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Catastihul vămilor Moldovei din 1703. 
Breasla mişeilor şi locul calicilor din laşi. 
Sămile visteriei Moldovei. din 1763. 
Hrisoavele târgului Fălciu. 
Hrisoavele târgului Huşi. 
Spiţa familiei Bădărău. 
Documentele caselor An. Başotă Iaşi. (Gimna- 
ziul Ştefan cel Mare). | 

şi Tr. Ichim, O pagină din învăţământul particular 
(1838— 1846). 

Familia Râşcanu. 
Divanurile Domneşti din Moldova şi Muntenia în 
secl. XVl-a, 
Budgetul Moldovei pe 1853—1855 în paralelă cu 
sama visteriei Moldovei din 1821. N 

Familia Pavel Michiu (cu suitorii şi colateralii săi). 
Actele Caselor C. Dumitrescu-laşi. 
Le commerce exterieur de la Moldavie en 1826, 
Stânca Roznovanului (jud. Iaşi). 
Pomârla (Dorohoi). 
Başoteştii şi Iaşii. 
Sămile visteriei Moldovei pe 1764 (seria I-a). _. 
Familia Grecianu din Moldova, 
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PREFAŢĂ LA VOL. XXV. 

Când acum 40 de ani în urmă, în anul 1892, sco- 
“team de supt teascurile tipografiei „Buciumul Român“ 
vol. XVIII din Uricarul lu: T. Codrescu, bătrânul autor 
şi editor al Uricarului, început din 1852, deci exact cu 
alţi 40 de ani mai înainte, îmi făcea această urare în epi- 
logul, ce încheia lucrarea mea, prima operă cu care 
intram pe de-a'ntregul în publicistica diplomaticei in- 
terne slavo-române ; „Cum darsă nu fi îndatorit şi să 
nu fi încurajat cu sfatul meu pe tânărul Gh. Ghibănescu, 
când vedeam că se aţâţia în el focul, care mă ardea 
pe mine de 50 de ani? De tânăr s'a îndulcit la sco- 
tocirea documentelor şi sânt sigur că va lucra pentru 
tara lui! lar mai jos îşi încheia vorbele sale de încu- 
rajare astfel: „doresc ca domnul Gh. Ghibănescu să 
mă urmeze, făcând mai bine şi mai folositor, căci e 
mai tânăr şi mai cu învăţătură de cât mine ; dar nu-i 
doresc să soarbă din cupa ingratitudinei, cum am 
fost eu adăpat de toţi acei ce i-am ajutat mai mult, 
începând cu dl. B. P. Hâjdeu şi sfărşind cu d. loan 
Nădejde ! 

După 40 de ani de muncă rodnică pe ogorul pu-. 
blicisticei diplomatice interne slavo-române, astăzi în 
1932, când am ajuns din mila Domnului să încheiu şi 

“eu al XXV volum din Surete şi Izvoade, începute în 
1906, să leg în mintea cetitorilor mei, spusele bătrâ- 
nului cronicar al Moldovei, T. Codrescu, că nu sa în- 
şelat în prezisele sale: i-am îmbogăţit Uricarul cu trei 
“volume, dir; cele 25; adică vol. XVIII, XXIII şi XXIV; 
am publicat de “atanci 25 volume din Surete şi Jz- 
voade, în care am dat nu mai puţin de 485| docu- 
mente, din cari 762 slavone cu traducerile lor, apoi 
268 doc. din secol. XV-a, 586 doc. din secol. XVI, 
2046 documente din secol. XVII, 856 documente din 
secol. XVIII şi 1145 doc. din secol. XIX. 

Am publicat 12 volume din Ispisoace şi Zapise, 
pe sama Epitropiâi” Ospitalelor Sf. Spiridon, cu peste 
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1500 documente, din care 267 slavone, am închinat 

numelui lui T. Codrescu, revista mea „Th. Codrescu“ 

din care au apărut /4 broșuri, împiedicată din pri- 

cina războiului. O sumedenie de studii şi articole de 

istorie în diferite ziare şi reviste, aşa că pot spune cu 

drept cuvânt şi fără laudă de sine, că am dat țării 

mele cele mai mari publicaţiuni de documente interne 

slavo-române, singurile cari rămân, căci teoriile isto- 

rice sânt trecătoare şi vremelnice, pe când actul e per- 

manent ca dată, ca limbă, ca stil, oglindire întreagă a 

trecutului nostru românesc. 

Am închinat acest al XXV-lea volum, pomenirii 

familiei Kogălnicenilor, răzăşi bătrâni din Scrivulenii 

vechi de pe opa Lilivei, la Fălciu, judeţul meu de o- 

bărşie, căruia i-am închinat vol. VII din Surete (lala- 

nul şi Cuzeştii), vol. XVII, (Drăcenii şi neamul Mi- 

chiuleştilor, cu movila Răbâia) ; Apoi vol. V u şi b din 

Ispisoace şi Zapise (Rosieştii şi neamul Costăcheştilor) 

cum şi multe alte acte ce privesc Huşii, Fălciul, Drăn- 

cenii lui M. Kogălniceanul, Grumăzoaia etc. 

Pentru înlesnirea tiparului acestui volum am îost 

căpătat de la D-l N. Iorga, ca ministru al Instrucțiunii 

şi Prim Misiistrul ai României, un ajutor iniţial de 20.090 

lei, pentru care mă simt dator a-i aduce în public mul- 

-țumirile mele, şi a-l ruga să primească a-i închinare 

d-sale ca mare istoric al României şi al lumii, a- 

propiind în sine 2 nume ilustre în viața culturală a 

neamului nostru, cum şi în cea politică: M. Kogăl- 

niceanu şi N. lorga! - 

Studiul genealogic al familiei Kogălniceanu va în- 

cheia acest volum, omagiu ce răzeşul din Delenii, Zgura 

şi Şchiopenii Fălciului îl aduce marelui bărbat de stat, 

lui M. Kogălniceanul, cel mai reprezentativ al generaţi- 

unii sale, scoborâtor în linie dreaptă din micii răzeşi 

din Scrivuleni, Ghidişeni, şi Brăteni de pe valea Lilivei 

(azi a Şopărlenilor), începând cu acel loan Kogălni- 

ceanul, diacul cel bătrân în gura oamenilor de pe vre- 

mea lui Vasile Lupul. _ 
GH. GHIBÂNESCU: 

laşi 5 Septembrie 1932, orele 4 p. m. zi Luni, 
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SURETE şi IZVOADE,— Vol. XXV 

I. 7037 Mart 25 (1529) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte lui Pavăl 
„ Scripco Brănişteanul cumpărătura, ce a făcut în Heghedişeni, pe apa Lili- 

vei, cu 130 zloți de la Anuşca sora lui Steţco Micotici ; tot lui îi dă danie 
satul Cobălia la Soroca, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, Domn ţării Mol- 
daviei, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui 
pre dânsa vor căta sau o vor auzi-o cetindu-li-se; adică au 
venit înaintea noastră și înaintea a lor noştri Moldovenești bo- 
iari Anuşca sora lui Steţco Micotici, de a ei bună voe, de ni- 
mene silită nici învăluită, şi a vândut a sa direaptă ocină din 
al său dirept uric, din privilegiile de cumpărătură, ce dînsa le-a 
avut de la părintele domniei meale Stefan Voevod, jumătate 
sai din Heghedişani, pe apa Leleaivei, pe îmbe malurile părău- 
lui, aceia a vândut la al nostru credincios pan lui Pavel Scripco 
Brănişteariul a plătit toţi deplin mai sus scrişii bani 130 zloți 
tătărăşti în mânule Anuşcăi, surorii lui Stețco -Micotici, înaintea 
noastră și înaintea a lor noştri boiari. Deci noi văzând a lor de 
bună voe tocmală şi plată deplin, aşijderele şi de la noi am 
întărit la al nostru credincios boiariu lui Pavăl Scripco Brâniş- 
teariul cea de mai sus scrisă jumătate de sat din Heghedişani, 
pe apa Leleavii, pe îmbe malurile apei, jumătatea de sus, ca să-i 
iie lui şi de la noi uric cu toate veniturile. Şi aşijderele înşine 
am dat şi de la noi un sat /a ținutul Sorocii, pe nume Cobâlia, 
ce l'a fost cumpărat acel sat Gonţia vornic de la Toma păhar- 
nicul şi îratele său Gherasim călugărul, nepoți de irate lui Cozma 
părcălabul de Neamţ, şi a pierdut acel sat în viclenie, când şi-a 
pus şie nume de domn şi şi-a pus şie capul. Acele toate de 
mai sus scrise să-i fie şi lui și de la noi uric cu toate venitu- 
rile lui, şi copiilor lui, şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi îm- 
prăștiaților lui şi la tot neamul lui, ce i se va aleage mai de 
aproape nerușuit nici odănăoară în veaci. Iar hotarul celei de 
mai sus jumatăţi de sat din Heghedișani, ce-i pe apa Leleaivei, pe 
îmbe laturile părăului, jumătate de sus, să-i fie dinspre tot ho- 
tarul jumătate. lar hotarul satului Cobălia la ținutul Sorocăi să 
îie pe vechiul hotar, pe toate laturile, pe unde din veac a îm- 
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blat. lar la aceasta iaste credinţa domniei noastre mai sus scrisă, 

Noi Petru Vodă şi credința prea iubitului nostru fiu Bogdan şi 

credința boiarilor noştri, credinţa pan Grozav dvornic, credinţa 

pan Negrilă, credința pan Talabă, credinţa pan Vlad şi pan 

Mihul parcalabi de Hotin, credința pan Cărje şi pan Huru par- 

calabi de Neamţ, credința pan Danciul şi pan Zbiare parcalabi - 

de Novograd, credinţa pan Barbovschi portar Sucevei, credinţa 

pan Dragşan spatar, credinţa pan Dumşa visternic, credința pan 

Liciul postelnic, credința pan Felea paharnic, credinţa pan Toa- 

der stolnic, credinţa pan Ioan Stolnic, şi credinţa tuturor boia- 

rilor noştri moldoveneşti a mari și a mici. lar după a noastră 

viaţă cine va îi domn ţării noastre din copiii noştri sau dintru 

alt neam, sau pre ori care altul Dumnezeu îl va aleage să îie 

domn ţării noastre a Moldovei, acela să nu strice a noastră 

danie şi întăritură, ci (mai vărtos să i-o întărească) şi s'o îm- 

puterească, căci că înşine i-am dat şi i-am întărit lui pentru a 

sa 'direaptă slujbă. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce 

s'a scris mai sus (poruncit-am) înşine la al nostru credincios 

boiarin pan Toader logofăt să scrie și a noastră peceate s'o lege 

la această carte a noastră. A scris Dumitru Popovici în Huşi 

la anul 7037 luna Martie 25. 

Obs, Original pergament. Acad. Română pachet VI. No. 47; textul 

slavon publicat de Gh. Coriolan «Petru Rareș şi Petru pribeagul». Buc. 

1909 pg. 41—44). (Despre Cobălia şi Gonţea, vez Surete IX. 27 seqq). 

IL, 7040 (1532). Mart 14. Suceava. (regeste). Pătru Vodă Rareş în- 

tăreşte lui Spiridon Scripcă satul Scrivuleni pe apa Livei. 

„Intăiu '7040 Mart 14 copie în tălmăcire a ispisocului Pe- 

tru Vvd. cu care întăreşte stăpânire slugilor sale Spiridon Scripco 

şi îrăţiniso Pavăl Scripco Brănişteriu și surorilor lor Ana și 

lica, îeciorii Stanei, fetei lui Dragoş Scrivulin, toţi nepoți lui 

Danciul Negru pe un sat pe părău Liva, Scrivulenii“. 

Din Jurnalul din 1839 luni 28 şi 1840 iuli 5. Asemenea şi în măr- 

turia hotarnică din 1779 Noembre 18, 

Obs. a) Scripeo... Scripcă e slavonul scripca, violon, scri- 

paci violoniste, mlrus. Skripky. | | 

b) Scrivulea este crivulea, sl. criviti scriviti, courber ; pol. 

krzywici, skrzywici, courber ; ceh. krivac, skrivac. crochet. Ar 

ți dar Serivulea, strâmbul, Ghebosul, dacă nu chiar Ghebanul.
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c) Sutixul diminutiv Co, din scripco, vine foarte des în di- 
plomatica sec. XV. El e slavon şi se găseşte pe toată întinde- 
rea Românismului. lată un pomelnit de nume terminate în co, 
fem. ca (ci. sul. latinesc cus, chus, ka), care e aric şi nu e moş- 
tenit direct de la Romani, ci e o influență socială şi culturală 
slavonă: Andreico, Andruşco, Anca; Baico, Balco, Bosco, Bu- 
zinco, Busca, Bilaşco, Batco, Bilca, Borca; Costașco, Cupco, 
Cheșco, Chiratco; Dersca, Daşco, Danco, Dumitraşco, Dobco, Dolea, 
Elinco, Fetco, Fedco, Gheuca, Glăvașco, Golanca, Gavrilaşco, 
Gligoraşco, Hanco, Hodco, Hrinco ; Iica, Juraşco, Judco, Ivaneo, 
lonașco, Isaico, laţco, Ivanco, Jurco, Josca; Laţco, Lolca, Lasco, 
Lupaşco ; Mareico, Mihalco, Mirco, Moica ; Naşco, Nosco; Oni- 
cico, Oanco, Oloveanco ; Pătrașco, Pasco, Petrinco, Panco, Roșca, 
Rohateo; Stanco, Steţco Staşco; Tolocico, Tutco ; Vasco, Voico, 
Viaico, Vasilco, Velicico, Vladicico, Zupco etc. (ci. Jirizek, Die 
Romanen in der Stadten Dalmatien... 1, îr.: Berko, Brajko, But- 
ko, Grubenko, Grubetko, Hrinko, Mirko, Ratko. 

II]. 7067. April 8 (1559) laşi. Alexandru Vodă Lăpuşneanu întăreşte 
schimbul între nepoţii lui Negrilă parcalab, dând Brătenii de pe apa Lilivei 
pentru Cruşovăţ pe Nistru, ” 

„Copie de pe uric de la Alexandru Vodă feciorul lui Bogdan 

Vodă din veleat 7067 April 8 zile (1559). 

Aşa scrie în uric, adică au venit înaintea noastră şi îna- 
inte a lor noştri moldoveneşti boiari a mari şi mici ale noastre 
slugi, Toader şi tratele său Juraşco, feciori Grecei, nepoții lui 
Pavăl Schiridon Brănişteriul, şi cu lon şi îratele său Simeon şi 
surorile lor Mărica şi Sofroniia, şi Drăghina şi Vărvara şi 
Neacşa şi Nastea îeciorii Petrei medelniceriului, nepoţii lui Ne- 
grilă părcălabului, de a lor bună voe de nime asupriţi, nici 
împresurâți sau tocmit între dânșii şi au schimbat a lor direapte 
ocini şi moșii și cumpărături a moşiior săi. Deci sau sculat ale 
noastre slugi Toader şi fratele său Jurașco,. feciorii Grecii, ne- 
poţi lui Pavăl Schiridon Brănişteariul, şi au dat a lor direapte 
ocine şi moşii din direase de cumpărături ce au avut moșul lor 
Pavăl Scripcă Brănişteariul de ia Pătru Vodă un sat pre Liliva, 
pre părău, unde au fost feciorul lui Dragoşin, ce să cheamă 
acmu Brăteanii, acela lau dat slugilor noastre lui Ion şi îrate- 
lui său lui Simion și surorilor sale Măricăi. şi Sotronii şi Dră- 
ghinii şi Vărvarii şi Neacşei şi Nastei feciori Petrei medelnice- 
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riul, nepoţii lui Negrilă părcălabul, denainte noastră şi dena- 

inte alor noștri boiari. Şi iarăşi ale noastre slugi Ion şi fratele 
său Simeon şi surorile lor Marica şi Sotroniia și Drăghina şi 

Vărvara şi Neacşa şi Naste, feciorii Petrei meldeniceriul, nepoții 

lui Negrilă părcălabul, iarăşi sau sculat şi au dat a lor driapte 
ocine şi moșii din direase de cumpărături ce au avut moşul 

lor Negrilă. părcălabul de la părintele meu Bogdan Vodă, giu- 

mătate de sat la Nistru anume Cruşovățul partea din gios; a- 

ceia au dat de schimbare slugilor noastre lui Toader şi îrăţi- 

nisău lui luraşco, feciorii Grecii, nepoți lui Scripco Brănişteriul, 

aşijdere din driase ce au avut cum mai sus se zice moşiile lor 

ce au avut ei în desine, șau dat Toader şi fratele său acele 

direse a moşului lor a lui Pavăl Scripco ce au avut de la Păiru 

Vodă întru mânule ce mai sus se grăeşte nepoților lui Negrilă 

părcălabul. Pentru aceia .şi noi dacă am văzut de bună voia 

lor între dânşii tocmală, aşijderea şi de la noi am dat şi am 

„ întărit slugilor noastre lui Ion și lui Simeon îrăţinisău și suro- 

rilor sale Măricăi, şi Sotroniei şi Drăghinei şi Varvarii şi Neacșei 

şi Nastei, feciorii Petrei medelniceriului, nepoţii lui Negrilă păr- 

călabul. Pentru aceaia şi noi dacă am văzut de bună voia lor 

între dânşii tocmală, aşijderea şi de la noi am dat şi am întă- 

rit slugilor noastre lui Ion şi lui Simeon îrăţinisău și surorilor 

sale Maricăi, şi Sotroniei şi Drăghinei şi Varvarii şi Neacşei şi 

Nastei, feciorii Petrei medelniceriului, nepoţii lui Negrilă părcă- 

labului cu acelaş sat ce mai sus se grăește, unde au fost ficiorul 

Iui Drăguşescul ce să chiamă acmu Brăienii, ce mai sus iaste 

scris, date să îie lor uric cu tot venitul lor şi cuconilor şi ne- 

poţilor lor şi imprăştiaţilor şi a toată ruda, care cum si va a- 

leage mai aproape, neclătite nici ruşeite în veci. hotarul acela 

al Brătenilor cu tot hotarul pre unde sau ojivit din veci. Pre 

aceia iaste credința domniei meale carele mai sus sânt scris 

Alexandru Vodă şi credința a boerilor noştri moldoveneşti a 

mari şi a mici anume Moţoc vornic mare, şi părcălabii de 

Hotin, şi de Neamţu Crăste şi portariul de Suceavă, şi părcă- 

labii de Cotnari Văscan şi Stanciul şi Părcălabii de Suceava 

Dumitru şi Andriuş spătariul și lanciul postelnicul şi Ion vis- 

tearnicul, şi Coste paharnicul şi Bole stolnicul şi Paşco comisul 

şi credința a toţi boerii noştri. Iar cine va aleage Dumnezău den 

cuconii noştri sau din ruda noastră sau îie cine va fi domnu
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în ţare noastră a Moldovii, să nu strice tocmala şi înăritura 
noastră, ce să aibă cu mai mare întăritură a întări întăritura 
noastră. și atunci au fost logofăt mare Moghilă .şi au învăţat 
de au scris uricul și au legat peceate la uric ca să fie ea de cre- 
dință schimbărilor cu aceste moşii, care mai sus sânt scrisă. și au 
scris uricul Ion Borzovici în Iaşi în luna lui April 8 zile. 

In dos nota: 

„Suretul ispisocului Brătenilor ot Fălciu ce să cheamă acmu 
Răpile, 1784. 

Obs, Suretul din 1784 explică regestul din 1779 Noembrie 18 şi pe 
cel din 1839 al ispisocului lui Rareş Vodă din 1532. Pe apa Livei (mlrus 
liven — regenilut, sau liliia = liliaceae (le lis) trăia pe la 1400 Dragoş Scri- 
vulea, care şi-a făcut aşezări şi a dat naştere satului Serivuleni, nume păs- 
trat şi astăzi acestei aşezări, întrate în denumirea Răpele. lar cei 2 Iraţi: 
Scridon şi Pavăl Scripco nepoţii lui Scrivulea şi-au făcut aşezările ceva 
maâi în jos, pe aceiaşi apă şi au dat nume aşezărilor Brătenii, ei fiind 
brat = traţi, 

Cruşovățul la Nistru, ne duce la radicalul Crus = nerprun, lemnul 
cânelui ; cruș-cruşov — cruşovăţ; ca în Dobr-ov-ăţ (bun); Lip-ov-ăţ (teiu), 
-Buc-ov-ăţ (fag). 

IV. 1563 (7071). regeste. Pentru Râpile. 

„Un uric din 1563 dat de la Despot Vodă, dărueşte lui 
Vasile Cogălniceanul diac de visterie moșia Râpele pentru slujba 
sa credincioasă domnului și ţării. 

Acest uric este şi astăzi, ca şi moşia Râpele în proprieta- 
tea lui Mihail Cogălniceanu“. 

Obs. Alex, Papadopol Calimach în „Despre Botoşani“ pag. 53. Ară- 
tările sunt falşe, 

V. Fără dată de an şi lună, 6 zile (cătră 1640—7148). Necoriţă 
din Tinteşti cumpără cu 70 lei un bătrân din Şopârleni, de la Ionaşcu Cos- 
ticeanu. 

(Arhiva Mih. |. Cogălniceanu Bucureşti). 

+ Adecă eu lonaşco Costitanul nepotul Vlaicului, scriem. 
şi mărturi | săscu, cu cestu zapis al meu, cum eu dea mea 
bună voia de nime nevoit, nice |! asuprit, amu vândut a mea 
dereaptă ocină şi moşiia din sat din Şopărleni, partea Vlaicului, 

 



a 
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omu văndut, lui Necoriţă | din Tinteşti, dereptu şeapte dzeci 

de lei bătuți, denaintea preutu | lui de Horgești şi denaintea 

gupânesei îi Cehăneasă, şi denaintea lorgăi | de Horgeşti şi 

Bo ..ul de Tintești şi denaintea lui Toader Lupaşco de 

Suleani. | ce iaste răzeaş şi dinaintea Căzacului Frăia. așijdere 

Râcşea şi denaintea | lui Dumitru D ... ici şi Simion Roșca ot- 

tam şi Ursul Brahăş de Păhneşti | şi Bordea de P... şi Gli- 

gorcea de Tintești şi Dolhan de Suleani şi | Lupul zeat Cehă- 

neas şi Lepădat vnoc (nepot) Cehăneasă (și) denaintea a mulţi 

oameni | buni şi bătrâni şi pre mai mare credinţă neamu pus 

şi peceţile, așijderi pe | atastă mărtur(ie a noastr)ă, ca să aibă 

aş tace şi ispisocul: domnescu.  atasta | scriemu și mărturisim. 

Şi eu Pătraşco Mihoi am scris să să știe. 

„şi eu Moldovan 'diac (în)că mam tâmplat întraciastă toc- 

mală şi am iscăli. 

Moldovan diiac iscaal. 

u las pis Horoţ 6 dni. 

az Pătraşco Mihoc iscal. 

+ lonaşco 

10 peceţi în ium. 

Obs. Zapisul n'are dată, dar potrivit persoanelor ce vând cum şi măr- 

turiilor, am pus data de 7148 (1640), căci pe atunci se găsesc scriind ispi- 

soace diecii Patraşco Mihog şi Moldovan. 

Cuprinsul acestui zapis Pam dat în regeste în Surete XVII, 10. 

VI. 7157 April 28 (1643) Iaşi. regeste. Vasile Vodă scrie carte la 

Gheorghe şi Lazor de Barboşi să oprească pe Nacul de pe moşia lui V. 

Cogălniceanul din Ghidişeni. 
(Arhiva M. 1. Cogălniceanu, Bucureşti). 

Scrisori pentru Ghidișeni ot ţinutul Fălciulvi din veleat 

7I5l ap. 28. | 
__— 0 carte de la răposatul Vasilie Vodă din veleat 7151 

Ap. 28. scriindu la sluga mării sale la Ghiorghiia din Bărboși, 

şi la Lazor de acolu. dămuvă ştire că domniei meale sau jăluit, 

sluga domnii meale Vasilie din Ghidişiani, dzicându înainte 

domniei meale, că au cumpărat tatăsău, lon Cogălniceanu,:0 

parte de ocină de sat de la Ghidişeni, parte din os. de la iz-
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voară în gos, până. în locul lui Voico, şi sau atlat şi dreasă pre 

ace parte de loc, cum au cumpărat, iar cându acmu vra să s 

amestice şi Nacul pre acel loc. pentru aceia dacă veţi vedea 

carte domnii mele | iar voi, să aveţi a opri. pe Nacul di pre ace 

parte de loc iar lui dei va părea. cu strâmbul, să vie să ste 

de îaţ. înainte domnii meale. 

Toe murea. n Hak He Sunmiire, (aceasta scriem şi altiel 

să nu faceţi). ! 

Gam roenoAuin$ grata (Insuşi Domnul a poruncit). 

ov lac. vit 7151 aprl. 28, 

Obs, In acest document avem cea mai veche ştire de Cogălniceni, 

la Ghidişeni. In 1641 trăia un Vusile Cogălniceanu, feciorul lui lon Cogălni- 

ceanu. Vasile trăia în Ghidişeni „partea din jos, de la izvoare în jos“, iar 

de acolo venia Voico. 

VII. 7155 Mart 3 laşi (1647): Vasile Vodă dă carte Lupului Bogza 

să oprească oamenii de pe Ghidişeni de a se mai hrăni pe moşia Bogzei. 

(Arhiva M. I. Cogălniceanu, Bucureşti). 

H& Vasilie Voevoda, bojiiu imilostiiu gospodaru zemli 

„Moldavscoi, datam cartea domnii meale | slugii noastre Lupului 

Bogzei, spreaceia ca s fie tare şi putearnic cu cartea domniei 

- meali | a opri şi a ţinea a lui direaptă ocină şi moşie din Ghi- 

dişeani. &umătate. | de sat ce iaste în ţănutul Fălciului. şi să 

aibă a scoate și pre nişte oameni. | pre care oameni, iau lăsat 

sluga noastră Lupul Bogza, să şadză acolea să nui mai lase. 

deacmu. nici să are nici să cosească, nici să s hrănească nime 

pre moşiia lui. făr de voia lui. iară dă s va ispiti cineva cu 

nescari direase sau urice. | să să leage de acel loc să vie să 

stea de faţ înaintea domniei meale şi săși | aducă şi direasele, 

cine ce va avea, şi nime să nu cuteaze a s ameste | ca preste 

cartea domniei meale, până nu va veni de faţ. 

TOE DUM renABmu. Aceasta scriem Domnia mea. 

+ Gaa renanz Beata. (Insuşi Domnul a poruncit). 

$ 1ac AT, “SHE 

pakoauu, aorăber 

Pecete domnească în tuş roş, siearsă. 

 



— 8 — 

Obs. În trupul Ghidişenilor erau proprietari în 1647 următorii; Lupul 
Bogza pe o jumătate întreagă ; partea din sus, iar în cealaltă jumătate partea 
din gios Vasile Cogălniceanu „de la izvoară în gios*. 

Schița ar fi dar aceasta: 

  

Hegediis = Hegedii = Scripcă, Scripcariul 

'/. de sus 1/0 de jos 

Lupul Bogza (cămăraș) 

Lo
cu
l 

lu
i 
Vo
ic
o 

V. Cogălniceanu 

  

VIII. 7764 Mai 24. Huşi (1656) Nec. Racoviţă hatman cumpără cu 50 
ughi în Odobeşti, părţile lui Vasilie, nepot Frăei din Şopârleni. 

(Arhiva M. IL. Cogăiniceanu Bucureşti), 

Adecă eu Vasilie îetorul lui Hilip nepotul Freei. di Şo | 
părleni. scriem și mărturisăscu. cu cestu zapis al meu cum | eu 
dea bună voe me dea nim(i) nevuit ni£ asuprit. am vândut | 
dumisaal(i) lui Neculaiu Răcoviţ. hatman și gupănesăsi dumi | 
saii. O parute de otină ce avem la sat la Odobeşti &um | tate 
den paarte. moșu nostru Frăei. Aceia o am văndut | deareptu 
50 de ug. baan. bun. ca să hie diraptă ocină şi | moşie dumi- 
sali. Neculai Răcoviță, şi cuconilor du | misaal. şi căndu saau 
făcut adastă tocmală. au fostu pă | rintele Sarofim Episcop 
dea Huș. şi Petir Podolan șol | tuzul de Huş cu 12 pârgari şi 
vornicul de Huş Enachi | şi mulţi oamini buni şi pentru maai 
mare credinţa am pus | şi pecete tărgului să să ştie. 

la anul 7164 zile Mai 24). 

BAAET. +3pâA,. AhHH MA FA, 

Serafim Episcop Huşului 

(pecete Episcopiei: neuarn cTrheu Enuckenu XSmeku 

Pecetea oraşului. şi alte 3 peceţi 

In dos note: 

a) Zapis de cumpărătur de la Şopărleni. ij de Odobeşti. 

den sus de Huș. lângă Horjăşti ot Fălcii. 
b) Zapis de Odobeşti de cumpărătură. 

Obs. Ci. Surete XVII. 5. dat în regeste.
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IX. 7170 Iunie 20 (1662) Iaşi regeste. istratie Dabija Vodă întăreşte 
Lucăi parcalab mai multe cumpărături făcute în Odobeşti, Fălfoeşti şi Şo- 
părleni la Fălciu. 

Istratie Dabija Voevoda... pentru Luca ce au fost parcalab... 
cu zapise şi de la David de Călmățui, Panhilie, Vlasie de 
Huşi, Ştefan Papuc, şi un act iscălit între alţii și de Panhilie 
larali, Gavriliţă ce au fost căpitan şi Gopa ce au fost comis 
şi Gavrilcea căpitan de Orheiu şi cu Ursul hotnog și Stefan îra- 
tele armaşului celui mare pentru Hartenie şi cu fămeea sa 
loana iata Haritonei, nepoata lui Gheorghe Țămpău (pentru Făl- 
foeşti); alt act de la preuţii cei domneşti de târg de Lăpușna, 
anume popa Tiron şi diaconul Treschie şi popa Ionașco de Cu- 
cuiaţi şi Ziharca ţircovnic şi Stefan Pagul iuzbaşa şi Va- 
silie Cogălniceanul diac şi Cărăiman den... și David de acolea 
Toader de acolea... pentru vănzare de pământ (din Odobeşti) de 
cătră Nazariia fata Cazacului, nepoata Frăei de Șopărleni... 
dereptu un cal prețăluit dereptu treidzeci de lei, — alt act de la 
Frăteiu hotnogul şi Melentie stegar şi Toderașco de Șopărleni! şi 
Constantin Cerchezul ce au fost stolnic și Vasilie Călmăţuianul 
şi David şi Stefan Papuc şi Panhilie şi Toader feciorul lorgăi 
şi Vasile Cogălniceanul diiacu scris cu mâna lui. 

Corlat uricar 

Ci. N. Iorga. Doc. XVI 160. 

Obs. Data e cetită greşit, căci actul de vănzare a Nazariei e din 
7173 April 22 ceia ce ne sileşte a pune uricul după acest an. Regestele 
este lipsit de claritate. 

CI, Surete XVII. 5 dat în regeste după o carte de judecată din 1764 
lune 28. 

X. 7172 luni 20 (1664), regeste, Istratie Dabija Vodă întăreşte Lucăi 
parcalab cumpărăturile făcute în Făltoeşti, 

Un uric de la Istrati Dabija Vodă, prin care întăreşte stă- 
pânire Lucăi, ce au fost părcalab din hotarul Fălfoeştilor ot 
Fălciiu ce le are cumpărătură, însă o parte de la Ostahie, i Pan- 
hilii, şi de la sora lor Tolana și Tănasie îiciorii Ileanii nepoți 
popii lui Grigorii, toată partea lor câtă li să va aleage, şi altă 

- parte de ia Harteanul şi de la. femeia lui Ioana fata Haritoanii, 
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nepoata lui Gheorghe Țămpău, a treia parte din tot satul parte 

unui bătrân anume Gheorghe Țămpău, dar numele satului Făl- 

ioeştii să vede în ispisoc ocolit. 

Obs. Regestul acesta se găseşte întrun perilipsis suris cătră 1780, 

căci se cuprind zapise din 7210 Oct, 5 şi 6, 1772 August şi 1776 August. 

Tămpău se găseşte în Troeneşti trăind la 1400, căci nepoata sa Mă- 

rina, fata Cristinei vinde în 1532 partea de sus a Troeneştilor, devenit apoi 

Şopărleni, lui Neagoe Şopărleanul (Surete XVII 1). 

Ţămpău-— Cristina—Mărina în secl. XV-a şi giumătatea întăia a sec]. 

XVl-a : Gh..Ţămpău—Haritoana—lleana Hartenie în sec]. XVii-a. 

Xi. 7173 April 22 (665) laşi. Neculai Racoviţă hatman cumpără cu 

40 lei părțile Nazariei în Şopărleni, din bătrânul Frăei. 

(Arhiva M. 1. Cogălniceanul, Bucureşti) 

Adecă eu Nazariia fata Căzaculni, nepoata Frăei scriu şi 

mărturi | săcu, cu acest zapis al mieu de nime nevoită nici a- 

supritâ. ce de | a mia bună voe, am văndut a noastrâ, diriaptă 

ocină şi moşie | a moșului mieu a Frăei, un bâtrân întreg, din 

sat din Şopârliani | în ţinutul Fălciului, din vatra satului şi din 

câmpu și din țari | nâ şi din fănaţ şi din tot locul cu tot ve- 

nitul aciasta am vândut | dumisali' Nicolai Râcovițâ hatmanul 

dirept patru dzăci de lei | bătuţi şi niau plinit dumnăalui deplin 

aceştia bani | 40 de lei bătuţi întru mâna mia denaintia dum- 

nialor | sale, boiarii cei mari. Nicolai Buhuş vel logoiăt, Solo- 

mon | Bârlădian vel dvornic awuu. Stamatie vel postelnic | To- 

deraşco Iordachi vel spătariu, Gligorie vel ciașnic, Duca | vel 

"vistearnic, Toader Paladie vel stolnic. Miron Costin | vel comis, 

de acmu înnainte, să fie dumisale hatmanului | diriaptâ ocinâ 

şi cumpărâtură în viaci, și pentru | credinţa, pusumiam deage- 

tul, şi dumnăalor boiarii au iscă | lit, ca să s ştie. și eu Strâtulat 

Ruginâ am scris. 

u las It. 7173. msțaa. 
ap. 22. 

X Nazariia 

az Nicolai Buhuş vel logotăt iscaal. 

az Solomon Bârlădeanu vel vornic iscaal.
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az Stamatie vel postelnic iscaal, az Toderaşco vel spă- 

tar iscaal. az Gligore vel &aşnic iscaal. Miron Costin comis 

iscaal, Duca vel vistearnic iscaal; az Toader Paladie vel stol- 

nic iscaal. 

Nota: Zapisul Nazariei. fata Cazacului den Şopărleani pe 

un bătrân. 

Obs. Unind arătările acestui zapis cu cel din 7164 Mai 24, deci cu 9 

ani mai înainte, rezultă că Frăia din Şopârleni a avut 3 feciori, pe Hilip şi 

pe Cazacul şi pe Maria. Hilip are pe Vasile, Cazacul are pe Nazaria, lar 

Maria pe Lala. Frăia a trebuit să trăiască intre 1559-1600, şi trebue pus în 

imediata înrudire nepot, dacă nu fecior, unuia din cei 2 cumpărători din 

1533. Dragotă Averescul şi Neagoe Şopârleanul (Surete XVII. 1), eu cred 

Şopârleanului. Acesta a avut 4 feciori, căci Şopârleanii au umblat pe 4 bă- 
trâni, din care unul întreg a fost al Frăei. 

Am avea aceste încrângături : 

  

  

1. Neagoe Şopârleanu 1532. 

2 x, . z. Frăia 1560 

3, Hilip. Cazacul, Maria. 

4, Le Naluia da 

= Mihăilă 
  

îi cumpără Nec. Racoviţă hatman 
cu 50 ughi şi 40 lei. 

Cf. doc. din 7172 April 2 din Surete XVII 7. 

XII. 7174 Ghen. 20 (1666). Vasile Cogălniceanu cumpără cu 2 boi 

şi 2 taleri partea lui Luchian din Scrivuleni. 
(Arhiva M. 1. Cogălniceanu, Bucureşti). 

Adec eu Luchiian îfeorul lui Miron Scripco. (scriu) | şi 
mărturisescu. cu cestu. za(pis al meu. de ni) | me asuprit. nece 

nevoit eu. ce d|e a me bun voe) | am văndut. a me dreaptă. 

ocină (şi moşie ce) am avut, den sat. den Scrivuleani (cei pre 
Valea Liliv) | ei. la ţinutul. Fălciiului. a (cea parte) carea mai 

sus scrie. om. văndut (dumisale lui Vasile (Co)—gălnicanul. pre   * 

FI)
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doi boi de (negoţ... şi (doi) | taleri bătuţi. şi partea lui iaste 
din | tru un bătrăn a cincea par | ti săifie lui | drea(p)tă ocină 
și moşi(e) (cu tot) | venitul. și să aibă aşi îa | ce şi direase | 
domnești. şi întraasta toc | mală au tostu | mulţi omeni anume. 
F(rătei hotnog)ul | şi Davidu. de Ghedeşeani. și (Vlasie) | de 
Brăteani. şi lonaşco C(hihaia) de | Ghermănești și Şteian Moş. 

ottam. şi (Toader de) | Drăceani i lon de Șopăr(leani) (şi alţi 
oame(ni) mulţi mai pre mari creden | (ţa. neam pus | peceţili 
şi deagetili să să ştie, | 

văleat 7174 Ghen. 20. 

X Ştefan, (lonaşco Kih(ae) 
X Vlasie, X Frăteiu, X Ion. 

Obs. In 1670 Sept. 20 Gh. Duca Vodă întăreşte lui Vasile Copălni- 

ceanul vănzarea de mai sus (vezi mai jos pag. 17). 

După textul ispisocului am înlocuit lipsurile în paranteză. 
Unind arătările acestui zapis cu ale uricului din 1559 reiese că Scri- 

vulenii s'au împărţit pe mai mulţi bătrâni, din care Luchian, feciorul lui 

Miron Scripcă, stăpânia o a cincia parte. 

  

XIII. Fără dată de an, Mart 20 Huşi. (aproape 7174). 

Badiul vinde lui Lazor, ginerele Burgelei, cu 40 lei părţile sale din 
Şopârleni. 

__ (Arhiva M. |. Cogălniceanu, Bucureşti), 

Adecă eu Badiul. şi cu femeaia mia Marica. şi cu copii 

noștri anume | Ştetan şi Gligori şi Catrina. şi Dănăil. și Pricopi 

și Dochiţa. feciori lui lon | nepoți Frăei. scriem. şi mărturisim. 

înşine pre noi. cu cestu zapis al nostru. cum | noi de bună voia 

noastră. de nime. nevoiţi. ni€ asupriţi. ce de a noastră voe. | 

am văndut. a noastră diriaptă ocin şi moşie. din sat din Şopăr- 
leani. | patru părţi. dintrun bătrân. din vatra satului şi din ţarin. 

şi din cămpu. | şi din apă. aceia am văndut. dumisale. lui Lazor 

ginereli Burghealii şi femei du | misali şi cuconilor dumisali. 

direptu patrudzăci de lei. bătuţi. şi neu dat, bani gata. întru 

mânuli noastri. ca săi fie dumisali. lui Lazor și | îemei dumi- 

sali şi cuconilor dumisali diriaptă ocină și moşie. în veaci | 

nime dintru oamenii noștri. să nu s. ameasteci. dinaintia dumi- 

sale. lui Aleuş şi Constantin vornicul. de Râbăia. şi Burghealea 

de Tăbălăeşti | şi Pătraşco Gănscă. de Sărata. şi lonaşco de
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Răbăia. şi Iitimie. ti%orul | căpitanului Coaearse. şi Giurgea 
Balcan de Huş. şi Lazor Dobândă de Huş. | pentru credința. 
neam pus peceţili. ca să s ştie. dumisali lui Lazor. de credinţe. | 
şi eu Gligoraș. diiacul. de la Şeptelici hatmanul. am scris. 

Aa ce 3HarT, (să se ştie) 
pis ot Huş. Mart 20. 

Constantin (pecete). 

Aliuş X Burghelea X Pătraşco X litimie X 

lonaşco X Giurgea X  Lazor X az Gligorașco pisal 

Nota: 

a) Zapis de cumpărătură de la Badiul din Șopârleni, din 
sus de Huşi ot Fălciu. 

b) Paşi sintu. Lespede, şi Tudoran şi Baldovin. 

c) Zapis de la Lazor. ot Şopărleani. au tostu cumpărat de 
la Badiul, aprodu şi apoi au întorsu. batmanu. 

Obs. Zapisul acesta întăreşte aratările zapisului din 7173 April 12, 

în ceia ce priveşte urmaşii Frăei de Şopărleni, întru cât ne arată că a mai 

avut un iecior, pe lon. lată dar adeverit faptul că Şopârlenii au îmblat pe 

4 bătrâni: Hilip, Cazacul, Maria şi Ion. 

Pe cei 3 bătrâni îi cumpărase hatmanul Racoviţă Nec. încă din 1665, 

XIV. 7174 Mart 9 (1666) laşi. Nec. Racoviţă hatm. răscumpără cu 
40 lei cumpărăturile rău făcute de Lazor Mărzea, în Şopărleni. 

(Arhiva M. IL. Cogălniceanu, Bucureşti). 

Adecă eu Lazor Mărzia. din Tăbălăeşti. scriu şi mărturi- 

săscu. cu cest zapis al mieu. pentru o partie de oânâ | din sat 

din Şopărliani. la ţinutul Fălciului. care am cumpărat eu. de la 

Badiul şi de la nepotul său. Dănăilă | dintrun bătrân ce să îm- 

parte în cinci părţi. „patru părţi am cumpărat de la dănşii di- 

repi patrudzăci | de lei bătuţi. iară după acia dumnăalui Nicolai 

Răcoviţ. hatmanul. mai având. moşie acolea în sat despre | 
„ moşul dumsale Cehan. şi când am cumpărat dumsale nu iam dat 

ştire. iară deaacau prinsu dumnăalui | viaste. niau strănsu noi 
neincăpându înnaintea dumsale. a cumpăra. de bunâ voia noas- 
trâ. niam toc | mit. şi miau întorsu. dumnăalui banii acei patru 
dzăci de lei bătuţi. deplin bani gata. întru mâna | mia. şi iam 
dat aceste părţi de otinâ. la măna dumisale, pentru căci. noi 
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nu, încăpiam înnaintea | dumisale. a cumpăra. şi zapisul cu care 

le am cumpărat eu. încă lam dat la mâna dumisale deac | mu 

săi fie dumsale. diriaptâ o&nâ. şi răscumpărâturâ. în viaci. din 

tot locul cu tot vini | tul. şi acesta zapis lam făcut denaintia 

dumilorsale boiarilor celor mari. Nicolai | Buhuş. vel logofăt, So- 

lomon Bărlădianul dvornic nij, Vasilie vel dvornic aww Stama- 

tie | vel postelnic. Toderaşco lordachi vel spatar, Miron Costin 

vel &aşnic, Ursachi vel vistiiar | nic. Gligoraşco Hăbăşescul vel 

comis. Contăş treti logoit. şi pentru credința eu am iscă | lit. 

cu mâna mia. şi dumnăalor boiarii ceşti mari şi eu Strătulai am 

"scris. ca să s ştie. 
“ou las vit. 7174. Mart 9 

az Lazor Mărzia iscal. 

az Nicolai Buhuş vel logofăt iscal. 

az Solomon Bărlădeanul vel dvornic iscal 

az Vasilie vel dvornic iscal. 

Contaş. logoii. 

az Gligorie Hăbăşăscul vel comis iscal. 

az Ursul vel vistiarnic iscal. 

az Toderașco vel spatar iscal. 
îyo Xrupăne. uâyac noortlvinog iscal. 

Nota. Zapis de la Lazor Mărzia ot Tăbălăeşti ce iau în- 

torsu Neculai Răcoviț, hatmanul lui Lazor banii înnapoi de Şo- 

părleani din sus de Huşi, ot Fălcii. 

Obs. Prin acest zapis Nec. Racoviţă hatmanul rămâne stăpân pe tot 

satul Şopărlenii, căci cu răscumpărarea ce o face de la Lazor Mărzea, gi- 

nerele Burghelei din Tăbălăeşti, el stăpâneşte şi a! 4-a bătrân. 

  

  

_Hilip |  Cazacul |. Maria | lon 
si | Maria Badiul 
  

  

= lată schema mersului proprietăţii în Şopărleni. 

Frăia | | 

aria Bade 
3 = Ş $ 9 a 
O |laI5BIE n 
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= 31215135 
5 || E|lo - 

  

| Neculai Racoviţă hatmanul “| 
  

'Cât a costat pe Nec. Racoviţă hatmanul cumpărătura întregulului bă- 

trân Frăea din sat din Şopărleni între 1656—1666? Partea lui Hilip o cum- 
pără cu 50 ughi; iar părţile celelalte trei cu 80 lei,
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XV. 7175 luli 20 (1667) Iaşi. liaş Vodă dă carte lui Vasile Bogza 

să ia de a zece de pe jumatate de sat Ghidişeni. 

“(Arhiva M. [. Cogălniceanu, Bucureşti). 

+ Ho lliaş Alecsandru Voevoda. bojiiu milostiiu gospodaru 

zemili Moldavscoi. datam | carte domniei meale, slugii noastre. 
lui Vasilie Bogzei şi cumnatosău lui Toader | şi altor îraţi a lor. 

spre aceia ca s îie tari şi puternici cu carte domn | niei miale. 

a lua de a dzece. dintru a lor dreaptă ocin. şi moşia | din sat 

din Ghidişiani. ce este la ţinutul: Fălciiului şă ia din pâni. | şi 

din fân. şi din cânepă şi din tot vinitul precât le vor spune dre- 

săle. pe ăumătaate de sat. şi ce să va găsi | pre acea &uma- 

tate de sat. şi ce să va găsi | pre acea &umătaate de sat cu 

tot vinitul. să s strângă la un | loc. iar cine să va ispiti peste 

carte domnii mele. să vie de îfaț cu licorul Bogzăi. şi săş | 

adoc şi diresăle, 
eu nHIuEM (aceasta scriem) 

. u las It 7175 luli 10. 

Sam gospodinu velel (însuşi Dcmnul a poruncit). 

locul peceţii. domneşti tuş roş şiers. 

Solomon Bărlădeanul vel logi ucil (a învăţat). 

Notă : „Carte de a lua de a zăce de la Ghidişani“. 

XVI. 7177 Dec. 17 (1668) laşi. Racoviţă Nicolae hatman capătă da- 

nie jumătate bătrân din Şopărleni de la pr. loan şi ai lui. 

(Arhiva M. I, Cogălniceanu, Bucureşti). 

Adecă noi Popa loan şi preutksa mea Antimia, iata Lupei 
nepoatăi Scridoniaas | şi îeciorii noştri Vasilie şi Nastasiia şi 

Mariia scriem şi mărturisim | cu cest zapis al nostru, de nime 

nevoiţi nici asupriţi ce de a noastră | bună voe, am dat daanie 

şi am dăruit a noastră, diriaptă ocinâ şi moşie | ce avem despre 

moaşa noastrâ Scridoniaas şi despre maica noastrâ Lupa | din 

sai din (Şopărleni) la ţinutul Fălciiului, din tot satul ce să îm- 
parte în (patru bătrâni, am) dat danie gumâtate de bâtrân din 

care bâtrân | avem din... aciasta am dat danie dumisale lui Ni- 

colai Răcoviţâ hatmanul pentru multu bine ce au făcut şi dum- 

năalui noâ | la nevoia noastră, pentraceaiă ca să hie dumisale 

diriaptâ ocinâ | şi danie în viaci din vatra satului şi din câm- 
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puri şi din ţarinâ şi din | fânațu și din tot locul cu tot vini- 

„tul şi aciasta danie şi zapis sau făcut | denaintia dumilorsale 

boiarilor celor mari Solomon Bârlădianul logofăt | Vasilie vor- 

nicul, Stamatie postelnicul, Toderașcu spătarul, Apostolachi pa- 

harnicul, Ursachi vistiiarnicul, Alixandru Ramandi ușiariul | 

Coniâş logofăt, Viatreș vornic, Ursul vornic, Panhilie ciu tostu 

stolnic şi pentru | credinţa eu Popa am iscălit şi niam pus dea- 

getele şi dumnăalor boiari, au iscălit, şi eu Strătulat Rugină am 
„ Scris ca să s știe. 

u Jas lt 7177, Dec. 17. 
X Antimiia. X Vasile. 

X Nastasiia. X Mariia. 

— Eu Popa lonnz. 

az Solomon Bărlădeanul logofăt iscal. 
az Vasilie vornic iscal. 

az Alexandru Ramandi uşiiariul. 

az Postolachi vel ciașnic iscal. 

XVII. 7177 April 18 (1669) regeste. Pentru moşiile lui Rango. 

Copie încredințată de presudsivie giudecătorească de pe 

alt ispisoc de la Duca Vodă, dată lui Rango, întăritoare spre 
a stăpâni moşiile Veiseșşti, Vale lui Rango, Bălănias, și Coluneşiii ; 

iar cel adevărat este la casa răpousatulul stolnic Keșcul și a- 

ceastă copie sau scris de pe altă copie ce sau găsit la răzeşi. 

După opisul din 1819 Mai 24 supt No. 6; vezi şi raportul din 1819 

luni 1, supt No. 1]. ! 

XVIII. 7177. Mai 22, (1669). laşi Nicolae Racoviţă hatman cumpără 
cu 40 lei un bătrân din Şopârleni. 

(Arhiva M, I. Cogălniceanu, Bucureşti). 

+ Adică eu Costantin feciorul lui Crăciun Ciupeş nepotul 

lui Voico din $Șopârliani, de a mea bunâ voe, mărturi | sâscu 

cu acesi zapis al mieu. cum am vândut, a mea diriaptă osinâ 

şi moşie, un bâirân partea mea, din sat, din Şopârliani, la ţi- 

nutul Fălciului. din vatra satului şi din câmpu şi din țarină, şi 

din fânaţ şi din tot locul, cu tot vinitul, aceasta am vândui Du-



a 
i 

D
D
 
I
E
I
 

  

  

  

— 17 — 

misale Nicolae Răcoviţ, hatmanul, | drept patrudzăci de lei şi 
miau plătit dumnăalui toţi banii deplin întru mâna mea denain- 
tia | dumilorsale boiarilor celor mari. Solomon Bârlădeanul vel 
logofăt. Miron Costin vel dvornic | nijneai Zemli, Gligorie Hă- 
băşescul vel dvornic Bhimnku stmau, Stămatie vel postelnic | 
Gavril Costachi vel spătar. Lupaşco Buhuș vel tașnic. Ursachi 
vel visternic. Ion Răcoviţ vel co | mis. Vasilie Mălai vtori logo- 
făt. Dumitraşco Roşca i Roman. |. Gligorie Ciocârlie, | Ghiar- 
ghil, Rusul vornicii de poartă. şi pentru credința pusumiam dea- 
getul şi dumea | lor boiarii au iscălit cu toţii, şi eu Strătulat 
Rugină am scris ca să s ştie. 

