâ) 

Foca Gh. vornic de poart:t 132 

Focşa Grigore 209 

Focşescul lon 201 

Fotachi preut 153 

Fote Iordachi 124—126 128 131 

132 136 Hi 142 143 145 H7 

150 151 162 163 (agâ) 164 (ban) 

165 166 (spâtar) 170 171 175 

193 200 208 

Fotescu Gh. vorn 

Frel 5 ? (Frâe moş 

Fraţila Cust. 107 

Frâţiman Gavril 8 27 44 55 110 

ț4! 

Froni Spiridon 330 

Vasili 135 157 402 207 

216 235 23 240 

Frumoass, mânsslire Isngă laşi 

133 

Fulga loa 50 

Fundâtură 
să! 

ie de poartă 13 

) 10 66 106 

3 

  

 



72 
————— 

Gheleme Mihai Sardar 225 226 Gheorghe căminar, ispravnic de fune (—de 2G stânjeni) 49 52 
56 95 (— de 25 stânjeni) 77 

furtişag 16 
Galia 166 
Gafiţa 196 229 
galbân 33 213 (a 35 lei 20 pa- 

rale) 52 243 (—olandeji) 
Gâlcă Axenia 235 
G'luşcă Gn, pitar 237 
Gândul medelnicer 218 —223 (a- sesor) 
Gane D. sardar ispravnic de 

Fălciu 39 171 
Gavesti 113 
Gârde Ilinca 235 259 

»_ Matei 156 192 (stolnic) 235 
Gârde Gh. 250 
Gâscă Iordachi mazi! 8l 

» Matei gl 
» Marin 67 

Gaţă 76 97 
Găţanca 4 , 
Gaţul Pavăl diacon 165 247 
Gavril Episcop uşilor 112. Gavrilaş agă 114 
Gheanghea Ionaşco, logofăt 3 4 32 42 47 52 
Ghedeon, Episcop Huşilor 34 129 
Gheleme 57 162 177 2i2 

> Diamandi 57 postelnic 158 
| 

Gheleme Alex, 158, 215 (sărdar) 216—224 
Gheleme loan 164 223 

» Iordachi 176 223   x Dum. căminar 176—179 223 A 

Fălciu 171 
Gheorghe Lascul 196 

ieromonah 45 57 [i 
stolnic 177 voraic I6 

Gheorghiu 256 
Gheorghiu vornic 16 
Gheorghiţă 16 29 | 
Gherasim Episcop Huşilor 3; 

115 124 (— Roman) 
gherbovaia bumaga 195 
Ghercie 152 
Gherman 4 80 8! 
Ghermăneşti 7 8 25 23 36 37 

4! 44 (umblă pe 8 bătrâni) 45 
46 55 58 61 64 80 85- 88 93 
94 95 106 107 108 10 120 123 
130 135 137 139 (hotarnica) 143 
145 151 (—cărăuţa) 156 158 
160 164 167 173 175—178 183 
184 185 187 188 190 I9I 192 (va- 
lea Cânepei =Cotul Ghermă- 
neşti) 193—196 138 201 202 
203 207—2/2 215—220 222 
223 224 (cotu—) 225—235 
(valea Cânepii 236—251 255 
—261 

Ghetea 9 
Ghibarţ 10 | 
Ghica Matei Vodă 29 32 109 

118 
Ghica Grigore Vodă 19 20 -- 

„ A. Gr. Vodă 66 67 69 
74 89 97 

Ghica Gr. vornic 221 
Ghidişeni 41 72 144 146 
Ghiniţa 240 
giubea de maltin 92 

“giudecătoria de Fălciu 55 
giurători 101 - 
giura (a—) nu pot să giure 25   
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Giurcăneanu 11. 73 97 109 118 
120 121 122 125 (patentar) 

„14 151 157 (sniţa) 
Giurcăneanu Catrina 144 144 
146 147 149 154 152 159 167 

Glavan vist. 2 | 
Gligoraş 116 - 
Gligore 3 

Glodeanu Vas Gh. sulger 
a Trohin 127 143 

şi Vasile 152 1,7 168 
185 186 189 190 193 19222 
(ispravnic de aprozi) 2:4 25 
2 5; stoinic 524 227, 210 24 

Golăe diac 2 - 

Gonţa lon 41 
Go:dul lon vornic de poartă 78 

156 163 i 
gospod, carte— 15, loc—l5 

Gotcă C. 3; 
Grecean:, pe Prut 22 
Greceanul iancu pah. 74 93, 

voriiic 174, 179 Isi 

Greceanul Nec, isprâvnic de Făl- 
ciu 178 22| ” 

Grecul Neculai ]2i 

3 Dumitru 186 

» lon 162 

Grigore med 65 187 

egumen la Bursuci 34 

x diac 37 

Grigoraş log. de Metropolie 112 

Grigoriade Gh. spăt 169 - 

Grigoriu Vas. 152 

Grigorovici pitar 39 -. 
groapă (nişte grâu ce a luat de 

la o—57 . - 
Grozav 3 4 5 23 

»   

Grozescul Vas, 198 222 

Guseşti 134 181 
“Hangan Apostol 130, (spiţa—) 

174 

Hangan Cost, 197 - 

Ioniţă 201 202 208 245 

Toader diacon 197 204 
> 

Hângâneştii 190 

Hâraţ bătrân în Drăceni 43 41 

49 50 52 222 a | 

Hârjău Dim. vornic de. poartă 

139 
Hatmanu Condurachi 127 

- Neculai 127 

havaet 80. 

Herariu V. 140 

Herghelegiu Vas. 128 

Hermeziu: Gh, agă 179 18: 

Herţeşti 116 | 

Horcău Gavril 57 

Horjăşti 10 ! 

Horţeşti (v. Orţăşti) 147 148 

Hotineanul Î. Gr. stolnic 953 + 

254 ? 

Hotnog Gr, 16 

„ 2 on pitar 233-236 . 

Hrisoscul lordach: comis 39 

hrisov :sobornices" 254 | 

Hrubeni 31 32 3+ 35 37 38 128 

129 131 132 133 145 147 164! 

171 175 208: 2 9 

Huhulea Arteni 114 

Gr.gore 114 

loniţă 113 114 

Todosă 113 

, Țoader 127 

Huiban Anuţa 144 

Alexandru 144 

-
:
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Hulban Toader 144 
» Gheorghe 144 
„DD. 61 116 159 
> Toader condicar 60 6] 62 72 75 

Huiban Ştetania preuteasă 41 47 , 32,73 144 146 (spiţa) 147 15 : 15 
! 

Huiban Filip 158 
flurul vornic 2 
Huşi 2 10 15 74 -9I 103 16 4; 163 188 134. drumul cel mare al— 136 SI, Episcopia—. 34 37 66 124 
Hişanu Nastasă 186 
i pron. iam rânduituj 33 
lacob lon 230 
Iacov Episcop Huşi 88 95 97 I!2 lamandi Dim. Sulzer 2; 23 N 125. post. I3I 132 i63 (isprav- nic de Fălciu) 164 agă 165 174 197 27, clucer 203 20, ban 214 26 217 219 
lamandi: Ştefan pitar 40, jicni- Cer 41 60 61 62 65-tg 16 106, 2 pan. 32 log. 
lamandi ctucer 2il, ban 2.7 318 II Paraschiva 53 

» V, (Brânză) 59 234 l&ai iconom Episc. Huşi 156 167 Ianculeu ion pah. 165 vornic I8i Iaşi 12 (u las) 13 15 17 65 (Eşi) 66 5971 (St. Spiridon laşi) 84 134.181 190 
Iftimia Preuteasa & iftodi 24 
Hiie bătrânul (Aliuş) 3. 33 llieş Alex. Vodă 105 185   îmămea 5 

înfrânare „va lua căzuta întra= 
nare“ 155 

Inochentie Episcop Huşilor 3I 
32 34 37 40 AI [Enochentie] 
43 49 59 51 60 62 u9 74 73 
89 121 129 | 

loana preuteasa 24 148 151 
lon Grigore 107 , 

n Cost. pah 28 220 225 
» Vas. stolnie 128, clucer 235 
210 259 

lon. Elena 25) 
„Gavril i2 
„ Episcop Huşiior 9 
» Zet Sim, Michiul 195 
» Clucer 198. sluger 74 is- Pravnic de Fălciu, 2)5 pah. 

lon Ştefan 259 
„ pasnic 219 
» Vatav 3 10 67 75 97 
» Popa 865 15) 
„ dascal 196 
»  Medeinicer 3 42 47 52 | lonaşco 3 35 36 8, 169 [spiţa] 