- - u las It 7177. Mai 2. 
X Costanlin 
az Solomon Bârlădeanu vel logotăt iscal. 
Miron vel vornic iscal. 
az Gavril Costachi vel spatar. 
az Ursul vel visternic iscal. 
Roman vornicul (|. p.). 
az Vasilie vtori logofăt iscal. 
Rusul vornic (|. p.) 
az Dumitraşco Roşca vornic iscal. 
az Gligore Ciocărlan dvornic iscal. 
az Steian Ghiarghiel vornic iscal. 
GTauaTig Bel moorelwu, iscal. 
az Gligorie Hăbăşescul vel vornic iscal. 
Nota: 

Zapis de la Costantin Ciupeş de cumpărătură la Şopârleni 
din sus de Huși, ot Fălciu. pe un bătrân. 

    

XIX. 7179 Sept. 20 (1670). Iaşi. Duca Vodă întăreşte lui Vas, Ko- gălniceanu cumpărătura unei a 5-a părţi dintr'un bătrân din Scrivuleni cu 2 boi şi 2 taleri dela Luchian, fiul lui Miron Scripco. 
(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

lo Duca Voevoda bojiiu milostiiv gospodaru zemli Mol- 
davscoe. adec au venit înnaintia noastră, și înaintea a lor noștri 
Moldovenești boiari celor mari şi celor mici sluga noastrâ Va- silie Kogălnicianul, şi neau arătat, înaintea noastrâ un zapis fă- 
cut de la mâna lui Luchiian îiciorul lui Miron Scripco şi cu 

Surete și Izvoade XXV. 
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multe mărturii oameni buni anume Fzătei hotnogul şi Da- 

vidu de Ghedeşeani şi Vlasie de Brăteani şi lonaşco Chihaia 

de Ghermănești şi Şteian Moș de acolea şi Toader de Drăceani 

şi lon de Şopărleani, scriindu şi mărturisindu, cum acesta ce mai 

sus scriem, Luchiian 'ficiorul lui Miron Scripco de a lui bună 

voe, de nimi nevoit nici asuprit, au vândut slugei noastre lui 

Vasilie Kogălniceanul a sa direaptă ocină şi moşie a cincia parti 

dintrun bătrân din sat din Scrivuleani, ce iaste pe valea Lileaei 

în ţinutul Fălciiului, dreptu doi boi de negoțu şi doi taleri bă- 

tuţi, din vatra satului şi din câmpu şi din țarină şi din fănaț 

şi din apâ şi din tot venitul. Deci şi Domniia mia deacam vă- 

dzut acel adevărat zapis cu mărturii oameni buni, am credzut şi - 

am dat şi am întărit slugii noastre lui Vasilie Kogălniceanul, pre 

acea a cincia parte dintrun bătrân din sat din Scrivuleani ca 

săi hie şi de la noi dreaptâ ocină şi cumpărătură şi uric şi în- 

tătitură cu tot venitul neruşeit şi neclintit în veaci. | ui un Aa ca 

ne Smumacr (şi altul să nu se ameastece). 

Saam gospodinu veleal (însuși Domnul au poruncit). 
pis u lasoh. (scris în laşi) vito 7179, msţaa 

(luna) Sept. 20 dni (zile). 
Bârlădeanul vel logofăt. | + Dumitru Lecaa 

Pecetea domnească în ceară aplicată pe hârtie circulară 

cu exerga: lo Duca Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru zemli 

Moldavscoi. Cap de bou 1668. 

Obs. După acest ispizoc am întregit zapisul lui Luchian, din care lip- 

seşte o făşie —o treime. (Vezi mai sus pag. 1). 

Vasilie Kogălniceanu .iscăleşte ca martor în zapisul de vânzare a 

Stoenei Boghiul pentru părţile sale din Odobeşti (Surete XVII. 10). 

XX. 7210 Oc£. 5 (1701). Regeste. Schimb de moşii cu Ghidişenii şi 

Făltoeştii pentru Ialoveni şi Pulbereni la Lăpuşna. 

(Surete XVII, 15). 

Un zapis de cumpărătură a Negrușii fata Lucăi dat la 

mâna nepoatei ei:Mariia fata Irinii, întru care scriia că avănd 

ia parte de moșie în /aloveni ot Lăpuşna unde să atlă trăitoare 

nepoata ei Mariia, şi în moşiia Pulbereanii ce se hotărăște cu 

lureştii, iar la Lăpuşna, arată că toati aceste părţi liau dat ne-



poatii ei Marii ca să le stăpâniescă. şi împotriva acelor părţi 

au luat de la Mariia parte ei ce au avut în ţinut Fălciiului în 

Ghidişeni şi în Făltoești atlăndusă trăitoare acole. 

  

  

  

  

Obs. Spiţa:: 
Luca 

| 
Gavril Luca Negruşa Irina 

(dă lalovenii şi | = Apostol Costişor 
Pulberenii) Maria 

Tofana, Stefan, Adam, Anuşca | (ia Ghidişanii şi Fălfoeştii) 

Irina 
= Vasilachi 

XXI. 7210 Oct, 6 (1701). Regeste. Zapisul Mariei Costişor de schimb. 

Un zapis de cumpărătură de la Mariia fata lui Apostol 

Costişor, intru care scriia că au dat mătuşii ei Negruşii ce iaste 

strămoaşa lui Toader Condicar şi lui Alexandru Botezatu satul 

Ghidișeni şi Foltăeştii ce să hotărăscu cu Podolenii şi cu Mo- 

goşeștii, în potriva părţilor din Ialoveni şi din Pulbereni ot 

Lăpuşna, ce au luat de la dânsa. 

Obs, Cel ce a scris opisul (după 1780) leagă pe Negruşa, tata Lucăi, 
de Toader condicar şi Alexandru Botezatu. 

In Surete XVII, 73, se găsește spița Huibanilor, în care se arată că 
Negruşa a fost măritată cu Huiban; are de copil pe preutul M. Huiban; 

fata acestuia, Maria, o ţineîn căsătorie Iancu Botezatul, tatăl lui Alexandru 

Botezatul de pe la 1780; iar copilul lui, Toader, e condicarul pomenit aici, 

XXII. 7216 Ghenar 20 (1708), regeste. Pentru Scrivuleni. 

„„lar feciorii Sandului Kogălniceanul au arătat un zapis 

din leat 7216 Ghenar 20, scriind cum au vândut acel Tănasă 

Bosie cu femeia sa Gherghina partea lor de moşie ce au avut 

tot di pi strămoşul lor Spiridon Scripco Brănişteriul din sat din 

Scrivuleni di pe apa Lilei drept 15 taleri carjovi Sandului Ko- 

gălniceanului“. 

Obs. In cartea gospod a lui Matei Ghica Vodă din 7264 Mart 1, se 
arată că acest zapis e îalş: „Şi eiau făcut cu meșterşug acel zapis de vânzare 

şi luând atunce sama zapisului, fiind scris cu slova unui Statie diiac, şi fiind 
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lăsate locuri în zapis de numele unui îicior şa unei fete a vânzătorului şi 
apoi şi numele vânzătorilor sau aflat scrisă cu slova diiacului şi pus dege- 
tile. Au socotit domniia sa Mihai Vodă împreună cu boerii că tatăl lor, cum 
nar fi ştiut numele îiciorilor săi săi pue la zapis apoi şacei feciori a lui E- 
nachi şi lon au ştiut carte şi iscăliturile lor nu sau aflat în zapis, ci numai 
numele lor cu slova diacului ce au scris şi zapis şi depetul pus; şi pentru 
„aceasta au socotit domniia sa Mihai Vodă a îi rău şi nedrept zapisul“. 

a 

a 

alui 

Ă XXIII. 7227 Oct. 30 (1718) laşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte lui 
| Vasile Kogălniceanul licior Sandului dania făcută de unchii săi Apostol 

şi Irina, 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu Bucureşti), 

I& Mihai Racoviţ Voevodi bojiiu milostiu gospodaru zemli 
Moldavscoi. datam cartia | domnii meali lui Vasilie Kogălnicea- 
nul. nepotul lui Apostol Kogălnicianul | să îie volnic. cu cartea 
domnii meali, aşi ţâne şi a stăpâni a sa dreaptă ocină | şi mo- 
şie o livade co pomeţi cari livade iaste pe valea Arsurii, la ță- 
mutul | Fălciiului cari pomeţi iau dat danie unchiusău Apos- 
tul Kogălnicianul nepotului său lui Vasilie Kogălnicianul  ficior 
Sandului Kogălnicianu ciau fostu frate Apostolui Kogălnicianul, 
ce sintu acei pomeniţi pe un loc de prisac a moșului Apostu- 
lui Ion Kogălnicianul pe cum arată diata Apostolui sin Ion Kogăl- 
nicianului carii au lăcut la mâna nepotusău lui Vasilie Kogăl- 
nicianu. deci să aibă aş stăpâni aciast loc cu pomeți cu tot. 
Aşijderea să îie volnic a mai stăpâni şi a ţânea, şi partea de 
moşie din Ghidișiani şi altă parte de moşie din Scrivuleani, iar 
ce sântu la ţânutul Fălciiului și alte părţi de loc și de moşii 
pe unde sar afla părţile de moșie a unchiusău Apostolui. şi a 
Irinei sora  Apostolui, căci ei amândoi fraţii, fiinau “oameni 
sterpi şi neavându feciori până au trâitu ei sau închinat cu tot 
ciau avut nepotului lor lui Vasilie Kogălnianul iar alte rudenie 
sau nepoți să naibă trkabă precum scrie diiata Apostului şi a 
surorisa lrina, şi să fie volnic ca să ia de a dzece din câmpu 
cu fânaţe, din pâne din pomeţi, din grădini cu legumi, din 

grădini cu liutiun, din in, din cânipă, din prisăci, cu stupi, 
după obiceaiu. şi din tot locul cu tot venitul. cât sar aleage pe 
aceale părţi, iar de ar mai avea cineva a mai răspunde ceva
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săş ia direse ce ar îi avându să vie de îaţ şi nimi să nu cu- 
teaze împotriva cărţii domniei meale. 

ToH nnuem (aceasta scriem). 

u las (în Iaşi) It 7227 Oct. 30. 

tretago. gspdstva (a treia domnie) 
vel logofăt ucil (a învăţat) 

]. p. domneşti în tuş roş. 

XXIV. 7231 (1723) Iulie 1 (regeste). M. Vodă Racoviţă întăreşte lui 
Vasile Kogălniceanul mai multe selişte în Şuteşti (Bălăniasa), Valea Rangu- 
lui, în Veisăşti şi Coluneşti. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

„Intăi o copie de pe un ispisocu din anul 7231 lulie 1, di 

la d. Mihai Racoviţă Vvd, adiverită îiind copiia de dmlui stolnic 

loan Cheşco, arătând la acel ispisoc pe Vasile ficiorul Sandului 

Kogălniceanu şi pe unchiul său Vasăli ficior lui Gavril Rangu 

şi arată la acest ispisoc că afară de moșia Şuteștii ce să cheamă 

acmu Bălăniasa, şi atară de o bucată de locu numită Valea 

Rangului, parte despre răsărit, au mai arătat atunce un zapis 

cum că sâlişte Veisăştii le este împărţită ; parte de sus a îicio- 

rilor Mariei, parte din mijloc a căpitanului Istrati și parte din 

gios a lui Rangu, mai arătând atunci şi o carte de la Duca 

bătrânul din anul 7177 dată de stăpânire lui Rangu, ca să fii 

moşiia ci are la sat la Veisăşti, și la Valea Rangu şi la Bă- 

lăniasa. şi la Coluneşti, despre Prut şi să mai cuprinde şi un 

loc de prisacă în hotarul Năâureştilor unde să chiamă la Băca.“ 

Obs. După raportul vornicului de poartă D. Juvertian din 1817 Iunie. 

XXV. 7237 Iulie 9 (1723), regeste. Mihai Vodă reînoeşte titlurile de 
stăpânire lui Vasile Kogălniceanu şi lui V. Gr. Rango. 

(Arhiva Mih. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Copie încredințată de presustvie giudecătoriască de pe un 

ispisoc de la Mihai Racoviță Vodă, dat lui Vasile Kogălnicea- 
nul, şi lui Vasile îecior lui Gagril Rango, doveditorii că ispi- 

soacele ce au avut dmlui pentru Colonești, Valea lui Rango, 
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Veiseştii şi Bălăneştii şi pre un loc de prisăci... sânt pierdute, 

şi le întărește lor, ca să le stăpâniască în veci. lar cel adevă- 

rat este la casa răpăusatului stolnic Cheșcul și această copie 

sau scos de pe altă copie ce sau găsit la răzăși iscălită de 

răpăusatul Keşcul. 

Obs. După opisul din 1819 Mai 28 supt No.5, 
Despre aceste urice pierdute scrie şi Enache Kogălniceanul biv ve! 

stolnic în 1786 Febr. 5 în perilipsisul întocmit al actelor moşiei Ghidişenii 

ot Fălciu: „Trei scrisori cu un răvaş de jalobă cătră domnie a lui Vasile 

Kogălnicianul, ce scrie pentru trei urice că le-ar Îi luat unul de la o ru- 

denie a sa ca să se îndrepteze de vecinătate de hatmanul Dumitraşco Ră- 

coviţă, care ispisoace le-ar îi luat Mihai Vodă, şi s'au prăpădit ; după cum 

arată şi slova stolnicului Constandin Kogălniceanul“, 

XXVI. 7237 luli 10 laşi (1723). Mih. Vodă Racoviţă dă carte de stă- 
pânire lui Andrei Kogălniceanul pe Scrivuleni. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

+ Ho Mihai Răcoviţ. Voevoda bojiiu milstiiu gospodaru 

zemli Moldavscoi. datam carte domniei miale lui Andreiu fiorul 

Sandului Kogălniceanului. să fie volnic cu carte domnii meale. 

a lua de a dzece. de pe a sa driaptă ocnă şi moşie ce are la 

Scrivuleni. la ţinutul Fălciiului din fânaţ, din pâne. din grădini 

şi din tot venitul locului: şi pentru alți răzeși ce mai au moşie 

acolo întracel loc. cu dânsul. să nu le de de a dzăce. căci el 

au luat întralţi. ani de a dzece iar Andreiu nau luat de cinci 

ani tot ei au luat acei moșinaşi. iar acmu să aibă a lua An- 

dreiu iar cui ar păre cu strâmbul să vie de îaţ la divan şi nime 

să nu ste în potriva cărții domiei mele. 
It 7231. Iuli 10. 

|. p. mici 

XXVII. 7232 April 22 (1724). regeste. Pentru Scrivuleni. 

„şi având giudecată Enachie și lon feciorii lui Tănasă 

Bosie la domnia sa Mihai Vodă Racoviţă la veleat 7232 April 

22, (pentru Scrivuleni). 

Din Cartea gospod a lui Matei Ghica Vodă din 7264 Mai 1.
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XXVIII. 7233 Mart 12 (1725) laşi. Mihai Vodă Racoviţă dă carte de 

stăpânit lui D. Coca şi Stamati în satul Brăteni. 

+ 1 Mihai Răcoviţ Voevoda. bojiiu milostiiu gospodaru 

zemli Moldavscoi, datam carie domniei mele lui Dumitraşco 

Coca şi lui Stamate nepctusău ficior lui lon. ca s fie volnici 

cu carte domnii mele a lua de a dzecea de pe o moşie a lor 

ce au la ţinutul Fălciiului în sat în Brăteni. den stupi den fănaţ 

den țarină ori de cine sar lucra pe moşia lor, măcar boeri sau 

călugări, sau ţărani sau alt cine, sar lucra pe ace moșie, să 

aibă a le lua de a dzece pe obiceiu, iar cine va ave ceva 

a răspunde, să fie de faţă la divanul domnii mele şi săş arăte 

dereseli şi nime să nu cuteză a s pune înpotrivă peste carte 

domniei mele. 
u las (în laşi) It (anul) 7233 Mart 12. 

l. p. mici tuş roş. 

XXIX. 7239 Mart 30 (1731) luşi. regeste. Carte de judecată pentru 

podul peste Prut la Pagul şi Movila Rabăei. 

Grigore Ghica Vodă judecă păra pornită de T. Jora post. 

şi Neculai Jora căpitan contra lui Vasile Kogălniceanu poruşnic 

cu alţi fraţi ai lui feciorii Sandului Kogălniceanului pentru po- 

dul pe dubase ce este în Prui la Movila Răbăii — moșia Jorăş»- 

tilor— nu la Pagul — moşia Kogălnicenilor — căci de la Duca 

Vodă bătrânul — adică de pe la 1670— s'a tost mutat drumul 

cel mare de pe la Pagal, pe la Râbăia, unde sa făcut şi podul. 

Se mai află că la Pagul — dincolo de Prut, Kogălnicenii aveau 

numai un mal, iar la Râbăia, Jorăștii aveau amândouă malu- 

rile. Mai socotind apoi şi faptul că Prutul ca apă mare este 

apă domnească, divanul dă rămas pe Vasile Kogălniceanu! şi 

pe fraţii să; şi rămâne ca podul să rămâe la Răbăia, iar pe 

celelalt să-l strice, căci multe poduri păgubesc vama gospod. 

Obs. Vezi textul în Surete XVII, 20. 

XXX. 7240 Noembre 3 (1741) regeste. Părţile Kogălnicenilor în Mă- 

tăeşti şi Popeşti la Prut, 

Gavril Pilat vornic de poartă şi Toader diac aleg 4 moşii 

la Prut: Tudorcenii, Negoeştii, Mălăeştii şi Popeştii. Tuspatru 

   



mergeau alături una cu alta și treceau și Prutul, iar lărgimea 

lor era peste 6 chilometri. | 

In 2 din aceste moşii Kogălnicenii — adică feciorii San- 

dului Kogălniceanu, stăpâniau 7 funii şi jumătate—a 20 paşi 

iunia, şi pasul de 6 palme ; fac 75 stânjeni — 167 metri. 

Hotarnicii judecă astiel: dacă Joreştii vor dovedi că cei 

75 stânjeni (5'/, funie) sânt de Mălăeştii lor, să-i ia toţi, iar de 

vor dovedi Kogălnicenii că cei 75 stânjeni sunt de Popeşti — 

moşia lor — să-i ia toți. 
(Surete XVII. 22), 

XXĂI. 7240 Noembrie 12 (1731), regeste. Cenuşă şi cărbuni supt 

piatră de hotar. - 

„Deci am strânsu oameni buni răzeşi de prin pregiur pi 

Constantin Kogălniceanul şi pe Andrei Kogălniceanul şi pe Pos- 

tolachi boieriul răzeşi din Tudorceni şi Leiter ispravnicul podu- 

lui, Toader vameșul şi Andrei podar şi alţii şi neam dus acolo 

undeu dat samă că au fost hotarul (între Merești și Răbâia) şam 

săpat în locul hotarului șam găsit cărbuni de faţă semnele ho- 
tarului şi cenușă“. 

(Ci. Surete XVII 108). 

XXXII. Fără dată circa 7240 (1732). V. Kogălniceanu are case lângă 
mânăstirea Barnovschi, laşi, 

Grigore Ghica Vodă pitarul Vasile Kogălniceanu, ficiorul 

Sandului Kogălniceanu îşi avea case pe lângă Barnovschi, pe 
unde avea case şi boiarul Enachi, pe care Moscalii când cu 

Minih generalul „şi casele agăi Enachi ce erau în laşi, făptură 

de Țarigrad, lângă Barnovschie le-am făcut asemenea cu pă- 

mântul“. Şi scrie Cronicarul Enachi Kogălniceanul: „iară pe 

Sara-Mahomet paşa Pam pus în casele lui Vasile Kogălnicianul 
pitar de lângă Barnovschi“. 

(Let. III: 201), 

XXXIIL. 7247 Aug. 10 (1739), Cartea Caimacanilor de stăpânire dată 
lui Vas. Kogălniceanul căpitan, în Scrivuleni şi Dinţeni. 

+ Sandul Sturze vel logofăt, Iordachi Cantacuzăn biv vel 

logotăt, Iordachi Cantacuzăn biv vel spatar, Aristarho biv vel 

stolnic, caimacani, datam carte noastră boeriului măriei sale lui
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Vodă, Vasile Kogălniceanu biv vel căpitan, şă pre cine ar tri- 
mile să fie volnic cu carte noastră a merge la sat la Scrivuleni 
ce sânt la ţinutul Fălciului, şâ să aibă a lua de a dzeace de 
pe acea moşie ce dzise că avea să e din ţarini. din fănaţ din 
grădini cu legumi, din prisăci cu stupi. din tot locul cu tot ve- 
nitul pre obiceiu, după cum au stăpânit şâ părinții lui. Aşij- 
dere să aibă a lua dea zecea şâ din Dinţeni, parte lui Toader 
Miclan, ce are săși e tot venitul şă nimeni să nu ste împotriva 
scrisori noastre. lar care ar ave ceva a răspunde să vie de 
faţă la divan cu scrisoarea cear avea. 

lt 7247 Avgust 10. 

Sturze vel logofăt. Iordachi Cantacuzino spătar, 
Aristarh stolnic 

(Apud N. Iorga, Studii şi documente XXI, 255). 

Obs, In izvodul de impărțală din 7233 Dec. 27 (1724) se arată că în 
Dinţeni era proprietară Tofana, fata lui Gavril Luca. (Surete XVII 20). 

Totana venia rudă cu Vasile Kogălniceanu prin Rănguleşti, 

XXXIV. 7253 (1744) Oct. 10 (regeste). Ţidularul Bălănesii pentru 
părţile Rănguleştilor. 

„al doile o mărturie hotarnică din anul 7253 Octov. 10 de 
la pitar Vasăle Buhăescul în care să cuprinde în ce chip au 
hotărât moşiia Bâlăniasa înpărținduo pe 7 bătrâni: 

Un bătrân Toader Rangu. 
Al 2-a bătrân Marcu Rangu. 

Al 3-a bătrân Fărămâia. 

Al 4-a bătrân Grozavu Gulii. 
Al 5-a bătrân Săranda. 

Al 6-a bătrân Pantea Tămbui. 
Şi al 7-a bătrân /oan Veisa. 

Şi fieşte care niam să margă la bătrânul său după scri- 

sorile ce liau dat cu lămurirea cine din ce bătrân să. trage 
arătând pentru Marcu Rangu bătrân că au avut cinci feciori a- 

nume : Tiron, al doile Sava, al 3-a Sofiica, al 4-a Avrămiia şi 

al 5-a Gafiia, arătând şi săminţiile dintraceşti feciori tot anume 

din care feciori a lui Marcu Rangu au dat Mârăşânii, ce să 

trag ei cu săminţăniile lor, după cum pentru aceasta sau dove- 
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dit din spifele de neam de la anul 1808 ce sau văzut la mâ- 

nule răzăşilor, date de dmlui pahr. loan Tăutul, ce au fostu 

atunce rănduit din porunca divanului la aceşte moşii. 

(După raportul vornicului de poartă D. Jăverdian din 1817 

lunie 1. vezi mai jos supt an). 

Obs. In ispisocul din 7231 Lulie 1 (1723) se scrie că moşia Șuteştii, 

ce să chiamă acmu Bălăniasa era a lui V. Kogălniceanu şi a lui Vasile 

Ranga, unchiul său de pe mamă. 

Aici arată că moşia Bălăneasa umbla pe 7 bătrâni, urmaşi din Vasile 

sin Gavril Rango. 

XXXV. 7253 Oct. 28 (1744) regeste. Dania lui Constandin vornic de 

Huşi în Tălăeşti cătră C. Kogălmicianul. 

(Apud Surete ms. VII. 10), 

ps. Osăbit au mai arătat medelniceriul Enachi Kogălnicea- 

nul o scrisoare de danie din leat 7253 Oct. 28 de la Costandin 

vornic ot Huşi, scrisă de Andrei Kogălniceanul arătând acel Cos- 

tandin vornic cum că ar fi fost nepot de văr primar unuia San- 

dul Kogălniceanul şi de bună voia lui am dat danie lui Costan- 

din Kogălniceanul fratele dumisale med. Enachi Kogălniceanul 

jumătate de bătrân din vatra satului Tălăeștii şi cu altă parte 

de moşie de pe valea Călmățuiului de supt movila Geamănă de 

la izvoare ; care scrisoare de danie este fără nici o încredințare ; 

întăiu că movila Geamănă sau aflat de moşiia Codreștii, după 

dovada hotarului ce sau găsit din gios de movila Geamănă 

despre apus, care hotar desparte Codreştii de Tălăești ; al doile 

că în scrisoare ce de danie este numai acel Costandin vornic 

de Huşi şi Andrei Kogălniceanul, ce arată că au scris zapisul 

cu zisa vărului său lui Costandin, numai de neamul lor, daralţi 

marturi boeri sau oameni bătrâni ca să le fie ştiinţă nu sânt 

iscăliţi, nici are vreo întăritură domnească :; şi am socotit acea 

scrisoare a nu îi bună de nimene încredințată; cât şi de ar îi 

fost scrisoarea bună neavând ştiinţă în câţi bătrâni îmblă mo- 

şiia Tălăeştii nu poi să ia parte pe giumătate de bătrân“... 

Din mărturia hotarnică a lui loan Gordul vornic de poartă 

din 1781 luli 4. 

lată care e măsura Tălăeştilor în odgoane de 45 stânjeni 

a 8 palme domneşti:
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630 945 st. | 3l5jst, | 495st. 

Vrăbienii Călmățui seliştea Rădiul Oanei 
med, Enachi Kogălniceanul. 

Transtormând măsurile vechi în cele de astăzi reiese că 

Tălăeştii aveau în, 1781 nu mai puţin de 3750 Ha. 

XXXVI. 7254 (1746) lunie 22 laşi. lon N. Vodă Mavrocordat dă 

carte lui Vas. Kogălniceanu să ţie jumătate de sat Ghidişăni, iar cealaltă 
jumătate so dea lui Stef. lamandi 2 pah. ce o are de pe Luculeşti. 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti). 

+ Ho loan Nicolae Vodă. bojiiu milostiiu gospodar zemii 
Moldavscoi. datam carte domnii miale. boiarului nostru lui 

Vasilie Kogălniceanul i . . . şi altor frați ai săi, Kogălniceneaşti. 

să fie volnici cu carte domnii miale. a ţinia şi a stăpâni giu- 

mătati de sat de Ghidişiani ce sînt la ţinutul Fălciiului, ce dzi- 

seră că li să trage de la părinți. şi moşii lor iară giumătate 

de sat de Ghidişani deaderă sam. cau lostu a Luculeşiilor și 

Luculeaştii au datu nepoților lor lui St. Iamandi vtori pah. şi 

acmu ne jăluiră Kogălniceneaştii că Stefan Iamandi, liar îi în- 
presurând cu stăpânire, şi parte lor atastă &umătate de sat, 

pentru care lau chemat şi cu soroc gspd. să vie la giudecată. şi 

Ştefan lamandi nau înțăles să vie. pricinuind că sânt scrisorili 

în țara Turească însă întâmplânduse de îaţ şi Adam Luca sul- 

gerul dmnealui așa au dat samă că tot satul Ghidişenii au fostu 

a dumilorsale. după cum vor răspunde scrisorile ce sântu la 

mâna lui Ştefan Iamandi, numai de vreme că Kogălniceneşitii, 

dzic că giumătate de sat este a lor. şi Ştefan Iamandi nau cău- 

iat să vie de față la sorocu. cu scrisorile ce va îi avându pe 

Ghidişeni. pentru aceia dară li sau dat Kogălniceneșştilor carte 
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domnii meali, să aibă ei a stăpâni ata giumătate de sat ce 

dzic căi parte lor. şi nime să nu ste împotriva cârţii domnii, 

iară lui Ştefan Iamandi dei va păre cu strâmbul îş va aduce 

scrisorile, 
u las vlte 7254 lune 22 

vel logoiăt 

pecete mare domnească în tuş roş cu exerga: 

lo loan Nicolae Voevoda cu mila lui Dumnezău domn 

țării Moldovei. 

Cap de bou — coroană, stea, soare, lună, sabie, buzdugan. 

Obs. Cine era Stefan lamandi 2 pah.? După spiţa lamandiască (Ispi- 
soace şi Zapise V. 2, XXVII) reiese că Stefan Iamandi era fiul lui Iordache 

Iamandi, postelnicul ; şi că a avut alţi 3 fraţi: Panaite, Ioniţă şi Cristea pah.; 
şi că el şi cu îrate-său Panaite stăpâniau pe din două Epurenii de ia Fălciu. 

Acest Stefan moare holtei în 1767. El venia nepot Luculeştilor, probabil 

după mamă, care a trebuit să fie una din cele 2 surori ale lui Adam Luca, 

Tofana sau Anuşca. - 

XXXVII. 7255 Aloem. 9 (746) laşi. Andrei Kogălniceanul vinde par- 
tea sa din Dinţeni, nepotului său C. V. Kogălniceanu, a noua parte din mo- 
şie cu 20 lei. | / 

(Arhiva M. IL. Kogălniceanu, Bucureşti). 

+ Adecă eu Andreiu Kogălnicianul, fitorul Sandului Ko- 

gălnicianul, mărturisăscu cu acestu adevărat zapis al mieu că 

ajungândumă nevoia datoriei neputândo a o mai uri, mam 

socotit şi miam vândut a me driaptă ocină şi moșie, din sat, 

din Dinţeni, ce sintu la ţinutul Fălciiului pe valea Lileii dintrun 

bătrân a treia parte care face din tot satul a noa parti, cari 

moşie iaste cumpăratură părintelui meu Sandului Kogălnicia- 

nul de la Toader Miclan. Aşijdere, am vândut, şi un vad de 

moară ci iaste în hotarul Dinţenilor pe valea Lilei, carele 
iaste dat danie părintelui meu, iarăşi de la Toader Miclan, a- 

ciastă' parte de ocină şi cu acest vad de moară, liam vândut, 

nepotului meu de frate, dms. lui Costantin Kogălnicianul ot vist. 

ficiorul dms. lui Vasilie Cogălnicianul, biv. vel căpitan. drept 

20 lei bani gata, şi vânzare atasta sau făcut cu ştire şi cu voia 

iraților mei badei căpitan și a surorii noastre Anuşcăi, şi dum-
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“lor şor opri, din alte părţi, de pe aiurea, de unde mi sa veni, 
deci săi îie dms. nepotului Costantin şi Saftii giupănesii dms. 
şi cuconilor dreaptă ocină şi moşie, să o stăpânească cu tot 
vinitul în veci, şi pentru credința am iscălit împreună cu cine 
sau mai tâmplat. 

u las Ii 7255 Noem. 9. 

Andreiu Kogălnicianul. 

Toader Carp. biv vtori jitnicer, am scris cu zisa lui An- | 
drei Kogălnicianul. 

In dos: | 

Pentru partea me cât mi s vinia, din sat, din Dinţeani, 

mam invoit cu îratemeu Andreiu și făcându schimbătură, iam 

dat lui după cum arată şi n zapisul acesta și meau dat el miia 
parte lui din Scrivuleni și el să naibă treabă în Scrivuleni. 

Vasile Kogălnicianul 7255, 

XXĂVIII. 7255 Noemb,. (1746) laşi. lon N. Vodă Mavrocordat dă 

carte lui C. Kogălniceanu de.visierie să ţină părţile lui lon şi Timoiti şi 
Mitrofan Raţă din Dinţeni 52 stânjeni pentru plata a 25 -lei, 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti). 

+ Ho loan Nicolae Vodă bojiiu milostiiu gospodaru zemli 

"Moldavscoi. datam carte domnii meale, lui Constantin Kogăl- 

nicanul de visterie. să fie volnec cu carte domnii meale. a opri 

şi a stăpâni toată parte de moșie a lui lon Raţă. şi a lui Mi- 

trofan Raţă, şi a lui Timoiteiu Raţă ce vor ave în satu în Din- 

țeani, ce sîntu la ţinutul Fălciiului care moşie li să trage lor 

di pe moşul lor Toader Miclan, pentru căci sau îostu sculat 

ei, şau fostu vândut gumătate de bătrân din sat din Boroseaşti 
_de la ţinutul Iaşilor. lui Constantin Kogălnieanul. partea lor di 

pe Miclan. şi sau atlat că nau avut giumătate de bătrân, ce 
numai a şeasa parte, dintrun bătrân adecă 52 stânjini. Aşijdere 
au mai văndut Timoite Raţă. giumătate de bătrăn iară din Bo- 

roșăşti. parte Măriuţii fata Sinicăi, nepoata Gheonii, care au 
arătat că iar îi dato lui danie, dară pe urmă viind aice şi Mă- 
riuța lata Sinicăi, împreună cu alt răzăş anume Apostol Cortul. 
au jăluit domnii meale, că parte ei, nau fostu giumătate de 
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bătrân, au îostu mai puţin. din care moşie au iostu vândut ia 

26 stănjini mai înainte vreme, lui Apostol Corciul iară câtă mo- 

şie iau ostu rămas, nevăndută au daio în sama lui Timofte Raţă 

să să hrăniască pe dânsa. fiindui niam. şi Timoltie sau sculat 

fără ştirea ei, şau vândut a&a moşie lui Constantin Kogălnicianul 

şi cia driaptă a ei. și cia 80 vânduse Măriuţa mai înainte lui 

Apostol Corciul. Deci stând acmu cu toții iaţă. înainte dumsale 

cinstit şi credintos boiarul nostru Andrei Rosăt vel logiăt de 

liau luat sama. sau dovedit precum că Măriuţa iata Sinicăi nu 

iau fostu lui Timoltie dată danie ata moşie parte ei. fără cât 

iau fost. lăsato ca să să hrăniască. iară el ca un viclian sau 

sculat diau vânduto fără cale. şi atlânduse că Timoite Raţă sau 

purtat fără cale șau vândut lucru strein, moşie sau dat în stă- 

pânire a cui au îostu. dară pe Ion Raţă şi pe Mitroian Raţă şi 

pe Timoltie Raţă sau datu platnici să întoarcă lui Constantin 

Kogălnitanul acei 25 lei ce liau dat pe moșie. deci neavându 

cu ce să plini banii de la dânşii. acmu sau dat lui Constantin 

Kogălniianul, volnicie cu atastă carte ca să aibă a popri şi a 

stăpâni parte lor ce li sa alege din sat, din Dinţeni. de la ţi- 

nutul Fălciiului care parte le' este di pre moşul lui Miclan. şi li 

sau pus şi soroc până în şasă luni. săi de banii. la dzi cu do- 

bândă la câtă să va îace. iară nedându banii la sorocul ce a- 

rată mai sus, să propriască. parte lor din Dinţeani. și socoțindu 

acei 25 lei ce liau dat. cu dobânda lor cât sar face. de a face, 

parte lor mai mult de cât acei bani să le întoarcă Kogălni&anul 

ce va socoti că trece şi să rămâe parte lor la stăpânire lui. 

iară de nu va îace parte lor acei bani. să să împliniască Ko- 

gălăanului de la dânșii şi nime să nu ste împotrivă cărții domnii 

meli. . 

vel log. u laş It 7255 Noem. 12. 

Pecete mare în tuş roş: + 60 Ioan Hukcoaar RBA KS Aaa 

ASH AGMHEGS AMHb UzpBH MOAACEBEH; Cap de bou. 

XXXIX. 7255 Mai 28 (1747) regeste. Izvod de moşiile lui Vasile Co- 

gălniceanul. 

(Arhiva M, |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

O copie încredințată la anul 1791, Ghenar 31 de sulgeriul 

loan Tăutul ce este acum ban, şi de marele logoiăt de atunce, 

de pe un izvod ce sau făcut la anul 7255 de strămoșul mieu
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Vasile Kogălnicianul biv vel căpitan, de toate moşiile Kogălnice- 

neşti baștină ce am, în care sânt arătate şi moşiile ce le stăpâ- 

nește casa stolnicului Cheşcul, câte atunci au fost baștină parte 
Kogălnicenească în fieşte care moșie. 

Acest izvod sau găsit în hârtiile tătânimieu, iar cel ade- 

vărat este la logotătul loan Enăchiuţă, și nu ştie cum au 

intrat în mâna lui, căci eu atunce lam văzut la dânsul, care 

izvodu sau văzut și de însuși giudecătorul, dumnialui Vasăli 

Caţichi, şi pentru aciasta mă rog giudecătoriei să să cei de lo- 

gotătul Enăchiuţă, căci este şi dumnealui aice spre a se vide 

şi de cătră giudecătorie, şi spre a mi să da mie ca unui ade- 
vărat Kogălnician. 

Obs. Din opisul din 1819 Mai 28 supt No.4, a lui Ilie Kogălniceanul. 

Despre acest izvod iată ce scrie Enachi Kogălniceanul stolnic în 1786 

Fevruarie 5: „un izvod de moşii părinteşti iscălit de Vasile Cogălnicianul 

părintele dumisale stolnicului Enachi Kogălniceanul, în care arată o giumă- 
tate de sat Ghidişeni, partea de gios, la leat 7355, Mai 24, cari sânt 39 
de ani.“ 

XL, 7255 August 7 (1747) laşi. Mărturia a 3 răzeşi că Kogălnicenii 
stăpânesc în jumătatea din gios a Ghidişenilor, iar Luculeştii în jumătate 

din suş. | 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adecă noi preotul Istratie, din Păhneşti din îundul Nârno- 

vii, şi eu preotul lon de la Gugeşti, şi eu Ion ldricanul mazil 

di pe Crasna ot Fălciiu, tăcutam aciastă mărturie a noas- 

tră, la mâna dumisale lui Vasile Kogălniceanul căpitan, precum 

ştim noi cu sujletele noastre, şam auzitu şi din părinţi, și aşa 

am apucatu cau stăpânii Kogălnicenii, o parte de moşii din Ghi- 

dișeni di la ținutul Fălciiului cu giumătate de satu în parte din 

gosu, şi Luculeştii încă stăpânie parte de sus, și noi am aratu 

acolo' şi când aramu pe parte din gios dzăciue Kogălnicenii 
şi pe noi şi pe alţii, cene ara pe parte din gos, iară cându 
aram pe parle din sus, ne dzăciue oaminii Luculeştilor și ave 

Cogălnicenii şi casa și pivniță şi livezi pe parte din gios şi nici 

o pricină întri dănşii nu era, nici am audzitu, ce noi așa știm 
Cau stăpânit din bătrâni moșii şi părinţii lor, iar altă pricină nam 
auzitu şi după cum ştim şam mărturisitu cu sufletele noastri 
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şi înainte dumisale vel logofăt, aşa mărturisim şi înnainte di- 

vanului Mării sale lui Vodă şi pentru credința niam şi iscălit, 

u las lt 7255 Avg. 7. 
Popa jstrati iscal. și martur. 

Popa Ion de la Gugeşti martur. 

Ion Edricianul mazil mărturisăscu. 

Zaharia căpitan mam tâmplat. 

(Obs. Doc. e scris de Simion Cheşcu uricarul, a căruia slovă e 

prea cunoscută : mare şi citeață. 

XLI. 7261 Marit 15 laşi (1753). C. Kogălniceanu logolăt de visterie 
cumpără cu 50 lei bătrânul Coca din Brăteni de la D. Coca şi ai lui. 

(Arhiva Mih. 1. Kogălniceanu Bucureşti). 

+ Adecă eu Dumitraşco îitor lui lon Cocăi. şi cu varăme 

Merla. iata lui Dumitraşco Cocăi. şi cu fiii ei Zamlir. şi cu îii- 

căsa Saita, făcutam acestu adevăratu. zapis. al nostru. la mâna 

dumsale. Supănului Constandin Kogălnitanul logofătul ot visterie. 

precum să să ştie. că noi de nime siliţi nici asupriţi. ce dea 

noastră bună voe. am văndut. dumsale, din patru bătrâni ce 

îmblă satul Brătenii. de la ţinutul Fălciiului. iam vândutu un 

bătrân al nostru. ce avem. di pe moșul nostru lon Coca. acesta 

bătrân al nostru cu parte din câmpu. și din pădure. și din să- 

lişte, şi din vadu de moară, şi din locu de prisăci. și din tot 

vinitul am vândut dmsale logofătului Constantin Kogălnicanul 
dreptu 50 de lei bani gata şi niau făcut dmlui plata deplinu în 

mânule noastre, deci săi fie dumsale şi giupănesei dmsale, şi 

cuconilor şi nepoților şi strănepoților. dmsale driaptă moșie şi 

cumpărătură în veci şi nime alţii să naibă triabă și în tocmala 

noastră la văndzare sau întâmplat boeri și oameni din curte 

şi răzeşi cari sau iscălit mai os. şi carii nau ştiut carte şau 

pus degitili. și noi încă peniru mai intemeiată credința am 

pus degeteli ca să îie de bună credinţă. 

u las It 7261 Mart 15. 

Eu Dumitraşco figor tui lon Cocăi am vândut X 

Eu Merla fata Dumitrașco Cocăi şi îiiul meu
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Zamiir şi fiicăme Sata am văndutu şam pus degetili XXX 

Gavril Pilat vornic gloinii martur. 
Steian Popăscul vornic gloinii: martur. 

şi eu Zaharia căpitan martur. 

și eu Simion Cheşco uricar am scris cu dzisa lor şi sântu 
martur. 

Neculai vornic glotnii martur (pecete). 

Obs. Acesta este al treilea act, care vorbeşte de Brăteni. In 1559 
erau Brăteni, pe apa Lilivei, pe care urmaşii fraților Pavăl şi Spiridon 
Scripco îl schimbă cu Cruşovăţul de la Nistru. Nu mai avem acte despre 
Brăteni, pănă la 1725 Martie, când M. Vodă Racoviţă dă carte de stăpânit 
lui D. Coca şi lui Stamate Coca, fecior lui lon Coca. 

In zapisul nostru se întregesc ştirile despre Coculeşti : 

Coca 

lon Coca, Dumitraşco Coca 

  

Dumitraşco Coca, Stamati  Meria, 

Zamiir, Saita 

Satul Brătenii umbla pe 4 bătrâni, din care unul era a lui Ion Coco, 
care se vinde întreg lui C. Kogălniceanu de visterie cu 50 lei. 

XLIL. 7267 Mart 17 (1753) Iaşi. C, Kogălniceanul de visterie cum- 
pără cu 15 lei un loc de prisacă la Brăteni de la Meria Coca. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adecă eu Merla, fata lui Dumitraşco Cocăi și cu îiiul meu 
Zamiiru, și fiicămea Safta, făcutam acestu adevăratu zapis al 
nostru, la mâna dumisale giupănului Costandin Kogălnicianul 
logofătul ot visterie, precum să s ştie, că noi, de nime siliţi nici 
asupriţi ce de a noastră bună voe iam vândutu dumisale un 
locu de prisacă și cu vie şi cu pomătu şi cu locu cu totu câtu 
ține îngrăditura ei, care locu cu vie, cu pomătu iaste la satu 
la Brăteni în ţinutul Fălciiului, âcestu locu de prisacă cu vie 
Şi cu pomătu, câtă iaste îngrădită lam vândutu dumisale giu- 
pănului Costandin ot visterie dreptu 15 lei bani gata... şi miau 

Surete şi izvoade XXV. ” 3 
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făcutu dumnialui plată deplin în mănule noastre ioţi aceşti bani de 

mai sus scrişi, deci săi fie dumisale şi giupănesii dumisale și cu- 

conilor şi nepoatelor şi strănepoatelor dumisale în veci și ni- 

me alţii să naibă triabă, care moşie şi noî ne iastede baştină, 

de la părinţi şi la vânzare sau întâmplat oameni buni şi răzeşi 

carii mai gios sau iscălit și carii nau ştiut carie şau pus de- 

getili ca să fie de bună credința. | 

u las lt 7261, Martie 17. 

__ Bu Merla tată lui Dumitrașco Cocăi am vândutu îm- 

preună cu fiul meu Zamiir, şi cu fiica me Saita şi am pus de- 

getele X X X 

— Eu Dumitraşco Popa răzeş martur. 

— Gavril Pilat vornic glotni martur. 

— Ştetan Popăscul vornic glotni martur. 

— Şi eu Zaharia căpitan martor. 

— Şi eu Simion Cheșco uricar am scris, cu zisa lor şi 

sintu martur. 
! 

— Neculai Tiron vornic glotnii martur. 

]. peceţii lui Neculai Tiron vornic. 

„Obs, Este şi o copie din 1815 Mart 35 „sau posleduit şi este în- 

tocmai, 1835 Mart 31“. 

Lazor pah. 

  

XLAII. 7262 Oct. 24 (1753) laşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă cătră 

Episcopul de Huşi să cerceteze şi să alunge de pe moşia Scrivuleni pe 

Nechita Gaţul din Ghermăneşti, moşia fiind veche a lui C. Kogălniceanu de 

visterie. 

(Arhiva M. L. Kogăiniceanu Bucureşti). 

Noi Matei Ghica Voevoda, boijiiu milostiiu gospodaru zemli 

Moldavscoi ; scriem domniia mea la cinstit părintele şi rugătoriul 

nostru svinţie sa chir Inochentie Episcopul Hușilor, i la credincios 

poeriul domniei meale dmlui Ilie Costachi biv vel stolnic isprav- 

nic de ţinutul Fălciului sănătate. Facem ştire că domnii meale 

au jeluit Constantin kogălnicean ot visterie dzicând că are 0 

moşie acolo la ţinutul Fălciiului anume Scrivuleanii, care moşie 

este de baştină strămoşască a Kogălnicenilor, unde. au trâil
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moşii şi strămoşii lui, până ce au murit acolo, şi stau şi până 
acmu temeliile casălor moşilor lui şi locul bisăricii şi alte seamne 
ale baştinii lor, carele să văzu până în dzua de astăzi, pre care 
are și scrisori Constantin Kogălniceanul, ispisoace domneşti şi 
cât au trăit strămoșii şi moşii lui, fiindule şidere lor acolo la 
acel loc, au stăpânit acea moşie ca o dreaptă ocină a lor şi 
încă şi Vasile Kogălniceanul tatul lui Constantin, câţiva ani 
după moartea tătănisău a Sandului Kogălniceanul având patrie 
părințească acolo au stăpânit, făcând farină şi fânaţ şi dijmu- 
ind, după obiceiul moşiilor. lară de la o vreme încoace fiind 
şedere tătănisău lui Vasile Kogălniceanu aice la laşi şi fiind 
peste mână, nau mai putut ţinea locul acela și sau tras cu ce 
au avut acolo, la alte moşii ale sale, mai încoace mai aproape 
de oraş şi de casa lui. Și rămăind moşie acee pustie, să hrănia 
pe dânsa împregiurașii de pe acolo, iar numele stăpânirii tota 
Kogălniceanului să pomenia. Acmu de la o vreme sar fi sculat 
un om anume Aechita Gaţul den Ghermăneşti şi să tace stăpân 
pe acea moșie și o stăpâneşte de câţiva ani. Și mergând Con- 
staniin Kogălniceanul în trecute zile acolo cu altă treabă a lui, 
şi înştiințândusă de la împregiurașii de acolo că ar fi stăpânind 
acel Nichita moşia părinţilor lui, zisă că lar fi chemat şi lar fi 
întrebat cu ce stăpâneşte el moşiia aceia, are nescareva scri- 
sori pe acea moșie, au cumpărătură de la cineva să arate. El 
iar îi răspuns că are nişte scrisori, numai nu sântu îndămână ca să 
le arăle ce mai cu vreme le va căuta şi le va arăta, şi de a- 
tunci de cându au zis că va căuta scrisorile, au trecut doao : 
luni şi giumătate și nici scrisorile au mai căutat, nici el sau - 
mai arătat. Pentru care Svinţia ia şi dmta stolnice Ilie, viinduvă 
carte domnii meale să chemaţi pe acel Nechita față Și să 
strângeţi şi oameni bătrâni împregiuraşi de pe acolo şi să luaţi 
sama cu amăruntul şi cu bună dreptatia, și întăi să daţi strân- 
soare acelui Nechita ca să arăte cu ce pricină stăpânește el 
ace moșie, a Kogălnicenilor, de vreme că Kogălnicenii au stă- 
pânire veche şi au şi scrisori pe ace moşie. Al doile să cercaţi 
şi să întrebaţi și de oameni bătrâni, împregiurași de acolo pu- 
indu-le svinţie ta blăștăm ca să mărturisască adivărul după cum 
ştiu ei pricina şi stăpânire acei moșii, şi aşa cercând du amă- 
runtul după cum veţi afla adevărul, să faceți mărturie încre-
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dinţată şi iscălită de dmvstră, ca la ce parte sar cădea acea 

mărturie să să întărească şi cu ispisocul domnii meale. Acesta 

scriem. 
It 7262 Octomvre 24 zile 

vel logit 

Pecete mare domnească în roș. 

(ct. N. lorga Studii şi doc. XXI 255). 

XLIV. 7264 Mai 10 (1756) laşi. Matei Ghica Vodă întăreşte cartea 

de judecată a lui Radu Racoviţă vel log. în pâra dintre îraţii Const. şi Nec. 

Kogălnicean şi Nichita vornicul pentru Scrivuleni. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti, copie). 

10 Matei Ghica Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru zemli 

-Moldavscovi. Facem ştire cu aciastă carte a domnii mele, că 

iată au avut giudecată de îaţă din porunca domnii mele, înainte 

a cinstit şi credincios boeriul domniei mele dmlui Radul Raco- 

viță vel logotăt Costandin Kogălniceanul logofăt ot visterie şi 

fratesău Neculai biv vornicul de Câmpulungu cu Nechita vor- 

nicul de Ghermăneşti jăluind Domniei mele acest Nechita vor- 

nic, zicând că fiind el şi cu alţi răzâși moșăni de baştină di 

pi moşiia părâţilor în sat în Scrivuleni ce esie pe apa Lilivei ja 

ţinutul Fălciiului ; şi mai în trecuţii ani înstreinândusă părinții 

lor din ţară şi rămăind uricul acei moşii Scrivuleni la un Tănasă 

Bosie răzeși de a lor şi stăpânind el moșiia, sar îi sculat acel 

Tănasă Bosie şi au zălogit parte lui de moşie, drept cinci lei 

la Sandul Kogălniceanul, moşul lui Costandin Kogălniceanul ot 

visterie şi fraţilor săi şi stăpânind el moşiia cu uricul satului, 

şi apoi viind şi părinţii lor din străinătate, şi având giudecată Ena- 

chie şi lon îeciorii lui Tanasă Bosie la domnia sa Mihai Vodă Ra- 

coviţă la veleat 7232, April 22, cu ficiorii Sandului Kogălnicia- 

nul. Iar feciorii Sandulti Kogălniceanul au arătat ei un zapis din 

leat 7216 Ghenar 20, scriind cum au vândut acel Tănasă Bosie 

cu îimeia lui Gherghina parte lor de moşie ce au avut tot di 

pe strămoşul lor Spridon Scripco Brănişteriul, din sat din Scri- 

vuleani di pe apa Lilei drept 16 taleri carjovi Sandului Kogăl- 

niceanului şi zicând atunci acei răzăşi cum că îiciorii Sandului
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Kogălniceanul nau ei nici o moșie acolo în Scrivuleni nici de 
baștină nici de cumpărătură, ce numai cât leau zălogit acel ră- 
zeș uricul drept acei cinci lei. Și ei au făcut cu meşterșug acel 
zapis de vânzare, şi luând atunce sama zapisului fiind scris cu 

_Slova unui Statie diiac, şi fiind lăsate locuri în zapis de numele 
unui fecior şa unei fete a vânzătoriului, şi âpoi şi numele vân- 
zătorilor sau aflat scrisă cu slova diiacului şi pus degitile. Au 
socotit domnia sa Mihai Vodă împreună cu boerii că tatăl lor, 
cum nar îi știut numele ficiorilor săi săi pue la zapis apoi șa- 
cei ficiori a lui Enache şi Ion au ştiut carti, și iscăliturile lor nu 
sau aflat în zapis, ce numai numele lor cu Slova diiacului ce 
au scris şi zapis şi degetul pus, şi pentru aceasta au socotit 
domniia sa Matei Vodă a îi rău şi nedrept zapisul, căci fiind 
uricul la mâna Sandului Kogălniceanului, ar îi tăcut meșterşug 
cu acel Statie diiac, de au făcut zapis minciunos şi socotind za- 
pis lau rupt, şi au dat rămas pe feciorii Sondului kKogălnicia- 
nului, să de pace şi să le de şi uricul moșenilor, și moșenii încă 
să le de acei 5 lei ceau zis ei că au fost pus zălog uricul, şi 
de atunce şi până acmu trecând 30 de ani şi nau mai dat a- 
cei 5 lei săş scoată uricul. Dar acmu stând ei faţă înainte du- 
misale ve] logofăt au arătat Costandin Kogălniceanul logofăt 
şi fratesdu Niculai, un ispisoc de la răpăosatul Duca Vodă din 
veleat 7179 Sept. 20, scriind precum au arătat Vasile Kogăl- 
niceanul un zapis de la Luchiian fecior lui Miron Scripcă cu 
multe mărturii oameni buni anume Frăteiu hotnogul și David 
de Ghidişeni și Vasile de Brăteni şi Ionașco Chihaia de Gher- 
măneşti și Ştefan Moşu ottam şi Toader de Drăceni şi lon de 
Șopârleni, 'mărturisindu cum acel Luchiian fecior lui Miron Scrip- 
CO, de a lui bună voe de nime săliţi nici asupriţi au vândut a 
lor dreaptă moșie a cince parte din bătrânul Spiridon Scripco din 
sat din Scrivuleani de pe apa Lilei, ot ținut Fălciiului drept doi 
boi de negoţ și doi taleri bătuţi din vatra satului şi din câmpu 
şi din țarină şi din fânaţ, şi din apă şi din tot venitul sau vân- 
dutu lui Vasile Kogălniceanului cum arată ispisocul de întăritură 
de la Vasile Vodă, (sic /) care ispisoc au dat ei samă, că nefiind 
ei faţă. nu lau arătat la divanul ce au avut ei la domniia sa 
Mihai Vodă, cum nici în carte de giudecată a domniei sale Mihai 
Vodă, nu să arată. Şi pentru aceasta acum aşa sau giudecat 
după cum sau socotit cu dreptaie şi după lege ţărăi. 
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_“ Xntăiu pentru zapisul ce-sau rumptu cu judecata domniei 

sale -Mihai Vodă ca să de atunci cei 5 lei săi scoată uricul, sau 

trecut 30 de ani și bani nau mai dat pănă acmu, de acmu îna- 

inte hotărâm şi după stănta pravilă, săşi stăpâniască feciorii 

Kogălniceanului acia parte de moşie a lui Tănasie Bosăe ce au 

avut el de la strămoşul lui Spiridon Scripco Brănişteriul. Din- 

tracest bătrân a treia parte, precum scrii zapisu) cu bună pace. 

şi să mai stăpânească ei şi această a cincia parte iarăşi din 

bătrănul lui Spiridon Scripco cumpărătură de la Luchiian, fecior 

lui Miron Scripco după ispisocul de întăritură de la Vasiie 

Vodă; (sic?) iar cătă moşie mai rămâne afară, dintr'această 

cumpărătură. să o stăpânească moşânii cu pace. Insă zicând 

Constantin Kogălniceanul şi îratesău Neculai, cum că au şi ei 

moşii de baştină âcolo în 'Scrivuleni di pi moşiia strămoșilor, 

fiind că le sânt şi temeliile casălor moşilor lor acolo, de sânt 

şi îngropați acolo, dar pentru baştină acum dovadă nau arătat, 

dar pe urmă dacă vor dovedi ei că au şi moşii de baştină, a- 

tunci ce a dovedi parte lor vor stăpâni şi baştina ce se ailă 

cu dreptate. 

Deci după zapisul de cumpărătură şi după ispisocul de 

întăritură de la Vasile Vodă, ceau arătat Constandin Kogălni- 

ceanul logofăt ot visierie şi fratesău Neculai vornic pe acea 

a treia parte din bătrânul iui Spiridon Scripco partea lui Tănasă 

Bosie, şi pe altă a cincia parte iarăşi din bătrânul lui Spiridon 

Scripco partea lui Luchiian fecior Mi Miron Scripco, leam dat 

şi de la domniia mea şi leam întărit ca să le fie lor şi fecio- 

rilor şi nepoților și strănepoţilor lor şi de la domnie me dreaptă 

ocină şi moșie şi uricul şi întăritură cu tot hotarul şi cu tot 

venitul neclătit. neruşiit stătător în veci. şi altul nime să nu să 

amestece peste aciastă carte a domnii meli. 

u las let 7262 Mai 10 

Pecete domnească în tuş roș. 

Radul Racoviţă vel logolt. 

„Sau posleduit şi este întocma 1835 Mart 31 

Loiz paharnic Gheorghe Dimitriu 

Obs. Este şi un bileţel: 

1826 Mart 20.



a
 

a
 

  

  

    

„Cu frățască dragoste mă închin dumitale Arhcn Bane, 

Pentru carte de la Matei Ghica Vodă a me ce au rămas la 
dmta, de la giudecata ce am avut cu răzeşii de la Scrivuleni 
poltescu şi mio trimite. 

Sânt sluga dumitale. 1826 Mart 20. 
Kogălniceanu agă. 

In dos; 

„plecăciune. 
Cost. D. Matei a oprito Măria sa, Dmta roagăl să o de că 

stă în cabinet, iar anaforaoa sau rupt. 
Sluga dmtale 

Enachi 

Obs. Tănasă Bosie şi îiciorii săi Enache Bosie şi lon Bosie, cari tră- 
iau pe la 1756, nu sunt din talpina Bosieştilor, cari au fost ctitorii Sf, Spi- 
ridon din Iaşi. lată curgătorii din Bosie, cum ne dă spiţa aflătoare la Acad. 
Rom. ms. 3280. fila 71: 

popa Bosie, ficior lui Drăghici Bogza 

  

Vasile Bosie, lon Bosie . 

Constantin Bosie Sandul Bosie 
vtori logoiăt vatav 

Catrina, Maria, leana, Balaşa “Şărban, Neculai 
= C. Veisa Bosie Bosie 

medelnicer 

Catrina, Gheorghe, Costin, Vasile, Zoiţa, Ilie, Iacov Veisa 

sterpi 

Boşie, răzeşul de la Scrivuleni, face parte din ramura Bosiască, de la 
Fălciu unde avem satul Valea lui Bosie pe Crasna, şi pe Nec. Bosie, de- 
putatul din divanul adhoc ai Moldovei. 

Bosie mlrus bâsii, bartiissig, picioare goale = cojan, mlr. bosonoghii = 
blossfiissig; bosoi — dechauss€, qui va nu pieds— dar şi diavol. 

— Scriitorul cu vădită uşurinţă zice că Vasile Vodă este celcea 
întărit cumpărăturile lui V. Kogălniceanu de la Luchian; pe când în reali- 
tate e Duca Vodă în 7179, 

XLV. 7256 Aug. 6 (1758), regeste. Pentru Coluneşti la Lăpuşna. 

| pe. ŞI O mărturie hotarnică de moşia Colunești din anul 
7266 Avg. 6, de la Sâmion Cheşco uricariul, prin care după 
cercetarea ce au făcut Andrei lancu pah. şi vornicul loan Gor- 
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dul au măsurat întăi moşia Coluneşti,pe zarea dealului... şi la 

acest curmeziş. au eşit 966 pol stânjeni, din care pe toate za- 

pisele ce a avut pah. Toader Iamandi s'au ales 219 pol stân- 

jăni ; ... şi măsurând şi al doilea curmeziş ... au eşit 1101 stân- 

jăni, din care iarăşi s'au ales pah. T. lamandi 219 pol stânjini... 

iar măsurând şi lungul Coluneștilor din valea Cupcii cei zic şi 

Rangul spre apus până în apa Prutului au eşit 2500 stânjâni“. 

Obs. Am dat acest regest după jurnalul din 1839, în care se arată 

că pah. Toader lamandi a fost ginerele pitar Nec. Kogălnicianu, fost 

vornie de Câmpulung şi apoi ispravnic de Fălciu. Partea de zestre a lui 

T. lamandi în Coluneşti venia o făşie lată de 219 pol stânjeni şi lungă de 

2520 stânjeni, sau 276 Ha. . 

XLVI. 7267 Martie 10 (1759) laşi. lon Teodor Vodă Calimah în- 

tăreşte lui C. Kogătniceanul vel stolnic schimbul ce a făcut cu Zaharia uri- 

carul luând Cerchezenii pentru lucşeşti (Roman), 

(Arhiva Tribunalului de Dorohoi lada No. 8). 

+ Ho loan Teodor voivoda bj mlst. gospodar zemli Mol- 

davscoi, adică au venit înainte noastră şi înaintea a lor noştri 

moldoveneşti boiari a mari și a mici, al nostru credincios bo- 

iar dumnealui Costantin Kogălniceanu vel stolnic şi au cerut de 

la domnia me întăritură pre a sa diriaplă moşie ce ne au ară- 

tat prin scrisori că are o jumătate de sat de Cerchezeni ce este 

la ocolul Botoşeanilor, care moşie mai înainte de veleat- 7227, 

au fost răzăşască a Paraschivei şi a lui Dumitrașco Tărsinarul 

cu îraţii lui nepoți lui Ion Pârvul strănepoţi lui lon Carenco, 

mai pe urmă rămăind la loniță blanarul din lași, ficiorul Paras- 

chivii şi după moartea lui Ioniţă blănar rămâind la cleronomii 

iămeei sale Zamfirei, au vânduto lui Zaroh arman sân Marda- 

ros ot laş la leat 7243, întru cari zapis sântu iscăliţi şi Costan- 

din cu îratisău Gheorghie ficiorii de mai sus numitului Dumi- 

traşco Tărsinariul, iară după moariea lui Zaroh arman rămăind 

la stăpânirea femei sale Anuţii armancă au dato cu osăbit za- 

pis boiarului nostru Ştefan Bosie biv vel jicnicer și după vreame 

Bosie jic. au schimbatu cu sluga noastră Zahariia uricarul, deci 

Zahariia uricarul, din bună voia sa făcând schimbătură cu al 

nostru de mai sus numit credincios boiarin Costandin Kogălni-
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ceanul vel stolnic au luat, Zaharia schimbu altă parte. de moşie 
din satul Iucşăști ot Roman, cum pre largu arată zapisele celea 
de schimbătură ce sânt întri dânşi întru care zapis fiind is- 
căliţi şi alţi boiari mari, şi însuşi al nostru cinstit dohovnicesc 
părinte Stinţiia Sa Kir Iacov Mitropolitul Moldovii şi au dat mai 
sus numitului boiariu al domniei mele a sa giumătate de sat de Cer- 
chezeni, care dacă am văzut şi domniia mea de bună voe toț- 
mală şi schimbătură am crezut și de la domniia me încă am dat 
şi am întărit credincios boiarului domnii mele dumnelui Costan- 
din Kogălniceanul vel stolnic pre acea giumătate de sat de Cer- 
chezeni ce iaste la ocolul Botoşanilor cu heleşteu și cu tot ve- 
nitul precum scriu diresele ca săi fie lui şi de la domniia mea di- 
riaptă ocină și uric de întăritură stătătoare în veci şi altul nime 
să nu să amestice peste această carte a domnii mele. 

velt 7267 Marit 10. 

Obs. Cerchezenii de la Botoşani au fost în sec]. XVil-a a lui lon 
Carenco; de la acesta a trecut la Jon Părvul, apoila nepoţii lui D. Tărsi- 
narul şi îraţii săi, care la 1719 (7227) împreună cu femeea sa Paraschiva o 
lasă fiului lor Ion Tarsinarul blanar. In 1735 Ioniţă -blanarul moare, iar fe= 
meia lui, Zamtira, îi vinde lui Zaroh armanul fiul lui Marderos din laşi. Cei- 
lalți îraţi ai lui Ioniţă blanariul — Constantin şi Gheorghe Tărsinariul iscălesc 
şi ei zapisul. Aniţa nevasta lui Zaroh armeanul vinde Cerchezenii lui Stefan 
Bosie jicnicerul iar acesta îi schimbă cu Zaharia uricarul. De la acesta O ia - 
în schimb C. Cogălniceanul vel stolnic. dându-i părţile sale din lucşăşti la 
Roman. 

— Târsinarul e cel ce face tărsine, (sl. frusa, trusina, seta (bă- 
dănă), panni e pilis facta, cilice, corde de poil de châvre, bremse, haarseil, 
îrein, taon. . 

XLVII. 7267 April 30 (1759), C. Kogălniceanul stolnic ia de la cum- 
natul său Nastasă Cazimir lucşăştii şi dă un salaş de țigani. 

(Arhiva M, 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

T Constandin Kogălniăan stolnic adiverez cu acestu zapis 
la mâna dmsale. cumnaturui Năstas Cazamir. să să ştie că de 
a mea bună voe. am făcut atastă tocmală şi schimbătură da- 
tumiau dâmnalui toate părţile de moşie tau avut în satul /uc- 
şăştii ot Roman, de danii şi cumpărătur. de pe moşul său. Ca- 
zamir Sluger. cu toate zapise şi scrisori €au avut. care sau Şi 
prețuit adastă moşie îrățeşte drept 150 lei, şi neprimind cum- 
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natul Nastas bani au cerşut ţigani. și ni am aşăzat precum am 

pohtit. iam dat un sălaș de țigani anume Miarla cu ţiganca 

lui Varvara şi cu 3 copii. iarăşi băneaşte preţuiţi drept 120 lei. 

care ţigani şi eu iam îostu luatu de la dmlui Vasilie Buhăescu 

biv vel pah. cu acest preț precum mai pre largu arată şi za- 

pisul dmsale paharnicului Vasilie Buhăescul care lam dat tot la 

mâna dmsale cumnatului Nastas. iar de ar eşi aceşti ţigani cu 

vreo pricină să aibu eu a răspunde şi săi fie dumsale drepți 

robi ţigani stătători în veci şi cu toți fitorii lor ce sar mai 

naşte dintru - dânşii. şi pentru credința am iscălit împreună cu 

alţi boeri şi oameni buni ce sau întâmplat. 
It 7267. April 30. 

Constandin Kogălnitanul biv vel stolnic. 

Obs. Soţia lui Cost. Kogălniceanu a lost Safta; Prin urmare Nas- 

tasă Cazamir ținea în căsătorie o soră de a lui Const. Kogălniceanu. 

Cazamir, Cazimir, însamnă Stărentried = stricător de pace, trouble- 

jâte. Cazamireştii au avut îndoite raporturi de înrudire cu Kogălnicenii. Acest 

Tanasă Cazamir a îost ginere lui Vasile Kogălniceanu vel căpitan, şi cumnat 

cu Const. Kogălniceanul stolnic şi cu Nec. Kogăiniceanu pitarul, 

lată o spiţă Cazimirească: 

Cazamir sluger are lucșăştii 

Cazamir 

Nastasă Cazamir 
— fata lui Vasile Kogălniceanu stolnic 

Panaile, Petrachi, lon 
Cazimir, Cazimir Cazimir 
spatar spatar | 

  

Iordachi Răducanu, Costachi, Teodor - 

Cazimir vel post.  caminar “ — Elena fata lui Ilie 
Kogălniceanu agă 

Emil Cazimir 
— Maria Liteanu
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XLVIII. 7268 Dec. 1 (1759). Scrisoare ce M. Cehan- med. dă log. 
Şt. Roset că are voe să-şi țină case în Păhneşti, de şi locul nu e a lui. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Adecă eu Mihalachi Cehan biv vel med. dimpreună cu îii 
mai datam adevarată scrisoarea noastră la mâna dmsale giu- 
pânului Steianiţă Rusăt, vel logoti. că fiind șederea noastră pe 
o moşie a dmsale anume Păhneştii de câţiva ani. și acmu la 
vremea Tatarilor arzindunea casilea, iarăși niam rugat dmsale 
să ne lasă ca să ne tacem casă iarăş pe moşia d-msale şi 
dmlui niau dat voia. ca să ne facem case. -înse cu tocmală 
de am dat acastă scrisoarea la măna dmsale că noi navem nici 
o triabă cu moşiia dmsale Păhneștii, i cu Tinteştii, i cu Hor- 
Jjăștii carea sântu tot întrun hotar, ce sintu dreptea moşii a dmsale.. 
şi noi navem nici un amestec. la această moşii nici noi nici 
nimeni din niamul nostru. şi atastă mărturie am tăcuto înaninte 
svinţii sale părintelui Episcopului de Huşi, viind slinţie sa de 
au hotărât acestea moșii şi pentru credinţa neam iscălit. | 

It 7268 Dec. 1. 

Mihalache Cehan biv vel medelnicer. 
Toader Cehan biv vtori medelnicer. 
Ioniţă Cehan biv vel căpitan. 
„Şi acasta scrisoare sau făcut înaintea noastră carea şi de 

noi sau iscălit. Y 
Inochentie Episcop Huşului. . 

Obs. Răzeşii Cehăneşti ce dau acest zapis la mâna vel log. Stetan 
Roset, se găsesc în arburele genealogic al Racoviţeştilor (Surete VIII ar- 
burele) şi anume: 

Apostol Cehan 
— fata Bolei vornic 

Neculai Cehan 

Mihalachi Cehan medelnicer 

loan Cehan, Toader Cehan şi Zaharia Cehan post. 
După spiţă ar urma că Mih. Cehan med. de la 1759 era văr primar 

cu lon Racoviţă vornic, tatăl lui M. Vodă Racoviţă, ceia ce nu corespunde 
cu anii generaţiilor. Ramura răzeşască a Cehanilor, a nitat să arăte la ju- 
decată cel puțin 2 generaţii de Cehăneşti, urmaşi ai lui Apostol Cehan, 
ginerele vornicului Bolea.
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XLIX. 7269 Dec. 1 (1760). C. Kogălniceanu stolnic schimbă cu V. 

Buhăescul pah. dându-i moşia sa Borosăştii pe Prut pentru un sălaş de 

„ țigani. 

(Arhiva M. i. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Vasilie Buhăescul biv vel pah. adivereazu cu acest adi- 

vărat zapis al mieu la mâna dumisale Costandin Kogălnicianul 

biv vel stolnic, să s ştie că din bună voe me am îăcut aciastă 

tocmală și schimbătură cu dumlui stolnicul datam eu dumisale 

stolnicului nişte tigani” din drepți ţiganii noştri un sălaș întreg - 

anume Miiarla ţiganul ficiorul lui Toader nepot lui Enachie Tărșe 

cu ţiganca lui Vărvara şi cu toț copii lor care ţigan este meșter 

de hiar, şi dumealui stolnicul niau dat noaî schimbătură neşte 

părți de moşie cumpărături ciau avut la sat la Borosăşti pe 

Prut în ţinutul Eșului, după cum mai pe largu arată zapisul du- 

misale stolnicului ciau dat şi dumnealui la mâna noastră pe 

această schimbătură, însă să să ştie că preţul acelor cumpără- 

turi de moşie a dumisale stolnicului sau socotit o sută şi dzece 

lei, şi preţul ţiganilor aici sau hotărât ţiganii cei de slujbă 30 

de lei sujletul, și cei mici ce nus de slujbă câte cincispredzece 

lei sufletul şi noi am dat dumisale trei suilete de slujbă şi doai 

suflete mici şi iam dat dumisale și scrisorile cele vechi 'ciam 

avut pe acești ţigani, şi de acum înainte. săi fie dumisale drepţi 

robi în veci, şi de vor eşi ţiganii cu vreo pricină noi să avem 

a răspunde şi a îndrepta, dumlui stolnic să nu s supere şi moşiia 

dumisale de va eşi la vro pricină asemenea dumnealui stolnic 

să răspundă şi să îndrepteză noi să nu ne supărăm și pentru 

credinţa am iscălit. 

lt 7269 Dec. 1. 

Vasile Buhăescul biv vel pah. adeverezu. 

“Ştefan Bukăescul biv vel comis adeverezu. 

Inochentie Episcop Huşulul martur. 

Obs. Boroseştii sat pe Prut, în ţinutul Iaşilor, nu e acelaşi cu Bo- 
roseşti de la Vaslui. Boroseşti, ne duce la tulpina Boros, ung. boros, be- 

tiv, angeheitert, benebelt; boros hord6 = dar Weinfass,
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L. 7270 Sept. 1 (1761). Iochentie Episcopul de Huşi face. danie un 
bătrân din Dinţeni, finului său din botez lon Kogălniceanu, fiul stol, C. Ko- 
gălniceanu, o 

(Arhiva M, |. Kogălnicianu, Bucureşti). 

Inochentii Episcop Huşului adeverezu cu acastă adevărată 
scrisoare a noastră precum că luînd noi fiiu din sfântul botez 
pe loan fiiul dumisale lui Costantin Kogălniceanul biv vel stol- 
nic, voitam după datorie al şi dărui cu cevași daru statornicu 
pentru pomenire noastră, de& având schitul Brădiceştii ce este 
metoh Episcopii Hușului o parte de moşie din satul Dinţenii 
la ţinutul Fălciiului care sat înblă în trei bătrâni, adică, un bă- 
trân a Brădiceștilor, şi un bătrân a dumisale stolnic Costantin 
Kogălnisanu şi un bătrân a Căpitanului Zahariei, care parte de 
moşie a Brădiceștilor, a treia parte din satul Dinţenii am dato 
danie îinului nostru lui loan, întru pomenire noastră, deci de 
acmu înainte săi fie lui ocină și moşie în veci, și poitim şi pe 

- alți fraţi Episcopi ce vor îi de Dumnezău rânduiți în urma noas- 
tră cu păstorie la acest arhierescu Scaun, să nu strici aăastă 
puțină danie ce am îtăcuto finului nostru lui lonu. fiindu că a- 
tastă bucăţe de moșie era depărtată de mănăstire, cărie nui 
aduce nici un folos, ce noi am cumpărat cu drepţi banii noştri 
pentru atastă bucăţe de moşie, alte părţi de moşii pe Crasna, 
mai aproape de Brădiceşti, şi mai cu venit, anume Idrineştii, 
toată parte lui Bârsă ce i să va alege parte lui dintracest sat. 
Aşijderea am mai cumpărat şi a şasa parte din satul Echimeştii 
în care sat mai are Brădiceştii cinci părți şi cu atasta a şese 
parte ce o am cumpărato noi, au rămas totu satul Echimeştii a 
mănăstrii Brădiceştilor, Deă iată că nu cu paguba mănăstirii 
am făcul noi atastă danie tinului nostru, ce încă cu mai mult 
folos, şi pentru mai bună credinţa iscălitam însumi eu, iscă- 
lind şi alte obrază de cinste ce sau întâmplat la aciastă danie. 

It 7270 Sept. 1. 
Inochentie Episcop Huşului adverezu. 
Manolachi Costachi vel logotăt. 
Mih. Sturza vel vornic. 
Darie Donici vel paharnic. 
Costandin Gretanul vel stolnic. 
Iordache vtori logofăt. 
Neculai camaraş de izvoade. 
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Notă. Asupra schitului Brădiceşti avem ştiri complecte în Episcop Mej- 

hisedec «Cronica Huşilor> p. 149: Incă supt Ilieş şi Şteian, pe la 1434 tră- 

iau 2 îraţi: Moise vornicul de gloată şi Tador spatariul ; pentru slujbele lor 

capătă danie de ia Ilieş şi Ştefan Tador spatariul satul Brădiceştii pe Crasna. 

unde a fost Albu şi Bradici, mai în sus de Nicoreşti, iar Moisă vornicul 

de gioată un alt loc în pustiu, cât pot trăi 5 sate.» 

Venind în scaun Varlam |, la 1692 întemeiază schitul Brădiceşti, şi 

" începe a primi danii de la diferiţi creştini pravoslavnici : 

In 1691 Dec. 28. Maria logofeteasa lui Neculai Racoviţă dărueşte se- 

liştea Brădiceştilor. 

In 1692 Mart 22, un Andrei dărueşte iazul Armăşenilor. 

In 1693 Grozava dărueşte partea ei din Brădiceşti ; iar Arventie dă 6 

pământuri din Măndreşti. 

In 1694 V. Bărbosul dărueşte partea sa din Botneni. 

In 1695 Varlaam dărueşte părțile cumparate din Tălpigeni şi Buneşti. 

In 1696 Maria lui Frătiță armaşul dărueşte seliştea Căbiceştilor; Epi- 

scopul Varlaam dărueşte Răspopii de la Vaslui; răzeşii Neculai, Ştefan şi 

Cristea dăruesc părțile lor din Botneni; Asemenea. şi Agafia vinde partea 

ei din Botneni. | : 

In 1697 Grigoraş dărueşte partea sa din Botneni, Maria log. Raco- 

viţă dăruieşte părţi din Răspopi: Vasile Costachi vel vornic dărueşte partea 

sa din Dolhesti; Palaghia leremiasa dărueşte o prisacă din Tălpigeni. 

In 1698 schitul mai primeşte danii de ia popa Calistrat, diaconul Da- 

niel (iazul Armăşenilor), preutul Varlaam (Nicorești). Maria i0g: Racoviţă 

(Tălpigeni) Nan uşeriul (părți din Botneni, şi Dolheşti), Irina dă părţi din 

Dolheşti. 
In 1699 Varlam cumpără părţi din Buneşti şi Căbiceşti. 

In 1700 Varlaam cumpără părţi în iazul Armăşenilor, părţi în Bu- 

neşti; Ruxanda dărueşte partea sa din iazul Armăşenilor ; Steian Paleş dă- 

rueşte părţile sale din Nicoreşti; el mai dărueşte părţi din iazul Armăşe- 

nilot. D. Cuza vornic dărueşte părţile sale din iazul Armăşenilor ; Irimia 

Cră&un dă părţile sale din Dolheşti şi Botneni. 

In 1701 se mai capătă danie de la Dumbravă (iazul din Armăşeni), 

pr. |. Tutovanul (părţi în Botneni), de la Iorga (în Buneşti şi Căbiceşti) de 

la Axinia (din iazul Armăşeni), de la Nichifor zet Aliuş părţi în Brădiceşti, 

Grozava Aliuş părţi în Tălpigeni. In acest an Varlaam face o strană Ja schit 

„Varlaam Episcop Huşchii vlet 7209. In acelaşi an mai dau danie V. Toma 

şi N. Grecul, 

In 1702 Nastasia Zheroae dă părţile sale din Brădiceşti ; Chenan că- 

lugăr dă părţile sale din Tălpigeni: asemenea dă şi Maria îata popei Stră- 

tulat, Alţi 4 răzeşi vând părţile lor din Tălpigeni. Un Toader dă o vie la 

ochiu (Huşi). 

În 1703 T. Huhulea vinde părţile sale din iazul Armăşenilor; preutul ilie 

dă schitul Pojorenii; Nastasia Zberoae dă părţi din Bradiceşti şi Ţălpigeni. 

Ioniţă dă iazul din Giurgeşti, Ion Aliuş din Tăoşti dă partea iui din Tăl- 

pigeni. 
In 1704 se cumpără părţi din Buneşti şi Căbiceşti, [. Fulga dă par-
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tea sa din iazul Armăşenilor, C. Chirilă işi dă şi el partea 'sa din iaz; că- 
lugărul Ioanichie dă partea lui din Măndreşti: Pascal îşi dă partea lui din 
Dolheşti şi Botneni. Comisul Andrei îşi vinde partea sa din Ichimești. 

In 1705 călugărul loanichle ficiorul lui Mereuţă Hărcei hărăzeşte schi- 
tului părţile sale din Măndreşti şi din Dinţeni, iar llinca Sacotă dărueşte 
părțile sale din Orfăşti. Na 

Intre zecile de donaţii şi cumpărături ulterioare notăm dania lui pr. 
lie Ostachi a părţilor sale din Brăteni, | 

lată acum explicat cuprinsul actului de danie al Episcopului Inochentie 
Episcopul spune că Dinţenii umblă în 3 bătrâni: Brădiceştii, Cogălnicea- 
nul şi C. Zaharia căpitanul. Spusele Vlădicăi de Huşi nu corespund ade- 
vărului istoric, întru cât Sisa se mulţumeşte a nurni bătrânii după proprie- 
tarii din acel an: căp. Zaharia, C. Kogălniceanul şi Schitul Brădiceşti. 

Cu 2 luni înaigte de 1 Sept.. în 23 lunie 1761 căpitanul Zaharia arată 
că el avea părţi în Dinţeni, din bătrânul Spicului. şi capătă carte de giu- 
decată de la marii boeri contra răzeşilor de Dinţăni. (Surete XVII, 57). 

LI 7296 lunie 27 (1761). Buzeni |l 16. Carte de judecată vel vornic. 
Iordachi pentru Buzeni, lui C. Kogălniceanu contra Arhipeştilor. 

Venitau înaintea noastră dmului Constandin Kogălnicianul 
biv vel stolnic şi niau | arătat jalobă asupra lui /ordachi Arhip, 

| zicând dum. că la Jet 7268 Mart 12 ar ti cumpărat o moșie 
| anumea Buzenii ce iaste la ținutul Hărlăului, de la un Gii- 

goraş | Arhip, fiorul lui Gavril Arhip, carile iaste văr premare 
| cu acestu Iordachi Arhip, şi la vreame când au cumpărat 
dumnealui | ata moşie de la Gligoraș Arbip nu sau întâmplat 
aicea Iordachi | Arhip ca să iscălească în scrisoare ca de vân- 
zarea, fiind | dus la Țarigrad cu stăpânul său. şi după ce au 
venit de la | Țarigrad, au cercat pe dum stolnic Kogălniceonul 
cu scrisoare pentru cum | părătura acei moșii. arătăndui că nu 
sar fi căzut dmsale | să cumpere, fiind strein, şi că nul va lăsa : 
el pe dmnealui, să | intre întraca moşie, şi va întoarce banii, 
zicând că | iaste şi rudenie şi are şi parte în Buzeani de pe 
tatăsău | Lupul Arhip. la care cuvinte, nig dmlui stol. nu | iau 
stătut pricină, ce după dreptate ce i să cădea, iau răspunsu | 
ori să întoarcă banii tau datu pe moşie, lui Grigoraş Arhip |” 
ori să iscăliască zapisul cel de vănzare. dar Iordache | Arhip 
găsind oareşcare pricină că iar îi văndut vornicu Gligoraş şi 
partea lui din Buzeani, nau vrut nici să întoarcă banii | nici 
să iscălească, şi au tot urnit vreame din zi în zi | la care pri- 
cină cercetândus de au avut parte în Buzeani Iordache | Arhip 
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ficorul Lupului Archip, şi de au vândut vărusău Gligoraș | după 

cum au arătat Iordachi, sau aflat cu adevărat că au avut a 

patra | parte de sat după tatăsău Lupul, dar mai având Gavril 

Arhip | tatul lui Grigoraş şi cu fratesău Lupul Arhip, tatul lui 

Iordachi | a patra parte de sat de Orăşeni, moșie părințască, 

au vănduto | Lupul Arhip tatul lui Iordachi, răpousatului Sturzii 

logoit. | şi au vândut şi partea lui, şi partea îfrăţinăsău lui Gavril, 

şi | pentru ata parte a lui Gavril Arhip, din Orăşeni, tau vân- 

duto Lupul | Arhip, au rămas să stăpâniască Gavril Arhip par- 

tea Lupului | din Buzeani, şi cu ataste pricini urnind vreme Şi 

nedând | nic banii, ni& iscălind scrisoare; sau pus şi zapciu | 

un vornic de poartă lui Iordachi Arhip ca ori să iscălească | 

ori să dea dmsale stol. şi iarăşi urmînd sizeane și | dosind niă 

cu zapciu nau vrut să dea bani, ni€ să iscălească zapisul. | 

pentrn care sau dat ateastă scrisoare de la noi|la mâna 

dmsale stol. Kogălniceanu ca săi fie de credinţă. întru care | 

am iscălit. 
- It 7269 luni 27 dni 

Iordache vel logotăt. ! 

LII. 1763 Mart (regeste). Din diata lui C. Kogălniceanu stolnic, părțile 

lăsate fiilor săi Gheorghe Kogălniceanu! şi loan Kogălniceanul. 

Insuşi ce adevărată diată a bunului mieu Costandin Ko- 

gălnicianu, care este cercetată și încredințată la anul 1772, 

Avgust 3, din porunca divanului de cătră  Dosotteiu Episcopul 

Rădăuţului, pitarului Necolai Cogălnicianu şi Petre Cheşcul şa- 

trar, părintele răpăusatului stolnic Keşcu, prin care aciastă diiată 

bunul mieu, împarte pe toți copii săi cu moşiile şi avere ce au 

avut şi dă unchiului mieu Gheorghe Kogălnicianul (pe care îl 

clironomisim noi ca nişte drepţi nepoți de trate, căci nau fostu 

însuraț, şi nu iau rămas alți clironomi | moşiile în gios însem- 

nate, care să stăpânesc de casa stolnicului Keșco : 

„Satul Bolfuneştii din ţinutul Lăpuşnei pe apa Lăpușnii 

sat întreg, tarele îi este cumpărătură de la Sandul ispravnicul 

de copii, şi de la Onică ficiorul lui loan Botezatul. 

— Parte din Făureşti şi parte din Dragomireşti iarăşt a- 

lăture cu Bolţuneştii, pe care le are cumpărate tot de la San- 

dul stegariu şi sănt alese şi hotărâte.
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— Giumătate din bătrân, adică a patra parte de sat din 
Costeşti, de la ţinul Lăpuşnei pe vale Bujorului, din 2 bătrâni ce 
umblă satul, care îi este danie de la Costandin vornic de Huşi, 
nepot lui Ion Gonța, dintrun bătrân ce este parte iui în giumătati. 

— Giumătati din bătrân, adică a patra parte de sat de 
Tălăeşti din ţin Lăpuşnei pe vale Călmățuiului, supt Movilele 
Gemene. la izvoare, din' doi bătrâni ce umblă satul care îi este 
iarăși danie de la Costandin vornic de Huşi, din trei bătrâni ce 
este parte lui în giumătate. 

— „O parte şi jumătate cât se va alege, adecă giumătate 
din trei părţi dintr'un bătrân din satul Mălăeşti, de la ţinutul 
Lăpușnei, în gura Călmățuiului, din partea lui Costandin vornic 
„nepot lui Ion Gonţa, din trei bătrâni ce umblă satul, .care îi este 
danie de la dânsul. 

Asemine şi tătânimeu lui Ion Kogălnicianul, pe lângă alte 
moşii și averi îi lasă și aceste în gios însemnate : 

— Doi părţi de sat, adică doi bătrâni din satul Dinţenii 
de lă ţinutul Fălciului din trei bătrâni ce umblă satul doi bă- 
irâni, însă un bătrân întreg, parte lui Ioanichie călugărul, ce 
este dată danie de Inochentie Episcopul de Huşi tătânimieu, și 
a tria parte dintr'un bătrân şi cu vad de moară ce este cum- 
părată de bunul mieu de la unchiusău Andreiu Kogălniceanul, 
toată pariea ce au fost a Sandului Kogălniceanul, pe care au 
avut cumpărătură de la Toader Miclan; şi doî părţi iarăşi din 
frun bătrân ce au avut luat de la răzăşi cu giudecată pen. 
tru un bătrân ce iau îostu vândutu din Boroseşti de la ţinut E- 
şului, si au eșit vânzare lor ră, 

— „A patra parte de sat, adică un bătrân din satul Brâ. 
tenii de la ţinut. Fălciului din 4 bătrâni ce umblă saiul, carele 
îi este cumpărătură de la Dumitrașco feciorul lui lon Cocăi, şi 
de la varăsa Merla. | | 

— „Un loc de prisacă și cu vie și cu pomet, iarăşi din 
hotarul Brătenilor, carele îi este osebită cumpărătură de la Merla 
iata lui Dumitrașco Coca, şi de la feciorii ei Zamfira şi Safta. 
„Un loc de prisacă cu livadă de pomet la Arsură în ți- 

nut. Fălciiului, care îi ieste chironomie ; deci şi aceste săntu şi 
au fost în -stăpânire răpăosatului stolnic Keşcul.: 

Surete şi Izvoade XXV. | : 4      
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Obs. Intru cât din această diată reieșe că C. Kogălnicianu stolnicul 

se apropiase de sfârşitul carierii sale, e locul de a vedea ce pagini îi consacră 

fiul său Enache Cogălniceanul, cronicarul, în cronica sa, „şi înştiințându-se 

Domnul (C. Vodă Racoviţă) de la mine Enachi Kogălniceanul, ce eram 

comis al doilea“. 

Supt a doua domnie a lui C. Vodă Mih. Cehan Racoviţă în 1755 în- 

cepându-se a se face casele despre Doamna, care erau cum le lăsase Măria 

să dintru cea dintăi domnie, învălite cu răgoz, ca să nu se strice bolțile, 

îndată au chemat pe vistierul cel mare (adică pe D. Paladi) şi au poruncit la 

ţinuturi să tae cherestea şi să cheme şi calta să facă izvod, orânduind Vodă 

pe Costantin Kogălniceanul vel medelnicer, cheltuitor şi pe frate său 

(Enachi Kogălniceanul) vatavul de aprozi mumbaşir asupra acestei irebi. 

Şi aşa s'au apucat de lucru, care cu mare peire, până în iarnă abia s'au 

gătit, după cum se văd, făcând şi îeredeu, casă minunată, formă şi Gre- 

cească şi Moldovenească. Care în zioa de Siete Neculai s'au mutat Dom- 

nul în ele. (Let [Il* 230). 

La slujba pentru desființarea cu aturisenie a văcăritului, fiind adunat 

în Iaşi la Mitropolie tot norodul „Domnul a rânduit pe Kogălniceanul (E- 

nache) vătavul de aprozi de â strâns toată boerimea şi mazili şi neguţă- 

tori şi toată ţara ce se adunase de au mers la Mitropolie la sf. Leturghie. 

(Let Il: 230). N 

Venind în scaun Scarlat Gr. Ghica Vodă „văzând că visteria n'o pri- 

meşte nimene, Domnu au adus pe Costantin Kogălniceanul medelnicer şi 

la făcut vel stolnic şi vechil visteriei celei mari, zicândui Domnul ca săl 

vază. Atunci (în 1758) au stătut cu toată silința, tocmind isprăvniciile pe 

afară făcând oameni de treabă, învăţândui în ce chip vor urma la toate; 

care în puţină vreme au îndreptat toate ţinuturile şi visteria, de era cu miz 

rare tuturor începând a veni bani Ja visterie“ (Let 1112 236). 

Chemarea aceasta a'lui Cogăiniceanu întru îndreptarea finanţelor ţării 

după planul lui Stăvărachi dohtorul, a consacrat neamul Cogălnicenesc în 

analele politice ale ţării şi a fost punctul de plecare a înaintării urmaşilor 

în treptele vieții politice. In adevăr după cartea gospod a lui Matei Ghica 

Vodă din 1756 Mai 1, reiese că atât căpitanul Vasile Kogălniceanul, tatăl 

lui Costantin stolnicul, cât şi Sandul Kogăiniceanul au avut şi alte prilejuri 

de a eşi din ţară, căși zice cartea domnească: „şi mai în trecuții ani în- 

streinânduse părinții lor (a lui C. Kogălniceanul şi Nec. Kogăhniceanul) 

din țară“ ; iar mai jos zice: „şi apoi viind şi părinţii lor din străinătate". 

In această ducere şi întoarcere avutau prilej a lega prietenii atât cu mem- 

brii din familia Racoviţă cât şi mai ales Ghica, cari au orânduit pe C. Ko- 

gălniceanul în insărcinări grele şi de încredere. 

Fostau dar acest (C. Kogălniceanu vel căpitan, vel stolnic, ţiitor al 

visteriei ţării, un ad interim, un om nou în viaţa politică a Moldovei, homo 

novus, care a cinstit neamul, prilegiuindu-i-se urcarea lui în ochii țării. 

— Legând numele ar reieşi această încrângătură pentru generațiile 

de după Vasile Kogălniceanu, vel căpitan şi cu moşiile lor:
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Sandul Kogălniceanul 

Vasile Kogălniceanul, Anuşca, Andrei Kogăiniceanul 
stolnic | Căpitan 
  

Constantin Kogălni-  Enachi Kogălniceanu, Neculai pitar vornic de C, Lung. 

  

ceanu med. şi stoi.  medeinicer 
= Salta 

Gheorghe, lon, Enachi, 
sterp are: vatav 

Bolţuneştii are (Lăpuşna) Dinţenii 2 bătrâni 
Făureştii (parte) + Brătenii 1 bătrân 
Dragomireștii « « Brătenii o prisacă 
Costeştii (/,) « Arsura o livadă 
Tălăeşti (,) « : Ion este tatăl lui Ilie Kogălniceanul Mătăeştii (+, din Y, din bătrân 

Acestea le trăgea de pe străbunul său Constantin Kogălniceanul, vor- 
nicul de Huşi, de supt Vasile Lupul, care şi el era nepot lui Ion Goanţă. 

lată ce scrie A. Pap. Calimah în Notiţele sale despre Botoşani (pg. 54). 
„1811 Sept. 15 Vinere spre Sâmbătă, la 8 ceasuri de noapte au ră- 

posat unchiul nostru Gheorghe Kogăiniceanul şi s'a îngropat la biserica 
Talpalarilor în Eşi, din a stânga mormântului, unde sânt îngropaţi şi maica 
sa Saita, soţia cea dintăi a stolnicului Constantin Cogălniceanu, şi alte nea- 
muri Kogălniceneşti“. 

Această notiţă e scrisă pe o Psaltire greacă, tipărită la Veneţia în 
1740 şi fostă proprietatea lui Lon Kogălniceanu, frate cu Gheorghe Kogălni- 
ceanu, mort fără copii, (0. c. pg. 55). 

LII. 7271 April 2 (1763). (Copie de pe un suret). Cartea de judecată a 
lui Man, Costache vel log. în pricina dintre un Ioniță şi Gafiţa pentru Brăteni, 
a patra parte (un bătrân) ce urmează a-l stăpâni pe din două. 

„ (Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Facem știre cu această carte de giudecată că din luminată 
poronca, pre înălţatului domnului nostru măriia sa Grigori loan 
Voevod, sau giudecat de faţă înaintea me, Ioniţă din Ghermă- 
neşti, iecior lui Simion cu Gatiţa Pulberoaia, iata lui Postolachi 
Puţunielu, nepoată lui Ştelan Musteaţă, strănepoată Vărvarii, jălu- 
ind loniţă că având el moară în Brăteni la Fălcii un bătrân a 
para parte din Brăteni, împreună cu Gatiţa au apucat stăpânind 
tatăl său, împreună cu Gatiţa, şi da dejmă în doi cu tatăsău. 
Acum de cinci ani nui dă nimica, şi au început a vinde şi 
din moșie. Fiind şi Gatiţa de față nau tăgăduit că nu au îm-.



părțit dijma, dar zisă că numai odată au împărțit, pentru că au 

strâns el dejma şi zăsă cum nul ştie pe Ioniţă a îi moșinaş 

cu dânsa întracel. bătrân şi am întrebato dar puteaua să giure : 

ia, că nui moșan acolo, ia au răspuns că na giura că nul şiie 

din cine să trage; şi leam pus zi ca săşi aducă dovezi, să să 

îndrepteze, şi acum la zi au adus Ioniţă o mărturie de la patru 

oameni bătrâni, din Ghermănești, anume loniţă, şi Măriianu, Şi 

Pascal Vrabie şi litime Cazan încredințată cu iscălitura dumisale 

is. Arghir medelnicerul ot Fălciu scriind în mărturie lor că ei 

au apucat pe părinții lui Ioniţă şi a Gatiţei împărțind un băirân 

în doâ; a patra parte din Brăteni, cum mai pre largu arată 

mărturia lor, şi am giudecat să stăpânească şi de acum giumă- 

tate de bătrân Ioniţă şi giumătate de bătrân Gatiţa, precum au 

stăpânit şi mai nainte partea lor, şi să întoarcă Ioniţă patru 

lei Gafiţei, din opt lei, ce au cheltuit ia până au scos moşiia. 

! de unde o dedesă un moş al lui, pentru cari bani ci au chel- 

tuit am văzut şi o mărturie a dumisale logofătului Ştetăniţă Ro- 

set; iar pentru dijma ce: cere Ioniţă de la Gafiţa de cinci ani, 

lam rânduit săşi întrebe cu cei ce au cumpărat venitul moşiei, 

şi cu Gatiţa acolo înaintea d-lor is. de ţinut şi după hotărâre 

- giudecăţii am dat această carte de giudecată la mâna lui Ioniţă 

sân Irimia. ca săi îie de credinţa. 

It. 7271 April 2. 

Manolachi Costachi vel lg. 

Obs. Copia aceasta este scrisă în 1830 Noemb. 85. „de pe cea ade- 

-vărată scrisoare care se atlă la mâna lui Sârghie Buştuc din Ghermăneşti. 

Vâsile Glodianu is. 

  

LIV. '7271 uli 2 '(1763) Botoşani. Regeste. Pentru un loc de du- 

'ghene la Botoşani a Sattei C. Kogălniceanu stoiniceasa. 

„Intăi am întrebat pe dumneaei stolniceasa (Saita Cost. 

Kogălniceanu) cu. ce stăpâneaşte acest loc (de dughiană în Bo- 

toşani). Dumneaei neau arătat-un zapis de cumpărătură de la 

un Solomon Jidov din veleat 7271 Iulie 2, în care zapis este is- 

călit dumnealui clucerul Manole ce au fost vornic la acea vreme 

aice la Botoşani şi Anania biv vornic şi loan Protopopul şi Ghe-
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rasim egumenul de la mănâstirea Si. Neculai - (din Popăuţi) şi 
alţi târgoveţi moldoveni şi jidovi, rudeniile vânzătorului“. 

Din cartea de judecată din 1776 lulie 16. 

N ———— 

LV. 1764 Iulie 29. Carte de judecată a trei boeri mari în pricina unui amanet pentru bani. a zapiselor moşiei Şendrenii de peste Prut între post. Nec. Kogălniceanu şi Maria Chiciormăneasa. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti, apud. Surete ms. VII, 201). 

Facem ştirea că din luminată porunca preînalțatului domnu- 
lui nostru măriia sa Grigorie Alexandru Ghica Vodă sau giude- 
cat de îață înaintea noastră dmnealui pitar Neculat Kog. cu 
Marica Chirciormăneasa dela Podul lui Gherman. jăluind Măriia 
că încă de la Gavril ot, vist. au luat în 2 rânduri 21 lei și şau 
pus zălog. scrisori zapisă de parte ei de moşie din Şendreni 
din parte din gios, ce este şi de ceia parte de Prut și de iasta 
parte, şi acei bani iau luat ca săi vândă moşia. şi alţi bani nu 
iau mai datu nici zapisăli. şi acum zapisăli fiindu la dlui pi- 
tar Neculai Kog. nu va să i le de cerândui banii cu dobânda lor 
cap la capu. D-nului pitar Neculai Kog. au răspunsu că după 

„ rudeniia au rămasu epitropu fiindu că Gavril ot vist. cu soțul 
său sintu răpăosaţi, şi liau rămas un copil. şau arătat zapisul 
Marii Chirciormăneasa din veleai 7259, Febr. 2. întru care ia în- 
suşi adeverești cau luat acei bani cu vade până la mezupăresii 
şi şau pus zălog. zapisăli moșii. şi de 13 ani până acmu nau 
mai dat banii. săși scoată zapisăli şi pentru că nici venitu de pe 
moşiia nau luat, au răspunsu că de să cadi săi de banii cu do- 
bândă, săș ia zapisăli moșii şi la aceasta am socotitu de vreme 
că în zapis nu scriia banii cu dobândă şi cel au datu banii 
încă au murit, dobânda pe bani să nu mai ia pilar Kogălni- 
ceanu ci dândui acei bani 21 lei, săi de zapisăli fămeii, dar 
pentru cau îmai răspuns pit, Neculai Kog: că Gavril ot vist, 
cealaltă giumătate de Şendreni, parte din sus o are moșiia a 
lui, de cumpărătură şi de sar scula Marie Chiciormăneasa să 
vândă parte ei din ce din gios. nar ave dreptate copilul lui 
Gavril ot vist. să o cumpere ; la aceasta aşa am socotit că este 
cu dreptate de vremi ci Mariia Chiciormăneasa afară de rudeniile 
ei, de ar scoate moşiia vânzătoare la alţii or cear da răzășii 
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sau străinii volnic este copilul lui Gavril ot vist. să de acei bani 

şi el să o cumperea. pentru că Mariia Chiciormăneasa singură 

prin jaloba ei adevereşte că acei bani au luat asupra moşii 

să o vânză şi apoi nici dobândă pe bani nau luat pitar Necu- 

lai Kog. această înştiințăm. 

Şteian Rosăt vel logofăt. „1764. luli 29 dni 

Ion Sturza vel vornic. 

Lupul Balş vel vornic. 

LVI. 7273*Fevruar (1765), regeste. Pentru Şendrenii de la Prut a 

lui Neculai Kogălniceanu, . ” 

(Apud Surete ms. VII. 17). 

loan Stroe ruptaş şi cu femeia sa Dumitra şi cu copii lor 

Aniţa şi Condurachi, şi Ioniţă brat (frate) Dumitrei, strănepoţi 

lui Costandin diacul vînd.cu 40 lei noi vel visternicului Ioniţă 

Cantacuzino partea lor de moșie din „Sendreni ce este la ma- 

lul Prutului în ținutul Eşului“, întru cât d-lui vel vistiernicul 

Ioniță mai avea în Şendreni o parte luată cu schimbătură de la 

Chiciormăneasa, „toată partea care este în jumătate sat de Sen- 

dreni, între partea care iaste a lui Neculai Kogălniceanul şi 

între partea de moşie tot din Şendreni, ce are mănăstirea Cetă- 

țue, ace parte; de moșii din Şendreni, câtă iaste între moşia 

Cetăţue şi între moşia lui Neculai Kogălniceanu este, toată a 

noastră“. 