» Gh. candiaat 257 
Ioniţă preut 7 76 
„Nec. condicar 21 29 
» vătav 131 133 
» Vornic de Raşeşti 188 

lordachi 96 
n diac. 192 
„ vel log. 54 

lorest ermonach 78 79 
n dichiu 163 

lorga 10 12 [vei post] 
» 0t Huşi 16 | 

iproci = et caetera, 63 
lrimia T. pasnic 224 249 

o
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Irina 15 16 67 76 

iirmilici 19] 213 

ispașă 194 197 224 

istrație 9 

Iuga 19 
luraşco llie ruptaş 81. 

turco Şt. 41 

izvoa de cheltueli 194 

ijiia 12 

Jora Anastasă pah. 13 14 |hat- 

man| 16 (vel. ioz. 17, sulger 
82 83 84 10 85 stol. [il 

Jora Costantin 143 
„ Dim: sardar 123 131 

„ lon ispravnic de Fălciu 131 

, Mihai hatman 85, ban îl 

12 toz, 18 
Joia Nec. căpitan 2) 2l 

„Teodor post. ;9-25 stolnic 

29 34 5 33 62 63 707|, pi- 

tar 82 33 84 108 III-li5, ban 

129 ,22 :21 pah. 125 13 136 

174 

„Joroae Elena 136 

„Safta stolniceasă 

82-:5 

Joroae Tudosia II 12 

judecător de Fălciu 244 

judeţul satului Cotu Ghermă- 

neşti 250 255 258 259 260 

Lăcătuş Simeon 224 

Lala 7 

Lambrino Ioniţă ban ZII 213-215 

lanţ de fer de 10 stânjeni 137 

159 
Lăpuşna, ținut 3 22 23 27 36 

39 44 55 62 63 106 1l0 17 
125 148 160 

1071 

  

Lascu Ion privighitor 212 24 

Laţcu Timofte 17 19 157 

oana 17 19 

Lavrintie Episcop Rădăuţi II 12 

Laza 8 | 

Lazor căpitan 107 

“ Lebedeanul Vasile 165 - 

Lefter ispravnic podului 108 

Lefterachi spatar 15! 

lei t târăşti 41 

Leontovici Andrei sulger 5 

Leova 193 194 

Leuşeni 12 45 12) 18 162 199 

191 J99 194 196 197 199 200 

227 234 4 244 247 255-298 

2 0 261 

Liciul părcă!ab de Neamţ 2 

Lieşti 134 163 181 , 

Liliva, apă 2 10 (Lilea) 12 40 

(valea —) 76 77 IO | 

Loghin 62 94 123, 185 (baţrâ- 

nul—) 

Loghin Alex. ierei 20! 

Gavril 195 16 

Grigoraş 132 151 196 

C. preut 65 12 196 

Pastu 162 

Istrate 87 94 

Anuşca 162 195 

» Nec. 36 6! 156 (părcălab 

de Fălciu) I02 235 

Loghin loniţa 36 45 57 65 86 

87 Ul 145 :62 183 J9I 196 235 

Loghin Saita 87 

Sofia babă 162 196 

lovitură „a se da câte 5 lovi- 

turi “de vită 224 
Luca pârcălab 5 7 5 66 67
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(pita) 73 77 106 107 109 a Manole Costin 26) 
(copii lui—) 

, Pachiţa 26| 
Luca Andrei Poruşnic 20] | > Preut 20 

» Ene! 
manualul administrativ 238 : 

E Mih. spatar 174 179 Manu Dim. vornic 234 
» Gavril 2) 68 107 ug » T. 246 
, Tofana 20 107 109 Ils Mardare C. 239 241 
. iconom 249 

Ma'eş 4 
N 

Luchiana 22 
Mărgilat Gavri] 8 2 55 110 1745. 

ii 1 
»ODanilă 4 

cacat S. | Margină Trifan 91 189 M3 45. . 
162 pupa +9 230 

Marian Mih. 148 150 
Lupan lon 135 

, Lupaş Crâciun 8 
Maria 7 

Lunaşcu Dim. Sluger 2'1 202 maică i 79 | 2i 207 20 2 SA âsesor 24, Marinciu Gherciu 152 
Lipsa 7.4 | 

i Mărza Lazor 8 
i 

Lupii 4 8 40 
"2, 0n 59 186 (polcovnic) 

„  Ho:no> I6 
181 236 _ 

5 
Matei Condicar 105 

> 3 log. 4 33 42 43 47 52 
„ ierei 135 

i 

Mâcărescu] Tanase Camaraş de Mavrocordat C. vel vornic 18f 
izvoade 33 

» Nec. vornic. 118 - 
Mattei 22 

143, ispravnic de Fălciu 145 
Magdalena 9 

Mavrocordat Nec, Vodă :104 : 

Mâsur: niţa Victoria Stolniceasă 70 72 
| Mălăeşri 23 23 25 24 Malina 4 22 

Mălinescu lordachi 239 241 maltin 92: 
alehia 20 | Manciul 43 47 49 50 222 Maiadul Gh, NS. Manolachi Ion 26) 

Vas, -253 260 * Manole P, 297 

“ N & N N N 

    
   

    

  

27 44 56 

559% 
Mavrocordat |. Aiex, Vodă 93 94 97 

: 
Maxin 4 | 
Meleghi Dim. 59 258. 

»  lordache 59 185 206 207 250. 
Melegri Sandu 185 250: 

- Simion pasnic 244 - 

„ „Nec. lon Vodă 8. 

Mavrocordat C. Alex. Vodă 82. 

 



DI7 + 

Meletie Episcop Huşilor 123 
124 135 140 142 143 145 158 
184 

Melchisedec, episcop 164 
Melinte 10 

Mera Pricop 36 55 64 

»  loniţă 36 55 64 
„Petru 36 55 
»  Marmure 116 [spiţa]:: 

»  Ştefan-pah. 117 
n 124 200, moşie pe din sus 
de movila Răbâia 124 128 
130 131 164 [Valea Cânepii] 

1665 [=Mereşti] 

Mereşti 12 14 36 55 56 57 60 

107 110 111 125 126130 131 

136 142 160 183 184 190 

192 193 194 i97 200 20i 202 

209 212 214 217 223 224 226- 

229 231 238 244 245 

Merla Eremiia 107 

Mighiu Andrei 185 

» Aniţa 241 242 

C. pasnic 222 241 242 

„DD. 185 191 230 [pasniel 
224 [vichil de mazili] 231 234 

235 238 241 242 

Mighiu Maria 233 234 242 
Maranda 242 

Ştefan 241 242 

Safta 243 

Panaite căpitan 253 

Sotfrone 243 

Hristache 238 

„loan 247 
Nastasă 185 19! 

292 233 

n 

195 

  

  

Mighiu Zaharia :190 195 
Nastasia 242 
lordachi 177 252 

Scarlat 238 261 

„> Sandu 252 

Michiu Pavăl 28 45 

„Ruxanda 242. 

Mighiu Simion 190 195 236 242 

255 

n 

n 

» 

Mighiu Vasile 171 185 I9L 195 
202 230 234 238 241 243 

Mighiu lon căpitan 28 45 122 

171 173 176 177 178 181 183 185 

—203 205—26i 

Mighiu Anuşca 195 

Mighiu “Teodor 236 

Miclescu D. stolnic 79 £0 82 

88 90 91 99- 105, 1I3 (isprav- 

mie de Vaslui) 

Miclescu Gavril vel logofăt 30 

79—82 83 91 106 107 

Miclescu lon.spătar 25 88 (stol- 

nic) 29 (med,) 32—34 41—43, 

(logofăt) 45 47 50 

Miclescu Ştefan 25 48 49 5I 53 

54 55 69 (logofăt) 719—82 89 

99 91 

Miclescu lord- vornic !21 

Scarlat agă 203 

, Vasile vornic 157 161 

165 

Mihai Catrina ISI 182 

Mihaileasă Nazaria 7 

Mihalachi Lascarachi căminar 45 

104 l4l 185 188 189 190 197 2ui 

202 207 209 2il 

Mihalcea 4 

Mihul portar Sucevei 2



218 
Milescul Cârstina |] 13 

„ Ioan Spatar 11—14 » Ştefan Clucer 1 12 j3 22 
Milescu Postolachi Spatar | 13 Milicescu D. asesor 232 Mircovici general 179 Misail 9 
Misihănescu director 248 Mistreanu Iordachi 201 202 208 Mitre Apostol Vornic ţării de Sus 12 14 
Moară de vânt 108, moară de Cai 249 
Mogoşeşti 72 
Moldavia 3 I!;—de SUS şi de jos 12 
Moscu 1] 13 
Moş Vasiie 36 41 61 76 8 (spiţa) 
Moş Ioniţă 27 185 196 Moşuleţ Corne 123 Moş Tanase 26 186 
» Carp g7 94 96 Moşna 187 188 

Moşul Eremia 139 î45 (bătea. nul—) 
Moşuleţ Postul 96 96 Moţoc T. Pah. 154 - Movilă Eremia vodă 34 162 Munteanu Simion 133 

Nan Pavăl 94 96 
Nârnova (gura—) 106 
Nastasă 143 212 
Nazaria 5 106 
Neamţ 2 
Nechifor 4 
Necoară 2 log. 422 
Necoriţa 10 
Necula 9 
Neculau Ioa Sluger 250 23] 

258 

Neculce lon 125 
Negel Lupul 80 

» Istrate gl 
Negescul 22 

| Negeşti 22 23 25 (are 3 bătrâni) 29 62 63 24] 
Negre Ion preut 148 149 

» Cost, 149 
Negressu] P. 260 Negru Apostol 17 51 6| 75 79 80 8 88 9i 99 100 101 Negrul Lupul 51 i 165 200 Nedru Simion 128 Negru Iordachi [82 169 171—177 179—182 

Negru Vasile dascal 190 200 „» Vasile pieut 182 200 
» Toader 133 Moruz D. C. Vodă 75 76 79 83| Negruşa 15.19 65 67 

când— 3 134 144 Mustata aga 5]. 
Nacul Lupul mazil 96 Nacu Cost. 135 
Nan Gavril 94 96 

Negură lon 32 33 171 (clucer) 215 (director) 217—219 221 
223 

Nereşti 44 45 55 110 
Nica ot Huşi 16 248 
Nicoară 2 log. 3 47 52 Nicula ispravnie de Fălciu 69 
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Niculăiasă ispravnic de Fălciu 

183 

Nisporeni 195 196 

Nistreanu lon 127 
- Timofte 128 

Niţă blanar 250 
Novaci 31 129 133 

Novograd 2 

Oanţă Iitime 107 
oblastea Basarabiei 196 

Obreja 4 105 

» Dim. 259 

Ocoalele 45 56 110 138 

ocol (Podoleni) 148 183 198 212 

Odobeşti 5 79 10 15 20 36 

40 60 61 62 65—68 72 75 

—79 92 97 98 105 107 109 îi? 

[18 120 121 1ăl 144 146 149 153 

154 155 158 159 160 (hotarnica) 
162 167 168 171 174 

Olan Nec. 10 

Olteanul T. 59 

Oitenescu T. căpitan 244 245 

Onoirei Andrei 260 
Dim, 224 259 

lordachi 145 

„Mihai 207 216 230 236 

241 246 252 259 

Onofrei Cost: 253 255 (vornic) 

256 

Onofrei Ştefan 4 

Vasile 76 87 94 195 

Orhei 148 191 193 200 

Orţeşti (Orzeşti) 17 J9 29 44 

56 62 63 95 96 124 131 132 

142 145 147 150 I5I 152 1561 57 

162 163 165 167 i70) 174 175177 

183 184 191 193 202 206 207   

208 213 225 247 

Orza Luca 4l 

ot (din) 16 
otnoşenie 210 

otpuscă (diag în—) 214 

Oţel lon 241 

„ -Dănăilă 128 

Lupu vornic 123 

„ Pricopi 24 

Oţet Vasile 24 

Paguli, la— 20 2l 

Păhneşti 10 59 131 132 1440 (bi- 

serica-—) 141 130 151 155 156 

159 162 167 17t 172 

Paladi C. vornic 118, hatman 166, 

spatar, ispravnic de Fălciu 167 

168 

Paladi D. vist. 39, vornic 63 

palmă gospod 95 251 

pamenţi 13 

Pandichi lon 238 

Pangrati C. pah. 193 comis 232 

Pintilie stolnic 9 

Panţir T. câlugăr 3I 129 

Panu Anastasă asesor 213 214 

215 218 212 220 223 228 

Pânzariu Nec. 127 

Pamfil Anastasă căminar 147 

150 15 

Pamtil lie agă 182 

Paraschiva 19 

Parteni 36 

pârţac Vasile 186 

Pârvan lon 248 250 

pasnic 195 

Patru Vasile 196 

Păun Sandul 27



280 

Pava] Diacon 50 5] 19 82 88 9j 103 
Petilipsis 216 
Perju Costică 259 

* Ion Vornic 247 25| 258 260 261 
Peşchire de obraz 92 Peşin, bani— 251 Petrimăneşti 3 
Petrovanu director 258 Pilat Grigore 3 39 
Pilat Gavril Vornic glotnii 23 25 100 
Pisal 16 
Pistreanul 248 
Piţă 72 
Pivniceriu Sandu 259 Plopeni 164 
Plopi 132 . 
Platon Vasile 125 
Plotunescu Vas. 76 
pod îmblător în 

multe poduri se păgubeşte vama gospod 2l, a mutat po- dul 25, a lăsat capui Podului 25 29, vad de pod 63 7. g2 

Podoleni 72 187 183 
Pogăceanu Uavril 193 Pogâneşti 3 
Pogor Vas, comis 191 200,- spa- tar 208 
pol (jumătate) 13 
Polcovnic 183 
Popa Alexandru 113 
Popa C. 259 
Popa Catrina 250 
„DD. 135 

| 
Prut 19, cu | 

Popa lon 152 213 220 246 947 249 259 253 259 
Popa Mihaj 100 191 102 104 204 241 
Popa Gheorghe 100 185 

» Marin 24] 
»» Neculai ]22 „156 
„» Simeon 252 
» Vasile mazil 96 135 169 179 12 184, Poruşnic !185—187 193 i97 199 220 224, vornic de âghenţie 221 258 249 

Popa Zamfira 250 
»  Manolachi 199 

Popăscul ceaşnic 2 
Popeşti 22 23 25 
Popov C. 184 
Popov Dum, 196 
Popovici Atanasă erei 192 

- Gh. privighitor 197 
207 209 

Popovici Dim, 59 120 185 195 - director 222 223 
. Nec. 149 
» Vasile 5/ 

Poruşnicul Vasile 184 
posledui (a—) 196 
Postolachi 22 108 
Postul Gn. 81 120 152 201. 

Pi preut 152 
»__ Vasile 250 253 256 258 259 

Potorachi Vasile 57 |23 
potronici 64 
Pravilă I preut 3 32 35 37 38 47 50 51 124 129 130 
pravilă, am judecat cu —ll î3 Precup 4  



pă] 

preţ „pentru un cai bun, învă- 

ţat 50 lei“ 7 27; drept o vacă 

cu vițel 15 146; 14 lei stânje- 
nul 148, câte 12 lei stânjenul 
151; câte 18 lei stânjenul 152, 
căpăţina de zahăr 36 lei am 
dat prezidentului giudecătoriei 

154; căpăţina de zahăr 48 lei 
IIS; oca calfe câte 7, 29 lei 

dar domnescului divan 154; 

câte 30 lei stânjenul 184; câte 

28 lei şi jumătate stânjenul 

195; 40 iei arendă |pe an 19%, 

20 lei o căpăţină zahăr 210, 
câte 4 jum. galbeni stânjenul 
220, a 5 lei' palma' 243, o ca- 

ţaveicâ 25 lei 250, 

Pricochi Vasile 260 

privighitor 244 

Proca “Timofte 16 

Proca Irimia 260 
Prohir lordachi 128 
protimisire 113 182 184 
Prut 1—4 13 19—2. (malul Pru- 

tului la Pagul este al Cogăl- 
nicenilor) 21, (apa Prutului 

este domnească) 22 27 29 3I 

37 44 48 49 55 53 62 63 80 

SI 89 91 94 103 1l0 120 134 

139 150 i52 193 196 209 225 

244 (inchiderei—) 
Pruteţul 22 29 (matca cea ve” 

che a Pruteţului) 31 35 36 

pe unde a umblat Frutul din 

vechiu) 62 63 II 129 138 177 

217 

Pulul 47 49 50 52 
Pulşorul Nicula lipscan 7I   

Purcea 35 38 132 (Purclca) 
Purice Nec. 59 
Răbâia movilă 3 12 14 20(podu] 

24 29 30 57 62 637071 82 

83 107 108 Ii 2 14 15 21 

]22--126 128 130 132 136 (mo- 

şia —) 142 145 147 162 166 17I 

175 200 208 

Racoviţă Mihai Vodă 31 î29 
Radu log. 32 
Neculai hatman 57 8 

A M. C. Vodă 29 37 39 

40, 109 1I8 

Rădăuţi W 12 
Ralet D. 28 46 243 253 2514 

Râpite (Râchi) 58 101 102 135 

l4t 151 153 186 192 193 195 195 

197 201 203 205 203 209 212 

214 215 923 224 221 231 234— 

239 244 215 251 

Rareş Vodă Pătru | 2 4 33 

Răşcan lordachi vornic ISI 

Răşcanu C. privighitor 224 225 

227— 229 

Râșeşti 12 26 34-39 43 7 123 

127 123 131--133 135 137 142 

145 155 162=164 166 170 

Raţă 1. 57 58 

Rău Vasile 61 îl 175 188 19| 

192 197 290 201 208 2Il 243 

răzmeriţă 51 88 

Razu Atanasie vornic WI 

Grigore 32 34 (pitar) 3? 