LVII. 1765 April 19. Jalba lui lordachi Arhip contra lui Cost. Ko- 

gălniceanul stolnic pentru moşiile Buzeni şi Zeiceşti ot Hărlău. (Buzeni It. 18) : 

Pre Inălţate Doamne, 

Jeluescu milii mării tale asupra dmisale stolnie Costandin 

Kogălniceanul, că avându eu doao moşii anume Buzenii şi Zei- 

ceştii ot Hărlău, împărțitoare cu un vâr primar al mieu Grigoraş, 

feciorul Lupului Arhip, după moartea părinţilor noştri, rămâind 

vârul meu mai în vrâstă de cât mine, au rămas el de şede pe 

aceste moşii ca se se chivernisească păn când aș ave şi eu 

trebuințe de moşii, rămâind și toate scrisorile în mâna lui ; şi
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îniâmplândumise de mam dus la Țarigrad, sau sculat vărul 
mieu Grigoraș și au vândut satul Budzenii cu totul dmisale stol, 
Kogălniceanului ; şi viind eu şi aflănd vândzarea %au lăcut, am 
apucat pe dmnelui stolnic Kogălniceanul, și am vrui sei întorc 
banii pe gumătate de sat, partea lui Grigoraş, iar partea mea 
pol sat să mil de fără răscumpărare, şi săş caute cu vândzătoriul, 
şi dmnealui nau vrut, ce îmi ceria seidau banii şi pe moșiia 
mea şi dzicândumi dumnealui se mă gudec întăi cu Grigoraş, lam 
apucat pe Grigoraş şi începând el am dzice că aş avea numai 
o a patra parte în Budzeni, şi fiind şi scrisorile toate rămase în 
mâna lui, nau vrut să le scoată şi iam făcut carte de blestem 
ca se mărturisască adevărul şi lam tras şi la gudecată şi el 
nau vrut să ste ci au fugit la ţară, şi trimeţindui om domnescu 
săl aducă, el sau făcut bolnav şi nau vrut să vie, ce sau dus 
la dmnelui stol. Kog. la Suava şi după aceia i sau tâmplat boală 
şi au şi murit, și eu iarăşi am scris dmsale stol. Kog. că am 
luat bani cu datorie săi dau pe ăumătate de satu parte lui Gri- 
goraş și dmlui miau făcut răspunsu că eu aş ave numai a pa- 
tra parte iar nu gumătate de sat şi eu încă şi așa mam priimit 
sei dau banii pe 3 părţi şi a mea să rămâe numaia patra parte 
caș îi avut precum zice dumnalui ; dar dumnalui ni aşa nau 
vrut, şi eu neavându scrisori la mână cu care sei răspundu, şi 
iind că şi cee!antă moşiia Zăiceştii încă partia sa o vânduse al- 
tora, şi partea mea ce rămăsese pol sat, încă o propri cumna- 
tăme lemeie lui Grigoraș, zicând că ar fi tostu toată moşiia a 
bărbatului seu, am traso la &udecată şi în scrisorile cii rămă- 
sese de la bărbatul său, am găsit împărțala îrățască tau îostu 
între tatul mieu cu iratesău Gavril], tatul lui Grigoraş, care îm- 
părțală, bărbatul seu Grigoraş «cât au trăit, ni€ cu. carte de 

! blăstăm nau vrut se o scoată, căt scrie că aceste moșii au ră- 
mas amândaoaă împărţitoare îrăţeşti adecă a tătânemeu și a 
tatului lui Grigoraș, şi din împărțaria aasta se dovedeşte că 
sint moşiile în gumătate a _mele, dar fiind că mai înnainte nu 
se urma &udicăţile lesne ca în luminate dzilele măriiei tale, sau 
lungit păn anţărț la lulie și atunci sau curmat &udecata semi 
stăpânescu Zumătate de Budzeni şi &umătate de Zeiceşti parte 
mea, cum și &a gumătate de Budzeni partea lui Grigoraş ce 
rămâne vândută dmsale stolnic. Kog., de oiu vre se fiu volnic 
a o răscumpăra fiind că sunt şi răzeş şi rudenie de aproape,
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"şi dumnalui stol. nefiind la leș ca se mi se aliagă şi cu dmne- 

lui, am luat carte gospod de la mărie sa Grigorie loan Vodă, 

ca semi stăpânescu şi semi dijmuescu moșiile parteame, pân moi 

&udeca şi cu dmnelui stol.-pentru ăa Eumătate de Budzeni parte 

lui Grigoraş, şi trimeţind eu om semi strângă venitul, iar dmne- 

Jui stol. nau lăsat să ia omul mieu nimica, atât den Budzeni 

cât şi de pe Zeiceşti fiind că şi Zeiceştii umbla dumnalui sei 

cuprindă cu un zapis răsuilat ce apucase şi astă vară lam tras la 

ăudecată, şi dmnalui au zis că nare vreme de &udecată căt are 

gând să margă afară cu slujba poclonului stiagului, iar la 4. 

5 zile a lunii lui Avgust a veni și sa &udeca, și mergându la 

Cernăuţi, după ce sau mântuit de slujbă, nau vrut să vie la 

laş, ce au mersu la casa dumisale la Botoşani şau şedzuli şi eu 

văzind că nu mai vine, am luat cartea măriei tale ca să fiu 

volnic am lua venitul de pe părțile mele, şi trimeţind om la 

moşii dumnealui stol. iar nau vrut se las semi ia venitul de pe 

părţile mele, zicând că a: veni la laş și sa &udeca și nau mai 

venit până la sfârşitul lunii lui Octomvrie şi alune încă sau în- 

tâmplat de lai miluit măria ta cu isprăvniicia Sucevii, şi miau 

zis că nu poate să ste dup &udecată, iar piste o lună de zile 

a veni la laş şi sa &udeca, şi acmu iar au' trecut 5 luni şi nu 

mai vine şi eu sunt păgubaş de venitul moșiilor. Pentru care 

mă rog milii măriei tale se mi se de om gspd. cu carte de vo.- 

niciia se margă semi împliniască de la seteni dejma şi câie 

un leu de case partea mea în 2 ani. se nu rămân păgubaș. şi 

dmnalui stol. Kog. încă să aibă porunca mării tale, se vie la 

laş ori seş facă vechil se se gudece cu mine, pentru ceelantă 

ăumătate de Budzeni partea vârului mieu, se nu mă mai lun- 

gească, căci numi dă măna al iăsa să intre dmnalui în baştina 

me ce părinţască, nefiind nic rudă ni răzeş, ce numai aşa au 

"dat somă de bani. mai mult de cât prețul ce face moşiia, ca se 

poată întra dmnalui în moșiia, şi eu atastă &umătate de moșie 

osăbit că am dreptate a o trage de pe tatăl mieu, dar pe urmă 

o am şi danie de la unchiul mieu Gavril Gherghel fiind că el 

o au răscumpărat de la dmnalui boerul Dumitraşco Calmășul 

când vre să o vândze pentru datoriia ce ave la tatul mieu, şi 

răscumpărândule unchiul meu, mi liau dat iarăşi mie danie după 

cum arată scrisoarea sa şi carte gspd. de întăritură făcută de 
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16 ani ce după cum se va hotără de la pre senihată mintea ta 
şi marea milă măriei tale, aşa va rămâne. puri 

robul măriei tale A 

Iordache fiorul Lupului ad 3 
In dos: E 

   Mergi la dmnelui vel logofăt. ni 

(viori logotăt) 1775 Sept. 19. 

  

LVIII. 1765 Mai 1. Scrisoarea lui C, Kogălniceanu stolnic cătră lor- , 
dachi Arhip pentru judecăţile ce au între ei. (Buzeni II, 20). i 

Dum. îrate, Iordachi Arhipe, fericită sănătate poltescu dum. n 
de la Dumnezău ca săţ dăruiască, scrisoare dum. am luat, și 
cele scrisea am înțâles, și că am zis că voiu veni la laş cu- - 
rundu, și ne vom căuta giudecata ce avem, şi au trecut 6 luni, ,, - 
şi nam venit, adivărat așa, am zis dar nu duar de îrica dum. e 
nam venit, ce aflândumă în slujbă stâpăniască, nam putut veni 
iar că poţ dum. să mă adut, la atasta țoi şi mulţămi, că la 
casa me voiu veni, miai trimes carte de soroc să mă aflu la e 
20 zile a lui Maiu, foarte bucuros, voiu scrie la Măriia S$ Vodă i 
şi voiu întreba și de voiu ave voe să viu, şim va poronci Mă- m 
riia Sa să las poroncile mării sale în pământ, şi să vin pentru giu- ae 
decata dum., voiu veni, nui pricină, că ori măne, ori astăzi moi . ; 
giudeca cu dum, tot una îm îa: și tot am a mă giudeca. eu „i 
tiam tras pe dmta vro 4 ani la giudecat, şi tot ai îmblat şiu- Eta 
văind, şi am îngăduit, acmu dmta nu poţ îngădui, păr când 
îm va da mâna că nit moșie nu lipsăşti de loc, nic eu nu sintu 
îugătoriu, cându îi vre atunce ni vom giudeca, iar de nu vii, | | 
să îngăduești triimite şi om domnescu de mă ridică, că eu, ţoi i 
şi mulțămi, însă toate altele ce vom ave între noi le vom căuta "pe 
şi de nu ne vom învoi, de voe, ne vom învoi şi de nevoe, 'iar 
pe oameni nui supăra, păr nu ni să va alege pricina, ca să va 
faci mare calabalăc, şi apoi mi să pare că nu vei pute răspunde, N 
de va rămâne să iai ceva şiţ va da dreptate, sântu eu vrednic p- 
a răspunde dmtale la ce vei ave să iai, dar mi să pare că ai i 
a opinti întăi, şi apoi vei lua moşie, că eu mulți bani am văr- a
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sat şi şi nu mam ştiut argat dmtale. atasta şi să ii dm. sănătos. 

AL dmt. ca un părinte 

Kogălniceanu stolnic 

Adresa: lubitului meu ca un fiiu dum. Iordachi Arhip cu 

fericită sănătate să să de. 1765 Maiu 1. 

Pecete mică în ceară neagră. 

K. o pasere T; trei crini; «. r. 

LIX. 1765 Mai 2. Scrisoarea lui-Teofan vornic pentru Buzeni. (Bu- 

zeni Il, 19). 

Cinstit şi al mieu ca un frate, dmt. vâtaş za aprozi cu 

îrățească dragoste şi cu fericită sănătate mă închin dmtale. îră- 

țească scrisoare. cătră dmta. dă alt nu iaste de cât. viind Ni- 

colai aprod cu luminată porunca Mării sale lui Vod ca să 

apuce pe oameni de la moşiia Buzeni: şi să împlinească de la tot 

gospodariu (rApk) câte un leu vinitul moşii pă 2 veri trecute, 

dupe jalba ce au dat mării sale lui Vodă. Iordache Arhip, că 

atastă moşie Buzenii &umătate iaste. a lui şi gumătate a dmsle 

stolnicului Constandin Kogălnitan. deci după poruncă am adus 

pe toţi oamenii aceia aici. şi neau arătat cum că toți bani vi- 

nitului moşii aceia iau dat la dmlui stolnic Kogălnitan. im 

scrie şâ dmlui cum că moşiia aceia iaste a dmsale fiind că 

încă păr acmu nu sau hotărât cu &udecata. im scrie că piste 

câteva zile, va să vie la laşi ca să să judece la luminat divan 

mării sale lui Vod. şi de acolo în ce chip să va hotărâ giude- 

cata aşa va rămânea. şi pentru că eu nam îngăduit pe aprod 

să apuce oamenii să împlinească acel venit. până nui vor ju- 

deca şi o parte şi alta la divan de atasta înştiințez pe dmta 

să fii dmta sănătos. 
X onpte. Mai 2. 

al dmiale ca un îrate 

Ocqpaviş Povixos 

Adresa : cinstit al mieu ca un îrate. dmta vataje za aprozi 

cu îrăţască dragoste şi în întreaga sănătate să să de. | 
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LX. 1765 Sept. 14. (Buzeni W], 21). Cartea lui Gr. A. Ghica Vodă 
pentru cercetarea pricinei dintre stol. C. Kogălniceanu şi lordachi Arhip 
pentru Buzeni. 

IG Grigorie Alexandru Ghica Vva. boj milst. gspdaru zemlea 
Moldavscoi. Dum. vel logofăt i dmia Ioane Palade vel vornic i 
dmta lanache Costandache vel vornic, i dmta hatman Vasile 
Rusăt. i dmta Ioane Cantacuzino hatman. Adunânduvă la un loc 
să luaţi sama pentru &umătate de moşiia Buzeni ot Hărlău ce 
jelueşte Iordachi Arhip, că iar îi stăpânind stcl. Costandin Ko- 
gălnitanul fără nici o dreptate, cum și pentru ceelantă &umă- 
tate de moşia Buzenii cel are stol. Kogălnitanul cumpărătură 
de la un văr primare al lui Iordache Arhip, iarăş se luaţi sama 
de se cade a încăpe stol. Kogăln. se cumpere au de nu se 
cade. nefiind ni€ răzeş nic rudenie. Aşijderea şi pentru biserică 
şi case şi altele cau făcut stol, pe ata moşie; de a rămânea 
moşiia a lui lordache, se luați sama de se cade ai întoarce 
Iordache cheltuiala, au de nu se cade, fiind că stol. au ştiut că 
este moşie cu pricină şi mai ales că biserică au fostu una veche 
care mai putia îi mulţi ani, dec la toate după cum veți găsi cu 
dreptate şi în irica lui Dumnezeu, să &udecaţi şi prin anatora 
se înştiinţaţi pre domniia mea, 

= ate. Sep. 14. 
I. p. mici cu exerja: 1. a.r.r.R. 8. 1764 

procit 3 logofăt 

LXI. 1765 Sept 19. Scrisoarea lui Iordachi Arhip pentru pricinile ce 
are cu stolnic C. Kogălniceanu cu schimbul de moşii. (Buzeni II, 22). 

Datam scrisoarea mea la mâna dumisale stoln. Costandin 
Kogălniceanul, ca se se | ştie că după pricina ce avem cu dm- 
lui pentru moşiia Buzenii ot Hârlău ce o au | cumpărat dmlui 
de la vârul mieu Grigoraş Arhip, în care moşie sintu şi eu 
pârtaş | și fiind că vârul mieu vănduse dumsale toată moşiia, 
îm cerem de la dmlui stolnic întăi partea me şi apoi sei în- 
torcu banii pe partea | vârului mieu căt nu încăpe dmlui a cum- 
păra, det acmu cerșind dumalui | stol. se facem o învoială a- 
decă sei las dumisale partea me din Buzeni | și sei dau și Zei- 
ceştii cei am alăturea cu Buzenii, şi dumlui semi | de mie altă 
moşiie anume Cuciulaţii ot Niamţu. mam priimit după cum | 
arăt mai gios, adecă fiind că eu moşiia Cuciulaţii păn acmu nu
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o ştiu | au rămas păn voi cercetao şi dumlui dem va plăce se 

o primescu. drept preţul | Zăiceştilor i a pârţii den Buzeni, o 

voiu priimi, ori de voiu vre se se pre | țăluescă moşiia dmsale 

Cuciulaţi cu preţul ce ar face, şi se se pre | ţeluiască şi moşiia 

mea Zeiceştii şi partea me den Buzeni, drept şase | sute șepte 

zeci şi cinci lei, sau şi mai sus de or îace, iar mai gios nu | 

ce ar trece mai mult den preţul moșiei mele peste preţul mo- 

şiei dumisale | sem întoarcă dumlui, iar neplăcândumi mie mo- 

şiia dmisale, iarăș | seş ia dumialui moșiia Cuciulaţii şi eu sem 

eu moşiia me Zeiceștii şi | pariea me den Buzeni după scrisori 

ce am îfăr nici o pricină sau giudecată | şi atunce şi pentru par- 

tia vârului mieu lui Grigoraş den moşiia Buzeni | de voiu cere, 

ca sei întorcu dumisale banii şi se o eu, iar dmnealui nu ar 

vre se primească | volnicu se fiu a trage giudecată pentru par- 

tea vărului mieu ca o rudenie | şi răzeş ce simtu, dece pentru 

credinţa niam dat scrisori unul | la mâna altuia şi mam iscălitu. 

Iordachi Archip. scape cenT, Bi. 

LXII. 1765 Septembre 20. Judecata veliţilor boeri în pricina dintre 

Iordachi Arhip şi C. Kogălniceanu stolnic pentru Buzeni. (Buzeni I1 23). 

Prea înălțate Doamne, 

Din luminată porunca mării tale prin ţidula gospd, ci am 

fost orânduiţi, adunândune la un loc, am luat sama întrea | dum- 

nealui stol Costandin Kogălniceanul şi întrea Iordache feciorul 

Lupului Arhip, pricina întracestaş | chip iaste. Stol.. Costandin 

Kogăiniceanul cu 5 ani mai înainte au cumpărat o moşie anu- 

mea Buzenii ot Hârlău | de la Grigoraş (ficiorul lui Gavril Ar- 

hip, şi atlând acest Jordache Arhip fiind veri primari, feciori 

din fraţi cu |: Grigoraş, iau şi făcut ştirea că nu la îngădui să 

cumpere moşiia moşilor săi, zicând că iaste şi a lui de baştină 

giumătate de moşie. stol. Costandin viind la laş, de o dată au 

apucat pe acest Iordache | ce numai au săi dea toţi banii, au 

să iscăliască ; el neavând bani au început a urni diu zi în zi, 

şi nu iau dat | dar stol. nu s'au odihnit cu urnelile lui Iordache, 

ce au apucat şi mai cu tărie, au să iscăliască, au săi dea | toţi 

bani cât au dat stol. pe toată moşie ; şi lordache.tot nau dat,
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puindu pricină că numai. giumătate | dintracea moşie ar îi a vă- 
rusău şi pe acia giumătate sau primit săi dea banii şi iau şi 
dat; dar stol. | nu priimia aşa, numai cere săi dea cât au dat 
dumnealui pe toată moşiia, Iordachi Arhip răspundzându că pe 

| driaptă parte sa, măcar de au şi vânduto vărusău, el na da 
banii ce îș va căuta cu giudecată şi | acum cere Iordache săi 
întoarcă banii, însă numai pe giumătate de bani pe cât să so- 
coteşte că vin pe jumătate | de moşie parte vânzătorului. Am 

- întrebat pe dmlui stol. Kogălnicianul ce ari să răspundză la a- 

- 

ciasta, zice | că au cumpărat toată mâșiia, şi Iordache în moşiia 
aceaia ciau cumpărat stol. nu ari parti, “arătând un ispisoc din 

] velet 7240 Dek. 29, cu pecete răpoosatului întru fericire -mă- 
riia sa Grigorie Ghica Vodă precum giumătate | din satul acesta 
Buzenii iaste cumpărătura lui Gavril Arhip tatul : vânzătoriului, 
dar la acasta | au răspunsu Iordache Arhip, cum că tatul său 
Lupul Arhip sau socotit şi sau învoitu cu fratesău Gavril Ar- 
.hipu, şi sau şi | împărţitu din porunca gd., caria îimpărțală au 

, arătato aţă, şi o dovedeşte şi cu altă mărturie precum iaste | 
adevărată şi bună; și întracia împărţală nu pomeneşte nemica 
că ar îi rămas. cumpărătura numai a lui | Gavril Arhip, din caria 
să cunoaşte că ei ca nişte trați sau învoit, şau întorsu unul 

„ altuia, şi. moşiia | au rămas toată împărţitoare îrățeşte, pentru 
aciasta dar găsim cu toată. dreptate satul: Buzenii să Ss împartă 
în doaâ | giumătate de sat parte lui Grigoraș ficiorul lui Gavril 
Arhip să îie bine cumpărată de stol. Kogălniceanul, iar giumă- 
tate | de sat să rămâie a lui Iordachi fiindui de baștină, măcar 
că lordache Arhip ceri săi întoarcă banii pe acia giumătate de 
sat zicând căi moșiia strămoșască, dar de vreme că ne arătă 
stol. Kogălnicanul un răvăşel de la acest Iordache Arhip în 
care pomeneștea că mai pe urmă a iscăli şi nu tăgăduiaşte lor- 
dache că nau zis că a iscăli |, dar numai partea vărului său 
a vânzătoriului, iar nu pe parte moșii sale, la aciasta -am giu- 
decat: giumătate de moşie | partea vânzătorului: să fie bine 
vândută stolnicului Kogălniceanu, iar jumătate de moșie parie 
“acestui Iordache. Arhip, să aibă Iordache Arhip a şo stăpâni cu 
pace ; noi Doamne aşa am socotit a îi cu cale | şi cu dreptate, 

» iar cia desăvârșit hotărâre rămâne la cea pre înaltă şi lesne 
cunoscătoare înțălepciune a mării tale. 

Se | " velet 1765 Sept. 20. 
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Plecate slugile mării tale : Ştefan Roset vei logofăt. 

loan Paladi vel vornic. Enachi Costandache vel vornic. 

Vasile Roset hatman. loan Canta hatman. 

LXIII. 1766. Scrisoare de schimb între |. P. Vârnav şi Nec. Kogăl- 

niceanu, carele îi dă celui dintăi Petreştii şi Socii ot Putna şt ia sat întreg 

Păulenii şi a patra parte, din Rădeni la Turia, ţinut. laşi, şi mai dă lui 

Vârnav şi 250 lei. | 
(Arhiva Mih. |. Kogălniceanu Bucureşti). 

loniț Vârnav fitorul lui Pavăl Vărnav adeverez cu atastă 

scrisoare a me precum să să ştie că avându euo moşie de pe 

„maicăme Marie fata . . . în ţinutul Iaşului la Turie, anume sa- 

ltul Păulenii şi alta a patra parte de satu din Rădeni, iarăş” de 

a ţinutul Eșului. care să hotăreşte cu satul Păulenii pe din &os. 

şi fiind că aceste moşii la împărţala îrăţască ce am avut 

-cu fraţii miei mi sau venit în parte me, şi mie nedândumi 

mâna a le căuta şi a mă folosi di pe dânselecu ceva. ailân- 

dumă cu şidere şi cu traiul mieu la parte ţărâi de tos. de unde 

fiindumi peste mână nu pot atunge ca să le caut, să folosesc 

străinii de dânsele. am socotit și cu fraţii mei sfătuindumă 

am hotărât cu socoteala noastră că or să le vându cui sar 

găsi să le cumpere şi să mi le plătiască cu prețul lor, or să 

le schimbu cu'alte moşii. în parte locului de &os unde îmi dă 

mâna a le căuta şi a mă folosi de dânsele. dar pentru ca să 

nu mă dezrădăcinezu de toi de moșie părinţilor miei. am so- 

cotit mai bine ca să fac schimbătură cu cine vaş găsi, să ră- 

mân iar cu moşie. pentru moşie. deci ailândusă dmlui Neculai 

Kogălniceanu biv vel pitar şi avându nişte părţi de moşie. de 

cumpărătură de la Neculai Bucium post. în satul Petreştii și 

Socii în ținutul Putnii, pe Răcătău, şi priiminduse a face schim- 

bătură cu mine răşez de aceste părţi de moşii ce mai sus, sau 

arăiat, din Petrești. şi din Soci şi săi dau şi eu dmsale satul 

Păulenii și a patra parte din Rădeni. mam învoitu cu dmlui şi 

am îăcut azastă schimbătură din bună voe noastră îiind că și 

mie îmi da îndemână a le căuta acele din parte de tos și sămă 

folosesc de dânsele şi dumisale iarăş asemine cu moşiile mele, mai 

avându şi altili acolo în parte locului acelue, și iam dat eu 

: amsale sat întreg Păulenii şi a patra parte din satul Rădenii
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după cum arată davezile şi scrisorile vechi ce am pe aceaste 
moşii şi meau dat şi dmlui părțile dmsale dintraceste doi moşii 
Petreștii şi Socii. Dar socotindu eu că ar fi mai bune moșiile. 
mele și mai de preţu de cât a dmsale. şi fiindui şi dmisale mai 
de trebuinţe la parte locului acelue. niam învoitu cu dmlui şi 
miau mai dat și bani peste schimbul acesta 250 lei adică doi 
sute cincizeci lei. cu care mulțumindumă şi eu şi âmlui niam 
făcut scrisor încredințate unul la mâna altue şi am dat şam 
luat şi scrisorile cele vechi ciau îostu pe moşiile aceste ca 
de acmu înainte să stăpânim fieştecarele din noi cu bună pace 
în veci. şi adastă aşezare şi schimbătură şi bună învoială ce sau 
făcut între noi sau făcut înaintea a mulţi boiari mari şi obraze 
de cinste şi oameni buni, carii mai &os împreună cu mine sau 
iscălit. 

vletu 1766. e 
lon Varnav sin Pavăl Vărnav med. 

Manolachi Costachi vel logotăi. 

llie Costache vel vornic. 

Vasile Costachi ve] ban. 

Neculaiu Caragea post. 

Alexandru Neculai paharnic. 

ln dos: 

Doaf sute cinci zăci de lei capete şi dobânda lor 29 
lei 39 bani pe 7 luni și 9 zile am luat de la dml, vornic Lupul 
Balșe pentru schimbătura acestii moșii ceau fost schimbato cu 
Ioniţă Varnav. bez 86 bani cau ramas să mai de dmlui, - 

lt. 1767 Mai 9. - 

Nec. Kogălniceanu pitar. 

LXIV. 1767 (regeste). Pentrn moştenirea lăsată de Gh. Kogălniceanu, 
nepotului său de frate Ion Kogălniceanu. 

Un surete di pe împărţala răpousatului bunului meu stol- 
nic Constandin Kogălniceanul, parte unchiului Gheorghe Kogăl. 
niceanul, întărit de Dosoiteiu Episcopul Rădăuţului, Neculai Ko- 
gălniceanul pitar, Petre Cheşcul şatrar şi buna mea Safta, soția 
stolnicului Kogălniceanul, prin care se arată toată partea ce au
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lăsat de cătră bunul meu unchiului Gheorghie. întocma după 

diiata mai sus însemnată. Care acest suret după 'săvârşirea, un- 

chiului *Gheorghe, au intzat la mâna noastră, pentru ca după 

dânsul să tragem averea lui. 

Din opisul din 1819 Mai 28, subt No. 3. - 

i 

LXV. 1772 lunie 25, regeste. Carte de judecată pentru Scrivuleni. 

a... Şi cât pentru a cincia parte (din bătrânul lui Spiridon 

Scripcă din Scrivuleni) nici o pricinuire nu au arătat răzeşii (Mi- 

halache Popa, Mihalachi Meleghi şi -loniţă Buştiuc din Brăteni 

şi Scrivuleni), ci cu bună voia-lor au zis că poate să o stăpâ- 

nească (med. C. Kogălniceanu), arătând spre îndreptare lor şi 

e carte de giudecată din leat. 1772 Iunie 25 de la boerii diva- 

nului din vremea aceia, prin .care scrie aşa că de vreme ce 

uricul mării sale Mihai Vodă !), care îl au răzeşii, hotărăşte că 

cercetânduse prin giudecăți sau atlat că zapisul ce lau avut de 

la Tănasă Bosie nu ar fi fost adevărat, ce cu uricul satului Scri- 

vuleni numai pentru 5 lei lar fi zălogit Tănase Bosie la Sandul 

Kogălniceanul şi zapisul acel de vânzare cel scosese ficiorii Ko- 

gălniceanului sau şi rupt în divan. Hotărăsc boerii ca Kogălni- 

ceanu numai cu 5 lei şi cu dobânda lor cap la cap săi ia, a- 

nerisind ispisocul domnului Matei Ghica Vodă ce este din leat 

7262 Mai 10, cu cuvânt că la giudecata de atuncia, ce ar îi 

avut Constandin Kogălniceanu, logotăt de visterie cu Nechita 

vornic de Ghermăneşii,. Nechita nu ar îi arătat ispisocul de la 

Mihai Vodă, prin care face neadevărat zapisul de la-Tănasă 

Bosie, ci ca pe un zălog ce au avut Kogălniceanul această a 

treia parte să o. dea iarăşi în stăpânirea răzășilor”. 

Ci. Doc, din 1804. Iulie 31, adresa ispravnicilor de Fălciu. 

LXVI, 1772 August 20, regeste. Mărturii din neamul Kogălnicenilor a 
avut răzăşie în Ghidişeni. 

O mărturie: iscălită de mulţi oaineni: prin: care arată pen- 

tru moșii Ghidişeni și Tălpăeştii de pe valea Şopârleanilor ca 

1): Din 7232 April: 22.
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mai înainte o stăpânea un Ştefăniță lamandi au rămas stăpâ- nire pe ace moşie preutul Mihalachi socrul lui joniță Botezatul, iar pe niamul Kogălniceanului nu lau apucat stăpânind întra- ceste moșii, nici au auzit; încă un Ion Arteni din Epureni ot Fălciu mărturiseşte că au auzit din gura a unui Pavăl diiacon. precum că au șăzut un Kogălniceanu în Ghidişeni şi au lost luînd dejmă câte doi zloți de casă şi din țarină, 
Obs. Dintr'un opis făcut cătră 1780 pentru Ghidişeni. 

———— 

LXVI, 1773 Febr. 9. Scrisoarea lui N. Gherghel cătră C, Andrieş log. în pricină pentru Buzeni şi Zăiceşti. (Buzeni II. 25 bis). 

Cu dragoste frățască mă închin dumitale cinstit şi al meu ca un frate dmta cuscre logofăt Constandin Andrieş cinstita şi iubita scrisoare dmtale am luat şi cele ce miai scris am înţeles pentru acestu preut ci ni scrii că au venit în doaă rânduri la dmta şi cere ca săi dai dmta scrisori di pi moşiile răpăusatului nepotului Iordachi Arhip, de pe parte tătânesău şi vii ști dmneta satul Zăiceștii di lângă Buzeni au fost a nepotului Iordachi Ar- hip di pi tatăsău din părţile au avut din moşii și cumpără- turi. și acest sat Zăiceştii am înţăles şi Sumătate di sat di Bu- Zeni cau luat dmnalui nepotul Arhip Iordachi de la stol. Cos- tandin Kogălnicanul cu &udecată şi este carte &a de &udecată la dmnalui şi alte scrisori di or mai Îi nu știu la dmta sânt a- ceste doaă părți de moşie sânt di pe neamul tătânesău noi nu avem treabă, dar alte părţi di moșii ci mai sânt parte di Bră- eşti şi o peticuţă din Părstești și &umătate de sat di Hriţeni aceste părţi di moșii sănt a noastre. di la părinţii noştri iar dii. socoti dmta să le dai ceva din părțile niamului lor din Buzeni din Zăicești cei socoti dmneta să le dai dacă noi.nu avem triabă că nu sânt di. pi parte noastră şi după cum vei socoti dmta aşe vii iîace şi cu atasta iarăşi rămân, 

1773 Fevr. 9. 
a dmitali ca un îrati i cuscru 

Neculai Gherghel med. 

  

Surete şi Izvoade XXV. 
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LXVILL. 1773 Mart 6. Cartea divanului cătră Safta Kogălniceniţa să-şi 

trimeată vechil la giudecată pe ziua de 10 April (Buzeni II 26). 

De la 'boerii divanului Cnejiei Moldaviei 

_Cătră domneaei Safta stolnicița Kog. 

Să faci stiri dumitale că la divan 'au dat jalobă preutul 

Ion din ţinutul Sucevii ci are giudecată cu dmneta pentru că 

nul lași săş stăpăniască parte lor din satul Buzenii, ci o are, 

cari au luato de la rudenie lor dela /ordachi Arhip, cari au 

murit, şi fiind că cerea giudecata, iată să scrie dumitale de la 

divaa, luând carte divanului, săţ cauţ scrisorile ce 'ai, şi cu ve- 

chilul dumitale să le trimeţi să vii să ste la giudecata divanului 

şi iată să pune soroc. dumitale păn la zece zile a lui April să 

să afle aice, vechilul dumitale că neviind să va trimete omul 

divanului. (cu ciire) 1773 Mart s. 

Balş logofăt. Sturzea vornic,  Crupenschi vornic. 

A. Gr. post. Alexandru pah. 

sau trecut la condică. 

LXIX. 1773 Septembre. Zapis de danie ce face pr. Nec, Kogăl- 

_niceanu în Tăcmăneşti la Vaslui. 

(Apud Surete ms. VII 25). 

Adecă eu preutul Neculai Kogălniceanul dinpreună cu fii 

mei Costandin şi Ion, feciorul lui Lupașco Kogălniceanul, şi 

nepot de frate lui Vasile Kogălniceanul, scriu şi mărturisăscu 

cu acest adevărat zâpis al mieu că de nimeni siliţi nici asu- 

priţi, ci de a noastră bună voe am dat danie partea mea de 

moşie din Tăcmăneşti ce iaste în ţinutul Vasluiuiui pre apa 

Bărladului la podul Borzescului, ce să hotărăşte cu partea de 

moşie a lui Păcurariu, carea moşie şi noao ni se trage di pe 

moşul mieu Vasile Kogălniceanul, care iau fostu şi lui danie 

cu zapis de la Măricuța fata lui Vasile Rangul. carea să îie 

dumsale această moşie dreaptă ocină şi moştenire în veci ne- 

clătită şi. nestrămutată atât dmisale cât şi cuconilor, nepoților 

şi strănepoţilor dumsale şi pe aceste părţi de moşie câtă să va 

aleage este şi zapis vechiu de danie de la Măricufa fata lui 

Vasile Rangul; şi fiindcă întracel zapis mai sântu şi alte părţi 

de moşie de pre la alte locuri, nu lam dat la dumnalui acel 

vechiu zapis, ce lam poprit la mine; dar pe această parte de
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moşie să aibă aşi face dmlui şi direase domneşti, îindcă ni- 
mene nici din rudeniile meale, nici din rudeaniile aceia -Măricuţe 
nare nici o treabă, şi la făcutul acestui zapis sau tămplat, şi 
alţi oameni buni care sau şi iscălit şi noi pentru credința am 
iscălit. 

- leat 1773 Septembre 
lerei Neculai Cogălniceanu 

Constantin sin popa Neculai 
Ioan sin popa Neculai 

lerei Sandul mam tămplai faţă. 
Vasile Popăscul logofăt am îiost faţă 
Şi eu Grigore armaş mazil am scris zapis cu zisa şi în- 

văţătura preutului Neculai şi a îiilor lui. 

Obs. Din cuprinsul acestui zapis reiese că pr. Nec. Kogălniceanul de 
ta Dăneştii Vasluiului era fecior lui Lupaşco Kogălniceanul, îrate cu Vasile 
XKogălniceanul, feciori lui Echim Kogălniceanul, împreună cu surorile lor 
Maria şi Safta, 

Cu aceste ştiri întregim spița Kogălnicenilor, urmaşii lui Vasile sin lon 
Kogălniceanul. 

ion Kogălniceanu 

2. Vasile Kogălniceanul 

3, Echim, Sandu, Apostol, Irina 
| — ata lui Rango 

= - căpitan 4, Lunasco, Vasile, Saita, Maria  yasije Kogălniceanu, Anuşca, Andrei 
— vel căpitan 

  

  
  

5. Pr. Necului, lon Constandin, Neculai pitar, Anuşca 
—Zamiira = Safta = Nastasă 

. - Cazamir 
6. Const,, lon, Maria, Zmaranda, Catinca Gheorghe, Ion, Enachi, Neculai 

-—Nec. —Năstasă =—Con- stolnic 
Juverdian stantin. 

LXX, 1776 luli 16. Carte de judecată a boerilor veliţi în pricina unui 
loc de dughene în Botoşani a stolnicesei Safta C, Kogălniceanu, cumpărate 
de soţul ei de fa un Solomon jJidov acum 13 ani, 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Din luminata poruncă pre înălţatului. domnului nostru Gri- 
gore Alexandru Ghica Voevod. am luat sama pricinei ce are 
dmlui lordachi Panaite cămaraş i Lupaşco cupeţ de aice din 
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Botoşani, i cumnatusău... cu dumneaei stolniceasa Kogălnice- 

nița, pentru un loc de dugheni de aici din Botoșani, ci lau cum- 

părat dmlui răposatul stolnicul Constandin Kogălniceanui de la 

un Solomon Jidov de aice din Botoşani, care loc din &os se 

hotărăşte cu locul lui Marcu Jidov şi din sus cu locul cămăra- 

şului Iordachi i-a lui Lupașco, i cumătrusău, cerşind dmlui lor- 

„ dachi Panaite i Lupaşco cupeţ i cumătrusău, ca să s protimi- 

' sască ca nişte răzeşi, să întoarcă bani: dmisali stolnicesăi şi 

săş ia locul. deci chemând pe dumneei stolniceasa şi pe Cos- 

tantin ficior Manolesii faţă fiind vechil şi din parte cămăraşu- 

lui şi despre partea lui Lupaşco i cumătrusău, întăi am între- 

bat pe dneei stolniceasacu ce stăpânește acest loc. dmneei neau 

arătat un zapis de cumpărătură de la Soloman Jidov, din velet 

7271 luli 2. în care zapis este iscălit dlui clucer Manole ceau 

fost vornic la acea vreme aici la Botoşani. şi Ananie biv vor- 

nic şi loan protopopul şi Gherasim egumen. de la măn. Sieti 

Neculai, și alţi târgoveţi moldoveni şi jidovi, rudeniile vânzăto-. 

rului, am întrebat şi pe fecior Manolesei ce răspunde. la aceasta ; 

el neu arătat cum că când au cumpărat dmlui răposat stolnic 

Kogălniceanu, acest loc de la numitul jidov, ei nau avut nici o 

ştiinţă nici ei nici neamu lor, şi acum cere ca să întoarcă banii 

dsale stolnicesei și să ia el locul supt stăpânire, protimisindusă 

mai mult de cât stolniăasa şi fiind răzăş, care la aceasta noi 

nu iam dat credință, că nau avut ştiinţă pentru acest loc, vă- 

zând atâtea iscălituri în zapisul de vânzare, care când sau îă- 

cut acest zapis vor îi făcut întrauzul tuturor, și ei cum de nau 

avut ştire, mai ales că de când sau cumpărat acest loc, de ră- 

posatul stol. Kogălniceanu, Manoleasa şi feciorii ei nicăeri din 

Botoşani nau lipsit. şi întratâţia ani ar fi putut afla că acest 

loc este cumpărat de dmlui răposatul Kogălniceanul. fiind ală- 

turi cu locul lor. Care la aceasta au zis Manoleasa că va giura. 

pentru acest loc. că nu este la ştirea ei, nici au auzit că lau 

cumpărat răposatul Kogălniceanu de la acel jădov. noi căutând 

la trecire anilor și văzind şi atâtea iscălituri în zapis am avut 

prepus cum că ar îi ştiut Manoleasa de acest loc, și nam lăsato 

“să giure, măcar că dmneei stolniceasa acmu în postul mare când 

au vrut să s apuce să tacă pivniţa pe locul acela, au trimis la 

Manoleasă şi au întrebato ca să meargă să îie îaţ. fiind că vra 

să înceapă a lucra, pe locul acela. Manoleasa iau răspunsu,
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cum ca să mergă să lucreze pe locul dmisale, numai să nui 
împresoare locul ; şi dmneei  stolniceasa după cuvântul Mano- 
lesei sau apucat de săpat pivniţa, şi şau scos tot lemnu de du- 
gheni. Deci noi cercetând toate pricinile şi la o parte şi la alta 
şi căutând Armenopoli la 190 file, cari hotărăşti „că răzeși de 
nu să va întreba de cumpărători are voe până la 10 ani să - | 
tragă judecată, şi să întoarcă banii cumpărătoriului şi să ia lo- 
cul, iar trecând peste 10 ani nu are voe 'ca să tragă giude- 
cată“ şi fiind că de când au cumpărat, răposat stolnic au trecut 
13 ani. nici o dreptate nu are cămăraş Lupaşcd i cumătrusău 
ca săi mai tragă judecată, și am dat atastă carte de piudecată 
la mâna stolnicesei. 1776, luli 16. 

Ion Sturza vel vornic. 
Manu spătar. 

Manolachi Dimachi jicnicer, 

Notă : Carte de giudecată de la dmlui vornicu de Boto- 
şani în pricina ce au avut dmneei sfolniceasa Safta Kogălniceanu 
cu răzeșşii locului de dugheni ce au cumpărat răposat. stolnic 
Const. Kog. de la Solomon Jidov feciorul Esterei jidoavcăi. 

LXXI, 1776 August, regeste. Pentru jumătate sat de Ghidişeni a 
med. I. Kogălnicianu. , " 

(Din perilipsis scris cătră 1780). 

O carte gospod a răpoosatului Grigorie Alexandru Ghica 
Vodă, întru care scrie că sau giudecat la divan înainte dum- 
lorsale boerilor med. Cogălniceanu cu Toader Huiban i Ale- 
xandru pentru pol sat de Ghidişeni ot Fălciu, şi dovedindusă 
că med. nici o dată în Ghidişeni nau stăpânit, după cuni nici 
însuşi nau tăgăduit, şi neavându alte dovezi făr numai trei cărţi 
gospod de dejmuit sau dat de la giudecată, rămas dândusă moşiia 
ia stăpânire lui Thoader: condicariul şi a lui Alexandru, după ne- 
strămulata stăpânire ce au avut, şi după zapis de schimbătură 
ce au arătat şi mai ales că aciastă moşie sau îost stăpânind mai 
înairite de Diiamandeşti cu scrisorile lor ce sau arătal mai sus, 
dar apoi după ce liau luat scrisorile condicarul Toader şi cu . 
Botezatul au pus; şi stăpânire pe moșiia şi Diiamandeștii nau 
pricinuit neavând triabă cu -moşiia. 
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LXXII. 1777 Mart 23. Or. A. Ghica Vodă judecă pricina unei tutele 

a lui C. Kogălniceanul cu Safta Enoae Mârza pentru lucruri şi locuri de casă. 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod, bojiiu milostiiu gos- 

podaru zemli Moldavscoi, facem știre cu această carte a -dom- 

niei meale de judecată că Saita ce au ţinuto Iane Mârza neguţitorul 

din laşi, soacra lui Gavril Uricariul ot visterie după jalba ce au dat 

domniei meale asupra lui Enache, feciorul lui Gavril Urieariul, 

carele iaste făcut cu femeia cea dintâiu, au cerut judecată pen- 

iru o samă de lucruri din cele ce sau dat la împărțala ce sau 

făcut rămăşiturilor lui Gavril Uricariul de răpousatul Costandin 

Kogălniceanul stolnicul, unchiul lui Enache, feciorul lui Gavril, 

ce iau luat acele lucruri şi unele leau prăpădit, iar altele le 

stăpâneşte. Deci Domniia mea iam orânduit cu giudecata la 

cinstit şi credincios boeriul domniei meale dmlui Vasile Razul 

vel logofăt ca să le ia sama după pravilă şi după dreptate, şi 

după cum vor găsi cu cale săi judece şi să înştiințeze pre dom- 

niia mea. Şi dumlui vel logofăt stând de leau luat sama după 

cercetare şi giudecata ceau judecat așa au înștiințat pre Domniia 

mea, arătând cum că Gavril Uricariul au avut 2 fămeai şi în- 

tăi țiind pe sora lui Costandin Kogălniceanul stolnic au făcut 

doi copii, pe Gheorghe şi pe Enache, și murind fămeaea cea 

dintăi au luat al doile fămeae pe Catrina fata Safiei Enoaei, 

cu care iarăşi au făcut o copilă, şi după câțiva ani mu- 

rind Gavril Uricariul, atunci sau rădicat Costandin Kogălnicea- 

nul stolnicul la veleat 7266 şi întrând epitrop la cei doi copii 

nepoți ai săi feciorii lui Gavril ot visterie, au scos întăi zes- 

trele amânduror femeilor lui Gavril, atât la cea dintăi cât şi la 

cea de al doile, iar cele ce au rămas lucruri a lui Gavril, mo- 

şii odoară şi alte rămăşiţuri ; acele toate leau împărţit pe co- 

piii lui Gavril, adică la doi copii ce erau făcuţi cu fămeaia cea 

dintăi, scoțând o parte şi copilei ce era făcută cu al doilea îă- 

meae ;. pe care împărțală au arătat Satia Enoae şi izvod iscă- 

lit de Costandin Kogălniceanul stolnic, scriind toate anume, a- 

rătând Salta Enoae cum că după moartea lui Gavril bărbatul 

fiicei sale Catrinei ; în câtă vreme au trăit fiica sa Catrina îm- 

„preună şi copila au stăpânit toate cele ce i sau dat la impăr- 

țală de Costandin Kogălniceanul stolnic, iar -după ce au murit 

copila sau sculat Enache feciorul lui Gavril şi le au luat aceste 

arătate mai gios: doao dughene cu locurile lor în târgul de sus
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la Ulița Hagioaei şi un loc de casă în Muntenime, şi unile vii 

la Odobeşti şi nişte ţigani şi alte lucruri, care acestea Enache 

lear îi și vândut ; mai luândui şi giumătate de sat de Şendreni 

şi o parte de moșie din hotarul Dumeștilor ce sânt la Prut, la 
ținutul Eşului, cum şi alle lucruri, care aceste le stăpâneşte E- 

nachi. Şi pentru toate acestea au cerșut Saita Enoae dreptate. 

Asupra căreia jalbe a Saltei Enoae întrebând dlui vel lo- 

gofăt pe Enache feciorul lui Gavril Uricariul ce răspunde și 

pentru cât au luat aceste arătate mai sus în stăpânirea sa şi 

leau vândut peste împărțala ce au'tăcut unchiul său Costandin 

Cogălniceanul stolnic, Enache au răspuns cum că el le stăpâ- 

neşte neștiind peniru împărţala aceasta şi cum că ştiind că leau 

stăpânit şi tatăl său Gavril, pentru aceasta au intrat şi el stă- 

pânitoriu şi au vândut locurile cele de dughene. Mai răspun- 

zând Enache sin Gavril cum că de vreame ce au murit copila 

ce era făcută cu fămeaia de al doilea, sar cădea să între el 

clironomu şi stăpânitoriu pe toate cele ce sau tost datcu îm- 

părțală în partea copilei, de cât Saita Enoae mătuşa copilei. 

Au întrebat dumlui vel logofăt câtă vreme au trăit copila după 

ce au murit tatăl său Gavril Uricariul. El au răspunsu că după 

moartea lui Gavril au mai trăit copila încă 5 ani, şi apoi au 

murit şi copila, şi peste câţiva ani ce au trecut la mijloc au 

murit şi mama copilei. Pentru care dumnealui vel logofăt stând 

şi luând sama cu amăruntul după dreptate şi după pravilă aşa 

leau hotărât giudecata: cum că Enache feciorul lui Gavril Uri- 

cariul îără dreptate au luat locurile aceaste de dughene în stă- 
pânirea sa şi leau vândut, cum și alte lucruri a copilei ce au 

iostu date la împărţală dintru ale tătânisău, căci după împărţală 

dreaptă stăpânitoare pe toate lucrurile acelea ce sau dat în 

partea copilei iaste rămasă dreaptă clironoamă şi moştenitoare - 

mama copilei, iar nu Enache fratele ei cel de altă mamă: și 

după moartea mamei copilei au rămas cea mai aproape cliro- 

" noamă mătuşa copilei Safta Enoae pe toaie cele ce au avut 

fiicăsa Catrina cât şi pe ale nepoatei sale de ioate cele ce iau 

rămas clironomie de la Gavril ot visterie, tatăl ei; Care giude- 

cată a dumisale vel logofăt cercetândusă și de însuși domnie 

me aşa am socotit că drept şi după pravilă au giudecat şi de 

cătră domniia me asemenea am hotărât: Saita Enoae, mătuşa 

copiei lui Gavril ot visterie după împărţala răposatului stolnic 
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Costantin Kogălniceanul să aibă a lua în stăpânirea sa locurile 
acele de dughene, cum şi toate acele ce să arată la împărțală 
care sau venit în partea copilei, iar acei ce vor îi cumpărat ori 
locurile acele de dughene sau orice alt lucru sășşi caute cu E- 
nache vânzătoriul fiind că au vândut lucru străin ce nau fostu 
al său. Şi aceasta pâră să nu să mai pârască. Aceasta în- 
ştiințăm. let 1777 Mart 23. 

(Apud Surete ms. VII 21. Copie târzie. 

Obs. Asupra înrudirii lui C. Kogălniceanul cu Gavril Uricarul logofăt 
de visterie, ca unul ce a ţinut întru cea dințăi căsătorie pe sora lui C, Ko- 
gălnicianu, iar întru cea de a doua pe Catrina fata Saitei, soția lui Ene Mârza, 
avem ştiri întregitoare în actele caselor ailătoare azi în Iaşi pe strada 1. C. 
Brătianu No. 44 ale d-lui Gh, Timuş. 

In 1816 Vasile Bucur vornic de poartă măsură locul caselor lui M. 
Mârza şi a llincăi soţia sa, şi stăpânii locului aduc ca dovadă hârtiile case- 
lor, ce se sue la 1710 Mai 4. Mihai Mârza a fost fiul lui Ene Mârza şi al 
Saitei, născută Mihai cupeţ (neguţitorul). Că acest Mihai Cupeţ a mai avut 
o fată măritată cu Sandul neguţitorul (|. Neculce. 1, 82). 

— Cât despre suitorii lui Gavril Uricariul logofăt de visterie avem 
multe ştiri în actele colegului meu Radu Manoliu, profesor, descedinte din 
aceşti Uricari (Surete ms. XLII 339; XLIII, 133), în care li se sue neamul la 
1548: Istrati Moga — Neacşa, nepoata sa; — Pavăl diac de Căutişani (1600— 
1676), zis şi Pavăl Uricariu, are de soţie pe Neacşa. Ei au de copii pe lo- 
naşco, Vasile, Ursul şi Ioniţă (1696). 

Unind aceste arătări ar reieşi aceste încrângături : 

Mihai cupeţ 

Saita M Pavăl Uricariul de 
= Ene Mârza Căutisani 

| uric Wigan Sandul Kogălniceanu 

Mihai Mârza, Catrina | 
= b) Gavril Uricariul = a) iată  C. Kogălniceanu 

o copilă Gheorghe Enache Uricariul 
Uricariul 

LXĂXIII. 1777 lunie 25. Carte de judecată a 4 veliţi boeri, în pâra 

dintre Ioniță din Ghermăneşti şi Crăstea peniru stăpânirea unui bătrân din 

Brăteni. . Ă : 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Facem știre cu aciastă carte de giudecată că din luminata 

poronca pre înălțatului domnului nostru mărie sa Grigorie Ale- 
xandru Ghica -Vvodă sau -giudecat de îaţ înaintea noastră lopiţă
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din Ghermăneşti. ficiorul lui Sămion nepot Lupului, de la ţinut ii Fălciiului cu Crâste ginerele unii Galiţii” Pulberoae fata lui Pos- re tolachi Puţintelul pentru o gumătate de bătrân din pairu bă- | NI trâni ce îmblă tot hotarul Brâtenilor de la ținut Fălciiului, a Sa Du cărora pricină întracesta 'chip sau allat. Ioniţă din Ghermă- Al neşti ticorul lui Simion au jăluit că el din părinții lui să ştie că i este drept şi adevărat moşan pe giumătate de bătrân întra- IRI . cest hotar a Brătenilor, cari au siăpânit în pace ace giumătate A A de bătrân moșii şi părinţii lui fără supărari, iar acum acest 5 Crăste nul îngăduește a stăpâni ce îl goneşte din moşie şi au te cerut dreptate. De îaţă fiind şi Crâstea ginerele Gatfiţii Pulbe- SAE roae lam întrebat ce răspunde, şi cu ce dreptate nul îngădu- 
eşte pe Ioniţă a stăpâni ace giumătate de bătrân; el au răspuns 
că de la socrăsa Gatiţa au apucat pomenindus ca să nul prii-- 
mească pe Ioniţă la moșie şi pentru aceasta nul îngădueşte ; Dă acum, după poroncă ce au luat de la socrii săi, dar la aceasta a au arătat Ioniţă ticiorul lui Simion o carte de giudecată de la 
răposatul Manolachi Costachi logofăt din 7271 întru care arată ca 
că iarăşi sau giudecat Ioniţă din Ghermăneşii cu Gafiţa Pul- DR AL 
beroae soacra acestui Crâste care cere giudecată, arătând atunce a 
loniţă cum că Gafiţa nul îngădueşte a stăpâni întracel bătrân. ie 
puindui pricină că nu ar îi mai stăpânit şi că nar ave moşie , n 
la acel bătrân, şi răposatul Manolachi logoiătul, au rănduit pe 
Ioniţă. ca săşi găsască patru marturi, să mărturisască pentru 
dânsul că este moşan, şi că au stăpânit părinţii săi şi acel ALI 
bătrân şi au dejmuit; şi arată în carte de giudecată cum că . ! 
Ioniță au adus la giudecată mărturie de la is. de Fălciu, Ar- - | | ghirie medelnicerul, înaintea cărue boer au mărturisit patru va- Mi 
meni bătrâni anume lon Munteanul, şi Măriian şi Pascal Vrabie i 
şi litime Cazan, care fiind megieşi de acolo au mărturisit cu o 
sufletele lor cum că ştiu că acel hotar a Brătenilor umblă în ii 
4 bătrâni, din care la un bătrân este stăpânitor pe giumătate Io- 
niță ficiorul lui Sămion de pe părinţii săi, iar &umătate este a n 
Gatiţii Pulberoae, de pre o Vărvară fata Negrii Parcalabului SE 
și cum. ei au apucat înpărţind 'dejma, de pe acel bătrân giu- ij mătate Gaiiţa şi giumătate Ioniţă fi&orul lui Sămion ; care măr- i 
turie a lui Arghiri medelnicer au arătato Ioniţă de iaţă și înainte . ml noastră şi după mărturia aceasta au giudecat răposat logoit 
Manolache că Ioniţă de vreme că au dovedit cu 4 marturi să 
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rămâe desăvărşit stăpânitor pe ace giumătate de bătrân, iar Ga- 

iița să stăpâniască iarăş giumătate de bătrân cu neamurile lor, 

mai mult să nu să întindă, a stăpâni. 

Deci dară la aceasta luând noi sama cu amăruntul sau 

cunoscut cum că acest Crăste ginerele Galiţei nu are nici voe 

şi putere a lipsi pre loniţă din stăpânire acei giumătăţi de bă- 

trân. dintraceastă moșie, întăi că din carte de giudecată ce să 

află la mâna lui, de la logit Manolachi cum şi din mărturia ră- 

posatului Arghire medeln. să dovedește că loniţă sau îndreptat 

cu 4 marturi cari cu sulletele lor au mărturisit că ştiu şi au 

văzut pe părinţii lui loniţă stăpânind şi că dejma de pe acel 

bătrân o împărţa în doâ cu Gatiţa şi cu părinţii săi, adecă 

ăumătate Ioniţă feciorul lui Sămion și giumătate Gatiţa Pulbe- 

roae şi să cunoaşte că Crâste cu strâmbătate vra ca săl lip- 

sască pre Ioniţă, din stăpânire acei giumătăţi de bătrân căci nu 

poate să ştie el mai bine de cât părinţii săi, de vreme că oa- 

menii acei 4 marturi au mărturisit cu suiletele lor că Ioniţă cum 

şi părinţii lui au stăpânt şi au luat dejmă în giumătate 

de pe acel bătrân de moşie, iară că arată Crâste cum că 

socrii săi iau poruncit ca să nul primască pe loniţă să stă- 

pâniască, aceasta să cunoaşte că o arată cu greşală şi nedrept. 

Ce cu toate acestea am giudecat dândusă rămas din toată 

piudecată pe Crâste ginerele Gafiţei, iar loniţă de vreme ce 

sau îndreptat, am hotărât să stăpă nească pe o giumătate de 

bătrân, din bătrânul ce va îi stăpânitor Crâste în bună pace 

în veci. 
vel logoiăt. 

şi cei patru boeri vel vornici şi spătar, a cărora nume 

nu sau putut deslega. 

„aceste copii sau scos de pe cele adevărate scrisori cari 

să află la mâna lui Sărghie Buştiuc din Gheimăneşti. 

1830 Noembre 5. 

Vasile Glodeanul Is. 

LXXIV. 1778 Iulie 8 laşi. C. D. Moruz Vodă carte de stăpânit 

dată la mâna Sattei Kogălniceniţei stolniceasa asupra satului Buzenii. (Bu- 

zeni Il. 30) | 

Il Constandin Dimitrie Moruz Vodă. boj milst. gspdaru 

zemli Moldavscoi. datam carte domnii mele Saftii Stoinicesei a
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răp. Constandin Kog. stol. căreia după hrisovul domniei .sale' 
loan Teodor Vodă &au arătat înnainte dmisale vel logotăi din 
7268 Iulie 24 în care arată sămnile anume în ce chip sau ho- 

tărât satul Buzenii de la ţinut Botoșanilor. de unde să începi 

şi până unde merge, care moşie sau ales şi sau hotărât de 

svinţiia sa Chir Dosoitei Episcopul Rădăuţului i dmn. lordachi 
Cantacuzino biv vel spatar fiind vel pah. det.după sămnile ce 
să arată în hrisovul acesta să aibă stolnicasa Safla săşi stăpâ- 
nească, satul acesta în pace şi săș ia și tot vinitul din toate 
cele ce vor îi din țarini, din fânaţe, din prisăci cu stupi, din le- 
gumele ce vor îi pentru neguţitorie şi din tot locul cu tot ve- 
nitul după obiceu. Aşijdere şi oameni ce vor îi şezători cu cas 
pe atastă numită moşie Buzenii, să aibă a lucra zilele boeres- 
cului după. hotărârea ponturilor, și poruncim domnie me dmv. 
ispravnici al ținutului de sar arăta vreun împotrivitori a nu da 
venitul moşii. de la unii ca acei săi împliniţi şi săi supuneţi ca 
săş de venitul moşii după obicei, iar având cineva cevaş a 
răspunde asupra moşii, acie cu scrisori ce vor ave să vie la 
divan. a&asta poruncim „însă după vreme lucrului să vie“, 

adaos: 1778 lulic 3. 
Ip. mici procit vel logofăt. 
IG Kerr. - 
A. A. R. BE. Cap de bou. 

1777. 

LXXV, 1779. April 8, regeste. Pentru Scrivuleni. 

Al doile; 1179 April 8. mărturiia hotarnică a vornicului 
de poartă loan Gordul, prin carile arată cum au hotărât moșiia 
Scrivulenii a diaconului Pavăl fecior Nechitii Gaţul şi a nepo- 
ților săi de soră Mihalachi sin preutul Apostul. și cu fraţii săi 
şi cu alte niamuri a lor. 

Din Jurnalul din 1839 Iunie 28 şi 1840 Iulie 5. e 

LXXVI. 1779 Noembre 18. Mărturie de cercetarea pricinii Scrivu- 
lenilor în pâra dintre Enache Kogălniceanu med, şi Pavăl Gaţul diaconul. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Suret asemene de pe mărturia lui Gavril med. Caracaş. 
1779 Noem. 18. 

Facem ştire cu asastă mărturie a noastră că după luminată 

|
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carte preînălțatului domnului nostru 'măria sa Constantin Dumitrie 

Muruz Vodă. ce neau adus dmlui Ianachi Kogălniceanu biv vel. 

med. i Luca Aleuşu. mazălu i Neculai Turbatul, i Ioniţă Buşiiuc. 

răzeş de moşie. Brătenii de la acestu ţinut al Fălciului carii 

prin jaloba ce au dat mării sale lui Vodă au arătat dm. med. 

Enachi Cogălniceanu i Luca Aleuș cu alţi răzeşi din Brăteni 

că moşie Brătenii esti driaptă a lor şi cum că un Pavăi Gaţul 

diiacon- şi cu nepotusău Mihalachi cer o bucată de moşie din- 

traceastă moşie Brătenii cu nume de Scrivuleni; şi luânduşi 

Pavăl diiaconul întracestu an hotarnic pe lon Gordul vornic 

de poartă ca săş aliagă moşia Scrivulenii de cătră Brăteni, și 

neftăcându de ştire dmsale med. Kogălniceanu nici celorlaţi ră- 

zeşi di Brăteni, ca să vie cu scrisori ce vor ave, să ste taţ la 

hotărâre moșii. ce are fiind numai diiaconul, fără de. răzăşii de 

Brăteni au hotărâtu şi liau luat moşie Brătenii, cu nume de 

Scrivuleni, și cerşinduşi dmlui med. cu răzășii lui dreptate mi 

să porunceşte prin luminata carte mării sale Vodă ca să mărgu 

la numita moşie Brătenii şi să eu împreună cu mine şi 4 mazăli 

ce iau cerut jăluitorii. pe un Neculaiu Agăriciu, pe Lupul Negre, 

pe Gligore Hortolomeiu şi pe Vasile Onotrei căpitan și să cer- 

cetezu cu amăruntul scrisorile de la amândoao părțile, cum şi 

hotărâtura ce au făcut vornicul Gordul. Deci după luminată po- 

ronca mării sale lui Vodă am luat pe numiții mazili şi mergând 

împreună şi cu Ion Gordul vornicu de poariă, la stare moşii 

Brătenii ce sau numit din vechiu Scrivulenii, iar acmu să chiamă 

Răpile, cari moşie sau stăpânitu de mulţi ani tot de mai sus 

numiții răzăşi din Brăteni, şi aducând de faţă şi pe Pavăl Gaţul 

„_diiacon şi pe nepotusău Mihalachi şi lorgachi Hădărogu şi îiindu 

cu toții de faţă, întăiu am făcut cercetare hotărâturii ce au 

făcut Ion Gordul vornicul de poartă și nici o pricină de străm- 

bătate hotărâtura ce sau făcut nam găsitu. îiindu că vornicul 

au hotărât după 'carte de giudecată ce să giudecasă mai înainte 

vreme la divan Pavăl diiaconul cu răzeşii de Brăteni arătându 

sângur vornicul că el altă cercetare nau făcut că după hotă- 

râria cărţii de giudecată au urmat și cerşindu noi de iznoavă 

la Pavăl diiaconul ca să arăte cu ce scrisori şi dovezi întră în 

Brăteni cu nume de Scrivuleni el niau arătat un ispisocu de la 

răposatul Pătru Vvod din let 7040 întru care întăreşte lui Spi- 

ridon: Scripco şi iratelui său: Pavăl: Seripco -Brănişteriul, şi su-
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-. rorilor lui Ana și Ilca. feciori Stanii, tetele lui Draguş Scrivulea 
pe un sat Scrivuleni pe pârău Lilivii, iar alte scrisori sau do- 
vezi ce sântu pe Scrivulenii nau mai arătat; iar dmlui med. 
Ianachi Kogălniceanu cu răzăşii lui niau arătat un ispisoc de 
la răposatul Alexandru Vodă din let 7067 Apri! 8 zile cu 27 
ani mai pe urma ispisocului lui Pătru Vodă ci lau arătat Pavăl 
diiaconul întru carele arată că Toader şi luraşco îiciorii Grecii, 
nepoţii lui Pavel Scripco Brănişteriul, din care se trage Pa- 
văl Gaţul diiaconul cu niamurile lui au făcut schimbătură cu 
Ion şi cu Sămion îiciorii Petrii med. nepoți lui Negriiă părca- 
labul din care să'trag răzăşii din Brăteni, adecă Toader şi 
luraşco ficiorii Grecii, nepoți lui Pavă! Scripco Brănişteriu, au 
dat un sat a lor pe părăul Lilivei, unde au îostu casăle lui 
Dragoş ce să cheamă Brătenii lui lon şi Sămion ficiorilor Petrei 
med. au dat lui Toader şi lui luraşco ficiorii Grecii. nepoților lui 
lui Pavăl Scripco Brănişteriu jumătate din satu la Nistru anume 
Cruşevăţul, parte ce din gios şi arată şi ispisocul cel de schim. 
bătură a lui Alexandru Vodă, cum că şi ispisocul lui Petru 
Vodă ce au fostu la mâna lui Pavăl Scripco Brănişteriul, Toader 
şi luraşco nepoții lui Pavăl Scripco Brănişteriul la schimbare 
ce au tăcut lau dat în mâna lui Ion şi Sămion feciorilor Peirei 
med. care ispisocu acmu iarăși se află la mâna lui Pavăl diia- 
sonul ce să trage din Toader și lurașco, nepoţii lui Pavăl Scripco 
Brănișterin!, care au îiost făcut schimbătura, şi așa să înțelege 
cum că căzându ispisocul lui Petru Vodă iarăşi în mâna nia- 
mului lui Pavăl Scripco Brănişteriu din care ar trage Pavăl 
Gaţul diiaconul şi trecându somă de ani la mijlocu cu acel 
ispisocu acmu Pavăl Gaţul diiaconul iarăşi cere Scrivuleni. Am 
mai întrebat pe Pavăl diiaconul ce are să mai răspundă el au 
zis că pe ace moşie sântu 2 sălişte şi Brătenii şi Scrivulenii 
şi după cercetare ce am făcut, am găsitu numai o săl'şte, unde 
sau dovedit că au fost casăli lui Draguşu, şi după cum am 
atlat, toate pricinile acestii moşii am dat asastă mărturie la 
măna dmsale med. Enachi Kogălniceanu și a altor răzăşi de 
Brăteni. 1779 Nov. 18. 

Gavril Caracaş biv vel med., ispravnic, Neculai Agariciu 
mazălu, Lupu Negre mazălu, Gligoraş Hortolomeu mazălu. 

Ioniţă Onotreiu căpitan mazăl. 
„Şi sau scos acmu la It 1784 săpt. 13 la Răâpi, 
Enachi Kogălniceanu biv vel med; 

Y 

ă [ .
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Obs. Cercetarea făcută în acest an asupra moşii Scrivuleanii, lămu- 

reşte începuturile aşezărilor acestui sat, Cei 4 răzeşi mazili împreună cu 

ispravnicul de Fălciu. Gavril Caracaş med. constată că n'a fost din vechiu 

de cât o selişte, unde s'a dovedit că au îost din străvechi casele lui Dra- 

guş Scrivulianu, cel de pe la 1400, socrul cred, a lui Scripco, şi bunul fraților 

Spiridon şi Pavăl Scripco Brănişteriul, Părerea că au fost 2 selişti: Brăâtenii 

şi Scrivulenii, e respinsă ca nerespunzând situaţiei Jocului. . 

_ Râpile vine pentru întăia oară pomenit în documente, deşi numirea 

dă Scrivuleni se menţine până mai târziu (ci. actele C. Zaharia din Râpile, 

Surete XVII, 59). Pe teren denumirile aşezărilor nu s'au înlocuit, ci s'au 

suprapus, unindu-se aşezările în cuprinsul aceluiaşi sat. Oticialitatea a înles- 

nit ca denumirea Râpile să ia loc în acte celorlalte denumiri, care de fapt 

trăesc toate în gura celor din loc. - 

  

, LXXVII. 1780 Iunie 19 (regeste). Mărturie hotarnică a moşiei Co- 

lumeşti. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti), 

„Al 4-a o copie de pe o mărturie hotarnică din anul 1780 

luni 19, adiverită fiind copiia şi de dmlui stolnic loan Cheşcu, 

de la un Andrei Iancu biv 2 pah. şi loan Gordui vornic de 

poartă fiind hotarnici, iscălită şi de 20 di răzăşi di moşiia Co- 

luneştii prin care arată numiții hotarnici, că din poronca domnu- 

lui Costandin Vodă Moruz, au mers la moşiia Coluneştii ce este 

peste Prut în ţinut Lăpuşnii, di au ales şi au hotărât părţile de 

moşie ce au avut răzăşii în Coluneşti anume un Neculai Lă- 

puşneanul, şi cu alţi ai lor răzăşi de ace moşie, pe care îi arată 

iot anume, alegând atunce şi alte părţi din Colunești ce leau 

cerut de cumpărătură pitar Neculai Cogălniceanul şi leau fost 

dat de zesire ginerelui său Toader Iamandi 2 paharnic, unde 

atunci fiind de faţă toate părţile cu dovezile ce au avut, după 

cercetare au allat hotarnicii că moşiia Coluneșştii au înblat în 

trei bătrâni, anume: 

bătrânul Colun. 

al doile bătrânul Faur. 

şi al treile bătrânul Crâstea. 

Văzând atunce la cercetare acelui hotărât şi o mărturie 

hotarnică de moşia Coluneştii din anul 7266 Avg. 6 de la Să- 

mion Cheşcu uricariui, prin care după cercetare ce au făcut
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Andrei lancu paharnic şi vornicul Gordul au măsurat întăi mo- 

şia Coluneştii pe zare dialului, pe. deasupra bălții mari, din doi 

pietri hotară ce despart nişte părţi din Coluneşti a logoiăt Va- 

sile Razul, ci liau avut cumpărati de la răzăşi, de acolo în gios 

pe zare acelui dial până despre valea Beresăi unde au aflat că 

să dispart Coluneştii de Poiceștii lui Negel, și arată că la a- 

cest curmeziș au eșit 966 pol stănjeni, de care pe toate zapisăle 

ce au avut pah. lamanâi au eşit 219 polstânjăni şi iau şi stâl- 
pit cu petre hotară pe din gios pe lângă Poiceşti, rămâind păr- 
țile răzăşilor în mijloc 747 stânjăni ; şi măsurând şi al doile cur- 

meziş prin mijloc, dintro piatră hotar din sus tij despre păr- 
țile logofătului Radu din Colonești, ce le are hotărâte pe din 
sus pe dispre Grozeşti, de acolo iar în gios cheziş peste vale 

Beresăi, pân iar în margine moşii Poiceştii, şi la acest curmeziş 
arată că au eşii 1107 stânjâni, din cari iarăşi au ales paharnic 
lamandi 219 pol stânjăni, ce iau și stălpit cu petri -hoiară, pe din 
gios pe lângă Poiceşti, rămâind părţile răzeşilor în mijloc 888 
stânjâni. Şi măsurând şi al treile curmeziș dispre vale Cuprcii, 
cei zici şi Rangu dintro piatră hotar vechiu, din vale Cupcii des- 
pre moşia Veisăştii şi Grozăștii a logofăt Razu, de acolo în gios 
pe valea Cupcii şi pe costişă până în hotarul Siredelul, şi la 
acest curmeziş arată că au eşit 971 pol stânjeni, din cari iarăși 
sau ales parte pah. Iamandi 219 pol stânjăni și iau stâlpit cu pie- 
tre hotari tij pe din gios lângă hotarul Siredelul rămăind şi la 
acest curmeziş părţile răzăşilor în mijlocul 752 stânjăni, şi mă- 
surând atunce şi lungul părţilor din Coluneşti din valea Cupcii - 
cei zic şi Rangul spre apus până în apa Prutului și au eşit 2520 
stănjăni“. 

Din mărturia hotarnică a lui D. Jăverdian vornic de poartă 
din 1817 luni. 

Obs. Din acest act reiese înrudirea între lamandieşti şi Kogălniceni; 
Ştefan Iamandi a! 2=a pah. se înrudia cu Kogălnicenii prin Luculeşti, A- 
cum T. lamandi pah. stăpân pe jumătate din Epureni, la Fălciu, era ginere 
lui N. Kogălniceanu pitar şi ispravnic de Fălciu (vezi mai sus actul din 7174 
lunie 22. . 

lată schiţa proprietăţii în Coluneşti. 
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219 pol stânjeni partea lui Nec. Kogălniceanul     
  

Lg = 2520 st. 

— Teodor lamandi pah. şi apoi postelnic avea de rate pe lordache 

lamandi, şi erau feciori lui Cristea Iamandi pah. mort cătră 1767, nepot lui 

Iordachi Iamandi post. şi străcepoţi lui Ioniţă Iamandi, care vine în ţară supt 

Nec. Mavrocordat Vodă. (Ispisoace şi Zapise v. p. 2. pg. XXVII). 

LXXVIII. 1750 Decembre 8. Cererea lui Zaharia Cehan în moşille 

vornicesei Catrina Roset. în Hârjeşti (Cucueţii) şi Şopârleni. 

(Arhiva M. 1. Kogălnicianu, Bucureşti). 

Ținut Fălciiului 

„Zăsile mele cătră dmnalui păharnic lancul Greceanul is- 

pravnic de ţănut Fălciiului pentru moşiile ce le cer eu de la dmneii 

" vornitasa Catrina Roset cum arată în 5os: * 

1780 Decembre 8. 

1) Hârjeştii ce sau chemat mai inainte Cucueții, care să 

răzăşeşte pe din gios alături cu moşiile Pâhneştii unde este îe- 

melia casălor şi biserica Cehăneştilor, pe care moşie au trăit 

moşii, strămoşii tătâniseu cum şi eu până acum. nebăntuit de 

nimeni. şi deosebii de temelia bisăricei Păhneștilor ce au fostu 

mai înainte și au cuprinso în hotarnica răposatului Ștefăniță Ro- 

set log. în 70 pământuri ce are dmnei vorniceasa în Păhneşii. 

trăgând dmneei Hârjeştii de p2 Cehan ce au fostu vornic mare, 

moșul socrumeu lui Neculai Racoviţă. feciorul lui Iftodie “Cehan 

logofăt, şi această moşie o cer eu după moşii şi strămoşii mei 

Cehăneşşti, fiindu baştină, iar scrisori nam fiind piedute din vechi:



  „ iscălit, 
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ci cu baştină cer, neavându altu a se amesteca pentru că lor- dache Ruset vist. șau luat zestre de la Neculai Racoviţă ficior lui Iitodie Cehan moşie Păhueștii. 
2). Mai cer şi moșie Şopărlenii tot baştină iar după nea- murile de mai sus arătate osăbit de un zapis ce au dat Mihai Vodă pomană Bogzăi pe tatămeu răposatul Mihalache Cehan med. însă un bătrân ce lau avut Mihai Vodă cumpărătură din moşia Şopărlenii de la un Nicoriţă, deci pe aceste doi moșii de mai sus arătate care le cer eu numai ca baștină iar nu cu alte dovezi şi scrisori afară de zapisul Şopărlenilor Scoţind dumneei vorniciasa alte scrisori sau dovezi, ori de danie, şi de cumpă- rătură ori de schimbătură, ori de zestre, atunci eu nam să răs- punzu ; Cum și eu scoţindu alte scrisori sau îndreptări după pe- rilipsis acesta ce am 'dat acmu să nu să ţie în samă şi am 

Zaharia Cehan post. 

Obs. Arătările acestei mărturii a lui Zaharia Cehan postelnicel se lămuresc prin spiţa Cehănească, 

(Surete VIII. Arborele). 

Pătraşco Cehan 
= Ileana 

Apostol Cehan „Racoviţă Cehan logofăt (Mettodie) == lata lui Bolea vornic = Tofana P. Șoldan log. 
Neculai Cehan Neculai Racoviţă log. =x = Maria Balş 

| 
Mihalachi Cehan Safta 

medelnicer == lordachi Ruset vornic 

Zaharia Cehan 
postelnicel 

Deci Saita Rusătoaia venia mătuşă de văr al doilea lui Zaharia Cehan postelnicel; deci spița a şeptea de rudenie, după care urma numai legătura de răzeşie. 

Surete şi Izvoade XXV. 
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LXXIX. 1731 Febr. 9. Zaharia Cehan postelnic dă scrisoare la mâna 

Catrinei Roset vornicesei ca să îie îngăduit a sta în bordeiui de pe Păhneşti 

numai până la lunie. 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureştii). 

Adecă eu Zaharia Cehan postelnicel făcutam adivarăta 

scrisoare me. la cinstita mâna dmsale vornicesăi Catrina Rosă- 

lioae. precum să s ştie că pentru un bordeiu ce miam făcul eu 

pe moşiia dmsale Pâhneştii ot Fălciiu. la care moşie neavându 

eu trebuințe sau amestec au vrui dumneei, ca să nu mă mai 

primască pe moşie dmsale să şăd în acel bordeiu, şi hotărân- 

dusă şi giudecata divanului ca să lipsăscu de pe moşie msale 

de vremi că nu mă primeşte, stăpâna moşii să şăd pe moşiia 

dmsale. am stătut cu mare rugămite cătră dumneei vorniceasa 

Catrina Rosăt, ca să nu mă lipsască di pe moșie dmsale acmu 

fiiadu vreme de iarnă, și să mă lase să şedu în bordeiul care 

niam făcut pănă la sfărşitul lunii lui Iunie, şi atunci să lipsescu 

pe pe moşie dmsale ca pără la vadeaoa ce să arată mai sus. 

sămi caut şi.săm îac aşezare la alt loc unde oi pute. şi dumneei 

încă au tăcut milă și nau trecut cu videre rugăminte me şi 

mau lasat să şed în bordeiu până la sfârșitul lunii lui lunie, şi! 

atunci negreşit se es de pe moșia dmsale, fără de nici un cu- 

vântu de răspunsu şi pentru credința am iscălit singur cu 

mâna me. 1781 Feb. 9. 

Zaharia Cehan post. 

“Ion Gordul vornic de poartă. 

“ Acestu zapis lam scris eu cu zisa Zahariei Cehan în divan 

gspod. 
Vasile diiac. 

Obs. Dacă Zaharia Cehan postelnicul venia nepot de văr al doile 

Saftei Rusetoaia, soţia marelui vornic lordachi Ruset, mort în 1719; acelaş 

Zaharia Cehan venia rudă mai departe Catrinei Rusetoaia, născută Cons- 

tandache, proprietara Păhneştilor din 1781. 

lordachi Ruset vornic era îrate cu Manolachi Roset vornic 

— Salita Racoviţă — leana Buhuș 

Stefan Ruset vornic 
= Arsachi 

Iordachi Rosei 

— Catrina Costandachi
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Deci Catrina Rusetoae, proprietara Păhneştilor în 1781, venia o stră- nepoată prin alianță Saitei Rusetoaie, iar cu Zaharia Cehan postelnicul n'a- vea, nici o legătură de sânge, nici chiar de răzeşie. 

LXXX. 1781 Iulie. (regeste). Carte domnească pentru Călmățui, mo- şia lui Enachi Kogălniceanul medelnicer, 
(Surete şi izvoade ms. VII. 9). 

pe. lar medelnicerul Enache Kogălniceanul, care au adus 
luminata carte mării tale (C. D. Moruz Vodă), în care mi se 
poruncește că au jăluit la măria (a, arătând că are pe o moşie 
anume Călmăţuiul ce s'ar îi megieșind cu moșia Tălăeșii, şi 
încă au mai şi arătat că şi din Tălăeşti ar fi având o giu- 
mătate de vairă cu deosebită scrisoare şi după luminata po- 
runca mării tale mergând la faţa locului am făcut cercetare a 
scrisorilor mede/nicerului Enache Kogălniceanul, în care arată 
moșia Tălăeștilor peste apa Călmățuiului despre apus supt mo- 
vile cu sat şi cu iaz, unde cere scrisorile acestea nu sau găsit 
întracel loc, fiind că scrisorile sale scriu movile şi o movilă mare ; 
dar la acest loc unde cere aceste semne sânt movilife îngemă- 
nate, căci cu acest nume mai mărturisesc oamenii bătrâni pre- 
cum că au auzit că sau numit din nechiu movila Geamănă, mai 
având movili îngemânate al doilea şi al treilea semn, adică să- 
pate în vârvu ; şi alăture mai sunt 2 săpături mari despre apus, 
care semne nu să numesc în scrisorile sale şi supt movila gea- 
mănă nu sau ailat iaz în Călmățui, cum nici săliște de sat şi 
acolo unde cere movila Călmăţuiul sau aflat Tălăeştii, şi unde 
arată că este moșia Tălăeşti este Codrești, a răposat. log. Razu. 
şi făcând ;cercetare cu amănuntul ca să putem aila şi moșiia 
Călmăţuiul a med. Enachi Kogălniceanul unde şi la ce loc să 
allă sau găsit doao movile în margine din gios a Tălăeștilor, 
din cari movile după arătare vânzătorilor moșii Codreştii să 
încep moşiile Mârzei diiacul, şi a /amandieştilor, şi după sem- 
nele ce să arată în scrisorile med. Enachi Kogălniceanu să cu- 
noaşte că și moșiia Călmăţuiul să începe tot de la un loc din 
coastele Tălăeștilor dinspre apus şi merge alăturea cu moşiia lamandieştilor până în gura Călmățuiului, având tot o stare a- 
cele moșii, măcar că iazul aice unde arată nu sau găsit, dar 
se înţelege că nau fost făcute supt movilă, ci lau făcut mai în      



gios în gura Călmățuiului, unde cum sau aflat; iar med. Enachi 

Kogălniceanul au arătat că acel iaz iaste pe altă moşie anume 

Codreștii ; dar sau găsit hotară vechi, cari caută drept în eză- 

"tură şi să cunosc aceli petre sănt rândul dispărţitor între moşie 

şi iazul rămâne pe moşia Călmăţuiul“.... | 

Din hotarnica vornicului de poartă Ioan Gordul pentru mo- 

şia Tălăeştii. 

LXXXI. 1781 Iulie 29. regeste, Pentru Zăiceşti. (moşia Buzeni IL, 31). 

„lără veleat, răvaş de. jalobă de la Iordachi Arhip asupra 

Kogălniceniţii“. 

Dintr'un perilipsis de acte şi scrisorii, „ce leam luat eu 

de la Toader Manole prin mâna dumisale nepot Vasile Timuș. 

Miron Vărnav. 
1781 lulie 29. 

LXXXII. 1783 Iuli 14. Scrisoarea diaconului Pavel din Râchi că va 

veni la divan la 26 Oct. să stea în judecată cu Enache Cogălniceanul med. 

pentru venitul a 7 ani de pe moşia Scrivulenii. 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu Bucureşti). 

Adec eu Pavel diiaconul ot Răchi sin Nechita Gaţulot Făl- 

cii, datam zapisul mieu înnainte preasfinţii sale părintelui E- 

piscopului de Huşi, Kir Jacob, şi înnaintea dumilorsale cinstiţi- 

lor boeri ispravnici ai Fălciului dumlui Vasile Costachi biv vel 

căminar, i dumlui Enachi biv vel stolnic i la mâna dumsale 

Enache Kogălniceanul biv vel med., precum să să ştie că viind 

dumlui cu luminată carte mării sale lui Vodă cătră dumlor is- 

pravnicii ţânutului, întru care carte li să poronceşte dumlorsale, : 

pentru o a cince parte de moşie, din Scrivuleni de la acest ţinut 

cea o trage dumlui med. Kogălnicean cu un hrisov de la Măriia 

sa Duca Vodă, care maş îi şi giudecat la divan în zilele ră- 

pousatului Gligore Ghica Vodă, hotărândui cu divanul, după 

cum arată anaforaoa dumlorsale veliţilor boeri ce iaste Ja mine, . 

“ care hotărăşte ca să o stăpânească med. Kogălniceanu aceia a 

cince parle, de care de atunce şi păn acmu suni şapti veari cu
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aciasta și nu lam fost îngăduit pe dumlui ca să ia ceava depe ? acea moșie, după cum sau dovedit înaintea preasvinţii sale pă- a rintelui Episcopului şi a dumlorsale boeriior ispravnici, acmu apu- | DR căndumă dumlor boerii ispravnici, cu acea carte gospod, ca să . EN : împlinească acel venit al med. după cum li să porunceaşte de A i către. măria sa Vodă am căzut cu rugăminte la dmlor, de miau Sia pus zi păn la steti Dimitrie arătând dumilorsale că mai am giu- Pa i decată cu dumlui med. Kogălnician pentru aciastă a cincea parte | im de moșie... ci cere dmlui cu acel hrisov, dând acest zapis la mâna Dă dumisale med. Kogălnician înnainte celorlalţi boeri ca Ja zăoa 
însămnată negreşit să mă aflu la divan ca să stau la giudecată ti fără chip de zminteală, iar cât pentru venitul a toată moşie, a- Pi ceştia den iastă vară mam rugat și eu sângur dumilorsale boeri- | lor de sau orânduit doi oameni Străini de treabă, ca să strângă n E și să stea poprit, păn ni sa curma cu divanul şi atunce de nu NR voiu dovedi voiu rămâne ruşinat, şi voi da toată paguba şi ic i cheltuiala ce va fi curs. dumisale med., Kogălnicean, întraceaste 
şeapte veari, ci nau luat nimică fiinq că au triimis îniratâtea 
rânduri și nu mam supus, viind şi însuşi dumnealui med. tri- 
meaţândumi și câteva răvașă de la răposatul părintele Vlădica i cea au murit şi cartea dumilosale boiarilor caimacani şi iarăşi Pi nu i sau dat nimică; iar nemergând la 7â... după cum mam 
legat printracest zapis, atunce să aibă dmlui med. ami trimite 
om gospod cu grele ciobote, şi:sămi eu și căzuta certare, şi pen- - 
tru mai mare credința am iscălit şi eu şi alţii cari sau întâm- Ru plat ca să să creadă. ” 

    

  

  

n
.
 

, 1783 luli 14. 
lerodiacon Pavăl. . 
Andreiu logofăt mam tâmplat la făcutul acestui zapis. 
Enachi logotăt mam tâmplat la făcutul acestui zapis. i 
Lupu diiac ot ţinut Fălciului mam întâmplat îaţă cându sau | făcut acestu zapis cu zisa diaconului Pavăl. AL, 
Mardarie polcovnic martur când sau iăcut acest zapis. 

Pavel logot ot Episcopie am fost faţă când asămine au măr- d 
turist diiaconul din gură înainte preastinţii sale părintelui Epis- pi 4 copului apucândusă că va urma întocmai după cum scrie în aie 
zapis. 
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LXXXIIL. August 19. Man.. Dimachi stol. prin anatora cercetează pri- 

cina dintre Saita Kogălniceniţa stolniceasa şi Vărnăveşti pentru Buzeni o 

Botoşani), Buzeni II. 32). 

Pre înălțate Doamne, 

Luminată carte mării tale cu multă plecătune am luat, întru 

care mi să poroncește, pentru jaloba cau dat cătră măriia ta 

Vârnăveșiii şi cu alte neamuri a lui Iordachi Arhip, arătând că 

la ţinut acesta al Botoşanilor ar îi având gumătate de sat de 

Buzeni cu scrisori, care acmu sar îi cuprinzând cu stăpânire de 

cătră dumneei Safta Kogălnicenița fără de nici o dreptate, să 

chem de față amăndoi părţile atât pe dumneei Safta cât şi pe 

neamurile lui Iordachi - Arhip. şi făcând cu amăruntul cercetare, 

din scrisori dovezi şi mărturii ci ar îi având, după cum voiu 

cunoaşte a îi cu dreptate gudecând să dau şi mărturie la parte 

ce se va cădea, iar neodihnindusă cu gudecata ce le voiu 

face puindule zâ de soroc, din preun cu mărturia ce voiu da 

să vie la divan ca să li să hotărască pricina. După luminată 

porunca mării taje chemând de îaţ pe dumneei sfol. Safta Kog. 

fiind şi Miron Vârnav şi cu preutul loan ot Dumbrăveni cu îraţii 

lui. carile aceştia se trag din Dumitrașco din Ipotești, cel din- 

tăiu stăpânitor al Buzenilor, 'întăiu am întrebat pe dumneei Stol- 

niceasa ca săm arăte cu ce stăpâneşte satul Buzenii; dumneei 

miau arătat un zapis din veleatui 7268 Mart 12, în care adeve- 

reşte Grigoraş Arhip văr primar. lui Iordachi Arhip cum că au 

vândut de istov tot satul Buzenii, în toate semnele și hotarăle 

lui drept 500 lei dmsale Stolnic Costandin Kog. care zapis 

este iscălit de acest Grigoraş Arhip şi de soțul său Mariia, iar, 

din niamurile sau rudeniile lui, nu sunt iscăliţi nimeni făr de 

cât sânt iscăliți martorii Calistrat arhimandritul, şi Toader Silion 

med. şi Gheorghe Carp polcovnic şi un Andreiu Coșuţian. Aşij- 

derea miau mai arătat o carte'de mărturie de la dmlui răposa- 

tul loan Bogdan vel logofăt din velet 7269 lunie 27 în care a- 

rată cum că în câteva rânduri sau silit pi Iordachi Arhip, ca 

să de bani dumisale stol. Kog. ori să iscălească în zapis, şi nici 

bani nau vrut să dia nici-să iscălească. Aşijderia miau mai a- 

rătat un răvaş, iscălit de Iordachi Arhip din velei 1760 luli 30 

care scrie cum că pentru moșie &au văndut vărusău Grigoraş 

Arhip anume Buzenii dmsale stolnic. Costandin Kog. fiind că
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este triabă între dănşii. păn sa alege altă pricină, pentru o bu- 
cățe de moşăe de Oroşăni au rămas de nau iscălit în zapis, 

iar alegândusă aceia după cum este hotărât între dânșii să aibă 
a iscăli şi el în zapis; am zăs lui Miron Vărnav și celorlante 
neamuri a lui Arhip ce au să răspundă înpotriva scrisorilor ce 
arată dumneei Safta Kog. şi ei întăi miau arătat o carte de 
gudecată iscălită de dmnalui Manolache Costache vel logafăt, i 
dmnlui Mihalache Stuza vel vornic, cum şi dmnalui Lupul Balş 
biv vel logofăt, fiind la acea vreme vel vornic din velet 7271 
Iulie 1, pentru multă gudecată şi pricină tau avut Iordachi Ar- 
hip şi cu cumnatăsa Marie femeia lui Grigore Arhip, atât pen- 

tru alte moşii. cât şi pentru această moşie Buzenii, în care carte 
hotărăsc dmlor boierii cum că după cum sau dovedit înaintea 
dmlor, au rămas buni moștenitori Iordachi Arhip pe &umătate 

de sat de Buzeni cum și pentru ceialantă &umătate de sat iarăşi 

- de Buzeni partea lui Grigoraş Arhip, iam dat âmnalor protimisire 

lui Iordachi Arhip ca rudă ce este să întoarcă banii dmsale stolnic 

Costandin Kog. însă să să prețăluiască atastă gumătate de sat Bu- 

zenii şi cât va face atăt săi dea Iordache Arhip, iar pentru ceilanţi 

bani cât au dat dmlui mai mult săş întrebe cu cel ce iau vândut. 

osăbit miau mai arătat o anatora iscălită de dmlui Stefan Ruset 

vel togotăt i dmlui loan Palade vel! vornic i dmlui Enache Cos- 

tandache vel vornic i dmnlui Vasile Razu hatman i dmlui loan 

Canta vel logotăt, îiind la ace vreme hatman, scrisă din velet 1761 

Săpt. 20, pentru &udecata tau avut Iordache Arhip cu dmlui stol. 

Kogălniceanu la divan, în care anatora hotărăsc dmlor boerii 

cum că dmlui stol. Kogălniceanu să stăpâniască după cumpă- 

rătura 6au cumpărat numai gumătate de sat, de Buzeni, parte 

lui Grigoraş Arhip iar &umătate de sat să rămâe la stăpânire 
lui lordache Arhip, dar anatoraoa atasta nu este întărită cu 

pecetea domnească. Pentru care am întrebat pe Miron Vărnav 

Şi pe ceilanţi şi ei miau arătat cum că îndată ce sau ăudecat | 
Iordache Arhip la divan cu dmlui stol Kogălniceanu şi făcân- 
duisă anatorao aşteptând vreme ca să să întăriască şi cu pe- 
cetea gd, fără zabavă sau întâmplat de sau bolnâvit Iordache 
Arhip de vărsat şi au şi murit, şi dintracastă pricină au rămas 
anatorao neîntărită cu pecetea gd. am mai întrebat pe Miron şi 
pe ceilanţi, fiind că au cărţi ca acestea de hotărâre pentru ata 
Bumătate de sat de Buzeni cum de au sulerit ei păn acmu cu 

ae e.
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stăpânire pe dmlui stol. Costandin Kogălniceanu şi nau zăs 

nimica, ei miau răspunsu cum că atuncia după ce sau întâmplat 

şi moarte lui Iordache Arhip, fiind ei făr de vărstă (scris 

peste: neadunaţi) şi începândusă și oştirile, toate scrisorile cau 

“avut Iordache Arhip au rămas pe mâna unui Toader Manole 

mazil ot Dorohoiu, fiind el epitrop lui Iordache Arhip şi păn 

acmu au stătut la dânsul, şi acmu luîndule sau apucat de &u- 

decată, deci văzând atit scrisorile cât şi răspunsurile de amân- 

doi părţili, am socotit că lui Iordache Arhip i sau făcut strâm- 

bătate de cătră vărusău Grigoraş Arhip cu vănzaria moşăei 

aceştiia, mai ales pe &umătate de sat partea lui, fiind că deo- 

săbit miau mai arătat o împărţală din velet 7249 Iulie 20 iscă- 

lită de Joan Başotă sulger şi Neculai Talpă comis, cari au făcuto 

din poronca gd. între Lupul Arhip şi între Gavril Arhip şi Pa- 

raschiva sora lor, în care împărţală arată cum au socotit că 

este cu cale a să împărţi aceşti fraţi, și ce moșăi li sau venit 

în parte fieştecărui, iar pentru o parte de moșăe Oroșăni cau 

tost văndut Lupul Arhip tatul lui Iordache Arhip nimic nu po- 

meneşte, din care împărţală să înţălege că pentru ata parti din 

Oroşăni au avut ei răiuială mai înnainte, și pentru aceia nu 

pomenește în împărțală, și liam hotărât ca dumneei Safta Kog. 

ori să arăte adevărata iscălitura lui Iordache Arhip, cum că cu 

“voia lui este vănzarea atasta tau vânduto vărusău Grigoraş 

Arhip, ori să se urmeze dup carti de &udecată, şi după anato- 

rao ce au rudele lui Iordache Arhip la mâna lor, adecă gumă- 

tate de sat să stăpâniască dmneei Safta kKog. după cumpără- 

tura ce are, și umătate de sat să stăpâniască rudele lui lorda- 

che Arhip, dar dmneei stol. Safta kog. au răspunsu cum că 

altă. iscălitură a lui Iordache Arhip nu are, şi de a şi rămâne 

ca să dea gumătate de sat de Buzeni, păn nu să va &udeca la 

divan nu va dao. deci văzând că nu să priimeşte dmneei, cu 

ăudecata de aici, şi văzând că acastă vânzare de moşăe este 

de 21 ani, am socotit şi eu că acastă hotărâre trebue să o facă 

numai divanul. şi liam pus zâ de soroc ca la 14 zile a lui Săpt. 

să s afle la divan să s &udece şi nam lipsit a înştiința pe 

măria ta, si anii mării tale să fie de la Dumnezeu mulți şi pre 

fericiţi. 1781 August 19. 
Al mării tale pre plecat slug 

Manolache Dimache stolnic.
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LXXXIV. 1783 luli 14. Mărturia ispravnicilor de Fălciu în chestia pri- 
cinii între Enachi Cogălniceanul med. şi Pavăl Diaconul pentru venitul pe 
6 ani a unei a 5-a părți din Scrivuleni. 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, București). 

Adiverim “cu această scrisoare a noastră că viindu aice la 
ţinutul Fălciului la noi dumlui Enache Kogălniceanul biv vel med. 
cu o luminată carte leagată a mării sale lui Vodă, întru careni 
să porunceaște să aducem de faţă pe un Pavăl diiaconul sin 

- Nichitei Gaţul de la Râpi și să cercetăm pentru o a. cincea parte 
de moșia Scrivuleanii cea o ceri numitul boeriu cu hrisov de la 
Duca Vodă 1), pentru care moşii ar fi avut și giudecaltă la di- 
van în zilele răpoosatulu Gligorie Ghica Vodă, cu acest numit 
diiacon, după cum arată anatoraoa ce este la mâna lui, şi de 
atunci sau hotărât prin anaiuraoa aceaia de dumlor veliţii boeri 
ca să stăpânească dumlui med. Kogălnicianu aceia a cince parte 
şi fiind că de atunce şi pân acmu au trecut 6 ani la mijloc, 
şi dumsale med. nu iar fi mai dat nimica de pe acea parte a 
dumsale, pentru care ni să poroncește ca să! aducem de faţă 
şi să cercetăm căutândui și anatoraoa ce are la mână, şi de sa 
dovedi că este așa să înplinim acel venit al med. pentru care 
cercetând nau tăgăduit şi numitul diiacon, că nu esti aşa, fără 
de cât zicând că mai are giudecată cu dumlui med. Ja divan, 
pentru aciasta a cincea parte |, carii i sau pus şi zi la sfete De- 
mitrie ; prin zapis ce au dat înainte noastră la mâna dumisale 
med. Kogălniceanului, ca să să afle la divan să să giudece pen- 
tru aciasta a cince parte cea sau zis mai sus din Scrivuleani, 
iar peritru ca să nu rămână dumlui med. Enachi Kogălnicean 
păgubaş de venitul moșii din anul acesta, cum şi de ceialaltă 
ce au trecut, după cum ni să poronceaște fiindcă nau luat nimică 
sau orânduit doi oameni de ispravă cu ştire noastră ca să steă 
la strânsul venitului acei. moşii numai a Scrivuleanilor, ca să s 
strângă toate câte vor fi şi să stea poprite, în sama lor păn îş 
vor mai căuta giudecata iarăși cu divanul şi atunce după ho- 

1) Ispisocul de la Duca Vodă e din 7179 Sept. 20 (1670) şi e tipărit 
mai sus la pagina 17. In 1670 Vasile Cogălniceanul străbunul străbunului 
lui Enachi cumpărase a 5-a parte din Scrivuleni cu 2 boi şi 2 taleri de Ja 
Luchian Scripcă. 
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tărârea divanului îş vor lua îiiște carea cele ce va hotărâ, şi 
pentru aciasta am dat și noi aciastă mărturie a noastră ca să 
s creadă. 

1783 luli 14. 
Vasile Costachi căminar 

Enachi stolnic , - 

Notă : mărturia ispravnicilor de Fălciu a dumisale Vasile 

Costachi Enachi stolnicul. 

LXXXV. 1783 Noembre 4. Cartea lui Alex. C. Mavrocordat Vodă 

cătră ispravnicii de Fălciu să cerceteze pricina dejmei pe 6 ani, ce Pavăl dia- 

conul cu ai lui o iau în satul Scrivuleni pea5 partea med. lanachi Kogă!- 

niceanu. ! 

(Arhiva Mih. L. Kogălniceanu Bucureşti). 

loan Alexandru Costandin Voevod. bojiiu milostiiu gospodar 
zemli Moldavscoi. 

Credin&os boeriul domniei mele. dmlui lanachi biv vel stol- 

nic ispravnic de ţinut Făiciului sănătate, fiindu că Ia divan înaintea 

dumilorsale veliţilor boeri au avut giudecată med. lanachi Kog. 

şi cu Pavăl diiaconul de la acel ţinut, răzăşi de Scrivuleni. pentru 

o a cincea parte din bătrânul Luchiian Scripco din moşiia Seri- 
vuleani. de la acel ţinut, ce iaste a med. Kog. precum sau do- 
vedit atât dintrun ispisoc din anul 7179 Sept. 20 de la domniia 

sa răpoasatul Duca Vodă cât şi dintro carte de giudecată din 

anul 1777 luni 27 de la dmlor veliţi boerii ai divanulul acei vremi 

ce sunt trecuţi la mijloc 6 ani. pentru care au arătat med. că 

de la giudecata aciasta până acmu răzăşii acei moşii cu tărie 

-iau luat venitul de pe această. parte a sa de moşie, și au scos 

şi câteva cărţi gospod, cătră ispravnicii acelui ţinut, casăşi pli- 

" nească dijma de la răzeşi şi ei nu sau supus a o da, şi iaste 

păgubaş pănă acmu, şi au cerut ca să aibă giudecată şi drep- 

tate, pentru care la întrebările ce sau făcut de cătră dnlor ve- 

liţii boeri lui Pavăl diiaconul, au răspunsu că moşiia aceasta 

Scrivulenii umblă în trei bătrâni, din care un bătrân iaste Lu- 

chiian Scripco, şi sar îi împărțind în cinci părţi, şi aceia a 

cincea parte iaste direaptăa med. Kog. dar au arătatcănu sar 

îi stăpânit întraceşti 6 ani tot de răzăşi, şi că doi ani ar îi luat
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med. dijma, de pe toată moşia aceasta și pentru aceia acum 
răzăşii îi propresc dejmă de pe partea de. moşie ca săşi împli- 
nească paguba lor. det peniru ca să lipsască pricinile din mij- 
loc de cătră dmlor veliţii boeri sau hotărât ca să s măsoare 
toată moșiia aceia. şi suma stânjânilor ce va eşi, la măsură- 
toare, să s facă în trei părţi, din care oa treia parte să s facă 
în cinci părţi şi a cincia parte să să de med. Kog. despre mo- 
şiia ce mai are acolo, iar patru părţi dintraceia a treia parte să 
rămâe a răzășilor; drept aceia scriem Dle din mazilii acelui ţinut 
să rânduești oameni de ispravă și cu îrica lui Dumnezeu ca să 
meargă la stare moșii. unde fiindu toţi atât răzeşii cât şi vechi- 
lul med. să măsoare toată moşia Scrivuleni, la un locu, şi 
suma stânjenilor ce va eşi să o îacă în trei părți, din care o 
parte să o îacă în 5 părţi, şi a cincea parte să o dea med. 
alegându de o parte despre cialaltă moşie a sa și să dea, şi 
mărturie hotarnică pe obiceiu, iscălită şi de dia, apoi să cer- 
cetezi de sau trimis med. om ca săi strângă venitul şi răzăşii 
nu lau îngăduit şi în tăriia lor iau stăpânit partea de moșie, şi 
cât venit au luat cum și întracei 2 ani ceau arătat numitul 
diacon, că au stăpânit med. iarăşi să cercetezi câtă parte au 
stăpânit şi de va îi stăpânit mai mult de cât i sau căzut, cât 
va îi stăpânit mai mult să scazi din venitul ce vei dovedi că 
vor îi luat răzeșii de pe partea med. de moşie şi cât va mai 
rămâne, asupra răzăşilor să împlinești şi să dai la vechilul med. 
atasta scriem. | 

Pecete domnească în tuş roş: 1785 Noembre 4 
IG. aa 
RET. BB, 

1782 
Cap de bou-pasere. 

Ilie Costachi haim. post. 

sau trecut la condică. 

Obs. După arătările diaconului Pavăl moşia Scrivuleni ar îi umblat pe 
3 bătrâni, de şi Scripco din 1500 a avut 4 copii: Spiridon, Pavăl, Ana şi Ilea. 

  

Scri | vule | mii 

"3 '/s [3 
Luchian Scripco 
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LXXXVI. 7784 August 13 (Iaşi). Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă 
cătră isprăvnicia de Fălciu să aleagă şi să stălpască părţile lui Enachi Co- 
gălniceanu med. din Scrivuleni despre alţi rezeşi. 