„ Mihali hatman 125 

„, Neculai ispravnic de Fatelu 

171 178 

Razu Vasile hatman 39 

n 
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fizapazar = mezat, cochii vechi 
172 173 

Roset vel vorni 21 76, log. 102 
103 125 

Roset cân.inar 57 
Roset Alex. clucer .149 isprav- 

nic de Fălciu 153 136 162 agă 
174 185 

Roset C. căminar 12] 122, spa- 
tar 174 176 

Roset Dumitru vornic 18], log. 

Roset Elinca vornic 172 
>» lie pah, 84 
> Lascar comis 1 857 vor- 
nic II | 

Roset Matei comis 133 136 142 
245 250 [spătar] 15i 158 |nat- 
man] i59 160 162-157 170-172 
174 179-182 193 lrăposat] 293 
204 

Roset lordachi vornic 72 148 
151 168 [post.] 169 172-474 181-183 

Roset Neculai clucer 71, vornic 
85 log. 105, agă,ispravnic de 
Fălciu 217 

Roset Smaranda hatmaneasă 
179 180 182-184 193 204 

Roset Saita hatman 70 7! 84 
Roset Vasile 29 39 (spatar) 62 

63 70 (stolnic) 82 83 124 
(vornic) 128 131 332 (hatman) 

141 162 [logofăt] 181 
Roset Scarlat vornic 243, spiţa 

131 156 

Roset Veniamin arhimandrit 203 
„Ştefan log. 68 76 109 18| 

Rusu Ifrim 128   

Sacară C. sluger 45 189 191 
Sachelarie V, 238 296 
Sălgeniţa 22 
Salomia 145 . 
Samson Andrei post, 120 196 
Sandu lordachi 258 
Sandachi Ion 260 
Sănduţă 1. 253 
Sângeap 92 
Sănica 162 

săptămâna albă 117 
ârbul C. 231 245 

Sârghie 64 
Sârghe Gh. 259 269 

» Ştefan 259 

sărindare 17 
sat „să fâcem-— 81 
Sava 14 | 
Scoposeni 135 
Scridoneasă 8 

Scripcă 2, nevasta lui— 44 6 
110 202 

Scrivuleni (Râpile) 12 59 94 
+65 169 175 179 186 190 191 

193 195 197 198 206 229 234 
239 241 244—248 

Siiştoc Pricochi 195 
Sile C. 120 236 240 258 259 
Şimina 269 
Simion ierei 186 
Sănica 260 
sinet de chezăşie 150 
Sion spătar 126 
Siatina măn. 2 
şleag la drumul mare 275 
soare răsare—apune 48 
Solia baba—196  



pi 

93 

Sofronie Episcop Huşilor 167 
211 | 

Solomiia 8 44 55 110 

Sora 4 

soroc 62 79 123 

sorocoveţi 195 213 

Spancideani 200 

Spzrieţi 164 

Spicul 1 57 53 

Stăcescul Vasile 130 

Stamati Gh. sardar 223 i 

Stanciul Sava 123—145 

„ Trohin 122 

„Simion 122 195 208 

Stângă Mih, 126. 

stânjeni de 8 paime gospod 19 

50 56 ! 
Ştefan Dumitraşco vornic 3 32 

42 47 log. 154 
Ştefan Vodă cel Mare | 

„  lon 240 

„ vameş 154 

Ştetanca 109 

Ştetăneasă lrimiia 7? 

Sterian 16 

Stihi Andrei 198 208 

248 

Stoana 10 67 16 

Stoianovici 242 

Stoica Ioniţă 128 229 

„Nec. 207 224 240 

stolnacialnie 45 236 237 253 

Strătulat 4 9 

Stoica I. sulger 222 223 260 

stupi—matce 14 

Sturza C. pah. 39 162 (ag) 

223 (vornic) 

Sturza Alex. aga 169 

243—246 

  

Sturza Grig, log. 121 
„  lon spatar 125 

„  Laszar vornic 15| 

„Mih. vornic 143 
„  Sandul !oz. 28 44 56 IO 

165 

Sturza Mih. ban 64 111 (vornic) 
T, hatma*+ 169 

_„ Vasile vornic 225 

Suceava 2 

sullet „a luat cu—24 28 

» 

“Suleni (Duda) 10 31 32 34 38 

128 129 132 133 144 175 208 

sultan mezat 131 riza pazar = 

cochi-vechi 

Susanu Gh. 250 

Şuţu C. Mih, Vodi 114 147 

Sendreni 195 195 

Şişcani 196 

Şopârlă Mih, 2 

. 
N 

| Şopârleni 2 3 5 7 8 10.15 30 

66 70 72 76 77 107 124 122 

131 132 133 135 141 142 145 

150 151 153 160 161—165 

163 170—174 193 

Şopârleanul Neagu 1 2 3 

Şoropul 43 47 49 50 

Şotroman 22 

Ţăbălzeşti 8 45 îl! 135 259 

taleri de argint 10 67 

Tanasă Î. 10 125 196 

Tanasă Vas. 216 236 240 25) 

tatari «<locuinţele— 125 

Tatarul Gh. 260 - 

Vasile 139 

a Toader 250 

Tăuteşti 133 

Tăutul sulger 115 118 pab, 125
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141, vornic 159 
Teclici Antohi 191—193 195 197 

198 206 247 
Teclici Vas. 193 195 197 242 

Iftene 192 
Ion 192 
Niţă 194 
Gh. 197 206 20% 

Tenie Vasile vornic de poartă 
158 —161 168 171 

Teoian 249 | 
Teodor Gh. comis 64 213 2414 
216—218 220—222 230 24] 
(agă) 248 253 

Teodor 6 245 
T, 28 45 236 254 

tij = idem 138 
Timoite Iftime 
Ţinteşti 10 
Țintiul Ion 2 
Toader părc, de Hotin 2, log. 2 

condicar 72 
diac 19 23 25 
diacon 186 
vameş 108; director 215 

>» 

» 

» 

» 

popă 17 152 

2 

i 
» 

» 

Li 

248 

Toboc Marcu 27 56 110 
Toderaşco 9 162 
Topor |. 128 148—159 
Topor Dim. 145 
totimea răzeşilor 248 
Tranta 16 93 
Trandai Ştefan 186 192 235 
Trifan Andrei, poiana lui — 48 

53 105 127 148 159 174 249 
“Trifan Teodor 152 
Trohin |. 237 

Radu 252 258   

“Tulbure Grigore elucer 232 

“"Ţopa Lazăr 4 43 

Troenești 1 2 3 
Troian 45 56 110 138 
Trotuşan log. 2 
Tudora 4 
Tudorceni (Todoroceni) 19 22 
(are 3 bătrâni) 23-25 29 62 

63 16 77 108 137 160 193 
211 255 

et
ic
e 
i
e
e
 
a
 
a
a
a
 

» T, 242 245 
Turbatul Simion hatman 45 57 

69 99 108 111 251 
Turbatu Nec. 79 82 83 91 100 

101 

Tusinov Gh. 150 
Tutovanu Vas. 235 
Țâmpău 1 
Țărţărău Ion 148 149 152 
ţintirim 50 
Țintă Pascal 51 
Ținteştii 50 

TŢopoş Marcu 44 
Ţugule Vas, Sluger 244 247 
ughi bani buni 4 8 27 47 
Ugleoaia Safta 166 190 
Ugle Ursachi ruptaş 80 
Ule Ioniţă aprod 152 

Ulina 196 

umbe parţile 42 

Ungureanu Ioniţă 260 
Ungureanu P. 260 
Ursachi răzeş 45 57 (11 

Nec. căpitan 122 

  
n 

Ursul 36 

Uscatul T. 150 . 
vadea—aoa 147  



205 
Varlan Nec. 201 202 

Vartolomei monah 247 

Varzariu Petre 260 

a lordachi staroste 260 

Văscul Andrei 207 216; 

x Gh. vornic 249 253 

» Grigore vornic 196 224 

235 236 239 240 250 

„Văscul lon 207 

» Iftime 143 

n Nec. 259 

» Pavăl 196 

» Lupul 94 96 

n Vasile 120 193 195 196 

Vasilachi lon 15 16 67 75 94 

120 139 195 196 202 : 

Vasilachi Iordachi 120 260 

Nec. pasnic 249 

Cost. 250 252 258 239 

Vasile 5 96 căpitan, 19% dascal 

196 vatav 

Vasile preut 150 210 

Vasiliu Gh. căminar 174 175 245 

(pitar) 
Vaslui 134 158 181 249 

vatav za paharnicei 34, za a- 

prozi 10! 