Noi Alexandru Costandin Voevoda, bojiiu milostiu gospo- 

daru zemli Moldavscoi. Cinstit credincioşi boerii domnii meale: 

dumlui Costin Catargiu! biv vel spatar i dumlui Grigoraş Cos- 

tache biv vel pah. ispravnici de ţinutul Fălciiului sănătate. Fiind 

că după giudecata ce au avut în anul trecut la 1783 Noembre 4 

înainte dumlor veliţilor boeri medelnicerul Enachi Kogălnicianul 

cu un Pavăl Diacon, răzeş de Scrivuleni, sau dovedit că med. 

Kogălniceanu în hotarul moşii aceştie are o a cincia parte din 

bătrânul Luchiian Scripcă, pe scrisori ceau arătat medelnicerul, 

şi după hotărârea giudecăţii sau scris atunce osăbită carte dom- 

nii meale cătră stolnic Enachi, fiind ispravnic la Fălciu ca să 

rânduiască mazili să aliagă acea parte a medelniceriului, şi să 

o lipască lângă altă moşie ce mai are medetniceriul acolo, cum 

şi venitul ce să va dovedi că au luat răzeşii de pi parte me- 

delniceriului în vreme când med. şau trimes vichil acolo iarăș 

să să împlinească, cum pe largu arată carte domnii meale ace 

de atunce. Acum dar arătând medelnicer că nici o cercetare până 

acum nu sau tăcut, pentraceaia dară iată scriem dumv. să ce- 
tiţi cartea domnii meale acea de atunci şi după hotărâre ce să 

cuprinde prin aceiaşi carte întocmai să urmaţi şi să rânduiţi 

mazili, pe cine veţi socoti ca să meargă la îaţa locului să a- 

liagă deplin acea a cincia parte din bătrânul lui Scripcă, după 

hotărâre giudecăţii şi să o stâlpască şi cu pietre hotară lângă 

cealaltă moșii a medelnicerului. Apoi şi venitul ce să va do- 

vedi că au luat răzeşii prin cercetare ce vor face iarăşi mazilii 

la faţa locului, dumv. iarăși să împliniţi cea îi cu cale, dând și 

mărturie pe largu la parte ce să va cădea și să căutaţi dmv. 

ca să dați sfârșit pricinii aceştiia, odihnind şi pe o parte şi pe 

alta după dreptate ce să va cădea ca să nu mai.jăluiască. A- 
ceasta scriem. 

let 1784 Avg. 13, 

sau trecut la condică - 

în dos: ! 

Cinstit credincioşi .boerii domniei meale dumlui Costin Ca- 

targiu biv vel spatar, i dumlui Grigoraș Costachi biv vel pah., 
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ispravnici de ţinutui “Fălciului datesea zdravie — procii vel lo- 
gotăt — med. Kogălniceanu. | 

Pecete în ceară cu stema Moldovei și Munteniei. 

(Apud N. Iorga Studii şi doc. XXI 257). 

LXXXVIL. 1784 August 26. Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă 
cătră ispravnicii de Fălciu să cerceteze pricina dintre Pavăl diacon şi stol- 
niceasa Salta Kogălniceanu pentru Scrivulenii şi Brătenii de la Fălciu şi să 
le iacă hotarnică. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

IG Alexandru Constandin Voevoda. bojiu milostiu gospo- 
daru zemli Moldavscoi. 

lubitorule de Dumnezeu și rugătorul nostru svinţie Ta Kir 
lacov. Episcopul al svintii Episcopii Huşii, i cinstit și credin- 
cioşi boerii domniei mele dmlui Costin Catargiul biv vel spatar, 
şi dmlui Gligoraş Costachi biv vel pah. ispravnicii de ţinutul 
Fălciului sănătate, să face ştire svinţii tale şi dmv. că domnii 
mele au jăluit stolniceasa Safta, a răposat. stolnic Constandin 
Kog. arătând că tragi mari supărare şi asuprială de cătră un 
Pavăl diaconu îicior Gaţului. 'din satul Răpile de la acel ținut, 
că având stolniăeasa o parte de moșie de pe soţul său stol, 
Kostandin Kogălnizanu strămoşască în sălişte Brălenilor cum- 
părătură cu vie şi cu livadă. dimpreună cu alţi răzeși şi avându 
şi acest diacon moşia lui Scrivulenii acole alăture, prin taină 
şar fi luat un vornic de poartă săş hotărască moşia lui Scri- 

„vuleni și nevrându să deâ de ştire împrejuraşilor, ca să meargă 
faţă cu scrisorile după obiceiu, cu hotărâre ce au făcut moşii 
lui, ar îi intrat şi în hotarul Brătenilor, şi iar fi cuprinsu toată 
moşia ce are acolo cu vie și cu livadă, deau rămas numai cu 
scrisorile. Peniru care cerşindu să aibă dreptate, scriem svinţii 
tale şi dmv. viindu acolo vechilul stol. cu scrisorile ce a fi a- 
vând, să chemaţi de faţă şi pre acel diiacon cu scrisorile sale. 
cărora făcândule cu amăruntul cercetare şi dovedindusă că cu 
moşia lui Scrivulenii au intrat în hotarul Brătenilor cu asupreală 
să rânduiţi din mazilii pe care or îi oameni de ispravă şi cu 
ştiinţă la hotărât moșii să meargă la stare locului, unde che- 
mând de îaţă răzeșii i megiași şi alți împregiuraşi, să facă şi 
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acolo cercetare şi atlândusă împresurare ce sa îi făcut să îndrep- 
tezi puind şi pietre hotară dispărțitură între moșie Scrivuleni şi 
între Brăteni, însă de na îi pricină şi a fi cu primire despre 
toate părţile iar de a naște pricină pietre hotară să nu pue 
însă cele ce ar îi pusă să nu să scoată de la locul lor, ce după 
cercetare cu amăruntul ce vor face aflândusă drepti marginile 
moşii Brătenii pe unde au îmblat din vechi, şi locul acel de 
pricină să s măsoare aceli doai moşii Şcrivulenii şi Brătenii 
cu stânjăn atât în lung cât şi în curmeziș, câte pe trei locuri 
la capete şi la mijloc, şi să facă şi hartă înţăleasă de stare a- 
celor moşii, cu arătare a toate sămnelor, siliştilor. pietre hotare 
vechi şi sumele stânjănilor şi locul de pricini, toate să s arăte 
la hartă. cari hartă aducânduo la svinţia ta: Episcop, i la dmv. 
is. şi cercetânduo de va îi adevărată şi întocma tăcută după 
cum a îi curgere moşiilor să o încredinţaţi cu iscăliturile, care 
dinpreună cu deosebită mărturie ce veţi da la mâna vichilului 
stol. să daţi și harta. arătândusă și la mărturie toată pricina 
pre largu, puindusă şi zi de soroc acelui diiacon şi altora cari 
vor îi pricinuitori, ca cu scrisori dovezi ce vor ave să vie la 
divan, să li să caute giudecata, aceasta scriem. 

|t 1784 August 26. 
]. p. domneşti 

Ie fla 

RET. BB Procit vel logotăt 

1782 sau trecut la condică 

cap de bou pasere. 

LXXĂVIII. 1784 Sept. 14. Mărturia hotarnică pentru Brăteni şi Scri- 

vuleni, după cea a lui lon Gordul şi Caracaş din 1779 Noembre. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

| Din luminata poroncă preaiînălțţat domnului nostru Alexan- 

dru Costandin Voevoda ni se poroncește de cătră preasvinţia sa 

Episcopul de Huşi, Kirio Kir lacov, şi de cătră dmlor boerii is- 

pravnici acestui ţinut al Fălciului. dmlai Costin Catargiul biv 

vel spătar, i dnlui Gligoraş Costachi biv vel pah. fiind că dm- 

neej stolniceasa Safta a răpoasatului stolnic Costandin Kog. ar 
îi trimiis o luminată carte mării sale lui Vodă, întru care sar
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fi jăluit că avâna o parte de moșie cu vie, și cu livadă, în sat 
în Brăteni, la acest ţinut de la soțul dsale cu scrisori şi un 
Pavăl diiacon ducându pe taină un vornicu de poartă hotarnic. 
de şau hotărât moșie lui Scrivulenii, cari se loveşte în capite 
cu acasta, nar îi dat de ştire împrezuraşilor ca săş fi trimis Și 
dmneaei scrisorile, și cu hotărâtura ce au făcut iar fi luat toată 
moșia dmsale cu pomeţi cu vie cu îot, de care fiind noi rându- 
iți Irimia căpitan, i Toader căpitan, i Neculai Agăritu, i Gri- 
goraş Hortolomei- şi Vasile Onotrei căpitan, am cezut scrisorile 
dmisale stolnicesei de leam văzut care scrisori nau nici o pri- 
cină sunt drepte pe parte ce au luat acel Pavăl Gaţul diiaconul 
i Mihalachi nepotul său din Brăteni de iau făcut Scrivuleni, şi 
cerşind ca să ne arăte scrisorile ce are să le vedem și noi 
în ce chip scriu, care şi la aceaste ni leau arătat unele, macar 
că nu iaste trebuință că iarăşi din poroncă sau mai cercetat a- 
ceste pricini de dmlui med. Gavril Caracaș fiind ispravnic acelui 
ținut, dimpreună cu câţiva mazăli de ai rioștri și fiindcă sau cerce- 
tat scrisorile a amândoat părților atât a lui Pavăl Gaţul diaconul, 
pe Scrivuleni, cât şi a răzăşilor de Brăteni şi după cum sau cu- 
noscut după ce au hotărât vornicul de poariă lon Gordul sau 
făcut mărturie la mâna răzăşilor de Brăteni, iscălită de toţi, care 
mărturie să va vede că îiind față med. Cărăcaş ni să mai 
poronceşie fiind că iasti pricină între Scrivuleni și între Bră- 
teni, dacă nu să vor pute învoi să s măsoare acesti doi moşii, 
şi după poroncă sau măsurat, făcând şi hartă cu soma stân- 
jânilor arătândui și toate semnele şi pietrele, şi săliştele din 
vechi. care după arătare împregiuraşilor asamănă că din vechi 
ar fi fost tot o moşie, ce după hartă fiind asămene cu stare 
locului vor alege scrisorile fiind că hrisoavele vechi arată că 
Scrivulenii nau fost ci numai Brătenii, şi sau cunoscut că păr- 
ţile stolnieeasei Saitei din Brăteni sau fost împresurat cu parte 
lui Pavăl diiacon din Scrivuleni, de care după cum sau cu- 
noscut de noi rămâne dmneei stolniceasa Saita. Kog. să stăpâ- 
nească părțile dsale cu pace și după cunoștința noastră am 
dat și noi atastă mărturie hotarnică în care neam iscălit ca să 
s crează. 

1784 Sept. 14. 
- Irimie căpitan, Neculai Agarici,  Gligoraș Hortolomeiu, 

Toader Bătcă mazăl, Vasăle Onotrei căpitan, . 

7 
p 

 



— 96 — 

LXXXIX. 1784 Sept. 14. Mărturie hotarnică de alegerea bătrânilor din 
Scrivuleni şi şe dă medelnicerului Enache Kogălniceanu a 5-a parte din a 
treia parte — 35 stânjeni. 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, București). 

Din luminată poronca preînălțatului domnului nostru loan 

Alexandru Costandin Vodă fiind noi 5 mazili orânduiţi, de dum- 

lor ispravnicii acestui ţinut a Fălciului ca să mergim după lu- 

minata carte mării sale lui Vodă ce au adus dumlui Enache Ko- 

gălniceanu biv vel med., în care carte să poroneește de cătră 

măria sa, fiind că au avut dumlui med. Enachi Kogălnianul giu- 

.decată la divanu înainte dumilorsale veliţilor boeri cu un Pa- 

văl Gaţu! diiaconul de la acest ţinut, -al Fălciului din sat din 

Brăteni pentru o parte de moşie din Scrivuleni, iarăși de la a- 

cest ţinut, ce sau fostu hotărât cu giudecata ca să să dea cin- 

cea parte dentrun bătrân din trei bătrâni ce au arătat că umblă 

aciastă moşie din bătrânul lui Luchian Scripco. Ce după lumi- 

nata poronca mării sale am mersu la fața locului, eu Eremia 

căpitan, i Toader Bătcă căpitan, i Neculai Agarici mazil, i Gli- 

goraşo Hortolomeiu, mazil, i Vasile Onoireiu căpitan, şi am a- 
dus de îață pe acel Pavăl Gaţul i pe Mihalachi a Popii nepotul 

său, răzeși din Scrivuleni dinpreună şi cu alţi împregiurași de 

acolo, şi măsurând capătul moşiei despre răsărit din piatră în 

piatră după cum au testu hotărâte din vechi sau allat curmezi- 

şul 17 pol îunii, şi funia de 30 stânjeni şi stânjănul de opt palme 

domneşti, care vine la trei bătrâni câte 5 lunii 24 stânjeni, de 

fieşie care bătrân şi scoţândusă parte dumisale med. Enachi 

Kog. a cincia parte dintrun bătrân i sau venit partea dumisale 

35 stânjeni parte din sus despre Ghidişăni: şi sau pus piiatră în 

fund de sat de sau depărtat de cealaltă moşie, arătând dmnelui 

med. că pe această parte au fost casele strămoşului său a lui 

Vasile Kogălniceanu. 

Aşijderea sau măsurat şi al doilea măsurătoare mai la . 

mijloc iar după piatrele vechi şi sau mai atlat îunii 20 tot câte 

30 stânjeni funie, care împărţindusă şi aceste pe trei bătrâni sau 

venit pe îieşte care bătrăn câte 6 îunii şi 20 stânjeni şi scoţân- 

duse şi de aice a cincia parte dintrun bătrân iarăşi dmisale 

med. Kog. i sau venit 40 stânjeni tot despre Ghidişeni lângă 

selişie ce sau arătat mai sus veache şi sau pus piatră împotriva
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ceai veche, tot curmezişul arătând că are săș tragă părţi şi din 
Ghidişeni cu giudecată şi de aice trecând părăul Lelivei în spre 
apus în dial iarăşi sau măsurat din piiatra cea veche la vale 
culmea dialului până în malul părăului Sătoaii, împotriva unei 
pietri de pesti Sătoaea în costişă care piatră dau samă că ar fi 
pus acest diacon cu Ion Gordul vornic de poartă pe hotarul Bră- 
tenilor nefiind răzeşii de faţă şi sau atlat iarăşi funii 19 viind 

„pe fieşte care bătrân este 6 funii şi 10 stânjăni care iarăşi sau 
venit în parte dumsale med. scoțând a cincea parte i sau ve- 
nit 38 stânjăni, și sau pus piiatră și fund, şi sau măsurat şi tot 
lungul de la răsărit din capul hotarului pân la apus în dial peste 
părăul Lelivii unde sau infundatu moşie în pisc între Leliva 
şi între părăul Sătoae, unde să loveşte moșiia Scrivuleanii cu 
moşiia Brătenii şi sau aflat 29 de îunii şi 50 poi. stânjăni, ma- 
car că noi nu niam uitat după cum au stăpânit din puţina vreme 
încoace acest Pavăl Gaţul diaconul cu nepotul său Mihalachi 
pe hotărâtura vornicului Ion Gordul, cari trece peste vale Bră- 
tenilor peste apa Sătoai şi să sue în deal, şi la aciasta sau 
priimit și med. lanachi Kogălniceanu! auzind că lungul moșii 
Scrivuleanilor nu mai peste părâul Lelivei trece în dial, şi după 
cum am socotit a îi cu dreptul, am dat şi noi aciastă hotarnică 
la mâna dumisale md. casă să criadă, și care niam iscălit și noi 
Şi câţi sau aflat acolo. 

It. 1784 Sept. 14. 

lrimiia căpitan, Neculai Agarici, 
Toader Batcă mazil, Vasile Onoirei căpitan, 
Eu Iordachi Zaharia mam tâmplat față. 
Eu Ilie Zaharia mam tâmplat față. 
Eu Ioniță Buştiuc mam tâmplat faţă. 
Gligoraşco Hortolomeu maz. hotarnic. 

„Viind mazilii acestea de mai sus arătaţi, înainte noastră 
şi mărturisând în frica lui Dumnezeu, au hotărât şi au ales parte 
dumisale med. Cogălniceanul, şi iau dat despre Ghidişeni după 
cum să poroncește prin luminat carte mării sale lui Vodă, din 
bătrânul lui Luchiian. Dar diaconul Pavăl Gaţul au pricinuit zi- 
când să nu i să de parte dumisale despre Ghidişani, unde au 
îost sălişte veche strămoşască, ce să i să de după Brăteni, care 
ace parte ce zic ei să să de despre Brăteni, întră în moşiie Bră- 

Surete și Izvoade XXV. | 7 
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teni, fiind că moşia Brătenii este a altora şi dumlui med. nu 

sau priimit, şi după arătare mazililor din gură, aşe după ho- 

tarnica aciasta aşa am găsit și eu cu cali și cu dreptate şi am 

iscălit. „Costin Catargiul spătar | 

XC. 1786 Febr. 5. Enachi Kogălniceanu stolnic aduce în perilipsis 

documentele moşiei Ghidişeni. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Perilipsis de toate scrisorile pe giumătate de sat de Ghi- 

dişeni, ot ţinut Fălciului, ce au arătat dmnelui stol. Enachi Kog. 

cum arată în £os. 1786 Feb. 5. 

— O carte domnească de la măriia sa loan loan Neculai 

Vvă. părintele măriei sale din 7254 lunie 22 dni (zile) scriind cătră 

Vasile Kog. părintele dmsale stolnic. şi cătră alți îraţi ai săi să fie 

volnici a stăpâni giumătate sat de Ghidişeni. cari sânt 39de ani !). 

— O mărturie de la câţiva împregiurași pentru stăpânirea 

aceştii gumătăți de sat de Ghidişeni parte din gios, scrisă cu 

slova lui Cheșco uricarului din let. 7255 Aug.7. cari sânt 38 de ani?). 

— O carte domnească de la măriia -sa Mihai Racoviţă 

Vvd. de stăpânire iarăşi pe atastă giumătate de parte de Ghi- 

dişani din let 7227 Oct. 30. cari sânt 67 ani 3); | 

— O carte domnească de la măriia sa Vasile:Vvd. cum că 

au cumpărat lon Kog. parte de ocină de la Ghidişani ce din 

gios de la izvoară în gios până în locul lui Voicu, şi sau aflat 

şi despre ace parte de locu cum au cumpărat let 7151 April 28. 

cari sânt 142 ani 4). | 

_— O carte domnească de la măriia sa Vasile Vodă de stă- 

pânire pe giumătate de sat de Ghidișeni din let 7155. Mart 5. cari 

sânt 138 ani 5). 

— O carte domnească de la măria sa Iliaș Alexandru Vvd. 

de stăpânire pe giumătate de sat de! Ghidişani din let 7175. 

Juli 10. cari sânt 118 ani*). 

"— "Trei scrisori cu un răvaş de jalbă cătră domnie, alui 

Vasile Kog. ce scrii pentru trei urici. ce li sar îi luat unul de 

1) Publicat mai sus pagina 927. 2) Publicat mai sus pagina 31. 3) 

Publicat mai sus pagina. 20. 4) Publicat mai sus pagina 14, 5) Publicat 

mai sus pagina 14. (ca din 3 Martie). 6) Publicat mai sus pagina 16.
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la o rudenie a sa ca să să îndrepte de vecinătate. de hatma- 
nul Dumitrașco Răcoviţ, cari ispisoace lear îi luat Mihai Vodă, şi 
sau prăpădit. după cum arată cu slova stolnicul Costandin Kog.?). 

— Un suret de pe un ispisocu de la Simion Movilă Vvd. 
pe sat pe Ghidişani, cari scrie pe numele Nacşii soara Danului 
şi alte rudenii a ei iscălit de Stroici vel logotăt din let 7115 
April 10. i de Başotă cari sânt 178 ani ), a 

— O carte de blăstăm dela Preosvenţiia sa părintele mi- 
tropolitul scoasă de dmlui stolnic Enachi Kog. asupra împresu- 
rărilor de acolo, care ar şti şi nar mărturisi în frica lui Dum- 
nezau pentru acastă moşie Ghidișanii de la Fălciu, după cum 
ştiu şi au auzit șau apucat să mărturisașcă. ” 

— O mărturie de la toţi împrezuraşii ce mărturisescu pe 
carte de blăstăm pentru această moșie de Ghidişeni după cum 
ştiu şi au apucat, stăpânire a cui au fost mărturisind şi înaintea 
ispravnicului de ţinut. arătând şi parte acei Huibăniţii, unde esti 
şi cu ce moșie să hotărăşte după cum să vede. 

— Un izvod de moşii părintești iscălit de Vasile Kog. părin- 
tele dmsale stolnic Enachi Kog. în care arată şi gumătate de satu 
de Ghidişani, parte din gios. din let 7257 Mai 24. cari sânt 39 
de ani. | i 

“Enachi Kog. biv vel stolnic. 

XCI. 1786 April 15. Impărțală de ţigani între Enachi Kogăiniceanu stolnic şi Dum. Sturza logofăt. 
(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

lanachi Kogălnițan biv vel stolnic, adeverez cu adastă 
Scrisoare a me. la mâna dmsale Dumitru Sturza logofăt, că 
având o ţigancă driaptă a me anume Aniţa lui Tanasă „Udrican 
Şi întâmplândusă de au luat un țigan al dsale logofătului, anume 
Costandin sân Radu! Muntian scripcar de câțva ani, carii au 
făcut împreun şase copii, trei fete şi trei feciori anume: Va- 
silca, Vasile, i Toader, i Maria, i Iitiniia, i Voichiţu care copii 

i: după răgula pământului rămăînd împărțiți cu dmlui logofăt, 
niam învoit şi niam așăzat din buna vrerea noastră ca săi îm- 
părțim acum, şi iam împărţit întracestași chip : şi întăi sau scos 

1) Publicat mai sus pag. 31. Lipseşte dintre actele Kogalniceneşti ; cf, doc. din 7231 luli 9, pag. 21. 
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“un sullet din mijloc pentru ţiganca me, iar cinci suflete au ră- 

mas împărţitoare în doaî cu dmlui logofătul şi pentru ca să 

nu Să despartă copiii de părinţi nici ţiganca de bărbat după 

„cum şi însuşi. hrisovul gospod hotărăşte, am primit însumi eu 

de bună voe me să eu bani pe parte me ce mi să vine, adecă 

pe doi suflete şi jumătati parte driaptă ce mi să vine şi pentru 

un suflet ce am luat pentru Anica țiganca me, însă nefiind 

copii aceştia de vârstă ca să s socotească preţul lor deplin, 

fiind mai mici de şăsăsprezece ani atât parte bărbătească cât 
şi parte femeiască sau socotit preţul lor pe giumătate adică 

parte bărbătească 35 lei, şi parte" femeiască 25 lei, după cum 

hotărăşte hrisovul mării sale Alexandru loan Mavrocordat Vo- 

evod. şi după învoiala ce am tăcut între noi sau venit în parte 

me doî suflete parti bărbătească şi un suflet şi giumătate parie 

femeiască, Inînd eu un suflet mai mult pentru țiganca me Aniţa 

fata lui Tănasă scripcar şi socotindusă preţul lor pe giumatate 

după cum să arată mai sus, mi sau făcut săm de dmlui logolăt 

107 lei şi giumătate adică o sută şapte lei și giumătate pe cari 

„bani iam luat deplin întru mânule mele pe trei suilete şi giu- 

mătate, deci de acmu înainte să aibă dmlui log. Dumitru Sturza 

a stăpâni atît pe Aniţa ţiganca îata lui Tanasă scripcar cum . 

şi trii copii şi giumătate parle me ce iam vândut dsale însă 

-doi copii şi giumătate driaptă parte me. cum şi un copil, ce 

am luat pentru ţiganca Aniţa, carc lam vândut şi pe acela după 

cum se arată mai sus. şi ori ce rod sar mai naşte dintrânşii 

săi stăpâniască cu bună pace, căci de acmu înainte nam să 

mai ceiu nimică fiindu drepţi robi ai dumisale, că eu ce am avut 

şi eu miam luat. şi spre îndestulare am iscălit. 
1786 April 15 dni. 

Enachi Cogălniceanu biv vel stolnic. 

CĂII. 1786 April 29. Cartea lui A, |. Mavrocordat Vodă cătră is- 
pravnicii' de Fălciu să cerceteze pâra pentru Ghidişani între Enache Ko- 

gălniceanu) stolnic şi T. Huiban condicar. 
(Arhiva Mih. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Ic Alexandru loan Mavrocordat Vvod bojiu milostiiu gos- 
podaru zemli Moldavscoi. 

lubitoriul de Dumnezeu şi rugătorul nostru siinţie ia kir 

Iacov. Episcopul al sfintei Episcopii Huşului, i credincioși boerii
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domniei mele dmvoastră Iancul Greceanul biv vel pah., i Ba- 
lasachi biv 2 spatar, ispravnici de ţinut Fălciiului sănătate, să 
face știre sfinţii tale şi dmv. că la divan înainte dmlor veliţi- 
lor boeri au avut giudecată dmlui /anachi Kogălniceanu biv 
vel stolnic şi cu Toader Huiban condicar i cu nepotul lui Ale- 
xandru Botezatul, pentru giumătate de sat de Ghidişani, ce este 
la ținut acela. făcând stolnicul cerere ca. să s dea supt a sa 
stăpânire cu cuvânt că ar îi cumpărătură de sirămoşul său 
lon Kogălniceanu, după o carte de la Vasile Vodă din 7151 
April 281) ceau arătat, cum și după alti trei cărţi gospod de 
stăpânit, prin care să volniceşte pre un Bogza și pe un Vasile 
Kog. ca să ia din a zecea din toate ce vor îi pre acea moşie 
iar avându cineva a răspunde să vie la divan. | 

Apoi faţă fiind atât Toader Huiban și cu nepotul lui A- 
lexandru : Botezatu au răspuns că acea giumătate de sat de 
Ghidişeni ar îi dreaptă -a lor de la strămoaşa lor Negruşa fata 
Lucăi, şi cum că tot de dânșii sar îi stăpânit, iar stolnic Ia- 
nachi Kog. sau niamul său nici odată stăpânirei în moşie Ghi- 
dişani nar Îi avut, şi că să acolisăște de dânșii fără de nici o 
drepiate şi măcar că stolnic au arătat la divan asupra stăpânirei 
o mărturie de la mulţi oameni de acolo după cartea de blăstăm:) 
ce lear îi dus, prin care arată că au apucat pre un Sandu Kog. 
cu case mari trăind în Ghidişăni, a cărora temelie sar fi cunos- 
când și pân astăzi. care mărturie cu toate că este încredinţată 
şi de med. Gavril Caracaş ailândusă atunce la acia vreme is- 
pravnic ținutului, dar arătând Toader Huiban, şi cu nepotu lui 
Alexandru Botezat că unii dintracei marturi aflândusă depărtaţi 
cu șederea de moșie Ghidișeni nar li avându nici o ştiinţă, și 
alţii fiind rudenie cu stolnic, ar fi mărturisind împotriva adevă- 
rului, nici o hotărâre de la divan în pricina acestia nu sau dat, 
ce sau socotit că atât o parte cât şi alta la sfete Dumitru să. 
s alle acolo, unde viind scriem svinţii tale şi dmv. de vreme 
ci marturia dms. stol. o anerisesc numiții mai sus. în chipul ce 
sau arătat, în cât au rămas îăr de nici o tărie, să faceţi de iz- 
noavă cercetare prin oameni ce sar îi ailând cu lăcuinţi aproape 
de moşie Ghidişeni, pe cari după ce îi veţi aduce faţă, săi cer- 

1). Vezi mai sus pag. 
2). Cartea de blăstăm lipseşte între actele Cogălniceneşti. 
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cetaţi mai întăi să nu cumva să îie neam cu vreo parte dintra- 

cesfe ce să giudecă, al doile să nu îie.răzăş, şi altreile să nu 

mai îi giurat vreo dată strâmbu, şi când să vor dovedi că sânt 

vrednici. de a li să da credinţă, la arătările lor săi pui sfinţie 

ta supt blăstăm, ca să mărturisască întru adevăr, a cui stăpâ- 

nire au apucat în moşie Ghidişani de la 40 ani încoace, a nea- 

mului Kogălnicenilor sau a neamului lui Toader condicar şi a 

Botezatului şi după cum vor mărturisi să dea mărturie pre largu 

şi întru adevăr, pe care după ce o vor iscălio marturii să o 

iscăliți atât siinţia ta, Episcop. cât şi amlor ispravnici, şi apoi 
să o trimeteţi la divan. şi să i dea stărșit pricinei. aasta scriem. . 

1786 April 29 

], p. domneşti. 
procit vel log. 
- sau trecut la condică. 

Obs. Despre neamul Huiban am dat ştiri complecte în ale mele Su- 
rete XVII, pg. LIV. _. 

Negruşa a tosta fata Lucăi parcalabul de Chişinău. Nepoata sa: de 

îată (Maria Baltag), Ştefanca pr. M. Huiban, a avut 2 copii: pe Toader Hui- 
ban condicarul şi pe Anifa, măritată cu căp. Ion Botezatul, un copil de 

jidov, creștinat de Nec. Kogălnicianul pitar şi răzeş în sat, insurându-l cu fata 

popei M. Huiban. Aniţa căpitanului Ion Botezatul are 2 copii: pe Alexandru 

Botezatul şi pe Catrina: măritată cu Toader Giurcănianu, al cărui fecior, tot 

Teodor Giurcăneanu, a ţinut pe sora mamei mele, pe Marghioala Ciofea 

din Huşi. 

XCII. 1787 luni 17, Cartea lui A. |. Ipsilant Vodă cătră isprăv- 
nicia de Fălciu să cerceteze pricina pentru Ghidişeni între stolnicul Ia- 
nachi Kogăiniceanul şi. Alex. Botezatul. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Ho Alexandru Ioan Ipsilant Voevodi bojiiu milostiiu gospo- 

daru zemli Moldavscoi. 

__ Yubitoriul de Dumnezeu şi rugătoriul nostru svinţia sa Kir 

Iacov Episcopul de Huș, i credincioşi boeri domnii mele dumlui 

Iancul Grecianul biv vel pah...i (loc gol)is. de ţinutul Fălciului să- 
nătate. Vi sau trimes jalba tau dat stolnicul Ianachi Kog. pen- 

iru pricina de giudecată ce are cu un Alexandru Botezatul pen- 
tru moşia Ghidișenii de la acel ţinut, din care mai pe largu veți 

înțelege, deci fiind că jăluitorul arată că mărturiile ţar îi adus
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el şi Botezatul ar fi mărturisind mărturia unora îhpotriva altora 

iată vă scriem să aduceţi de faţă pe marturii amăndurora păr- 

țile şi foarte cu amănuntul săi cercetaţi ca să aflaţi cari sunt 

oameni mai de ispravă de a li să da credinţa la mărturia lor, 

şi de nau mai mărturisit vreo dată strâmbu, şi di ce vârstă iaste 

îieşte care şi deosăbit mai puindui supt arhierescw blestem, ia- 

răşi precum vor mărturisi sâ fie faţă și Botezatul. aciasta. 

1787 luni 17. 

Adresa : lubitorului de Dumnezeu şi rugătorului nostru svin- 

ţia sa Kir lacov Episcop de Huş, i credincioşi boeri domnii mele 
Dumlor lancul Greceanul biv vel pah.i Alexandrul Râşcanul biv 

vel pah. is. de ţinutul Fălciului datise zdraviem — stolnic Kog. 

— procit vel log. — Trecut la condică, Andrei condicar. 

Pecete în ceară roşie: bou — pasere, coroană 

le. aa. 

6. vi. 
BR. 

1787 

XCIV. 1790 August 1], regeste. Pentru Ponceşti. 

Stolnicul lanachi Kogălniceanul scrie vornicului Ioniţă Lu- 

pescu din satul Ponceşti. care era și vichil stolnicului Toma la- 

mandi să nu asmuţe sătenii din Ponceşti să treacă în moșşiia sa, 

Valea lui Rangu, şi să ia dejmă de la răzeși pentru Toma la- 

mândi, căci de şi e boer şi crede că-i va apăra, „ca,un mare 

puternic ce este în Moldova“, el va trimete carte gospod, şi va 

„opri toată. dejma, ci e gata a se judeca cu stolnicul Toma. 

„ Apud N. Iorga, documente XVI, 366. 

XCV. Fără dată. (Cătră 1791). Note genealogice ale lui Enachi 
Kogălniceanu stolnic. - 

Echim Kogălniceanu au îost frate cu Sandu Kogălniceanul 
moşu meu şi au avut pe Vasile Kogălniceanu şi pe Mariia i 
Safta. Din Vasile Kogălniceanu, feciorul lui Ichim Kogălnicea- 
nul să trage loan Kogălniceanu numit Gânga ; iar pe Mariia au 
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ținuto Sandu Căuşineanul, căruia iau zis Balmuş Cufurează, şi 
se trage Costantin, Dănilă şi o fată ; din Dănilă este Tanasă 
şi Zoița ; şi dintraceşii sânt doi feciori la Fălcii şi la Vaslui, 
şi să fac Kogălniceni, iar pe Safta fata lui Ichim au ţinuto ta- 
tăl lui Ştefan şi a lui Costantin şi a lui Toader, din Ştefan este 
Voineasa cu îrați şi surori. 

Enachi Kogălniceanu stolnic. 

Obs. Punând în spiță arătările stolnic Enachi Kogălniceanu, se scut 
aceşte înrudiri (apud Surete ms. VII, 24), 

Vasile sin Ion Kogăhniceanul 

Apostoli,  Echim, - Sandu, Irina 

  

Maria; Saita, Vasile Kogălniceanu Vasile Kogălniceanu, Anuşca, Andrei 
=— Sandu = x vel căpitan 

Căuşanul Ion Kogălniceanul | 

| zis Gângă Costantin Anuşca 
9 = Saita = Nastase Casimir 
3 Ştefan, Costantin, Toader 

ss Gheorghe, lon, Enachi, Neculai, Costandin 
Z ITI stolnic  pitar, vor. de Huşi 
5 fată, x, y, z 
5 = Voinea 
Sx 

E 

s | 
>  Tănasă, Ioniţă 
x 

XCVI. 1791 Iulie 12. Harta moşiilor Kogălniceneşti de la Lăpuşna. 

„Această hartă sau făcut de dmlui P. Pangrati medelnicer 
pentru moşiile de pe Bujor ot Lăpuşna, în care arată şi moşie: 
noastră — scrie Enachi Cogălniceanu biv ve! stolnic — Costeştii 

care începe din apa Bujorului de lângă locul pustiu — Mârzeştii 

—şi de lângă Strâmbeni, şi merge spre răsărit până în apa 

Călmățuiului ; iară de iastă parte de Bujor mai iaste o bucă- 

țică, iar latul Costeştilor după cum este la apa Bujorului așe 

iaste şi Ja lacul Armanului ; iar de acolo în gios se începe mo- 

şia Călmățuiului de supt movile; însă aceasta merge şi cee parte 

de Călmățui până în dial la Soci, fiind că pentru această mo- 

şie de la Lacu au plătit strămoşii şi o ucidere de omu, pentru
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| un armean neguţitor ce lau ucis tălharii acolo la lacu pe 
| moşie noastră şi dintraceasta iau zis lacul armeanului, tot a- 

ta lăture cu Mârzeştii pustii. 
let 1791 Iulie 12. 

) Enachi Kogălniceanu biv vel stolnic. 
Obs. lată schiţa de hartă (Surete ms. VII. 24). 
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i XCVII. 1791 Iuli 15. Note de ale lui Enache Kogălniceanu stolnic. 

„Acestu preut Pavăl, care iaste adevărat scoborâtoriu din 
ușiiariul Mârza care să află șăzătoriu la ținut Sorocii, la satul 
Găuzăni, a răpousatului paharnic Iancul Greceanni, care _iaste 
chiar Mârza, cum îl arată trei hrisoave vechi domneşti, ce are 
pe câte părţi de moşii din Bujor, Mârzăștii pustii, şi Prisăceni, 
iar unele trecu şi Călmăţuiul, unde acolo în Prisaceni avem şi 
noi scrie Kogălniceanu stolnic — o parte cumpărătură de un stră- 
moş al nostru loan Kogălniceanul diiacul cel bătrân cu zapis 
sârbesc, care iaste la mine, de care arată că are şi îrate preu-
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tul Pavăl pe -Petre Carnez la polcul cătanelor şi el cu slova lui 

au făcut această hartă că ştie moşiia şi o va arăta, căci cu a 

lor sau împresurat şi a noastră de Manolachi poruşnicul, tecio- 

rul Schiopancei. | 
Enache Kogălniceanu biv vel stolnic. 

(Apud Surete ms. VII. 24). 

Obs. Enachi Kogălniceanu ne spune ceva mai mult de primul Ko- 

„gălniceanu — loan Kogălniceanul diacul cel bătrân. El avea cumpărături 

în moşia Prisăcenii pe Bujor; că loan Kogălniceanu şi-a lăcut zapis săr- 

besc, care să păstra în lada de documente a stolnicului Enachi Kogălnicean, 

"în 1791, 

“XCVIIIL. 1793 Iunie 4. Mărturia lui Enachi Kogălniceanu stolnic 

că dă danie nepoatei sale Catrina lui Mihalachi armaş prisaca Rangul, la 

Braniştea. 

(Arhiva M. 1. Kogăiniceanu Bucureşti). 

Eu cel mai &os iscălit adeverez prin scrisoare me acasta 
ce am dat la mâna dneei nepoatei mele Catrinii soţii lui. Miha- 

lachi biv 2 armaş precum să + ştie că dintru a me bună voe 

mam socotit şi am dat danie parte me de moşie în locul de 
prisacă anume Rangul, ce să numeşte şi Malcoci la ţinut laşii 

în ocolul Braniștii pe Jijie, ce este pe din sus de Petcul şi 

merge la movila mare şi prin stejarul:bătrân spre răsărit până 

în hotarul vechiu, în care loc de prisacă de sus numil are și 

nepoată me Catrina dreaptă parte sa de baştină ce tragem şi 
noi de pe strămoşul nostru Rangul, iar la alte părţi de moșii. 

sau măcar orice sa trage îrăţeşte nepoata Catrina, dea de as- 
tăzi înainte şi în veci săi tie de la mine dreptă ocină şi moşie 

neclătită şi nestrămutată din neam în neam la toţi urmașii săi 

în veci, iar cari vor îndrăzni a strica danie me acesta să lie 

supt blăstămul sfinţilor apostoli şi a sfintei troițe, fiindcă acel 

loc este drept al nostru de baştină și cu stăpânire veche ne- 

strămutată de obştie pără acum. însă pentru acest locu ştiut să 

fie ca cât vor trăi atât cât şi soția me Frăsina în viiaţă. tot 

noi să stăpânim, apoi după săvărșşirea noastră din viiaţă, vol- 

nică să fie a stăpâni nepoata mia şi toţi urmaşii săi pe tot 

cuprinsul acestui loc. precum mai sus arată întocma după cu- 

prinderea hotarâlor, vechi şi spre mai mare credința am iscălit 

însumi eu. - 1793 Iune 4. 
"” Enachi Kogălniceanu adiverez.
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Obs: Actul de daniea lui Enachi Kogălniceanul stolnicul ne dă mai multe ştiri genealogice, 
1) Că pe temeia lui o chema Frăsina. 2) Că are de nepoată pe Ca- . trina, măritată cu Mihalache 2 armaş, 3) că Rangul îi veniă strămoş, ceia ce explică vechile legături ale Cogălnicenilor cu vechii proprietari ai mo- şiilor de la Prut. - 

XCIX. 1793 Iunie 8, regeste, Pentru Ponceşti. 

Stolnicul Enachi Kogălniceanul scrie cătră vornicul şi să- 
tenii din Ponceşti că venind un sătean de acolo, Andrei Ruz- 
meci, ia spus că vreau să le vîndă el venitul moșiei Ponceşti 
până în valea lui Rangu. Le scrie că ei să-și stăpânească mo- 
şiia „tot hotarul după cum au îmblat din vac amândoao moşi- 
ile, peste Prut până în părăul Rangului“. Le mai scrie că să- 
tenii ce au îugit de pe moşie, să să scrie ispraviicilor de Făl- 
ciu să-i urmărească și-i vor aduce la loc; iar pentru cei ce au 
rămas.pe moșii vor da „lei de casă, dejma pânei şi a fănului 
şi a stupilor după obiceiu.“. 

apud. N. lorga Studii şi documente XVI. 367. 

C. 1793. Iulie 1: Ilie Kogalniceanu vinde cu 750 lei Episcopiei Hu- 
şilor partea sa de moşia Călmățui, încălcată de Tălăeşti, moşia Episcopiei. 

Iacov cu mila lui Dumnezău Mitropolit Moldovei. Enachi | 
Kogălniceanul biv vel stolnic, prin această încredințată a mea 
scrisoare adiverim aceste mai gios următoare ; la ţinutul Lă- 
puşnii pe vale Călmățuiului, având o moşie cu nume de Căl- 
mățuiu supt movile, care de vreme. neavândo stăpânită toată 
de împresurările altora, la vreme ce din porunca răposatului în- 
tru fericire Costandin Muruz Voevod au hotărâtu răposatul _lo- 
gotăt Gheorghi Sturza, după arătarea unor pârăşi o moșie dom- 
nească numindo Tălăeştii în incungiurarea hotarălor, cu cari au 
stălpii dumlui acea seliște, au luat o bucată mare de locu. din 
moşiia mea despre apus supt o movilă, pe de această parte şi 
despre amiazăzi din capul seleştii și pentru ca să ste neclătite 
hotarăle ci au pus dumnealui logofăt Gh. Sturza după hotarnica 
dumisale stând la învoială prin vechilul dumisale vist. Scărla- 
tachi Sturza dumlui sluger Ioan Măcărescul i dumlui ispravnicul 
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Dumitrachi Cuza, ci iau avut luată danie moşiia Tălăeştii şi a- 

poi cu schimbu au dat Episcopiei Huşilor neau aşăzat ca pen- 

tru ori câtă . parte din moșiia mea Călmăţuiul -să va dovedi 

împresurată în hotarul acelor Tălăeştii, adică după hotarnica 

dumisale logofăt Sturza şi miau plătito cu 750 lei. Drept aceia 

dar dau şi eu scrisoarea aceasta a mea sfintei Episcopii Huşi 

ca de acum înainte şi în veci să aibă a stăpâni moşiia Tălăeștii 

întru toate sămnele, despre mine deplin și întocmai după o ho- 

tărnicie ce are de la dumlui Gheorghie Sturza cuprindere ne- 
supărată cât de puţin cu cea mai mică cerire atât de cătră mine 

cât şi de cătră neamurile mele şi pentru credință am iscălit. 

1793 Iulie 1. 

liie Kogălniceanul stolnic. 
Nicolae Roset vel vornic martur. 

Dumitru Saule martur. 

“(Apud Surete ms. VII 11). 

"CI. 78083 Noem. 19, regeste, Pentru Călmățui şi Costeşti, 

„O copie trimeasă de fratele mieu şi întărită de departa- 

mentul pricinilor străine de o însămnare ce sau găsit în hâr- 
tiile moşului Gheorghe Kogălniceanul. la Eş. pentru 4 scrisori 

ce ar îi dat răpăosatului Cheşcul, adecă un ispisoc de la Stefan 

Vodă pentru a treia parte de Călmăţuiu. pe de îmbe părţile şi 
doă părți din Costeşti.—Carte de stăpânit de la Grigore Ghica 

Vodă pe toate părţile de moşii Kogălniceneșşti, şi de Costești— 

Mărturia popii întărită de Mitropolitul Gavrii.— Suretul ispiso- 

cului sfântului loan. 

După opisul din 1820 Mai 28, vezi mai jos supt acest an. 

CII. 1804 lunie 26, regeste. Pentru Costeşti. 

„Tij o scrisoare a dmsale stolnicului Cheşcu cu însuşi slova 

dmisale, prin care cere scrisorile Costeștilor.



— 109 — 

CUL. 1804 Iulie 28, regeste. Peutru Costeşti, 

„Altă scrisoare a răpăusatului Cheşcul, prin care arată că 
au dovedit moşiia Costeştii şi mai cere scrisori şi pentru alte 
moșii. 

Aceste două scrisori sânt din opisul din 1820 Mai 28. 

CIV. 1804 Iunie 27. Jalba med. C. Kogălniceanu cătră Vodă în pri- cina unor rezeşi, ce-l împedeca de a-şi stăpâni moşia în Broşteni. | 
(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti. 

Prea înălțate Doamne, 

In moşie Scrivuleni de la ținut Fălciului având a cincea 
parte cum și în moşie Brătenii tot de la acel ținut o a patra 
parte sau stăpânii atât de strămoşii şi moşii noştri, cum şi de 
cătră tatăl meu. Acmu în urmă un Mihalache Popa, i Mihalachi 
Meleghi și Ioniţă Buştiuc răzeși de acolo mă opresc de ami stâ- 
pâni părţile ce am. Mă rog Inălţimei tale ca să mi se de o 
luminată carte gospod, cătră dmlor ispravnici de ţinut Făciiului, 
ca după putere scrisorilor ce am să mă împuternicească ami 

“stăpâni părţile mele, iar arătaţii mai sus răzăşi de vor ave ceva 
a răspunde, să le pue zi de soroc, ca să vie aice să ste de 
iaţ la giudecată. 

a Inălţimii tale pre plecat slugă 
Constandin Kogălniceanu medelnicer 

In dos: 

Mergi la dmlui vel logotăt de ţara de sos. 
vtori logofăt 1804 lunie 28. 

In dos: 

Noi Alexandru Constantin Muruz Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu Domn ţării Moldaviei. 

Cinstit, credincioşi boerii domniei mele Dmv. ispravnici 
de ţinut Fălciiului sănătate. Din jaloba aceasta a medelniceru- 
lui Constandin Kogălniceanul pre larg veţi înțelege arătare ce 
face, deci să scrie Dmv. să aduceţi de față pe pârâţi cu scri- 
sorile ce vor îi având, unde fiind și vechilul jăluitorului iarăşi cu 
scrisorile ce va fi având, să cercetaţi pricina pre cu amăruntul, 

„Şi după cum veţi cunoaşte a îi drept, giudecând să daţi şi măr- 

  

  
 



— 110 — 

turie de giudecală la parte ce să va căde, cu care de + va ră- 

mâne vreo parte nemulțămită săi sorociţi ca să vii la divan 

să li să dea hotărâre. 

]. p. domneşti. 1804 Iulie 1 

cap de bou, pasere procit vel logotăt 

aa. ke. Mz. Vv. 1793. | 
sau: trecut la condică 

CV. 1804 lule 4, regeste. Pentru un sinet de 14 scrisori a stolni- 

Cului Keşco. | 

Al sînet de însuşi stolnicul Cheşcul iscălit dat unchiului 

mieu că au priimit 14 scrisori; însă 11 scrisori pentru Costeşti 

cu un ispisoc și cu 8 cărţi, ce scriu şi pe alte părți de moșii 

Kogălniceneşti și trei scrisori pe un loc de prisacă din hotarul 

Moşeşiilor, unde să cheamă la Băca, şi cu un ispisoc ce scrie 

şi pe alte părţi de moşii şi o copie a unui uric sârbesc tălmă- 

c't moldovenește. şi să îndatoreşti să le întoarcă înapoi, 

Din opisul din 1820 Mart 28; vezi mai jos supt anul. 

CVI. 1804. 1uli 26. Ispravnicii de Fălciu primesc scrisoarea lui M, 

“ Popa că va fi la divan, la 26 Oct. spe a se judeca cu med. C. Kogălni- 

ceanu pentru a 5-a parte din Scrivuleni. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

“Eu Mihalachi Popa răzăş de moșie Scrivuleni ot ţinut Făl- 

ciului, 'adiverez cu scrisoarea mea aceasta, la mâna dsale med. 

Const. Kogălniceanul, precum să să ştie că aducând dmlui lumi- 

nata carte gospod. cătră dului îs. de ţinut Fălciului poruncitoare 

ca să cerceteze cererea ce îace dmlui medelnicer, cu un hrisov 

a răposatului Matei Ghica Vodă, pentru a treia parte di Scrivu- 

leni cumpărătură de la un Tănasă Bosie cum şi pentru altă a 

cincea parte cumpărătură din bătrânul lui Spiridon Scripcul, și 

făcând dlor boerii cercetare pentru ace a cincea parte din bătrâ- 

nul lui Spiridon Scripcul, nici însumi eu nam pricinuit a nu da 

stăpânire dmsale. med. fiind dreaptă al dmsale, iar pentru a treia 

parte cumpărături de la Tănasă Bosie, fiind că prin carte dlor
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boerilor divanului de la 1777 luni 15 ce mi să hotărăște că cu 
greşală, sau dat stăpânire Kogălnicenilor. prin hrisov mai sus 
pomenit a răpousatului Matei Ghica Vodă, şi mi să dă mie drep- 
tate, mi sau pus de cătră cinstita isprăvnicie zi de soroc. ca la 
si. Dumitru negreşit să mă aflu la Eşi, ca să stau la divan să 
s dea hotărâși. şi îniracesta chip. priimindumă şi eu mă înda- 
toresc că la arătata zi de soroc negreșşit să mă atlu la Eși, ca 
să stau de față la divan. atunci dmlui med. ca unul ce de atâţi 
ani au rămas păgubaş de venit utât a ceia tincea parte care 
este iără pricină a dsale, cât şi acesteia a treia parte ce este 
cu pricină volnic să fie aşi tace întăritură domnească şi pe aceasta 
a treia parte şi să nu mai aibă a îace nicio cerere, sau să 
mai arăt vreun cuvânt de priciauire, și pentru mai adevărată 
credința: mam iscălit însumi cu mâna me încredinţândusă scri- 
soare aceasta şi de cătră cinstita isprăvnicie. 

1874 lulie 26. 
Mihalachi Popa. 

De la isprăvnicia Fălciiului. 

Insuşi au dat această scrisoare cu bun priimire sa, îna- 
inte isprăvniciei la mâna dsale med. Costandin Kogălniceanul 
şi precum întrănsa adevereşte dacă la vadeaoa arătată nu să va 
alla la luminat divanul ca să să giudece şi să nu aibă a mai 
îace nici o cerere sau să mai arăte vreun cuvânt de pricinuire 
pentru care sau încredinţat şi de căiră isprăvnicie, 

1804 Iuli 26. 
Grigore spatar | 

Crupenschi spatar. 

“ CVIL. 1804 Iulie 31. Ispravnicii de Fălciu fac adresă la divan pentru 
pâră între med. Kogălniceanu şi răzeşii de Scrivuleni pentru a 5-a parte. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti): 

De la isprăvnicie ținutului Fălciului.. 

Dum. medelniceriul Costandin Kogălniceanul, după jaloba 
ce au dat pre înălțatului nostru stăpân, Măria sa Alexandru Cos- 
tandin Moruz Vodă, niau adus luminată poruncă mării sale ca 
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să cercetăm pricina ce are un Mihalache Popa, i Mihalachi Me-. 

leghi şi Ioniţă Buştiuc răzeşi de moşiia Brâtenii şi Scrivulenii 

de la acest ţinut al Fălciiului pentru o a trie parte şi alta a 

cincia parte din moșşiia Scrivulenii cum şi a patra parte din mo- 

şiia Brăteni, pe cari părţi avândule baștină leau stăpânit atât 

moşii cât şi părinţii dumisale medelniceriului. lar acum răzeşii 

mai sus pomeniţi îl împotrivesc la stăpânire ce să cade a ave. 

De față aducândusă pe numiții răzeşi sau întrebat pe Mihalachi 

Popa, de vreme ce dumlui med. prin hrisovul ce are de la ră- 

poosatul întru fericire domn Măria sa Matei Ghica Vodă din 

anii 7262 Mai 10, arată că au avut giudecată Constandin ko- 

gălniceanul logofăt de visterie şi fratele său Nicolae biv vornic 

de Câmpulung, cu Nechita vornic de Ghermăneşti, şi hotărăşte 

că sau găsit cu cale a stăpâni îiciorul Kogălniceanului atât ace 

a trie parte din bătrânul lui Spiridon Scripcu, parte lui Ta- 

nasă Bosie, după zapisul: de împărţire şi după ispisoc de întă- 

ritură de la Vasile Vodă cât şi a cincia parte iarăşi din bătrâ- 

nul lui Spiridon Scripcu, parte lui Luchiian îeciorul lui Miron 

Scripcu, din moşiia Scrivuleni, cu care cuvânt îl împotrivesc la 

stăpânire i şi cât pentru a cince parte nici o pricinuire nau a- 

rătat, ce cu bună voe lor au zis că poate să o stăpânească, a- 

rătând spre îndreptarea lor şi o carte de giudecată din let 1772 

luni 25 de la boerii divanului din vreme aceia prin care scrie 

aşa, că de vreme ce uricul mării sale Mihai Voaă, care îl au 

răzăşii, hotărăşte că cercetândusă prin giudecată sau allat că 

zapisul ce au avut de la Tanasă Bosie nu ar îi fost adevărat 

“ ce cu uricul satului Scrivulenii numai pentru cinci lei lar fi zălo- 

git Tanasă Bosie la Sandul Kogălniceanul și zapisul acel de 

vânzare cel scosăsă ficiorii Kogălniceanului sau şi rupt în divan. 

Hotărâsc boerii ca Gogălniceanul numai acei cinci lei cu dobânda 

lor cap la cap săiia, adeverind ispisocul domnului Matei Ghica 

Vodă, ce este din let 7262 Mai 10 cu cuvânt că la giudecata 

de atuncia ce ar îi avut Costandin Kogălniceanul log. de.viste- 

rie cu Nechita vornic de Ghermăneşti, Nechita vornic nu ar îi 

arătat ispisocul de la Mihai “Vodă, prin care face neadevărat 

zapisul de la Tănasă Bosie şi ca pe un zălog ce au avut Ko- 

gălniceanul aceasta a triia parte să o dee iarăş în ătăpânire ră- 

zăşilor. Deci cetindusă ispisocul dumlui Matei Ghica Vodă, arată 

curat de zapisul acel neadevărat şi de ispisoc lui Mihai Vodă 
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că au fost de faţă la cercetare ce sau făcut şi numai pentru că 
răzeşii de la giudecata ce au avut cu Kogălniceanu în vreme 
mării sale Mihai Vodă până la giudecata de la măriia sa Matei 
Vodă Ghica, treizăci de ani trecând în mijloc sau întorsu Ko- 
gălniceanului acei cinci lei, pentru care era zălogit ispisocul mo- 
şii Scrivulenii, îi dă în stăpânire Kogălniceanului măriia sa Ma- 
tei Ghica Vodă, şi aceasta a treia parte. Pentru aceia şi de cătră 
isprăvnicie nu sau putut face rău nici ispisocul mării sale Matei 
Ghica Vodă, cum nici, carte de giudecată a dumlor boerilor; 
nici ace a trie parte tot în stăpânire dumsale med. sau dat după 
putere ispisocului. Dar fiind că răzăși nu sau mulțămit și au 
ceruf. ca să aibă giudecată li sau pus soroc ca la 26 Iulia vii- 
toarii luni Octombre, să să afle la divan, de unde să li să de 
hotărâre, şi când a rămâne moşiia a răzășilor atunci dumlui 

„med. li va întoarce venit ce va lua. Iar pentru a patra parte din " Brăteni, ce o cere dumlui med. cu un zapis din let 7261 Mart 
15, de la Dumitrașco ficiorul lui Ion Cocu și Merla fata lui Du- 
mitraşco Cocul şi ieciorul ei Zamfir şi fiicăsa Saita încredinţată 
şi de cătră vornicii de poartă” şi alţi marturi și sau întrebat pe 
Mihalachi Meleghi cu ce cuvânt nu lasă pe dumlui med. săşi 
stăpânească moșiia după zapis; şi cât pentru zapis nau putut 
a face rău ce numai au zis că aceasta a patra parte ar îi cu- 
prinsă de alte moșii megieşite, şi că dumlui med. săș caute şi o va aila; iar scrisori asupra moşii Brătenii ce o are ella stă- 
pânire nu au arătat zicându căleare la Eș, Isprăvnicia dar după puterea zapisului, de vreme ce însuși Meleghi nu lau putut face 
rău, din toată moșiia ce sau găsit în stăpânire lui Meleghi au 
dat o a patra parte în stăpânire dumisale med. îndatorindusa 
şi pe Meleghi ca dinpreună cu dumlui med. şi scrisorile ce va 
avea, de vreme ce el zice că moșiia Brătenii ar fi împresorată 
de alte moşii să ste în giudecată și ceia ce veţi putea scoate 
după părţile ce au, o vor împărţi, şi şau pus Meleghi și vade la 
16 zile a viitoarii luni Oct. să să afle la divan ca să arate în- 
presurarea ce va avea. 

Pentru aceasta după cercetare ce sau făcut sau dat de că- 
tră ispravnicie şi această 'mărturie la mâna dumisale med. Cos- 
tandin Kogălniceanu]. 1804 Iuli 31. 

Iordachi Krupenschi spatar. " Alexandru spatar. 

Surete şi Izvoade XXV. 
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CVII. 7895, Febr. 8. Jalba lui C. Kogălniceanu med. cătră Vodă 

pentru Ghidişeni contra stolnic ioniță Codreanu. 

(Arhiva M, 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre înălțate Doamne, 

Având giumătate de sat de Ghidişăni de la ţinut Fălciu- 

lui, baştină părințască, care atât de cătră strrmoșii cât şi de 

moşi sau stăpânit iar apoi cu ce cuvâni au intrat la stăpânire 

dmsale stolnic loniţă Codreanul de aice nu pot şti. pentru a- 

ceasta mă rog înălţimii tale ca să îiu rânduit la dmlor veliţii 

boeri, ca să ne facă cercetare, şi după putere scrisorilor şi a 

dovezilor ce am sămi atlu dreptate. a înălţimei tale pre plecat 

siugă. | 

Cost. Kogălniceanu med. 

In dos: 

__Dsale vel vornic de aprozi să să cerceteze de cătră du- 

mnealor veliţii boeri. 
1805 Feb. 8 

vtori logofăi. 

CIX. 1805 August 6. Diata stolnicesei Saita Kogălniceanu. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

De vreme întâmplarea ce viitoare iaste neștiută şi nevă- 

vută şi Însuş îngerilor necunoscută pentru că numai lui Dumnezău 

sântu toate ştiute şi cunoscute; drepti aceia şi eu Safta stolni- 

ceasa Kogălnicenița ce mă aflu aice şăzând în Botoşani, am 

socotit mai înainte până a nu mă cuprinde sfârșitul vieţii mele 

şi pănă îmi sântu minţile întregi și sănătoase, am făcut această 

diată dovedindu gândul şi ştiinţa me cătră moştenitori mei cei 

am, la care le las şi le dăruescu pentru pomenire me după 

cum voiu arăta mai gios. 

Mai întăi mă rog lui Dumnezeu ca unul ce iaste milostiv 

"şi erlătoriu de păcate sămi erte mulţime: păcatelor meie cele ce 

am greşit ca un om întraceastă lume, mă rogu și tuturor oa- 

menilor cari voiu îi greşit să mă erte şi ei să fie de mine er- 

taţi toţi. deci acmu las Catincăi fiicii mele cum şi nepoților
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miei, din cele ce au şi să aibă a urma iieştecare după cum leam orănduit eu tuturora că neurmându neertaţi vor îi de mine şi nesirămutată să fie hotărâre me, dupu cum am hotărât eu din ostenelele mele precum arată în gios anume. Fiicei mele Catincăi lei (dintro o sută treizeci de lei bani cari am daţi la dmneei să mă pomenească) cincizăci de lei, şi cu ceilaţi bani să aibă a mă pomeni la mănăstire Neamţului, nepotului meu Constantin las o dugheană din Iaşi şi să aibă pe tot anul a da câte un sărindar la bisărică pentru sutletul mieu. un ţigan anume Ion drept al meu îl dau nepotului meu Ilie împreună Şi cu cinci stupi. spre pomenire. Dar la ceilanţi nepoți mai mici le las ca să le dei câte cinci stupi de copil să mă pomenească. O casă ce am aici în Botoşani şi cu tot locul ei o dau nepoatei mele Catincăi cuprinsă şi cu alte lucruri cari leam pus toate anume gios săi tie pentru pomenire me: 
— O icoană chipul maicii Precista ferecată cu argint. — Şasă șiraguri de mărgăritar mare. 
— Şapte şiraguri de mărgărintari mărunţel. 
— O păreche cercei de mărgăritar. 
— Doao inele, unul bătut cu. aur, şi unul cu zafir. 
— O pereche pattale de arginț. ” 
— O tabla de argint. 
— O străchinuță de argint pentru dulceți și cu doao lin- 

guriţi a ei de argint. 
— O stropitoare de argint. 
— O alumătoare de argit, 
— Două solniţe de argint. 
— Patru sute lei cu zapisele ce sântu la pitarul Constantin 

dobândă. 
— Doaă sutlete de ţigani anume Catrina bucătăriţă şi cu 

fiicăsa Zamiira. 
— şi toată pojijia casei cum și pânzurile le dau toate ei. lară nepoatei mele Solfanii să i să dei şi ei cinci stupi cum şi celorlalţi, şi păn ce sar împărţi stupii pe la nepoţii mei câte cinci de “nepot după cum arată mai Sus, apoi câți vor ră- mâne să aibă ai da tot nepoatei Catincăi şi nepoata Catinca să aibă pe tot anul ami da câte un Sărindar la bisărica unde voiu îi îngropată, cum şi ceara ce va eși din stupi, care i să va veni în parte ei să aibă a da tot la ace bisărică pentru po-
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menirea me. Aceste toate le dau nepoatei mele Catincăi şi vor 

sta unde va şădă şi copila până la vrâsta de măritare sa. şi 

atunci cum va lumina miloslivul Dumnezău pe maicăsa sau 

pe Îraţii săi să o mărite după cum va vre Dumnezău. iară asupra 

grijelor mele am lăsat pe dmlui ginerele meu Neculai Aslan 

medelnicer pre care lam şi rugat să facă osteneală la toate gri- 

jile mele după orânduiala creştinească, căruia iam dat şi în 

mână 550 de lei, şi câţi bani va ajunge cu aceşti bani să mă 

grijască. lară mai las nepoatei mele Catincăi şăsă zarturi de 

argint şi o iloare cu un bălasşi cu doao zmărăndele şi un lef- 

tișor cu cinci rubinuri şi o păreche de păităluțe de argintiu cu 

tinzuh. lară pentru o crucişoară mică ce este din sfântul lemn 

am dăruito fiului meu loan, cându sau însurat iară pentru un 

zapis de 400 de lei ce am la ninerile (sic) Toma şi acei bani 

îi las pentru grijele mele să fie de a vre să dei bine, iară de 

nu să aibă a da samă înainte straşnicului judecător, aceste toate 

ce sau arătat mai sus să să urmeze fiindu că am arătat aceste 

toate şi duhovnicului meu şi lam rugat de au şi iscălit diiaia. 

1805 August 6. 
Savia stolnigasa. 

— Chemândumă dneei cucoana ,Saita, stol. fiindui şi du- 

hovnic mau rugat să iscălesc această diiată, fiind faţă și noara 

dmsale, Zmaranda şi nepoata dmsale Nastasiia, med. şi dmlui 

med. Neculai Aslan şi am iscălit, 
Atanasă iconom, 

CX. 1806 Iunie 8. Jalba lui C. Tăutul pentru Broşteni de pe Jijia con-. 

tra lui Vasile Darabanul, pentru împresurare. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Pre inălțate Doamne. ă 

Jăluim mării tale că aici în ţinut Eşii pe apa Jijiei, după 

multe giudecăţi ce am avut la luminat divan, cerând să răs- 

cumpărăm o parte de moşie ce se numeşte Broşteni, care am 

vândut la dmalui spătar Teodor Balş, după cercetarea ce sau 

făcut de cătră Înălţime ta ni sau dat drept de am răscumpărato 

şi o avem întru a noastră stăpânire de doi ani pe trei mergi, 

şi pentru că tot locul unei părţi de moşii cel mai mult se află 

mlăştinos, unde nu este cu putință aşi face cineva aşezări, că
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apoi şi Jâjia când vine mare tot locul îneacă şi fiind că pe 
toată acea parte de moşie este numai un grindu. mai. râdicat, 
unde acolo şi apa Jijiei, când vine mare nul îneacă, pe care 
pe care grindu este numai casa unui Vasile dărăban de tem- 
niță, şi pe lângă casă mai lărginduși gardurile grădinei şi a 
ogrăzii sale au cuprins cel mai mult loc el, şi pentru că noi 
vrem să ne mutăm casele noastre ce avem de la locul de unde 
sânt făcute din pricina supărării apei că ne îneacă casele când 
vine Jijia mare şi pe acel grindu putem noi cu toţii încăpe, cari 
unii şau şi făcut casă de aşezare acolo, şi care am vre să ne 
mai mutăm tot pe acel grindu nu avem locu, căci măsurându 
cu stânjănu tot grindul acela pe locul cât îl are numit Dara- 
ban cuprins poate să încăpem ca patru aşezări de a noastre şi 
ne mai rămâne şi locu unde să facem şi o bisărică, şi vroind 
noi ca să să mute Daraban de acolo ori pe moșşiia unui răzăş, 
unde să va putea socoti a îi de odihnă, sau pe altă moșie şi 
cele ce le are făcute, casă, gardurile și alte poeţi să i le plă- 
tim în: bani, ca unii ce ne aflăm stăpânitorii moşii, numitul cu 
tot să împotriveşte adăogând încă să ne și batjocurească. Apoi 
dacă de cătră înălţime ta să poată găsi cu cale să ne mutăm 

- ni aşezările. noastre pe alte moşii străine, și să nu avem voe 
pe a noastră moşie să fim statornici, fiind de veci stăpâni bine. 
iar dacă numitului paguba sa noi vrem şi cu bani săi plătim 
casa, gardurile şi poeţile şi el să să mule unde o vre. Ne ru- 
găm înălțimei tale să ni să de poruncitoare carte înălțimei tale 

E Cătră dmelor is. de Eşi să rânduiască pe cine vor socoti ca să 
preţăluiască acele ce are, şi săi de poruncă de a se râdica de 
acolo şi cum ar îi mila mării tale. 

pre plecat la mila mării tale 

Cost. Tăutul, i Simion Tăutul şi Lupu Grosu postelnicul şi 
alţi ai noștri de la ţinut Eşii. 

In dos: . 
„La dmlui vel logofăt al ţării de gios. 1806 luni 8. . 

2 logoiăt, 
Obs. In' 1806 luni 10 să tace carte poruncitoare din partea 

lui Alex. C. Moruz Vodă cătră is. de laşi să cerceteze cu mazili 
pricina și să refereză. 

— Pecete mică cu tuş roș. cap de bou-pasere. 
„Sau trecut la condică“. 
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CXI. 1808 Iulie 10, regeste. Pentru părţile neamului Kogăinicenesc 
în moşia Valea Rangului. 

(Arhiva M. 1. Kogălnicianu, Bucureşti). 

„Al treile o scrisoare de învoială din anul 1808 luli 10 is- 

călită de dmlui stolnic loan Keşco dată la mâna răzăşilor ce 

să trag din Marcu Rangu. cuprinzătoare ca dmlui stolnic ducând 

în doaâ rânduri boeri hotarnici şi ingineri ca .săşi dezbată păr- 

țile dmsale împreună și a răzăşilor ailândusă subt împresurări 

şi apoi săşi aleagă părţile de cătră a răzășilor, şi stând cu toții 

a socoti ca săşi uşureză supărările acele cu amestecături unii 
cu alţii, întăi din trei bătrâni ce din vechi să arătă la scrisori 

că au umblat valea Rangului, și de la moșii şi părinţii lor au 

apucat stăpânindusâ numai în doâ, adică giumătate neamul Ko- 

gălnicenescu şi giumătate răzăşii ce se trag din Marcu Rangu 

acea a triia parte ce sau numit a lui Rangu, bătrânul, giumă- 
tate să o e dlui stolnic; parte lui Toader Rang, şi giumătate 

să o de răzășii acei din Marcu Rangu ; însă din partea lui Marcu 

Rangu să mai e dmlui stolnic a 5-a parte ce a are cumpără- 

tură de la o Varvara fata unui Savin Balmuş, ci au avuto şi ia 

danie de la un lon Brătilă nepotul Avrămiei ce au fostu fata 

lui Marcu Rangul, iar din celelalte doî părţi adică o a treia 

parte din tot Rangul deplin să o ia dlui stolaic împotriva chel- 

tuelilor ce au făcut şi vre să îacă cu hotărâturile până să vă 
da sfârşit; iar ceialaltă a treia parte să o împartă în doi adică 

dlui stolnic să e giumătate și răzăşii să e giumătate. și pentru 

câţi stâjeni să va face ca să e, dlui stolnic din Bălăniasa şi din 

Veisăşti, săi tragă tot din valea Rangului măcar că în Veisăști 

dlui stolnic nar îi avut trebuinţă fiind ace parte din Veisăşti a 

lincăi fata lIsăcescului ci i sar îi venit de la împărțala păr- 

ţilor“, 

După raportul! lui G. Jăverdian vornic de poartă din 1819 Iunie. 

CXII. 1808 Iuli 12. Zberoaea, regeste. Invoiala răzeşilor cu Cogălni- 

ceneştii pentru moşiia de la Valea Rangului. 

(Arhiva M, [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

loan Cheşcu biv vel stolnic dă scrisoare la mâna răzeşilor, 

ce să trag din Marcu Rangu — Cost. Giurcan, lon Horţina, |. lie, 
Condurachi sin Vasile, Enache Balmuş, Mihai Nedelcu, Zamiir
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Ciobanu, Enachi Diiacon, Ilie. Nedelcu, Toader Ciobanu, Marcu 
T. Ciobanu, Vasile a Zahariei, cum că în moşiile Băldniasa şi 
Veisăști ce-s pe apa Nărnovei, şi în moşie Valea Rangului, ot 
Lăpușna, având Kogălnicenii neamul meu, părţi de moşii, ală- 
ture cu răzeșii, după cum arată ispisoacele de la Vasile Vodă, 
Nec. A. Vodă şi Mihai Racoviţă Vodă, cum şi hotarnica lui V. 
Buhăescul pitar pe Bălăniasa. „care părţi Cogălnicești dintru a- 
ceste moşii intrând cu învoială de la vărul meu Gheorghe Ko- 
gălniceanul post, la verii săi şi la ai mei, Costandin şi Ştefan 
fii şatrar Teodor Isăcescul, şi de la dânşii încă eşind cu vân- 
zare la Toader și Iordachi Manoleşti, lea răscumpărat toate el 
— lon Cheşcu—cu protimisire de rudenie ; tot o dată a mai cum- 
părat şi părţile Varvarei îata lui Savin Balmuș a 5 parte din par- 
tea lui Marcu Rangu din moşie Valea Rangului, ce o avea da: 
nie de la Ion Brătilă, nepotul Avrămiei, se învoesc în acesi fel : 
Valea Rangului îmblă în 3 trei bătrâni; din care pe jumătate 
au stăpânit neamul Kogălnicenesc, şi jumătate cei ce să trag din 
Marcu Rangu; iar a treia parte a lui Rangu să se tae în doă: 
jumătate s'o ţie Ion Cheşcu stolnic de pe T. Rangu şi giumă- - 
tate de pe Marcu Rangu, plus cumpărătura de la Varvara ; iar 
a treia parte din toată moşia so ție pentru cheltuelile făcute ; 
iar cealallă a treia parte să o ţie tot în doaă; tot odată părţile 
ce i se vor veni lui din Bălăniasa şi din Veisăşti să le tragă 
în valea lui Rangu. 

Invoiala aceasta se face înaintea lui Ion Tăutul pah., rân- 
duit hotarnic. 

Iscălesc: loan Cheșcul stolnic ; Ion Tăutul pah. martur, lor- 
dachi Bantâş martur; Săndulachi Caplan martur. 

Copia este poslăduită în 1819 Mai 22 supt No. 1000, 
Semnat: secretar, Scorțăscu. 

 DEMAP AENAp. AA EA. BACCApABHtii, NpecSAcTBIA KSAkz'To- 
packz. pajura cu 2 capete.
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CXIIL. 7898 Sept. 17, regeste. Schimb de moşii între I. Cheşcul stol- 
nic şi A. Balş vist. la valea Rangului, 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti. 

Alexandru Balș biv vel vist. schimbă cu loan Cheşcul biv 
vel stolnic dândui moşia Găuzănii ce este între Bursuceni şi 
între Brădeni la ţinut Iaşii (dar după hotarnica lui Gh. Tăutul 
vornicul de poartă, din 1799 Dec. 7, zice Bursuceni, dar este 
tot Găuzeni), şi ia de la Cheșcul părţile ce le are în moşia 
Valea Rangului, peste Prut la Lăpuşna, şi acum tot la Iaşi ală- 
turea cu moşia Zberoaia a Bălșeștilor. 

lşi dau unul altuia scrisorile moșiilor, şi se învoesc ca ori 
câţi stânjeni vor întrece mai mult la una din moșii să se plă- 
teaşcă câte 20 lei stânjenul. In zapis să arată şi interesul pentru 
care sa făcut schimbul. 

Valea Rangului venia între moşiile Bălşești; iar Găuzenii 
s.a dat în schimb lui I. Cheşcul stolnic, pentru că a dato în 
schimb lui D. Sturza vel vornic, de la care a luat părţile ce le 
avea în Mârşoae, în. Dragomireşti şi în Căzăneşti, toate întrun 
hotar la Lăpuşnă cu moșiia dmsale Bolțuni şi Dragomireştii 
Keşcului; iar lui D. Sturza vornic îi trebuia Gduzenii fiind a- 
lăturea cu alte moşii a dmisale. 

Copia e poslăduită de Bucicov, guberschii reghistrator și 

legalizată de giudecătoria ţin. Orheiului în 1820 Mai 20 supt 
no. 886 după cererea pomeșnicului Iancu Kogălniceanul. 

Judecător Caţichi. 

 MEUETE VSAceEA Topal uuHSTSASH GOpykeroasu. 

pâjura împărătească 

CXIV. 1808 Sepi. 2, regeste. Schimb de moşii între 1, Cheşco stol- 

nic şi D. Sturza vornic în moşia Găuzeni. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

. LI 

loan Cheşco biv vel stolnic dă scrisoare de schimb la 

mâna lui D. Sturza vel vornic de ţara de gios, că ia dat moşia 

Sânzânii, ce stă între Bursuceni şi între Brădeni, la ţin. laşi, 

moşiile vornicului, după ce a luato cu-schimb de la Alex. Balş 

biv vel vist., şi să ia în schimb moșia de baștină Mărşoae, şi 

parte din Dragomireşti şi din Căzăneşti, ce şi el le avea luate 
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de la măn. Bărboiului fiind toate aceste 3 moşii la ţin. Lăpuşnei 
alăturea cu părţile sale tot din Mărşoae, cu mărturie hotarnică 
râdicată de Ion Tăutul pah. şi cu harta de stare locului „făcută 
cu meşterşugul ingineresc“, luânduşi toate hârtiile. Interesul schim- 
bului este că toate aceste 3 moşii veniau aproape de moşia 
sa Bolțunu, ca şi Găuzănii ce erau alăture de moşiile vor- 
nicului, 

Copia e poslăduită de Bucicov gubernschi reghistrator şi e 
legalizată supt no. 887 de giudecătoria ţin. Orheiului la cerere 
pomeşnicului lancu Kogălniceanu, din 1820 Mai 20 zile. 

CXV. 1810 Martie 21. Jalba Catrinei lui Toma Cozma ban în pâra 
cu Arhipeştii pentru Buzeni. (Buzeni II. 43), 

Precinstiţi Dumnv boerii divanului Cnejiei Moldavvii. 

Răposatul părintele mieu stolnic Costandin Kogălnitanul 
în viiaţa sa au cumpărat o moşie sat întreg Buzânii la ţinutul 
Botoşanilor de la un Grigoraş Arhip cu zapis din anii 7268 
Mart 12, -cari moşiie şi vânzătoriul au avuto de la tatăl său 
Gavril Arhip, după ispisoc din anii 7240 Dekemvrie 29. de la 
domnul Gligore Ghica Vodă, bătrânul; şi această cumpărătură 
fiind şi prin ştire niamurilor vânzătorilor, unul dintre dânşii a- 
nume lordachi Arhip vărul lui Grigoraș, prin osăbit sănet al său 
cu 3 luni 18 zăle în urmă cătră tatăl mieu arată că fiind între 
dânsul şi între vărul său alte pricini pentru o parte din moșiia 
Orășanii au rămas de nau iscălit în zapis. dar alegândusă 
ace pricină după cum este hotărât între dânşii apoi va iscăli 
şi el cum arată sănetul acesta. In urma acestora însuşi ta- 
tăl mieu voind .ca să s sfârșească această pricină, adică ori 
săi întoarcă lordachi Arhip banii şi să răscumpere moşie, sau 
să iscălească în zapisul vânzării, lau tras și în divan, şi elu 
dosându nau vrut nici banii săi dea, nici să iscălească în za- 
pis, cum iarăş arată carte de giudecată din 7269 Iunie 12 iscă- 
lită de răposatul boer loan Bogdan vel logofăt; după care atâi 
tatăl mieu în viiața sa cât şi maica mea în curgere de 22 ani 
au stăpânit în pace, până când iarăşi întreaga moşie acasta 
miau dato mie zestre; şi după ce au trecut la mine am mai 
stăpânit şi eu alţi 22 ani asămine. fără supărare, iar după 44 
ani apoi au ieșit o Casandră ce au fost soție unui Ioniță Ban- 
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taş, cerșindu moșia asasta Buzănii ca o clironomie ce ar îi ră- 

mas bărbatului ei de la Iordachi Arhip, cu o carte de &udecată 

ce au scos din anii 7271 de la veliţii boeri a vremei de atunce, 

în urma cărţii de ăudecată de la răpoosatul logofăt Bogdan, prin 

care să cuprinde că la &udecata ce au tras atunci acel Iordache 

Arhip cu cumnatăsa Măriuţa femeea lui Grigoraș Arhip (adică 

vânzătoriului Buzănilor) după o împărţială ce sar îi găsit făcută 

mai înainte între părinţii acestor doi lordachi și Crigoraş Ar- 

hip, sar îi aflat că şi lordachi Arhip ar îi avut &umătate de sa- 

tul Buzănii şi i să hotărăşte ca să răscumpere şi ceelantă &u- 

mătate de sat de la tatăl mieu. Pentru care la &udecata ce mau 

tras în doaâă rânduri înainte preasiințitului mitropolit și a tot 

divanul după cercetările cu amăruntul ce sau tăcut asupra pri- 

cinii acesteia nu sau găsit cu cale a avea loc această carte de 

giudecată de care tatul mieu nici o ştiinţă nau avut, şi sau vă- 

zut fără nici o lucrare întru atăta îndelungată trecere de vreme, 

ca să poată surpa stăpânire ace cu bună credinţă în 44 ani în ' 

ştiinţa lui Iordache Arhip, dovedind singur sănetul ce au. dat 

tătânemeu, și carte de &udecată a răposatului logotăt Bogdan 

cum pre largul să arătă şi să cuprinde prin doaâ anatorale a 

divanului una din 1803 Decemb. 18 şi alta din 1804 Iulie 14, 

cu care anatorale după nemulțămire acei Căsandre Băntăşoaia 

eşind înainte mării sale lui Alexandru Costandin Moruz Vodă 

la osăbilă giudecată acee ce am avut, puind temeiu asupra 

cărții de giudecată acee ce o arătato numita Casandra Bon- 

tăşoaei, au hotărât ca să tragă în stăpânire ace jumătate de 

Buzăni, ca o parte a lui Iordachi Arhip, iar cealantă giumătate 
de sat ca o parte a vânzătoriului să o stăpânescueu ; şi cu a- 

ceasta de atunce mi sau luat din stăpânire giumătate de Buzăni. 

Din care eu mă cunosc asuprită, şi asupra bunei credinţă cu 

cari tatăl mieu au cumpărat moşiia aciasta şi sau stăpânit în- 

tru atâta îndelungată trecere de 44 ani, sânt îndestule dovezi : 

întăiu ispisocul domnului Grigore Ghica Vodă, care întăreşte 

" stăpânire asura moşiei aceștiia numai lui Gavril Arhip tatăl lui 

Grigoraş Arhip a vânzătorului, iar nu și altor niamuri, al doile 

cumpărătura tatului mieu întemeiată în putere acelueş hrisov 
nau fost întru ascunsu, ce în ştiinţa tuturor niamurilor, şi mai 

vârtos acel Iordachi Arhip, precum sănetul său dovedeşte, a- 

tunce nu sau arătat că ar ave şi el parte în moşie din Buzăni,
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când era de faţă şi vânzătoriul, ce numai că având alte pricini 
deosăbite cu vânzătorul pentru o parte din Orășăni au rămas 
de nau iscălit în zapis, iar alegândusă precum era hotărât în- 
tre dânşii, apoi să iscălească şi el, care acesta îndestul îi în- 
credințază că el împărtăşire nau avut la Buzăni, nici protimi- 
săre au cerut să răscumpere ; al treile ; şi după aciasia însuşi 
tată] mieu. au cerut dela dânsul i prin divan săi întoarcă banii, 
şi după protomisăre ce ave să răscumpere şi acel Iordachi Ar- 
hip dosând sau lepădat; iată dar că tatăl mieu toate datoriile 
spre întărire cumpărăturii şau făcut, şi deci Iordachi Arhip la 
toate aceste înştiinţări sau apărat, şi nici sau arătat de moșinaş 
în Buzăni şi de răscumpărare sau lepădat clironomilor lui de 
au putut să le mai rămâe cerere înpotriva voinţii lui, iar că să 
vede aciastă carte de giudecată cu cumnatăsa femeia vânză- 
toriului, vederat este din curgerea pricinii că au fost meşteşu- 
giri a lui Iordachi Arhip, pentru că el în viiaţa vânzătoriului nu 
sau giudecat cu dânsul de au avut vreo cerire, ştiind că altă 
pricină nu era, de cât numai pentru parte din Orășăni, şi pen- 
tru aceia încă au fostu hotărât între dânşii ce ave să facă, pre- 
cum dovideşte sănetul său, nici au tras pe tatăl mieu acel ce 
stăpână ştiinduşi sănetul ce au dat, şi carte de giudecată a ră- 
păusatului logofăt Bogdan ce după moartea 'vânzătoriului şi prin 
neştiinţa tatălui mieu, au tras pe femeia vânzătoriului în giu- 
decată, care nici au putut să aibă deplină ştiinţă a pricinilor între 
dânşii, şi cu toate că au câştigat ace dreptate pentru Buzeni, dar el 
în viaţa lui şi urmaşii lui cât au trăit tatăl mieu, și după aceia, carte 
atasta în ivală nau scoso, care fiindcă era folositoare pentru dânsul 
de nar îi ştiut cele ascunsă de dânsul înprotriva adevărului trebue 
îndată să o puie şi în lucrare, iar nu să o țină mistuită până când toț; 
acei ce au ştiut pricinile au lipsit din viiaţă ; al patrule, o stă- 
pânire în bună credinţă de 44 ani pentru nişte urmări ca aces- 
tea din parte acelui ce sau arătat cu ascunsă cerire, de să 
poate strămuta, după rânduelile la asămine pricini, şi pentru. 
aceasia mă rog ca de iznoavă şi dintrun început să s cerceteze 
pricina aceasta, fiind şi vechilul din partea Casandrei Bontă- 
şoaei aice căpitan Constandin Mariş, și săm aflu dreptate, şi 
îndestulare, la care cercetare mă rog să fii şi dmlui logofăt 
Constandin Balș, împreună cu boerii divanului. 

la mila Dmv pre plecată 

Catrina soţia banului Toma Cozma 
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„să roagă să îie scoasă în giudecata cinstitului divan îiind 

şi dmlui logotăt Constandin Balş la giudecată, să s giudece şi 

căpitan Costandin Mariş ce este vechil Casandrei Băntişoai, 

pentru giumătate de sat Buzănii, ce tatăl jăluitoarei lau avut 

cumpărat de la Grigoraş Arhip. 

In dos: 

Cinstit vornic de aprozi săi întăţoşăzi la cinstit divan. 

810 Martie 21. 

Crupenschi 2 logofăt 

CXVI. 1871 Mart 12, regeste. Pentru Scrivuleni. 

__al treile 1811 Martie 12. Carte divanului cnejăii Moldaviei 
di giudecata ce au avut Vasile Gaţu i Constandin Chitic şi 

alţii ai lor răzăşi de moșiia Scrivulenii ţânut Fălciiului cu Cos- 

tandin Botezatu și alţi răzăși de moșiia Brăteni pentru împre- 

surare de hotar, de la care giudecată sau dat rămași răzășii 

de Brătuleni. : 

Din Jurnalul din 1839 Junie 28 şi Cartea divanului din 1840 Iulie 5. 

CXVII. 1811 Septembre 22. Copie. Diata lui Gh. Kogălniceanu pos- 

telnic. ” . 
(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Gavril Mitropolit şi exarh adiverim. 

Di vreme ce moarte este făr'de veste şi ca un fur ne- 

cunoscut vine precum zice sfânta scriptură: privigheți şi vă 

rugaţi că nu ştiţi ceasul întru care vine moartea. Pentru aceasta 

dar, şi eu nevrednicul rob a lui Dumnezeu Gheorghe Kogălni- 

ceanul viind la vrâsta ce să socotește că nui departe sfărșitul, 

trecând peste 50 de ani în viaţă, şi văzând slăbiciune frupului 

meu, încă fiind în toate simţirile mele deplin și sănătos, întru 

toate întregimei minţii, am socotit.şi precum Dumnezău mau 

luminat am tăcut această diiată a me, prin care rânduesc cum 

să să urmeze cu toate ale mele, mult puţin cemi rămân după 

săvârşire me. pentru ca să nu las în urma me pricină şi gâl- 

ceavă între neamurile mele şi supărări cu neodihna celor din
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casa mea sau acelora ce Dumnezău. pentru mila me ia îndura 
de sor întâmpla la moarte me, ori acelora ce sa prileji săvâr- 
şirea me la casa lor (nefiind eu însurat), 
Epitrop și deplin răspunzătoriu la toate câte rânduesc atât la 
dat cât şi la luat, cum și la cele ce sânt pentru grijile mele 
lasu, pe preosvinţitul mitropolit, care să va întâmpla Moldavici, 
şi pe preosvinţia sa părintele Vlădică Gligorie Ierapoleos, şi 
pe svinţia sa părintele arhimandritul losăt Anastase, şi pe dmlui 
vărul Petrachi . Cazimir pah. şi pe dmlui vărul Alexandru A- 
nastas sărdariu, pe care cu umilinţă îi rog pentru dragoste lui 
Dumnezău ; întăi ca să priimească această osteneală cu. supă- 
rare a epitropiei mele ; și al doile ca să le fie de sufletul mieu 
şi să să silească de a împlini toati după cum arăt aice înscris. 
fiind cu privighere atât pentru grijile mele cum şi pentru osă- 
bile pomeni şi altili ce au mai socotit, care de vor urma în- 
tocmai după diiata aceasta, puternicul Dumnezău milostiv să le 
fie în ceasul giudecăţii, pentru mila ce vor face cu suiletele 
unui strein ca mine. lar dacă nu vor urma asămene deplin cu 
sălința şi cu privighere la toate, iarăşi prin nevrednicie zăc. să 
de samă înainte lui Dumnezău pentru suiletul meu, ce lam în- 
credinţat în grumazii acestora ; iar când vreunul din epitropii 
mei, nu va voi a să supăra cu această epitropie întocma cum 
să cade, privighind la toate mișcările ce să fac spre săvărşire 
şi împlinire tuturor acestor de mine rănduite, atunce voinici să 
fie ceilalţi epitropi ai miei aşi căuta singuri epitropie, urmând 
la toate după cum am rânduit, ori să pue pe altul în locul a- 
celuia, și acea părticică ce va fi orânduită dintral meu acelue, 
ceilalţi epitropi o vor da cui o vor socoti pentru datoriile mele 
cui am a da şi de la cine ama lua, cum şi pentru vite, şi alte 
câte oareşi ce ce mai am. cum şi de banii ce să află. lângă mine, 
am făcut osăbit izvod cu a me slovă, şi iscălitură, din carele 
de sa şi schimba, ceva păn la Săvărşire me, epitropii mei vor 
îndrepta prin cercetare cu driapta socotială, ca să nu fii ci- 
neva asuprit. | 

Ingropare me să. fie la mitropolie în biserica sfântului 
Gheorghe, ori şi unde mi sar prileji moarte, să aibă Epitropii a 
aduce oasăle mele și acolo să mă îngroape. La grijile mele 
rânduesc să să cheltuiască -3500 lei, însă . 

1500 la îngropare. 
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250 un sărindar la un arhiereu ca să slujască la sfântul 
Gheorghie. 

500 lei să se dee 50 sărindare la bisăricile din Eşi şi din 
Botoşani. , 

600 lei la 4 griji de 3 zile, de 9 zile, de 20 zile, şi de 
40 zile. 

100 pentru o piatră pe mormântu. 

400 la 2 griji de 6 luni şi de un anu. 
400 la alte 2 griji de 3 ani şi desgropare (care se va face 

când or socoti epitropii), şi aceşti bani ai grijilor celor mai 
din urmă, să ste păziţi cu sânet la un loc unde or socoti epitropii 
mei, păn la vreme ce vor trebui; 7000 lei rănduesc să să de 
neamurilor mele, îieștecărue câte cât am socotit; însă: 4000 lei 
casii frăținimeu lui lon Kogălniceanul, 500 lei surorilor mele 
Catincăi păhărnicesei, 500 nepoatei Mărioarei Andrieşoaei, 50C 
lei nepoatei Bălaşii fiica răposatei verii Ruxandei slugeresei, 500 
casei răpousatului şatrar Tudurachi Zosim, 500 lei verii Zamiirii 

Scorţascăi slugeresei' și 500 verii Mărioarii Brănoaei. 
5000 lei rânduescu să să de la alte pomeni pentru sufletul 

mieu ; însă 1000 lei la sfeti Spiridon agiutor spitalului ; 7000 lei 
la Socola agiutor şcoalelor de acolo ; 1000 agiutor la cutie mi- 

lelor, 1000 agiutor la cișmelele obștiei, 1000 agiutor la poduri, 

cu cari să se facă vreun pod aici în oraş, unde or socoti epi- 

tropii mei că a îi mai de nevoe, şi să să poată săvârși cu a- 

ceşti bani ca să nu rămâe început şi nesăvârșit. 

— 12509lei rânduesc să să de pentru pomenire me la a- 

ceste mănăstiri, însă 2000 la svănta mitropolie cu cari să să 

facă un clopot mare, 2000 lei la siănta Episcopie a Romanului, 

2000 la sfănta Episcopie-a Huşului. 1000 la mânăstirea Neam- 

țului, 1000 la mânăstirea Secului, 1000 la mânăstirea Agapia, 

1000 la schitul Varaticului, 500 la mânăstire Doljășitii, 500 la 

mânăstire sfântului Neculai ot Botoșani unde este tatăl meu 
îngropatu, 500 la mânăstire Dancului, 500 la mânăstire Bar- 

novschi unde sânt moşii mei îngropaţi, 500 la biserica . Talpa- 

larilor unde este îngropată maicăme şi fratemieu. , 

— 4000 lei rânduesc să ia Epitropii mei, însă 1000 prea- 

stinţie sa părintele mitropolitul țării, 1000 lei, însă 500 preosfin- 

ție sa părintele Vlădica Grigore lercpolios, şi 500 lei sfinție sa 

părintele losaf Arhimandritul, 1000 dlui paharnicul Petrachi Ca- 

zimir, Şi 1000 dlui săsdariul Alexadru Anastasie.
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— Un loc de dugiană cel am aici în Eşi, la uliţa târgului 
de gios, ce lam luat cu schimbu de la vărul meu lon Cheșcul 
stolnicul, pe care este dughiană de piatră făcută de răposatul 
Ioniţă Gane Cupe, şimi plăteşte bezmăn câte 30 lei pe an, la zi întăi a lui Octombre, acela îl dau svintei Mitropolii să i să 
de şi scrisorile ce sânt la mine, ca cu acestu puţin bezmăn să 
să cumpere ceară şi untdelemn la biserica, ce voi Îi Îngro- 
pal, și sămi aprinză şi la mormânt vreo lumânare sau candilă. 

— O poiană ce se chiamă Mladinul în Codrul Cârligăturei la Şacovăţ şi cu partea ei din moşie ce este acolo, câtă se va alege parte lui Gavril uricariul, care miau rămas de la fiul său Enache cămăraşul ce miau fost văr primare, aceasta o dau ia- răşi svintei mitropolii întru pomenire lui şi a me. fiind că este lângă moșie Mitropoliei și el încă a murit neînsurat cu moarte grabnică fără veste, iar scrisorile acestii părți de moşie cu po- iană au arsu toate aici în Eşi, când au arsu casăle dmsale lo- gotătului Neculai Balș, fiind acolo întrun săcriu, a vărului meu Enachi, dar partea aceasta se stăpâneşte de mulţi ani şi până acum tot de dlui stolniceasa Catrina Chilișanca, fiind date de 
mine cu învoială. 

— Un locuşor de casă cel avem aice în Eși lângă ţintiri- mul bisericii Talpalarilor, carei mii dat danie de răposatul me- delnicer, Iordachi şi de răposata soția sa Catrina, cu scrisoare a- deverită şi de preastinţia sa părintele Mitropolitul ailănduse a- tunci egumen sfântului Spiridon, pe care loc este şi o căsuţă făcută din vreme celorlalţi muscali de răposatul preotul Gheor- ghie cu îndrăzneală cum va plăti bezmăn ca unui poporan, mai ales ailândumă eu dus la ţară, şi murind preotul fără întârziere, am apucat în urmă pe preuteasa și pe îratesău protopopul de la Hârlău, în multe rânduri, ca sămi plătească bezmănul ce sa socoti pe cât miau ţinut locul închis, şi săși ridice casa, ori săi plătescu eu casa, cu cât sa socoti ; la care preuteasa arătând cu lacrimi să rămâe ea, protopopul trăgăndusă sau lungit pricina pân au murit și preutiasa cărue iau rămas numai un copil ne- „Vrâsnic. Acest locuşor îl dau bisăricii Talpalarilor, întru peme- nire me și a celor ce mi lau dat, şi epitropii mei și a bisăricii | vor face cu copilul aceia, de bezmănul locului pe 17 ani ce au trecut până acum de când este casa făcută şi nam luat nimică, 
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cum şi de preţul binalii, şi de or socoti că să mai face ceva, 

ca să mai de pentru casă, vor da din bani, ce rânduesc acei 

bisărici şi scrisorile cele: vechi'a locului ce sânt la mine. 

- — Un locușor de casă ce mai amu cumpărat aice în Eşi, 

în mahaoa Tălpălari, din vale de casăle mătuşii mele Balaşii 

Kogălniceniței, acela îi dau bisărici Banului întru pomenire me 

să să de la Epitropii bisaricii şi zapisul cel de cumpărătură, că 

este la mine, şi. măcar că răposata mătuşa me Bălașa voia să 

facă schimbu sămi de «un ioc ce lau luat răpousatul logofăt Mi- 

hai Sturza cu împresurare, şi să ia de la mine locul acesta și 

cel ce să arată mai sus că lam dat bisăricii Tălpălarilor, ca să 

le de iarăşi numitelor bisărici precum le şi rânduește prin diiata 

sa; dar fiind că de la răposatul logofăt nu sau mai putut scoate 

locul acela, nici au dat alta nimica pentru dânsul au rămas schim- 

bul acela rău şi locurile aceste tot a mele precum au fost din- 

tăi, iar clironomi săi săşi caute cu casa răposatului logofăt când 

or putea după scrisorile ce au la mână şi or iace ce orvre cu 

ceia ce vor Scoate de acolo. 
Vărului meu loan Cheşcul stolnic îi las o parte de moşie 

ce am în Dragomireşti pe Mârzoae, la ținut Lăpuşnei, alăture 

cu partea mănăstirii Bărboiului şi în capul moşii dumisale Bol- 

suneştii ce o are cumpărată mai dinainte, iarăşi de la mine; 

care parte nefiind dezbătută, nu iam vânduto atunce, dar pe 

urmă în anii trecuți miau aleso paharnicul loan Tăutul, numai 

nau stâlpito ; — şi încă tot miau mai rămas acolo în numita 

moşie şi acolo o parte de pe un zapis ne aliasă, şi aceia cât 

să va alege tot a dumisale să îie, căci aceste părţi de moșie 

sânt cumpărate de tatăl meu dinpreună cu  Bolsuneştii şi săi 

să dei şi scrisorile acestor părţi ce sânt la mine. 

— Şi osăbit îi mai las tot dumisale şi aceste părţi de 

moşie ce mai am pintre moşiile dumişale încurcate, anume giu- 

mătate de bătrân, adică a patra parte din satul Tălăeştii, de la 

ţinut Lăpuşnii, pe vale Călmățuiului, supt movilele gemene la 

isvor din 2 bătrâni ce umbla satul, care moşie măcar că este 

trecută în protezmie dar din colţurile ei ce sânt ramasă afară, 

din cuprindere hotărâlor să tragă parte me dumlui ; — şi o parte 

"şi giumătate cât se va alege, adică giumălate din trei părţi din- 

trun bătrân din satul Mălăeştii de la ţinutul Lăpuşnii în gura 

Călmățuiului cu vad din moară în Prut, şi un loc depod,i bălți
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cu pește, pe care moşie o adiverează scrisorile că umblă în trei bătrâni ; — şi iarăşi giumătate de bătrân de moşie, adică a patra parte din satul Costeştii tij de la ţinut Lăpuşnei pe vale Bujorului din: 2 bătrâni ce umblă satul şi măcar că aceste 2 mo- 
şii Mălăeşti şi Costeştii sânt pierdute schimbândulisă numele de cătră ceilalţi răzăşi, dar ori şi când să vor afla să aibă dumlui 
aşi trage aceste părți a mele din trânsele, care părți toate au iost a lui Costandin vornicul de Huși nepot lui Ion Gonţa şi a 
iemeii lui Despa iata Căușănianului ce li să trag di pi moaşa 
lor Oprina fata Oanii slugerului, şi acel Costandin vornic au 
dat aceste părţi danie tătânimeu iar răposatul tatul mieu mi le lăsară mie prin diiata sa, să să de vărului lon și scrisoare a- 
cea de danie ci este la mine. 

  

De la divan cnejii Moldaviei 

In divan viind preosvinţie sa Chir Grigorie Ieropoleos din parte presvinții sale părintelui Mitropolit şi exarhu Gavril au a- “rătat doă dieţi făcute de răposat post. Gheorghe Kogălniceanul, însă una aceasta câre măcar de şi nu este iscălită de răposat, dar sau luat încredințare de la preosvinţiia sa părintele leropo- leos că este scrisă cu însuşi slova răposat, şi altă diiată din a- 
nul 1800 Ghenar 1, scrisă şi iscălită de însuşi răposatul ; însă aceasta sau cunoscut făculă atunce după stare în care să aila 

pe multe locuri. In sfârşit toată voinţa sa o au făcut dovedită prin această mai de pe urmă diiată, arătând anume în ce chip să urmeze epitropii săi cu averea ce iau rămas. 
Drept aceia diiata ce dintăi ca una ce să ailă stearsă pe câteve locuri, rămâne de o parte și nesocoiită, iar aceasta de vreme ce preosvinţiia sa părintele leropoleos o încredinţază că este cu slova lui, pentru aceia sau încredințat și de cătră divan, iar pentru moșii și locuri acei ce vor avea vreo răspundere în- potrivă își vor căuta prin drumul giudecăţii. 

1811 Septembre 22, lordachi Canta logofăt. 
Balş logotăt. 
Costandin Balș vornic. 

——————— 

Surete şi Izvoade XXV.   
  

răposat, şi după vremi adăugândusă stare lui, sau văzut siearsă :
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CXVIII. 1873 Ghenar 28, regeste. Pentru Brăteni. 

„întăi un zapis din 1813 Ghenar 28 prin care vinde Stetan 

Buzincu dumisale banului Dumitrachi lamandi, fiind atunci sulger 

atât partea sa cât şi a neamului ce să trage din Tudora fata 

Trohinii, ce să trage din Petre medelnicer din moșia Brătenii cu 

preţ de 500 lei...“ 

Din Cartea lui M. Gr. Suţu Vodă din 1821 Feb. 2. 

CXIX. 1813 Iulie 10, regeste. . Pentru Brăteni. 

„al treile alt zapis tot dintracelaşi an 1813 Iulie 10 de la 

Simion Spănu şi sorusa Tofana, prin care vând preutului Ioniţă 

Blagocin partea lor, ce să va alege de baştină din moşia Bră- 

teni cu 120 lei, o vacă cu vițel şi 10 oi stărpe.“ 

Din Cartea domnului Mihai Gr. loniţă Vodă din 1821 Febr, 2. 

CXX. 18183 Iulie 20, regeste. Pentru Brăteni. 

„al doile zapis iarăşi dintracelaşi an 1813 Iulie 20, prin 

care vinde tot Steian Buzincu, ginerele Măriuţei, fata Truhinei, 

dimpreună şi cu a sorusa Marga, părţile ce să va alege din 

trupul moşiei Brătenii, acestor doaâ surori Măricuţa şi a Margăi, 

ce le au de zestre; preutului loniţă blagocin câte 10 lei pe 

stânjen...“. 

Din Cartea lui M. Gr. Suţu Vodă din 1821 Februar 2. 

CXXI. 1813 Iulie 18, regeste. Pentru Brăteni. 

„un sinet tot de la acel Stefan Buzincu, iarăşi dintracelași 

an şi lună 1813 Iulie 18 prin care arată că au mai primitel 

din mâna preutuiui Ioniţă 120 lei afară de 220 lei ce sânt tre- 

cuţi prin zapisul de vânzare, care are să răspundă la lamandi 

cu acea sută de lei. 