Vazdragă Stefan 186 207 

văzum !W9 
vechilimea 195 20! 26! 

Veisa vornic 85, Ii! (loz.) 

» lacovachi spatar 

Velişco D. med. II0 151 

Vesel Eremla 4 48 52 89 909! 

» 

103 

Vicol Vasile 208 

Vlad părc. de Hotin 2 

Viaicul 10 

Viasă Jude 4l 
Voicu 8 
Vrabie Petre 259 spatar 

      

Vrabie -Stan 24 

Vrăbiescu 45 94 IO 

Vrăghioae Păscălina 79 

Vrâstaţii 56 " 

Zagura D. 193 232 236 241 243 

Zaharia [. căpitan 17 41 57 6! 

156 169 177 178 243 

Zaharia Gh. 149 

» liie 76 Bl 

« Cost. 53 (spiţa) 

Dim, 59 247 

lordachi 76 122 

Manole 76 

Mih. 207 

Simion 186 

Tanasă 231 245 

Vasile 209 

zăloa 62 
o 

Zamlir Ştefan 186, sardar 207 

240 
Zamfir lon 259 

Zaneve 20i 

zapis cii meşteşu' "8 

Zbână 79, 7. 290 

Zbână Gh. 3 33 4; 50 51 

lon I7 55 

„Vasile 182 

Zbiarea pârc. de Novogod + 

zdravie „datisca— 93 

zeace „din zcace doisprezece 62 

stre Il 13 19 +2 

fe 
51 94 96 120 135 

Zozia 16 

Zugrav Vasile 132 216 

zverile (verile) 132 

i 

 



TABLA MATERIILOR 
(în regeste) 

  

n SI 

SO 

_anii 

pagina „7041 una) 21 pentru Șopârleni 1 „7132 Sept, 15 (1623) pentru Drăceni 3 | 
*, 1164 Mai 4 pentru Odobești , 5 | 7164 Sept 20 pentru Aliușeni . . 106 j 

"7170 (1662) pentru Odobeşti , 5. | 
7170 lunie 20 pentru Odobeşti : 106. 7172 April 2 pentru Şopârleni - - 7 7172 Sept. 9 pentru Odobeşti 7 7172 Sept. 9 pentru Odobeşti , 7 7173 April 22 pentru Şopârleni , 7 7173 lunie 20 pentru Ghermăneşti . 7 17174 Mart 9 pentru Șopârleni . 8. 7175 Mart | peniru Ghermănești , (8, 107 

  
7175 Dec, 17 pentru Şopârleni 8 7179 Mai 22 pentru Şopârleni . 8 7177 luiie 1 pentru Odobeşti . 9 Document fără leat pentru Şopârleni 10 7181 (1673) pentru Ghermăneşti . 10 7186 Sept. 5 pentru Odobești . 10_ 7203 Iulie 6 Intre Jora și Milescu] 11 7203 Iulie 7 Intre Jora şi Milescul 12 7209 Mai ] Datorii pentru zestre . 14 7210 Octombrie 1 pentru Odobeşţi 15 ț 
7213 Mart 2 pentru o groapă cu pâne 16   7220 August..8 pentru Orţeşti— sl? Ă 1222 Iulie 8 pentru Ghibarţ , „107 - 1232  Zestre în Orțeşti . , “19 „7233 Decembrie 27 pentru Dinţeni . 20 7233 Decemurie 27 pentru Odobeşti . 107 7239 Sept. 11 pentru o crâşma în Tudorceni 19 1239 Mart 30 pentru un pod 20 „1240 Noembre 3 Țidularul "Tudorcenilor 22 7240' Noembre 12 Hotarnica Tudorcenilor 23  



_201 
7240 Noembre 12 Intre Mereşti şi Răbâia (07 
7254 Mai 22 pentru Ghermineşti Şi 

7254 Mai 27 pentru Ghermanești . ga 
7 60 August 16 pentru Greceni . 29 

7262 Mai 23 pentru Orţeşti. . 29 
7262 lulie 23 pentru Drăceni 29 
7263 Octombre 14 pentru Odobeșii . 30 

7263 Octombrie 23 p. Hrubeni și Suleni 31, 128 

7263 Noembre 4 pentru Drăceni . 32 

7263 lulie 8 pentru Odobeşti . 109 

17264 lulie 25 pentru Râșești și Hrubeni (_34 

7265 Sept. 9 pentru Râşeşti și Hrubeni 37 

7265 Noembrie 6 pentru Drăteni . 40 

1265 Noembrie 10 pentru Odobeşti. "109 

7265 lulie 15 pentru Merești 36 

7966 Mai 14 pentru Odobeşti . 40 

_7'68 Sept. 25 pentru Drăceni , 51 

7268 Martie 14 pentru Drăceni. . 4l 

7268 Martie 18 pentru Merești  . 54 

7068 Mai 20 pentru Drăceni 42 

7268 lunie 3 pentru Ghermănești . 55 

7268 lunie 8 pentru Ghermăneşti . 44 

7268 lunie 30 Hotarnica Ghermâneştilor 109 

7268 August 23 Hotarnica Drăcenilor 46 

7268 August 23 Batrânii Drăcenilor 49 

7269 Sept. 25 pentru Tudorceni . 62 

7269 Decembrie 14 pentru Merești . 64 

7969 lunie 13 pentru judecată 57 

7269 Iulie 6 pentru Odobeşti 60 

7269 August 8 pentru Odobeşti . 61 

1764 lunie 28 pentru Odobesti . 107 

1764 lunie 28 pentru Odobeşti . 6 

1765 Sept. 18 pentru Drâc ai 69 

1766 August 3 pentru Șopârleni  - 70 

7273 August 28 pentru Răbâia - dl 

fara an O surisoare . . „0 

72715 August 28 O scrisoare. * .0 

1779 August 29 Pentru Şopârleni 
12 

() şcrişoare + 72 

1777 August 4 sumar 
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Îără an Spița Huibanilor . , 73 1777 August 8 pentru Dinţeni . 74 1778 Mart 19 pentru Odobeşti , 75 1779 April 12 Hotarnica Odobeştilor 75 îară an O adiverința . . 78 1782 Mai 10 Zi de soroc , 79 1782 lunie 3 pentru Drăceni, 80 lunie 4 pentru: Drăceni. , 80 1783 Ghenar 30 pentru Draceni . 82 1723 Ghenar 3] pentru moșia Răbâia 82 1783 Ghenar 31 pentru Râbâia | 83 1783 Februar 17 penirt Ghermăneşti 85 1783 Mart 26 pentru Ghermăneşti “, 86 câtră 1783 pentru Drâceni |. 88 1783 lulie 1 Batrânii Drăcenilor | 9I 7292 Februar 28 pentru moşia Răbâia 11] 1784 Mart 8 pentru moșia Râbâia 112 1784 Mar pentru moşia Rabâia 112 1785 Februar Foae de zestre 92 1785 Iulie 9 Pentru Ghermănesti 93 usust 29 Hotarnica Ghermânestilor- 94 1786 Februar 23 pentru Odobesti 97 1 Oembrie 22 pentru Dinţeni 97 1790 Iulie »g8 Pentru Râbâia 
112 94 pentru podul la Răbâia 
113 1794 Februar 2 pentru Gănești. 113 1794 April 14 pentru Dracenj , 99 1794 Septemb. Il pentru Podul la Răbâia 114 1795 Septembre 5 pentru Draceni , 100 

1795 Noembre 23 pentru Ghermăneşti 162 
1796 Ghenar 18 Pentru Drăceni 100 
1796 Iunie 17 pentru Draceni , 101 
1796 Iunie 18 pentru Drăceni 

102 
1796 Iunie 22 pentru Draceni , 103 
1796 Iunie 23 pentru Draceni | 104 
1796 Iunie 24 Pentru Drăcenji , 105 
fără an pentru Odobeşti | 106 
1798 Decen:bre 10 pentru Râşeşti . 115 
1799 Iunie 5 Peniru moșia Rabâia 115 

n
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1799 lunie 15 Suret de bani - . 115 
fără an Izvod de cheltueli . . 115 
fără an Arătare de spiţă din neamul Mera 116 
1800 Mart 1 pentru Odobeşti . 117 
1800 Mart 24 pentru Odobeşti , 118 

1800 Oct. 10 spița neamului lui Aliuș 119 

1801 lulie 15 pentru 'Odobești „120 
1804 „April 10 pentru Odobeşti 121 121 

1804 lunie 12 pentru moșia Răbâci 121 

1804 Iulie 20 pentru Odobeşti .. 121 

1808 Iulie 22 pentru Ghermânești . 162 

1804 August 5 pentru Şopârleni 122 

1804 August 7 pentru moşia Răbâia 122 

1804 August 18 Un sinet . 123 

1804 Septembre 4 pentru moșia Răbâia 123 

"1805 Iunie 29 pentru Ghermăneşti . 123 

1806 Mart 13 pentru Răbâia 123 

1806 Mart 15 pentru Răbâia , 123 

1806 lunie 10 Pentru Orţeşti şi Bălaneşti 124 

1806 lulie 3 pentru kăbâia „124 

1808 Sept. 9 pentru moşia Duda (Suleni) 124 

1809 lunie 11 pentru Răbâia . 

1812 Ghenar 27 pentru Răbâia . 125 

1812 Ghenar 31 pentru moșiile de la Lă- 

puşna . . . 145 

1812 Mart 30 peritru Răbâia , 125 

1812 April 9 pentru Răbâia . 125 

1812 lunie 1 pentru Aleuşeni 125 

1812 lunie 21 pentru Merești . 125 

1812 Decembrie 20 Carte de mazil 126 

1813 Februar 10 pentru Merești  - 126 

1813 Mart 7 pentru Răbâi 126 

1813 Mai 3 pentru Albiţa . 127 

1813 Mai 12 pentru Suleni (Duda) . 128 

1813 Mai 20 pentru Mereşti . 

1813 Mai 28 pentru Merești -: 130 

1814 Ghenar 10 pentru Pâhieşti — . 131 

1814 Februar 28 pentru Râşeşti  . 131 

1814 April 14 pentru Chersecosul , 131
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1814 lunie 25 pentru Mireşti , 131 | 
1814 Iulie 30 pentru Orţeşti , 131 | 
1845 Mart 20 pentru Balăneşti . 131 
1815 April 2 pentru Orţeșşti 132 1815 Sept, 19 Biserica din Păhneşti — 132 
1816 Februar 19 pentru Suleni (Duda) 133 
1816 Mart 18 pentru Draceni , 133   1816 April 3 pentru Drăceni | 181 i 1816 April 16 pentru Ghermăneşti . 133 i „1816 Mai 1 pentru Drâceni , 133 A 1816 Mai 2 pentru Ghermăneşti . 135 3 1816 lulie 6 pentru Râșești . , 136 . i 1816 lulie 26 pentru Mereşti , 136 1816 lulie 25 pentru Râșeşti . 136 1817 Februar 21 pentru Rabâia - 136 1617 Noembre 8 pentru Şopârleni . 136 1817 lulie 30 pentru Ghermăneşti . 137 1817 Octombrie 13 lzvod, de cheltuelile i făcute cu biserica din Pâhnești 140 2817 Decembrie 30 pentru Odobeşti 141 : 1818 Mai 15 pentru Rabâia , 141 “ 1818 lunie 10 pentru Rabâia 141 1818 lunie 14 pentru Răbâia 141 1818 lunie 22 pentru Rabâia 141 1818 Iunie 27 pentr Orţești , 142 1818 Iulie 1 pentru Şopârleni , 142 1818 Iulie 15 pentru Orţești. . 142 1818 Iulie 16 pentru Bălâneşti , 142 1818 Iulie 26 pentru Ghermânești |, 142 y.     Ghermâneşti 143 1818 Decembrie 29 pentru Ghermăneşti 145   1819 Ghenar 3 pentru Ghidişeni . 144 1819 Gheuar 3 pentru Ghidişeni . 144 1819 Ghenar 8 pentru „Ghermănesti 145 1819 lanuar 24 pentru Răbâia 145 1819 Mart 25 pentru Hrubeni 145 819 Tovărăşie la moșiile Draăceni, Odo- bești şi Cărăuţar, 

146   1820 Gh enar 18 pentru Odobeşti |. 147



20 
1820 Mart 22 pentru Odobești 
1820 August 20 pentru Orţești 
182U August 26 pentru Hrubeni 
1820 Noembrie 28 pentru Orţeşti 
1822 Ghenar 20 pentru Orţeşti 
1822 Februar 14 pentru Toporul 

- 1822 Octombrie Foae de zestre 
1822 Decembrie 14 O scrisoare din pri- 

begie (Chişinău) a cluc. A. Roset 
1823 April 23 pentru Drușcani 
1823 April 24 pentru Toporul 
1823 lunie 2 pentru Şopârleni 
1823 Iulie 3 pentru Orţești . 
1823 lulie 11 pentru Cărâuța 
1823 lulie 13 pentru Şopârleni 
1823 August 2] pentru Cărăuţa . 

1823 Septembrie 15 pentru Orţeşti . 

1823 Decembrie 10 pentru Orţeşii . 

1824 lunie 21 pentru Dinţeni . 

1825 Mart 15 Plata de ciobote rOȘII 

1825 April 4 pentru Valea Cânepii . 

1805 lulie 2 Zapis de datorie a lui N. 

Boboc către pole. Ioniţă Buznea 

1825 Decembre 12 pentru Odobeşti 

1825 Izvod de cheltuelile făcute cu jude- 

căţile pentru Odobeşti . 

1826 Februar 4 pentru Odobești 

1826 Februar 6 pentru Orţeşti | 

1826 Februar 16 pentru Ghermăneşti 

1826 Mart 18 pentru Odobeşti 

1826 Mart 20 spița Huibaneștilor - 

1825 Mart 22 pentru Orţești 

1826 April 9 pentru Odobeşti | 

1826 lulie 28 pentru Ghermăneşti 

Ş ie 14 pentru Odobeşti 1826 Septembrie p inu Pahneşti 
je 22 pen 1826 Septembrie p Odobeşti 

1826 Septembrie 30 pen 

1826 Septembrie 30 peniru Odobeşti 

147 
147 
147 
148 
148 
148 
148 

149 
150 
150 
150 
150 
150 
151 
151 
151 

„152 
152 
152 
152 

153 
153 

154 
155 
156 
156 
156 
157 
157 
157 
158 
158 
158 
169 
162 
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1826 Decembrie 10 pentru Șopârleni 
1826 Decembcie 11 pentru Șopârleni 
1927 Februar 16 pentru Dinţeni 
1827 Mart 15 pentru Orţeşti și Balăneşti 
1827 Mart 23 pentru Şopârleni 
1827 Mart 23 pentru Mera . 
1827 Mart 26 pentru Râşești 
1827 lunie 9 pentru Şopârleni | 
1827 lulie 8 pentru Şopârleni 
1828 Ghenar 1 Diata lui Darie 
1828 Februar 7 vechilime pentru Draceni 
1828 Mart 5 pentru Suleni (Duda) 
3828 Mart 20 pentru Drăceni 
1828 Mart 28 pentru Merești 
1828 April 5 pentru Merești . 
1828 Noembrie 19 pentru Odobeşti 
1828 Decembre 3 pentru Odobeşti . 
1828 Decembre 5 pentru Odobeşti . 
1828 Decembre 15 pentru Odobeşti 
1829 Februar 17 pentru Drăceni 
1829 Mart 1 pentru Şopârleni 
1829 Mart 3 Spiţa de neamuri , 
fară (1829 Mart 3) pentru Drăceni. 
1829 Mart 20 pentru Valea Cânepii 
1829 Oct. 28 pentru Şopârleni 
1829 Oct. 28 pentru Şopârleni 
1830 Ghenar 18 pentru Drăceni 
1830 Mart 15 pentru Răbâia 
1830 Mai 2 pentru Odobeşti 
1830 Mai 8 pentru Șopârleni 
1830 Mai 10 pentru Drăceni 
1830 Mai 10 pentru Drăceni 
1830 Mai 19 pentru Drăceni 
1830 Mai 19 pentru Drăceni 
1830 Mai 19 pentru Ghermăneşti 
1830 Mai 24 pentru Şopârleni 
1830 Mai 26 pentru Pâhnești 
1830 lunie 5 pentru Râșești 
1830 Iunie 6 pentru Drăceni 

162 
163 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
165 
166 
166 
166 
166 
167 
167 
167 
168 
168 
170 
169 
170 
171 
171 
171 
182 
171 
171 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
174 
174 
174 
18] 
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1830 lunie 28 pentru Râsesti 
1830 lunie 30 i rata esti - 
1830 lulie 14 pentru Ghermăneşti . 
1830 lulie 15 pentru Gh=rmăneşti . 
1830 Iulie 16 Intre Michiu și Cogalniceanu 
1830 lulie i8 pentru Ghermănești . 
1830 lulie 22 peniru Orţeşti 
1830 August 29 pentru Ghermânești 
1830 Septembrie 1 pentru Ghermănești 
1830 Septembrie 4 pentru Ghermaneşti 
1830 Septembrie 5 pentru Drăceni 
1830 Septembrie IO pentru Drăceni 
1830 Septembrie 15 pentru Drăceni 
1830 Decembrie pentru Drăceni 
1830 Izvod de chettueli . 
1831 Ghenar 21 pentru Drăceni 
1831 Ghenar 31 pentru Drăceni 
1831 Ghenar 31 pentru Drăceni . 

„1831 Februar 8 pentru Ghermănești 
"4831 Mart 8 Hotarnica Ghermăneștilor 

1831 Mart 29 pentru Ghermâneşti , 

1831 Mai 6 pentru Ghermăneşti 

1831 Mai 31 pentru Ghermânești 

1831 lunie | pentru Orțeşti . 

1831 lunie | pentru Ghermăneşti ., 

1832 Februar 3 Batrânii Ghermâneştilor 

1832 Mart 9 pentru Ghermăneşti . 

1832 April 18 pentru Ghermănești . 

1832 lunie 14 pentru Ghcrmănești . 
1832 Mai 4 pentru Ghermăneşti 

1832 Noembrie 27 pentru Ghermăneşti 

1832 Decembrie 18 pentru Ghermăneşti 

1833 Ohenar 15 pentru Ghermâneșşti 

1833 Ghenar 20 un râvaș . , 

1833 Februar 8 două râvașe 

1833 Februar 19 doua scrise! 

1833 April 13 pentru kâşeşi 

1833 Ari] [5 pentru Ghermâneşti . 

1833 Mai 50 şcrisoare 

175 
175 
176 
176 
177 
177 
177 
178 
178 
178 
179 
179 
182 
180 
I81 
182 
182 
183 
183 
183 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
186 
186 

186 
187 

187 
187 
183 
188 
188 
188  
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1833 August 2 pentru Mereşti 1833 Octombrie 28 pentru Ghermăneşti 1833 Octombrie 29 pentru Ghermâneşti 1833 Noembrie 4 două râvaşe 1834 Ghenar 13 un Sinet 
1834 Februar | pentru Scrivuleni 1834 Februar pentru Ghermăneşti . 1834 Mai 13 pentru Orţeşti. 1834 Mai 13 pentru Râșeşti 1834 Noembrie 9 pentru Leuşeni |. 1834 Noembrie 2» peniru Merești . 1835 Februar | pentru Leuşeni 1835 Februar 19 pentru Lcuşeni . 1835 Mart 13 pentru Ghermanești . 1835 Mart 27 pentru Draceni 1835 Mai 27 pentru Leușeni . 1835 lunie 25 Pentru Ghermâneşti . 1835 August 23 pentru Odobeşti . 1835 Octombrie 29 pentru Merești , 1836 Izvod de cheltueli , . 1836 Ghenar 28 o vechilimea 1836 Februar 7 pentru Szrivuleni |. 1836 l'ebruar 14 pentru Nisporeni . 

1836 Februar 14 pentru Ghermaneşti 1836 Februar 24 pentru Leuşeni 1836 Mart 5 pentru Râpile .. 1836 Mart 6 pentru Scrivuleni 1836 Mast 14 pentru Mereşti 1836 April 9 pentru Drăceni 1836 April ui pentru Scrivuleni 1836 April 29 pentru Drăceni 1836 Mai 3 pentru Ghermăneşti 1836 Mai 3 pentru Valea Cânepei . 1336 Mai 10 pentru Leuşeni 1836 Septembrie 22 O mărturie 1836 Octombrie 20 pentru Drăceni 1837 lanuar IO Schimb cu Râșeştii | April 27 pentru Ghermănești . 

189 
189 
189 
190 
190 
190 
190 
191 
191 
191 
192 
192 
192 
192 
193 
193 

- 193 
193 
193 
194 
195 
195 
196 
196 
196 
197 
197 
197 
197 
197 
198 
199 
199 
199 . 
200 
200 
200 
200 
201  
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1837 Mai 16 O vechilimea . 
1837 Mai 18 pentru Ghermânești 

1837 Mai 27 pentru Ohermăneşti . 
1837 Mai 30 Hotarnica Ghermâneștilor 
1837 lunie 3 pentru Ghermânești 

1837 lunie 12 pentru Ghermanești . 
1837 Iunie 24 pentru Drăceni , 
1837 Iunie 26 pentru Drăceni 

1837 lunie 30 pentru Drăceni 

1837 August 12 pentru Drăceni . 

1837 August 30 pentru Drâceni 

1837 Septembrie 21 pentru Draceni 

1837 Octombrie 2 pentru Drâteni . 

1837 Octombrie 21 pentru Drăceni.. 

1837 Dec. 8 Trei jalbe Buznești 

1937 Decembrie 16 pentru Râp'le . 

1837 Decembrie 17 pentru Drăceni.. 

1837 Decembrie 18 pentru Orțeşti . 

1837 Decemrbie 21 Adiverinţă de plată 

1838 Ghenar 28 O jalbă 

1838 Fevruar 4 pentru Drăceni 

1838 April 18 pentru Serivuleni 

1838 April 30 pentru Ghermâneşti . 

1838 lulie | pentru Ghermănești 

1838 lulie 28 pentru Cotu Ghermâăneşti 

1838 Iulie 28 pentru Scrivuleni 

1838 lulie 28 pentru Ghermăneşti . 

1828 Decembrie 17 pentru Orţeşti . 

1839 Ohenar 8 pentru Ghermanești 

1839 April 27 pentru Ghermâănești . 

1839 Mai 26  Hotarnica Râșeştilor 

1839 Mai 26 pentru Râşești 

1839 Iulie 23 pentru Albiţa 

1839 August 17 pentru Ghermăneşti 

fără an (1839) pentru Ghermânești . 

1839 Noembrie 16 pentru Ghermâneşti 

1839 Noembrie 20 pentru Ghermaneşti 

1839 Dec. 28 pentru Cotu Ghermăneşii 

201 
201 
20 
201 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
206 
207 
209 
209 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
209 
209 
210 
210 
21 
2 

1840 Ghenar 16 pentru Cotu Ghermaneşti ZI
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1840 Mart 23 pentru Râşeşti 1840 April 30 pentru Mereşti 1840 Iunie 6 pentru Merești 1840 lulie 1 Q Scrisoare, 1840 Iulie 18 pentru Ghermăneşti îâră an (e. 1840) Un răvaş fară an (e. 1840) Note de bani 1841 Februar 10 pentru Ghermâneşti I841 Februar 20 pentru Ghermaănești 1841 Mart |] pentru Ghermăneşti , 1841 Mai 23 pentru Foaia sătească 1841 Iulie 2 pentru Ghermânești I841 Iulie 10 pentru Ghermaneşti , 1841 Octombrie 2 pentru Ghermăneşti 1841 Octombrie 2] pentru Ghermăneşti 841 Noembrie 10 pentru Ghermaâneşţi 1841 Noembrie ]3 pentru Ghermănești 1841 Noembrie ]3 pentru Ghermânești 1841 Decembrie 12 O învoială - i841 Decembrie 17 pentru Ghermăneşti 1841 Decembrie 18 pentru Ghermăneşti 1841 Decembrie 22 pentru Ghermăneşti 1842 Ghenar 8 pentru Ghermănești 1842 Ghenar 22 pentru Ghermăneşti 1842 Ghenar 30 pentru Ghermaă neşti 1842 Februar 9 pentru Ghermăneşti 

1842 Mart 15 O Scrisoare . 1842 Mart 19 pentru Ghermăneşti 1842 April 16 pentru Ghermăneşti 2 Mai 14 pentru Ghermăne şti 1842 Iunie 3 O jalobă , 842 lunie ]2 o Scrisoare . ., 1842 Noembrie 1 pentru Scrivuleni . 1842 Noembrie 14 Proţas , 1842 Decembrie 7 pentru Ghermăneşti 1843 Februar | pentru Ghermânești 1843 Mai 22 Pentru Ghermăneşti 

211 
212 
212 
212 
212 
212 
213 
213 
213 
213 
214 
214 
214 
215 
2l5 
215 
215 
215 
216. 
216 
216 
217 
217 
217 
217 
217 
218 
218 

„218 
218 
219 
219 
219 
220 
220 
220 
220 
221 

„221 
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1843 lunie 14 pentru Ghermăneşti . 

1843 August 28 pentru Ghermănești 

843 Septembrie 5 pentru Ghermănești 

1843 Decembrie 14 pentru Drăceni 

1843 Decembrie 14 pentru Ghermăneșți 

1843 Decembrie 16 pentru Ghermâneşti 

1843 Decembrie 23 pentru Ghermănești 

1844 Ghenar 8 O jalbă . a 

1844 Februar 28 Un zapis de bani 

1844 August 20 pentru Ghermănești 

1845 Mai 7 O ispaşă . 

1845 Mai 23 pentru Merești . 

1845 lunie Îl Hotarnica Ghermăneștilor 

1845 lunie Ii Hotaznica Ghermăneştilor 

1846 Ghenar 3 Izvod de cheltueli . 

1846 Ghenar 9 Foile săteşti , 

1846 Februar 6 pentru Ghermăneşti 

1846 Martie 4 pentru Ghermaneşti | 

1846 Martie 18 pentru Ghermâneşti 

1846 Martie 21 pentru Ohermănești 

1846 Martie 26 pentru Ghermânești 

1846 April 18 pentru Ghermăneşti 

1846 Mai 20 pentru Ghermănești . 

1846 lunie 3 O-adresă a judec. Fălciu 

1846 August 24 pentru Merești 

1846 Decembrie 8 Un zapis . 
al, o câldare + 

1847 Ghenar 28 Pentru un c 
ru Ghermănești 

1847 Februar 6 pent 
2 coturi din Oherm. 

1847 Mai 22 pentru 
cheltueli de judecată : 

1847 lunie 4 pentru 

1847 Iulie 6 pentru 

1847 August 20 pen 

1847 Noembrie 26 pentru Gherm 

1847 Noemarie 26 pentru Ghermaneşti 

1848 Ghenar 18 pentru Râpile . 

1848 Februar 16 zapis pentru Râpile 

1848 Martie 31 pentru Ghermâneşti 

1848 April 10 Zapis pentru un plug 

Michiu . 
1849 Mai 5 Jalba li lon 

222 
222 
222 

222 
223 
223 
223 
223 
223 
224 
224 
224 
224 
225 
225 
227 
297 
221 
227 
228 

228 
228 

239  
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1849 lulie 22 Hotarnica Ghermăn ştilor 235 1849 Septembrie 18 Ordin pentru o iSpașă 236 1849 Noembrie 28 Alegere de Privighitor 236 1849 Dec, 19 Inlocuir. a unui Zapis vechiu 236 1850 Noembrie pentru Ghermăneşti 236 1850 Decembrie 2l pentru Ghermaneşti 237 1851 Februar 16 Un zapis de Vânzare 237 1851 Februar 17 pentru Dinţeni |. 238 1851 Februar 29 pentru Ghermâneşti 238 1851 April 4 Cap. 1. Michiu Cumpără o vie 239 1851 Mai 3 pentru Scrivuleni 239 1851 Mai 3] Termen de judecată 240 1851 Sept. 28 Hotarnica Ghermăneştilor 240 1851 Noembre 19 Chemare p. jurământ 241 "1852 Februar 7 Zapis . . 241 1852 Martie 12 pentru Draceni . 242 1852 April 29 Jalbă pentru bani . 243 1852 Decembric 4 pentru Scrivuleni 243 1853 Ghenar 6 Zațis de cumpărare 243 1853 Ghenar 8 peutru Scrivuleni | 244 1553 l'ebruar 9 pentru Scrivuleni - 244 1853 August 13 pentru Merești 244 1853 Septembrie 17 pentru Scrivuleni 245 1853 Noembrie 14 pentru Scrivuleni 245 1853 Noembrie 20 pentru Mereşti 245 1854 Ghenar 27 pentru Ghermăneşti 245 1854 Februar 4 pentru Scrivuleni | 246 1854 Februar 15 pentru Cotu Ghermăneşti 246 1854 Mart 10 Pentru Scrivuleni | 246 1854 Mart 22 Pentru Scrivuleni . 246 1854 Mart 29 pentru 0 moară de vânt 247 1854 April pentru Ghermâneşti . 247 1854 Mai 5 pentru Scrivuleni 247 1854 Octombrie 20 pentru Ghermănești 248 1854 Septembrie 9 pentru Scrivuleni 248 1854 Septembrie 10 pentru Ghermăneşti 248 1854 Mart 5 Chizaşie , 248 1854 Iunie 27 pentru Ghermaăneşti” 249 1856 Ghenar 2] O toae de zestre 249   
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1856 Februar 13 pentru Ghermăneşti 24 
1856 Mart 9 pentru Ghermâneşti * 243 
1856 Mart 28 pentru Ghermănești 250 
1856 April 11 pentru *Ghermânești 250 
1856 Septembrie 26 pentru Ghermănești 250 
1856 Octombrie 20 O caţaveica p.20lei 50 
1857 April 21 pentru Cotul Ghermânesti 251 
1857 April 23 O hotarnică . 251 
1857 Sept. 20 pentru Cotul Ghermâneşti 254 
1857 Dec. p. Leuşeni și Cotul Ghermâneşti 255 
1857 Decembrie 20 pentru Leuşeni 255 
1858 pentru Ghermâăneşti . . 255 
1858 Ghenar pentru Ghermănești . 255 
1858 Ghenar 2 pentru Leuşeni . 255 
1858 April 23 pentru Leuşeni . 256 
1858 April 23 pentru Cotu Ghermâneşti 256 
1858 Mai 30 pentru Ghermănești . 256 
1858 lulie 4 pentru Leuşeni . 256 
1858 August 20 pentru Leuşeni . 257 
1858 August 27 pentru Leușeni , 257 
1858 Septembrie 7 Un jurnal 257 
1858 Octombrie 28 pentru Leuşeni 257 
1858 Octombrie 28 pentru Leușeni 257 
1858 Noemarie 26 pentru Leușeni 258 
1859 Ghenar 9 Masuri contra pestei bovine 258 
1859 Deeembrie 22 pentru Leuşeni 258 
1860 Ghenar 15 pentru Draceni . __258 
1861 Fewruar 7 pentru Cotu Ghermăneşti 258 
1861 Februar 19 pentru Ghermănești 259 
1861 Mart 28 pentru crâşme , 25 
1861 lulie 21 pentru Gherminești . 
1864 Mart 16 pentru Cotu Ghermânești 259 
1864 Mart 25 pentru Cotu Ghermâneşti 260 
1864 April 25 pentru Leușeni . „260 
1865 Februar 14 pentru Cotu Ghermăneşti 260 
1865 Octombrie 7 pentru Ghermâneşti 261 
1868 lunie 10 pentru Cotu Ghermâneşti 261 
1868 Oct. 18 pentru Cotu Ghermâneşti 261 
O Spiță 262 

VERI za 
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TABLA GREŞELILOR 
  

în loc de 

7123 

7192 (1623) 

a âvut 2 îii 

gropi de pâne 

2739 (1731) 

satul Mălăeşti 

7259 Mai 22 

1269 Mart 14 

Drăcenilor sațul ae 

lrimia Verăl 

cale multă 

lon Arhiri b. v. med, 

Hiloti 

Loghin 

loniţă . 

vecinul Căbănariu 

utrogue 

lon Mighiul 
lo:dachi Mighiul 

Vasile Popov 

D. Mncu 
21 stânjeni 

Ion Michiu Căpif. . 

CERTA E ItE3TAM 

să se citească pag. 

7132 (1623) 3 

1132 4 

a avut 3 fii 14 

şi pe altul 14 

gropi de pâne din Dinţeni 16 

7239 (1731) | 20 
satul Măieşti 22 
17254 Mai 22 28 

7258 Mart 14 EŞI 

„Drăcenilor făcută de 46 

Vesâl 47 

fără de cale umblă 58 

lon Arbure b. v. ied. 109 

Hilohi Cazan 119 

Loghin căsătorit cu Uliiana 119 

Ioniţă căsâtorit cu Gafiţa 19 

neamul Căzânesc 143 

utroque 158 

lon Gheleme 1/7 

Iordache Gheleme (de 3 ori) 177 

Vasile Pogor (de 3 ori) 19 

D. Manu vornic 221 

37 stânjeni 255 

lon Michiu căpit. tăs. llcana 262 

        

  

 