Din Cartea domnului M. Gr. Suţu Voevod din 1821 Febr. 2.
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CXXII. 7813 Oct. 9. Jalba lui Iancu Kogălniceanu pentru Ghidişeni. (Arhiva Mih. L. Kogălniceanu Bucureşti). ' 

Pre înălțate Doamne, 

Având &umătate sat de Ghidişăni, la ţinut Fălciiului baş- tină părintească, care atât de cătră strămoși cât şi de cătră mMoşi sau stăpânit, iar apoi cu ce cuvânt au intrat la stăpânire dmsale caminarului Anastase Papatil de aici nu pot şti, şi fiind că dmlui caminar sau dat supt protecsie împărăției Rosiei şi acmu este întru desfacere din pământul nostru, a Moldaviei. voind a schimba şi această moşie, pentru aceasta mă rog cu multă umilinţă Inălţimei tale, ca să fiu rănduit la dmlor veliţii boeri să ne facă cercetare, şi să oprească și schimbul ce voeşte a tace dmlui căminar, ca după putere scrisorilor şi dovezile ce am sămi atlu dreptate. şi precum va fi mila înălțimii tale. 
Al înălţimei tale pre plecată slugă 

lancul Kogălniceanu 
In dos: 

„Comitetul destacerilor: să cerceteze şi să pună la cale cu dreptate ce să va căde, 

1813 Oct. 9. Sturza vel logofăt. 

In dos nota: 

„sau primit 1813 Oct. 15, 
No. 130 — sau scris nota cătră consulat ca să poroncească pârâtului să vie la giudecată cu toate scrisorile ce va îi având în pricina aceasta, şi să să opriască de a face schimbul. 

1813 Oct. 12. 

  

CXXIIL. 18/73. Oct. Copie. Jalba căminarului Anastasă Papafil pen- tru Ghidişeni, ' 
, (Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Cătră cinstit gheneral. Consulat rusăsc 
jalobă 

Arătândumisă nota de la cinstit comitet al disfacerii dată la „cinstit gn. Consulat, după jaloba dumisale lancul Kogălniceanul prin care pretinderiseşte de la mine pol sat din moşie Ghidişenii 
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de la ţinut Fălciiului fac arătare ca această moşiie eu o am luat 

zestre de la răposatul stolnic Ioniţă Codriauni, şi că de 22 ani 

de când mi sau dat am stăpânito în bună pace, şi că de are 
vreo giudecată lancul Cogălniceanul. pentru aceasta va căuia cu 

fii răpoosatului stolnic Codrianul, şi dacă giudecata îi va dao, 
atunci rămâne ca clironomii lui Codrianul sămi răspundă mo- 

şiia şi pentru această clironomie să cade a să giudeca cu dum- 

lui. iar nu eu; dar pentru că voeşte a mă periorisi ca să nu 

o schimbu, la aceasta răspundu că eu şi cu cine voiu ace 

schimbul, voiu face acest fel de tocmală adecă dacă la giude- 

cata ce vor avea Kogălnicenii cu Codrenii, să va dovedi că mo- 

şiia este a Kogălnicenilor, şi să va da în stăpânirea dumlui, a- 

tunce schimbul va rămâne rău şi stricat şi eu îmi voiu căuta 

cu clironomii şi voiu lasa și toate scrisorile acestii moşii ce să 

-allă la mine cu izvod la mâna acelui cu care voi face schimbul 

ca viind clironomii să le dea ca să ste în giudecată. 

- 1813 Oct. 

Plecat slugă 

Anastasă Papaiil căminar. 

CXXIV. 18/15 Fevruar 12. Zapis de vânzare prin care Aniţa P. 
Gaţă vinde cu 275 lei părţile sale din Scrivuleni, cătră fraţii săi, 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adică eu Aniţa fiica răposatului diiaconului Pavel Gaţă 

dinpreună cu soţul meu Vasile şi dinpreună cu feciorii mei ca- 

rele mai gios să vor şi iscăli datam adivărat şi încredinţat za- 

pisul nostru la mâna fraţilor şi a surorilor mele precum să să 

ştie că având noi o parte de moşie la ţinut Fălciiului ce să 

numeşte Scrivulenii pe părăul Lelevii noi de a noastră bună 

voe de nimi siliţi nici asupriţi, am vândut şi eu parte di moşie 

câtă să va alege moşie dreaptă partea me neam invoit şi am 

vândut în preţ de 275 lei adică doîsute şaptezeci şi cinci lei, 

carele bani iam primit toţ deplin în mânele noastre, iar fraţii 

mei și surorile mele să aibă a stăpâni cu pace acesti părți de 

“moşie ce să numește mai sus atât îraţii și surorile cât şi nepoții 

şi slrănepoţii mei să aibă a stăpâni cu pace să le fie lor ocină 
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di astăzi înainte şi aciastă cumpărătură şi învoială sau primit 
şi neamul surorii răposatului diaconului Pavăl Gaţă şi pentru 
mai adevărată credință nem și iscălit cu riumele noastre, mai 
gios carele sau întâmplat și alți oameni față de facere acestui 
zapis. 

1815 Februar 12. 

X Eu Aniţa fiica diiaconului Pavăl Gaţă am pus numele 
şi degetul şi dinpreună cu Ioana fiica me X. 

X Eu Catrina liica Aniţei am pus numele şi degetul. 

„Şi îiind eu poitit de bade Vasile Lungu şi de lele A- 
nița ca săi iscălesc pe dânşii şi fiind di bună voea lor am 
iscălit şi eu. 

Leizăr orândar jidov din satu Chirceştii. 

CXXĂV. 1815 Feb. 21. Zapis de aşezare între răşezii de Scrivuleni 
pentru datoria de 275 lei luaţi cu dobândă din zece doisprezece de la Andrei 
Scutariul, 

(Arhiva M. IL. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adică noi răzeşii de pe moșia Scrivuleni datam adivărat 
şi încredinţat zapisul nostru la mâna. lui Andreiu Scutariul 
precum să s ştie că un frate al nostru anume Aniţa fiica diia- 
conului Pavăl Gaţă, scoţindu ca săș vândză parte de moşie cei 
sau ales din trupul moşiei Scrivulenii 13 stânjăni parte ei şi 
scoţândui vânzătoare noi neam tocmit şi niam învoit cu toc- 
mală câte 21 lei și 6 parale pe stânjeni. iar noi neavând bani 
acmu, fiind săliţi de ai da niau făcut bine Andrei Scutariu cu 
275 lei adecă doo sute şăptezăci și cinci lei, de acmu de la 
Fev. în 21 zile şi pănă la sfântul Gheorghe viitoriu săi dăm bani 
cu mulţămită, și osăbii am mai luat 12 lei care fac 287 lei şi 
cu dobânda din zăce doisprezece pe an. iar nedându bani la 
vadeaoa de sus aratată atunci săi rămăe dmsale parte aceasta 
a mea și moșiei stăpâninduo în veci cu pace şi clironomii lui 
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ca pe un iucru drept a dmsale vândut de noi toţi răzăşii, și 

pentru mai adevarată credința niam iscălit. 
1815 Feb. 21. 

Vasile Gaţă adiverez lon Blagot 
Costachi Chitic 

Iordachi Brânză. 

Eu Manolachi Darie adiverez. 

„Şi le facerea acestui zapis sau întîmplat şi alţi oameni 
streini care sau şi iscâlit. 

Eu Sandul Melechi mam întâmplat îață. 

“Eu Costache Eşanu am îost față. - 

Eu Neculai Arhiri am fostu îaţă. 

__Eu Toma Hordemari am fost îaţă. 

CXXVI. 1876 Mai 15. Scrisoare prin care răzeşii din Scrivuleni, 

vând pentru 287 lei lui Andrei Mocanu! scutarul 13 stânjini din Scrivuleni. 

(Arhiva M. I. Kogăiniceanu Bucureşti), 

Noi cei mai jos iscăliţi, adiverim printraceastă scrisori o 

dăm la mâna dumisale Andrei Mocanu că de vremi ci au trecut 

vadea ci iam pus pentru 287 lei ci am luat de la dumlui cu 
împrumutare întru cumpărătura a 13 stânjeni partea surorii noas- 

tre Aniţa fiica diaconului Pavăl Gaţă şi bani nu iam plătit, fiind 

dumnialui volnicu după legătura zapisului nostru de împrumutare 

ca după trecere vadelii să rămâi moşiia a dumisale, de veci, 

împuternicim pe dumlui Andrei Mocanu şi printraceastă scrisoare 

a stăpâni aceşti 13 stânjăni in pace, despre noi, că nime din 

noi din răzeși nu sau găsit a da bani la vade săi plătim dumi- 

sale ce de acmu înainte această parte să îie dumisale şi cli- 

ronomilor dumisale moşie şi ocină şi spre încredințare urmează 

a noastră iscălitură. 
1816 Mai 15, 

Vasile Gaţă. 

lon Blaga, Ştefan dascalu 
X Eu Manolachi Darie 

X Eu Toader Şlicariul 

Eu Satta fiica diiaconului Pavăl Gaţă.



  

— 135 — 
CXXVII. 1768 Iulie 12 Iași. Or. lon Calimah Vodă scrie carte laC. 

Kogălniceanu biv vel stolnic, ispravnic de Dorohoi să cerceteze pricina 
pentru Socrujăni (Hărlău), (moşia Hriţeni 1, 13). 

He Grigore loan Calimah Vvaa. boj. mist. gospodar zemli 
Moldavscoi. credintoș boerii domnii mele Dmv. Costandin Ca- 
nano biv vel pah. ispravnic de ţinutul Hărtăului, i dm. Costan- 
din Kogălniceanu biv vel stolnic is. de ţinutul Dorohoiului. vă 
facem ştire că domnii mele au dat jalobă Vasile Tăutul mazil 
ot Suceava asupra unor răzeși de moșie Socrujăni ot Hărlău, 
din Zahoreni, i Dumășăni, i Tescurenii ot Dorohoiu, zicând că ari 
şi jăluitorul părți de moșii acole şi de câţva ani acei răzeşi 
mânăncă vinitul moşiilor, cum şi în anul acesta ar [Îi vândut 
acele părți de moşie unui arman în 5 ani, şi jăluitorului nimica 
parte nui face, de care cerşind dreptate, iată că vă scriem dmv. 
să aduceţi de îaţă și pe acei răzeşi şi să cercetaţi pricina cu 
amăruntul, şi dovedindusă cărare şi jăluitorul părţi de moșii a- 
colo săi îaceţi dreptate. ca să nu rămâe păgubaş de vinitul 
părţilor lui odihnindul cu dreptate ca să nu mai jămiască, dar 
neodihnindusă vreo parte cu judecata dmv. de acolo. să le daţi 
zi de soroc. şi cu mărturii Dum. să vie la divan, aciasta scriem. 

. p. domnești 1768 luli 12 
He Tp. KA Bg. 

1768 procit vel logofăt 

„Carte domnului Grigorie Ioan Calimah pentru Dumuşeni, i 
alte părți 1768 Iulie 12.“ 

CXĂVIIL. 1791 lulie 12 (regeste). Pentru Ponceşti pe Prut. 

Enachi Kogălniceanul stolnic scrie la vornicul şi sătenii 
din Ponceşti, pe Prut că ar îi cumpărat el venitul moşiei Pun- 
ceştilor de la stolnicul Toma Iamandi; le arată că moşia Pun- 
ceştii partea lui Toma lamandi este mai mult de iastă parte de 
Prut, pe când dincolo de Prut are numai „cu n median de boi“ 
iar încolo este moșia lui, numită Valea lui Rang. Le scrie dar 
să nu se întindă mai mult; iar de lea vândut mai mult fără 
dreptate, săşi ia scrisorile şi să vie la divan, „căci eu sânt de 
a purure la divan.“ Făcând altiel îi amenință că „cu capetile și 
casele lor vor plini.“ 

aa 
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Asemenea le mai scrie că a oprit şi pe Toader Iamandi 
să nu se amestece în Coluneşti, căci este numai moşia lui; iar 

partea din Coluneşti ce iau dat fratemeu zestre săşi caute cu 

soacrăsa, cât este vie“. 

CE.N. Jorga. Studii şi documente XVI, 365. 

CXXIX. 1817 Ghenar 23. Cartea lui Sc. A. Calimah Vodă către is- 

pravnicii de Fălciu să cerceteze pricina între serdarul Ilie Kogălniceanul şi 

preut Joniţă din Răchi pentru moşiia Brătenii. i 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti), 

lo Scarlat Alexandru Calimah Voevodă cu mila lui Dum- 

nezeu Domnu ţării Moldaviei. 

Credincioși boeri domnii meli Dumv. ispravnici de ţinutul 

Fălciului sănătate. Fiind că prin jalba ce au dat domniei mele 

dumealui sârdarul Ilie Koşgălniceanul au tăcut arătare că în mo- 

șiia Brătenii de la acel ţinut ar îi având părţi atât baştină cât 

şi cumpărătură, unde fără ştire dumisale ar îi vândut unul din 

răzăşi anume Hariton Cojocar împreună cu soţiia sa Tofana 20 

stânjăni din numita moşie drept 200 lei la un preot /oniță din 

Râchi, pentru care stânjeni ca unul ce are parte de baștină fiind 

mai cu apropiere socotindusă a cere cuvânt de protimisis au 

cerut ca cu acelaş drept să i să de dreptate să răscumpere; 

dreptu aceia domnia me scriem Dumv. ca să întăţoşaţi pe nu- 

mitul preot şi să cercetaţi și de va fi precum dumlui sărdarul 

arată că preotul ar îi străin întru această cumpărătură și răză- 

şie, dumv. îi veţi arăta că după dreptatea ce ajută pe dumlui . 

fiind băştinaş întru ace moşie săşi primească banii cumpărăturii 

aceii 200 lei şi să să de arătaţii stânjeni în stăpânirea dumisale 

sărdariului, iar fiind pricina întralt chip să triimeteţi înştiinţare 

la dumlui vel logotăt al ţării de gios, de unde veţi primi a du- 

misale poroncă în ce chip să cercetaţi. 

1817 Ghenar 23. 

Adresa: Ciastiţi şi credincioşi boerii domniei mele dum- 

nealor ispravnici de ţinut Fălciului cu sănătate.
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Pentru sărdarul lie Kogălniceanu,— vel logofăt. 
Pecetea în ceară roşie cu care s'a pecetluit plicul, 

(5) CK 

aa ka Cap de.bou 
BR 

1806 

CXXĂ. 1817 Iunie (copie). Mărturia lui D. Jărverdian vornic de 
poartă în cercetarea ce a făcut în hotarăle moşiei Rangu şi Coluneşti pu- 
nând zi de soroc la 10 Avgust, 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Cătră cinstit şi al 2-a departament a ocărmuirii oblastiei 
Basarabiei. 

De la Dimitrie Jăverdian vornic de poartă, 

raport. 

Răzăşii de la moşiia Rangu şi Coluneştii, după jaloba ce 
au dat la cinstit departament, cu cerirea că după ucazul ce ar 
îi luat mai înainte, să cercetez înpresurările ce li să pricinuesc 
despre moşiia Coluneştii și Valea Rangului, ce au dato în schimb 
dumisale stolnic Ioan Cheşco, cum și dumnealui stolnic iarăş au 
dato în schimb dumisale vist. Alecu Balș și orândatorii acelor 
moşii, de la sâne sar îi întins cu stăpânire peste stăpânire ce 
au urmat nai înainte şi peste cuprinderea scrisorilor ce au ei 
pe acele moșii; după care jalobă a lor prin ucaz de supt N. 
1075 din 25 a trecutei luni April din curgătoriul acestu an 1817 
mi să scrie ca să merg la starea locului acelor moşii şi în fiinţa 
orândatorilor şi a vechililor, după scrisori şi dovezi ce vor în- 
lăţişa, amândoaâ părţile să să facă ce mai pătrunzătoare cerce- 
tare, cum li sau urmat stăpânire, de la anu! 1812 precum şi mai 
înainte vreme când stăpâne dumlui stolnic Keşcu; Și când să va 
dovedi că orândatorii. cu împresurare sau întins peste celi adi- 
vărate hotară acelor moşii şi stăpânesc din driaptă partea ră- 
zăşilor, atunce cu raport pe toate părţile ce vor îi pricină să să 

- trimată la dipartament spre întăţoşare. 
Eu după ucazul ce am primit am mersu la nnmitele moşii 

 



— 138 — 

și fiind de faţă atât toţi răzeșii de moşiile Rangu, Veisăşti şi 

Coloneșiii cât şi Petrachi Burghele orândătorul şi vichilul moşii 

Rangu cum și Ioniţă Munteanu, orândătoriul şi vichilul moşiilor 

Coluneştii și Grozăştii, am intrat în cercetare scrisorilor și ia 

răzăşi am văzut aceste scrisori: 

1) 7231. luni 1. (vezi mai sus pag. 21). 

2) '7223. Oct. 10 (vezi mai sus 25). 

3) 1802. luli 12. (vezi mai sus sub an, regeste). 

4) 1780. luni .19 (vezi mai sus pg. 78). 

Și după aceste scrisori de sus arătate, au cerut jăluitorii 

răzăşi să să cerceteze pentru părţile lor din Veisăşti şi din Co- 

loneşti, că li sar îi înpresurând de cătră părâţii orândători. De 

iaţă fiind şi orândătorii, li sau cerut să scoată hotarnicile ace- 

lor moşii la care sânt vichili, sau copii încredințate, ca să să 

vază di să cuprinde locurile acele, pe care le cer jăluitorii şi 

moşiile ce le sânt în stăpânire, şi ei au dat samă că hotarni- 

cile moșiilor sau copii la mâna lornu au; al doile de cătră dânşii 

stăpânirea răzăşilor de pe acele bucăţi de loc nu esterădicată, 

dând răspuns că ei de când au venit, au găsit stăpânindusă a- 

cele locuri de vichili moşiilor ce au fost mai înainte, şi pe unde 

Ji sau arătat de cătră stăpânii moșiilor, pe acolo li să urmează 

stăpânirea şi pentru aceasta cercetând eu am aflat că stăpâni- 

"rea răzăşilor de pe aceli locuri împresurate, nu este strămutată 

de orândatori aceștia, ce este mai denainte de alţi vichili şi 

orândatori, iar aceştia de când au venit după cum au găsit 

stăpânindusă aceli locuri, aşa urmează şi ei; apoi de împreună 

cu răzășii i cu vichilii boereşti şi cu alții împregiurași ce au 

fost adunaţi amu mersu ev de miau arătat toate locurile acele 

cuprinsă în jalubile răzăşilor că li să împresoară di cătră mo- 

şiile Rangul şi Coluneştii, arătândumi şi toate sămnele şi hota- 

răle de giur împregiur a moşiilor Rangu, Veisăşti, Balta mare 

cei zi€ şi Grozăştii i Coluneştii și Poiceşti cei zi€ şi Rangu di 

cătră apus, cari se ţin toate una de alta, şi purceg din apa Pru- 

tui spre răsărit de agiung unele şi până în apa Nârnosii, şi pen- 

tru ca să să poată cunoaște ce împresurare au răzeșii de cătră a- 

ceste moşii, cu ianțul de fer de 10 stânjăni domneşti prin hotarăle 

vechi şi alti sămne ce miau arătat am măsurat toate moșiile - 

"di sus arătate, ci sunt atingătoare în pricinile împrejurări păr-
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ilor răzăşăşti, după care făcândusă hartă închipuitoare de starea 
locului, arătătoare deosebite cu semnele despre părţile log. Razul. 

lar moşia Rangul ce să numește o bucată de locu partea 
despre răsărit este întreagă şi nevândută la nime, iar partea 
Rangului din Coloneşti împreună cu părţile altor răzăşi din cei- 
lalți bătrâni.să stăpânesc de orândatorii clironomilor răpousa- 
tului logofăt Razul, supt nume de Grozeşii. 
Şi aceste părţi de moşii fiind unele împresurate, dmlui stolnic 
loan Cheşco la anul 1808 ducând hotarnic pe dmlui pah. Tău- 
iul şi ingineri, ca săşi dezbată părţile și să le aliagă de supt 
toate împresurările, şi atunce la ace vreme după alcătuiria ce 
au tăcut dlui stolnic cu răzeşii, au rămas în slăpânire dmsale 
toată moşia Rangu, dând răzeșilor alti părți în loc din moşiile 
Bălăniasa şi Veisăştii, şi apoi de atunce dmlui stolnic Cheşcu 
au dat moșiia Rangul în schimb dsale vist. Alecu Balş, şi lu- 
înduo visternicul au stăpânito un an pi hotarăle ei, precum sânt 
închipuite pe hartă; iar apoi la anu 1809 vichilu ce ave dmlui 
vislernic asupra Rangului, sau întins cu. stăpânire din capu 
movilei Rangului în sus, coasta acei văi pe despre răsărit pănă 
în părţiie logofăt Razul. şi au prins cu totul părţile răzeşilor 
din Veisăşti cât să alăturează pe din sus cu Capu Rangului, 
după cum este locul închipuit la hartă, şi de 8 ani încoace să 
stăpâneşte ace bucată de loc de orăndătorii dmsale vist. supt 
nume de Rangu, şi răzăşii jăluitori sânt răbdători şi păgubaşi 
de venitul acestii bucăţi de loc. şi această împresurare este 
cunosculă şi de însuși orândătorii Rangului a moşiei vist. Alecu 
Balş, dar au datsamă că nu pot să îngăduiască pe răzeși, fiind 
că acel loc li sau dat în stăpânire, când au intrat cu contract 
cumpărătorii venitului moşii lor, şi de este vreo greşală, ei nu sânţ 
vinovaţi şi că la aciasta ari să răspundă stăpânul moşiei; a- 
ceastă pricină rămâne a o socoti şi a o giudeca cinstit depar- 
tamentul. lar pentru părţile ce cer răzeşii din moşiia Coluneştii, 
că li sar îi împresurat de cătră orăndătorii clironomilor răposat. 
log. Razu iar și pentru aceasta cercetând am afiat de la însuşi 
jăluitor cât şi de la alţi împregiuraşi, precum ace bucată de loc 
din Coluneşti ce este în mijloc, adică pintre părţile sărdar Cos- 
tantin Ursoianu pe din sus și pintre părţile clironomilor logotă- 
tului Razu pe din gios acel loc de câtăva vreme să stăpânești 
_tot- de clironomi de toate semnele fieştecăria moşii. cum şi de 

  
     



— 140 — 

locurile aceli de pricină, adică de împresurare ce au răzăşii din 

Veisăşii di cătră orăndătorii moșiei Rangu, cum şi de împresu- 

rare ce au răzășii de Colonesti de cătră orăndătorul moşiei 

Grozăştii, care pricină după facere planului de iznoavă cerce- 

tândule eu, fiind de faţă atât răzăşii cât şi orăndătorii i alţii 

din megieși împrejuraşi şi aşa am aflat, cum în gios să arată, 

că aceşti răzeşi anume Ioniţă Rang, i Marcu Rangu, i Ion Cio- 

chină, Antohi Balmuş, Ioniţă Hoștină, şi cu alţii ai lor sămin- 

ţeniile ce să trag dintrun Marcu Rangu, având părţi de moșie 

baştină în 4 sălişte, dimpreună cu dmlui stolnic Ion Cheşcu, a- 

dică în Bălăniasa, i în Veisăşti, în Rangu, şi în Coloneşii di pe 

un strămoş a tuturor, anume Rangu diiacul bătrân, din care să 

arată la scrisori că au avut 2 feciori, unul Toader Rangul, din 

care să trage dmlui stolnic Joan Cheşcu de pe neamul Kogăl- 

nicenese, şi al doile fecior Marcu Rangu, din care se trag toţi 

răzeşii jăluitori ; şi acele scrisori mai multe acestor moșii fiind 

la mâna dmsale stolnic Cheşco, iar la mâna rășăşilor fiind numai 

o hotarnicâ de moșie Bălăniasă acea din anul 7253 de supt 

No. 2, de la pitar Vasile Buhăescul, cuprinzătoare pe parti stră- 

moșului lor Marcu Rangu, ce este.a 7-a parte din Bălăniasa ; 

iar mai înainte în vreme când să alla în viaţă răposat logofăt 

Vasile Razul, sau sculat unii din răzăşi atât din ceilalți bătrâni, 

cât şi unii din seminţeniile lui Marcu Rang, de şau vândut păr- 

ţile lor la logofăt Razu, din moşiile Bălăniasa şi Veisăştii și 

cu vânzările acelora, în Bălăniasa au împresurat un întreg bă- 

irân a lui Toader Rang, pe care îl are dmlui stolnic Gheşcu cu 

niamurile dmsale, cât și din bătrânul răzășăsc a lui Marcu Rangu 

tot din Bălăniasa au mai împresurat câteva părţi altor răzeși, 

şi având aceste neamuri de pe Rang bătrânul şi în Veisăşti o 

a triia parti din toată moşia, di pe care bătrân iarăşi unij din 

săminţeniile lui Marcu Rangu sau găsit cu 72 stânjeni vânduți 

la log. Razul, iar celelalte părți ce au mai rămas să ailă acolo 

în Veisăşti logofăt Razul, iar răzăşii dau samă că ace bucată 

de loc din mijloc de cătră dănșii aşa este ştiut că nu este dată 

nici vândută log. Razul nici la alţii, ci de la o vreme, cu în- 

tindere di cătră orândătorii clironomilor logotăt Razul, li sar îi 

împresurat acel loc. şi acmu ei după scrisorile vechi, adică: 

întăi o carte de la Duca Vodă din 7177 April 18 prin care să 

întăreşte lui Rangu pi părţile ce au avut prin alte moşii, cât şi
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din Colunești despre Prut, a1 doile o hotarnică din anul 1780 
lunie 19, de la Andrei lancul 2 paharnic și Ion Gordul vornic 
de poartă ce este trecută supt No. 4, prin care arată cum sau 
ales părţile răzeșilor din Coloneşti în mijlocu, adică pe din sus 
de părţile sărdar Ursoianu, şi pi din gios di părţile logofăt 
Razu. Acum ace bucată de loc o cer răzăşii ca prin cercetare 
giudecăţii să li să dei în stăpânire, și după toată cercetare ci 
am făcut pricinilor cuprinsă mai sus, sau pus zi de soroc ră- 
zăşilor jăluitori la 10 a viitoarei luni August. să să afli la di- 
pârtament ca să să întăţoşeze în cercetarea giudecăţii, cu stă- 
pâniturii moșiilor Rangu şi Grozăştii. 

1817 luni 

iscălit Dumitrachi Jăverdian vornic de poartă. 

No. 234. Fiind întocmai cu orighinalul sau încredinţat 

1819 Ghenar 31 zile 

gubernschii săcretar Scorţăscu 

Obs. Acest răport a vornicului Juverdian este astfel rezumat în 
opisul întocmit în 1819 Mai 28 de Kogălniceni pentru a cere moşiile de la 
Orhei de pe raport stolnic Ioan Cheşcu. 

„Al şăptelea, Copie de pe răportul vornicului Dumitrie Jă- 
verdian, care după jaloba răzăşilor de Coloneşti şi Valea lui 
Rangu prin ucaz au fost rânduit la moșiile Coluneştii, Veiseşiii, 
Valea lui Rangu şi Bălăniasa să cerceteze împresurările ce li 
să faci de cătră.vist. Alecu Balș şi casa Răzoaei, care acest 
răport dovedeşte toate cele ce au făcut stolnic Keșcul cu parte 
Kogălnicenească din valea lui Rangul, şi din Bălăniasa i cele- 
lante, cum și câji stânjăni au fost Kogălniceneşti în fiește care 
moşie. Acest răport să ailă Ja della răzeşilor în presustvie giu- 
decătoriască, iar copia aciasta mi sau dat după jaloba ce am 
dat cerânduo ca să o aibu spre dovadă pentru schimbul ce au 
tăcut stolnic Cheșcul cu moşia Mârzăştii şi o parte din Drago- 
mireşti, dându moşiile mele“. 

Obs. Despre curgătorii din Rangu vezi studiul meu din Surete vol. 
XVII pag. XXXV. | 
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CXXXI. 1877 Octombre 31. Jalba lui llie Kogălniceanu sărdar con- 

tra căminarului Anastasă Papatil pentru moşia Ghidişăni, luată zestre pe ne- 

drept de la socrul său stolnic |. Codreanu. 

(Arhiva M. I. Kogăiniceanu, Bucureşti). 

Pre Inălţate Doamne, 

Având giumătate di sat di Ghidişăni di la ţânutu Fălciului 

baştină părințască, cari atât di cătră strămoşii şi moșii mei sau 

stăpânit, iar apoi cu ce cuvânt au intrat în stăpânire răpoosatu- 

lui stolnic Ioniţă Codrianul nu pot şti, di cătră carile sau dat 

zăstre dumisale căminar Anastasă Papatil. Mă rog înălţimii tale 

ca să să tacă cunoscut la locul cuviincios spre a să aduci pe 

dumnealui căminar Papafil, cu toate scrisorile ce va îi având ca 

să să întăţoșeze întru cercetare, și după puterea scrisorilor şi 

a dovezilor ci am să mi ailu dreptate. 

a Inălțimii tale 

prea plecată slugă 

ie Kogălniceanu sărdar 

în dos: 

_ Dipartamentul pricinilor străine cercetând dreptate va pune 

la cale. 
1817 Octomvre 31. 

vtori logofăt 

CXXXII. 1818 Chişinău. lie Kogălniceanu căminar schimbă cu cum- 

natu! său M. Hermeziu pomeşnic, dând jumătate din moşia Cruceştii pe 

Cogălnic şi 4000 lei pentru casele din laşi, din Muntenimea de mijloc. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti. (Copie). 

Mai &os iscălitul pomeşnicul de oblastia Bessarabiei, Mihai 

Hermeziul printratastă scrisoare adiverez că având eu în oraşul 

Eşii, la mahalaoa Muntenimei de mijloc drepte casele mele cu 

loc cu tof, precum prin diiata maicei mele pe largu se arată, 

cu bună învoială şi tocmală şi cu voia şi priimire maicii mele 

am tăcut schimbu cu dumnialui cumnatul Ilie Kogălnitanul biv 

vel căminar, adic am dat mai sus pomenitele casă cu loc cu 

tot de istov și în veci... şi dmnlui împotriva caselor mele miau 

dat &umătate de moşie stearpă, anume Cruceştii, ce iaste de pe
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stânga Prutului în oblastia Basarabiei la ținutul Orheiului pe 
apa Kogălnicului, pe care dumnialui o are zestre de pe cucoana 
Katinca soțiia dumsale ; şi pentru că casele mele cu loc cu tot 
sânt mai de mare preţ pre lângă moșia mai sus numită, miau 
mai dat dmnialui căminar Ilie Kogălnicanul şi 4000 lei adică 

“patru mii lei bani adaos, fiind săvărşită tocmala. atasta atât 
cu voe şi priimiri cucoanei dumisale cât şi a boeriului e- 
pitrop, precum mărturisăsc iscăliturile cuprinse în zapisul de 
schimb ce mia dat dmlui caminar. Drept aceia pre lângă za- 
pisul acesta iam dat dumsale. şi toate scrisorile şi hotarnicele 
atingătoare de locul caselor mai sus numite în număr de... 
după osebit izvod ce iam dat, după cari vrînd poate săși facă 
şi alte întărituri, şi asemenea am priimit eu de la dmnialui 
căminar atât toate scrisorile numitei mai sus moșii câi şi toţi 
banii ce miau dat adaos; deci de astăzi înainte dmlui cumnatul 
Ilie Kogălniceanul cum şi urmașii dmsale să stăpâniască mai 
sus numitele case cu loc cu tot după cuprinderea scrisorilor în 
veci şi nestrămutat precum şi eu asemenea am să stăpânesc 
mai sus jumătatea de moşie Cruceştii în veci şi nestrămutat și 
spre adevărată credinţa am iscălit eu şi însăşi maicăme cum şi 
alţi marturi poitiţi. 

In Chișinău anul 1818. 

CĂXĂXIIL. 7818 Februar 12. Lie Kogălniceanul sărdar răscumpără 12 
stânjeni din Scrivuleni de la Andrei Scutariu, plătind 287 lei cu dobânda 
lor 144 lei. 

(Arhiva M, I. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Eu Andrei Scutariu mocan încredințăz printraceastă scri- 
soare a mea ce dau dumisale sărdariului Ilie Kogălniceanul, 
precum să să știe că cumpărând eu de la răzășii di Scrivuleni 
ținut Fălciului 13 stânjăni moşie din moşie Scrivulenii, parte 
Aniţii fiica diiaconului Pavăl Gaţu din 287 lei precum adive- 
rează zapisăle ci am de la numiții răzăși, după care vrând să 
mă slatornicescu în stăpânire părţii aceştie de moșie făcândumi 
şi casă pe moșia Scrivulenii, iar dumlui sârdar Ilie kKogălni- 
ceanul răzăşul aceştii moşii şi pe din gios şi pe din sus nu mau 
îngăduit trăgândumă la giudecată, voind a “răscumpăra de la 
mine parte aceasta de moşie. Așa dar socotindumă că dumlui 
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sărdar are toată dreptatea a nu mă îngădui să stăpânesc ca pe 

“unul ce nici răzăş sânt nici niam cu răzăşii mă atlu,am mărsu 

"a dumlui de nimene sălit şi dândui zapisăle răzăşilor ci am a- 

vut miau întorsu dumlui banii cu dobânda lor, adică 287 lei suma 

ce am dat răzășilor pentru aceste părţi de moşie şi 144 lei do- 

bândă pentru trei ani câte 60 parale la sută pe lună. Deci de 

acum înainte şi în veci în putere zapisălor răzăşilor de Scrivu- 

leni ci liam dai dumisale sărdarului, rămâină dumlui sărdar şi 

niamul dumisale stăpân pe aceşti 13 stânjăni din moşia Scrivu- 

lenii, şi spre încredințare neştiind carte miam pus degetul ru- 

gând şi pe alte obrază cinstite de au încredințat scrisoaria a- 

ceasta. 
1818 Februar 12. 

X Eu Andrei Scutariu adiverezu 

Neculai Cocri sardar martur 

Iordachi Cojocar' sardar martur 

loan Duca stolnic martur 

X Eu Ioniţă Coroiu am scris cu zisa şi priimire lui An- 

drei Scutariu. 

CXXXIV. 1818 Martie. Insemnările lui Ilie Kogălniceanul căminar 

pentru moşiia Ghidişeni, din vechi a neamului Kogăinicenesc. 

(Arhiva M. L. Kogăiniceanul, Bucureşti), 

La let 1818 Mart mam înfățișat Ja departamentul pricinilor 

străine, cu dumlui căminar Anastasă Papatil „pentru parte din 

Ghidişăni ; şi precum între scrisorile aceste este mărturie ade- 

verită de Eyiscopu de Huşi că sau adiverit moşie a Kogălni- 

cenilor, asămine tot dintracelaş an să vede mărturie şi între 

scrisorile lui, iarăşi încredințată de Lipiscopu de Huși că sau 

adeverit moşie a lor, după care nici o dosloşire lucrului nu să 

vede, de cât din parte neamului nostru, pornite jalobe şi fără 

vreo lucrare, iar stăpânirea au urmat tot de parte lor, şi fiind 

trecuţi peste 40 ani în urmarea stăpânirii lor, nu mi sau dat drep- 

tate şi spre'a să şti pricină am însămnat aice. . 

Ilie Kogălniceanu căminar.



— 145 — 

CXXXV. /8/8 Mai 10. Jalba lui Ilie Kogălniceanu căminar contra 
pr. loniță din Răpile, care a cumpărat lără să îie răzeş în Brăteni. 

(Arhiva M, 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Prea înălțate Doamne 
Un preot Ioniţă din satul Râpile ţinut Fălciului fără să fie 

răzeș în moșia Brătenii unde am eu o a patra parte de baştină, 
au cumpărat tuată partea lui Stefan Buzăncu şi a lui Samson 
Spânu, i a surorisa Toiana, răzăşi în moşie aceasta Brăteni, şi 
după hotărâre pravilelor, şi obiceiul pământului, avându de ai 
întoarce bani ce au dat, şi sămi de zapisăle ce are de la vân- 
zători nu sau supus, pentrn care mă rog Inălţimii tale ca să 
jie poroncă spre a să trimite aprod, să aducă pe numitul preot 
cu toate zapisile ce va îi avându pe părţile ce au cumpăratu, 
ca înainte giudecăţii după dreptate săi întorcu banii şi săm de 
zapisile ce va îi avându. 

A înălţimei tale pre plecat slugă 

Ilie Kogălniceanu caminar 

-_
— 

i In dos: 

la dlui vel logotăt al ţării de gios 1818 Mai 10. 
No. 1693 

„ Clucer 
Pe aceiaşi hărtie, cartea domnească : 
lo Scarlat Alexandru Calimah Voevod cu mila lui Dmnezău 

domn ţării Moldaviei, 
De vreme ce dmlui caminar llie Kogălniceanul cere să aibă 

giudecată la divan cu pârâtul preotul Ioniţă din satul Răpile de 
la ținut Fălciului, pentru pricina cuprinsă prin jaloba sa aceasta, 
drept aceia volnicim domnia me pe acest aprod carele să aibă 
a merge la ținut Fălciului și prin ştire amlor dregătorilor de:   
ținut numai de cât să rădice pe preot atât cu acele zapisă de ab 
cumpărătură cât şi cu alte ori ce dovezi va ave în pricina a- i. 
ceasta și săl aducă la divan spre a să înfăţoşa cu dmlui ca- P 

| minar la judecat.. de la care va lua aprodul şi osteneala sa . 
câte 20 parale de ceas. 1818 Mai 11. 

| vel log. 
Pecete domnească. sau trecut 

lo c k 
aa Kă a 

| E 8 cap de bou e | 1806 

Surete şi lzvoade XRV. 1€   
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- „După luminată volnicie gospod apucat îiind preot sau 

făcut răspansu că această pretenţie sau făcut şi să face de lo- 

gotăt Gheorghe Bou, fiind rudenie şi răzăș cu vânzătorii.* 

1818 Mai 28. 

CXXXVI. 1818 Mai 14. Scrisoare de aşăzare a răzăşilor de Scri- 

vuleni cu cei din Ghermăneşti pentru 130 stânjeni pământ. 

(Arhiva M. 1, Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adică noi răzăşii din moşia Scrivulenii ci ne tragem diia- 

conului a Ilenei soția conului Pavă! Gaţu, ce să trage din Ne- 

chita Gaţu, dăm această învoială la mâna răzăşilor de Ghermă- 

neşti, ce să trag din surorile Nechitei Gaţului, precum să să ştie 

că din sloboda voe a noastră neam învoit noi în de noi ca să 

avem a le da în bună pace 130 stânjăni şi dumnealor să aibă 

a stăpâni în bună pace cu neamurile dumilorsale, iar care din- 

: tre dumnealor or voi a vinde să nu fie volnici a vinde la streini, 

ci să ne o vânză noao prin bună tocmală, iar de cusuru vân- 

zării, care a voi a vinde partea sa şi nu va da de ştire nea- 

mului său ca să o cumpere să fie blăstămat sfinții părinţi, şi 

- când răzeşii și neamul lui nu vor voi a cumpăra atunce va vin- 

dio cui să va putea tocmi, iar vreunul din străini va rădica 

vreun preţ, nemăsurai şi vânzătoriul va arăta neamului său vre- 

un preţ nemăsurat prin vicleșug, atunce va primi şi carte de 

blăstăm spre arătarea adevărului şi această învoială ce o dăm 

la mâna dumilorsale iaste cu priimirea amânduror părţilor şi 

dumnelor cu pricini de giudecată şi cu cheltuelile să nu să mai 

scoale asupra noastră a ne trage precum nici somă de stănjăni 

mai mulţi aceștia după cum mai sus arată cum nici noi să nu 

avem mai mult de la dumnealor, dar bătrânul dumilorsale iaste 

150, numai îiind că am rămas să dau 20 de stânjăni pentru a- 

ceia au rămas dumnialor întro 130 stânjăni mai de sus arătaţi 

au rămas să să dee în parte Mistrenilor, şi pentru mai adevă- 

rată credința niam iscălit şi această învoială o dăm dumilorsale 

lîtime Gonţă şi Grigore Văscu, Pavăl Florea, Vasile Gonţa, şi la 

tot neamul dumilorsale. 
1818 Mai 14. 

„iar mai sculândusă cineva asupra moşii în giudecată da-
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tori să îim amândoao părţile a sta în giudecată dinpreună cu 
cheltuiala cuviincioasă. 

Ioniţă Popa, Vasile Gaţul, Costantin Chitic. 

loniţă Ugle zăt Mihalachi 
Vasile Poopa. 
Manolachi Darie. Simion Michiu, 

Şi eu am scris cu zisa dumilorsale a tuturor mai de sus 
arătaţii și mam iscălit. 

Manolachi dascal. 

Obs. In Jurnalul din 1839 lunie 28 este astiel rezumat; „întăiu o 
invoială din anul 1818 Maiu 14 săvârşită între răzeşi ei în de ej, prin care 
se indatoresc ca să nu vâuză la străini pământ fără ştire tuturor prin în- 
voială* ; iar mai jos în acest fel e rezumat: „ai unsprezecelea : o mărturie 
de învoială din 1818 Maiu 14 a răzăşilor de Scrivuleni cu acei şăzători în 
Ghermăneşti“. - 

CXXXVIL. 78/78 Mai 19. lie Kogălniceanu căminar cumpără în Scri- 
vuleni 13 stânjeni moşie câte 25 lei stânjenul. 

(Arhiva M. 1. Kogălmiceacnu, București. 

Eu Pavă! Floare şi eu litode Gonţa şi eu Gligore Văscul 
din satul Ghermăneștii ținut Fălciului, răzăşi în moşiia Scrivu- 
deni tot de la ţinut Fălciului încredinţăm prin acestu adevăratu 
zapis al nostru ci dăm dumisale căminarului Ilie Kogălniceanul 
că de nime siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună voe am 
vândut dumisale din drepte părţile noastre ce avem în numita 
moşie Scrivulenii 13 stânjăni adecă eu Pavăl Floare 4 pol stân- 
jeni, eu Gligore Văscul 4 pol stănjăni şi eu Iitime Gonţa 4 stân- 
jeni cu tocmală câte 25 lei stânjănul, care bavi iam primit toţi 
deplin în mânule noastre, deci de acum înainte să fie dumisale 
şi clironomilor dumisale ocină şi moșie luânduşi tot venitul de 
pe dânșii din tot locul ca un lucru drept a dumisale şi spre în- 
credințare neam pus numele şi degetele noastre, rugându și pe 
alți de au încredințat zapisul acesta. 

1818 Maiu 19 
X Eu litode Gonţa am pus degetul 
X Eu Pavăl Floare am pus degetul 
X Eu Gligore Văscul' am pus degetul 

Vașile Gonţa. , 
lerei loan am fost față. : e 
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La aceste mam tâmplat îaţă și sânt martur 

Ion Zaharia 

Şi eu am scris cu bună priimire pomeniţilor de sus şi am 

iscălit. - Ton Blagot 

Obs. In jurnalul din 1839 lunie 28 este astiel rezumat : 

„întăiu un zapis din 1818 Mai 19 pentru 13 stânjeni cumpăraţi din 

moşia Scrivuleni de la un Pavăl Flore cu alți ai săi“. 

CXXXVIIL 1818 Mai 29, regeste. Pentru cei 150 stânjeni din Scri- 

vuleni. . 
. 

(Arhiva Mih. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Răzeşii de Ghermănești: Pavăl a Florii, Gr. Văscu, litime 

Gonţa şi alţi răzeşi dau jalbă că au în Scrivuleni un bătrân 

de 150 stânjăni, dar scrisorile sânt în mâna răzeşilor, şi ei zic 

că ar fi având numai 130 stânjeni. Cer să fie chemaţi toţi la 

isprăvnicie, şi să li se dea adiverinţă pe dreaptă partea lor. 

Jalba lor e îndreptată în 29 Mai cu No. 2229 la vel lo- 

gotătul ţării de jos; iar în dos se scrie poroncă  cătră is. de 

Fălciu să cheme părţile la isprăvnicie, și să cerceteze, odihnin- 

du-se părţile. 

Poronca e din 2 lunie. şi poartă pecetia domniască Ie. ek. 

aa. kA. BR, 1806; e iscălit de vel logofăt, şi sau trecut (la condică). 

CXXXIX. Iuli 4. Un zapis de vânzare pentru Scrivuleni. 

(Arhiva M. 1. Kogăiniceanu Bucureşti). ” 

Ştiut să fie că nem tocmit cu d-lor litime Gonţa, Gligore 

Văscu, şi cu Pavăl Flore să cumpărăm parte dmlorsale de mo- 

şie ce să va alege din moşia Scrivuleni cu preţ stânjăn. câte 

37 de lei şi bani să avem a le da gios toţi deplin şi pentru 

credința am iscălit, iar nerăspunzând bani la vade să aibă voi 

aşi vinde acaretu cui va vre. | | 
1818 luli 4. 

Tomiţe Ugle. Simion Marcu. lon Dabija. 

Obs. In jurnalul din 1839 lunie 28 este astle! rezumat: „al dois- 

prezecelea, o scrisoare din 1818 junie 4 (sic) a trei răşeşi de Scrivuleni ca 

-să cumpere părţile acelora din Ghermăneşti şi neavând bani au rămas a. 

se vinde cui va voi.*
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CXL. 1818 Iuli 25. laşi. Jalba lui Ilie Kogălniceanu căminar contra 
preutului loniță din Răpile, că a cumpărat rău în Brăteni, nefiind răzeş; 

cum şi contra logoteţelului Gheorghe Boul. 
(Arhiva M, 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Prea înălțate Doamne, 

După jaloba ce am dat Inălţimii tale Ja trecuta lună Maiu 

că un preot Ioniță din satul Râpile ţinut Fălciului, fără să fie 
răzăş în moșia Brătenii, unde am eu o a patra parte de baş- 
tină, am cumpărat toată parte lui Ştelan Buzincu şi a lui Si- 

meon Spănu i a surorisa Tofana, răzeşi în moşia aceasta Bră- 

tenii, cerând că după dreptate săi întorc banii ce va îi dat și 
să iau părţile aceste în stăpânire me, ca unul ce am ce mai 
multă parte în trupul moșiei aceștie. Sau tost trimis aprod 
cu volnicie Inălţimei tale, să aducă pe numitul Preot, cu zapi- 

sele ce va îi avându, ca să să întăţişeze în giudecata divanu- 

lui, de unde sau întors aprodul cu răspunsul dumisale isprav- 

nicilor de ţinut, că preotul șă atlă bolnav şi osebit de aceasta, 

dar şi cătră un /ogofețel Gheorghe Boul să îace această pretenţie 

a răscumpăra aceste părți supt cuvânt că sar îi atlându rudenie 

şă răzeş la un bătrân cu vânzătorii. Deci fiind că eu de acest 
logoteţel! Gheorghe Boul nu am nici o ştiinţă să tie rudenie cu 
vânzătorii şi nici stăpânește în trupul aceştii moşii, dar apoi 
nici să vede vreo jalbă pornită din parte sa mai înainte cerând 

această pretenţie ; ce să înţelege că el afândusă logofăt în can- 

ţelaria ținutului, au urmat agiungere cu numitul preot, numai 

spre a prelungi lucru, iar nu că are vreun cuvânt de dreptate 

întru răscumpărare părţilor de la preot. Drept aceia mă rog înăl- 

ţimii tale ca de iznoavă să să trimată aprod ca numai de cât 

să aducă pe numitul preot cu zapisele ceva fi avându, ca după 

dreptate se am săi întorcu banii, ca să iau părţile în stăpânire 

me, iar logofăt Gheorghe Boul de sa fi făcând că are dreptate 

să răscumpere el aceste părţi, să vie şi însuşi cu dovezile ce 
va îi avându, ca întru cercetare divanului să să hotărască cui 

i să cuvine să răscumpere părţile aceste de la preot. 

a Inălţimii tale pre plecat slugă 

Ilie Kogălniceanul căminar 

„la dumlui vel logovă! a ţării de gios 1818 luli 25. N. 4168. 
clucer. 
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CĂLI. 1819 Mart 14. Jalba căminarului Ilie Kogălniceanu cătră Vodă 
în pricina ce are cu preutul Ioniță din Răpi pentru a se cerceta părţile de 

moşie ce le are în satul Brătenii. 

(Arhiva M, |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre înălțate Doamne, 

Un preot Ioniţă din satul Răpile ţinut Fălciiului fără să fie 

răzăş sau niam cu răzășii în moșia Brâtenii, unde am eu oa 

patra parte de baştină, au cumpărat toată parte lui Stefan Bu- 

zâncu şi lui Simion Spânu i a surorăsa Toiana ce au avut în 

moșie aceasta Brătenii; pentru care în anul trecut la Maiu 10 

prin jalobă cătră Inălțimea ta, cerând protimisire de ai întoarce 

banii, şi să iau părţile în stăpânire me, ca unul ce am baştină 

în trupul acestei moșii, sau trimes cu volnicie gospod aprod ca 

să aducă pe numitul preut spre a sta în cercetare divanului, de 

unde sau întors aprodul numai cit răspunsul dsale ispravnicilor de 

Fălciu că preotul sar fi ailând bolnav, şi că această cerire de 

protimisire, să face şi din partea unui logofăt a isprăvniciei 

Gheorge Boul, pe care logofăt necunoscândul eu de răzeş în 

moșie aceasta, însuși am adaos jaloba cătră Inălţimea ta, 

la trecuta lună luli după care sau scris carte cinstitii logofeţii 

cătră dlor ispravnici ca să triimată pe preot cu zapisăle ce ar 

ii având în cercetare divanului, și nici până acum nau mai 
venit. 

Drept aceia iarăşi mă rog Inălţimiii tale, ca să fie poroncă 

spre a să trimete aprod să aducă numai de cât pe preot cu 

zapisăle ce va îi având, ca prin cercetare divanului după drep- 

tate ce am, săi întorc banii şi sămi iau părţile în stăpânire. lar 

logotătul Gheorghe Boul de să va cunoaşte că are dreptate își 

: va căuta cu mine prin drumul giudecăţii, căci de parte sa pănă 

acum nu sau văzut nici o jalobă în pricina aceasta. 

a Inălțimii tale pre plecat slugă 

lie Kogălniceanul - 

căminar 

„Cere să să irimată aprod să aducă pe un preot ot satul 

Răpile ţinut Fălciului, ce au cumpărat niște părţi de moşie în 

moşie Brătenii unde are jăluitoriul o a patra pârte de baştină, 

căci nau venit după cărțile ce sau scris de la logofeţie ca să 

ste în giudecată.



— 151 — 

„la dmlui vel logotăt 1819 Mart 14 No. 3053. 

vtori logofăt 

De la logofeţia ce mare 

De vreme ce dlui caminar Ilie Kogălniceanul cere să aibă 
giudecată la divan, cu pârâtul preot Ioniţă din satul Răpile ţi- 
nut Fălciiului, pentru pricina cuprinsă în jalobă, care nefiind 
următor a veni, după cele de mai înainte poronci, cu dreptul 
era a să aduce cu zapciu, plătind şi grele ciobote, dar trecân- 
dusă acmu cu vedere greşala, iată de iznoavă i să mai pune 
părâtului preol şi acest soroc, ca la Duminica Tomii ce vine ne- 
greşit să se afle la divan, atât cu zapisele de cumpărătură cât 
şi cu alte dovezi ce va mai ave spre a să înfăţoşa la giude- 
cată cu jăluitorul, căci neviind nici la sorocul acesta, apoi i să 
va trimete zapciu del va aduce cu grele ciobote. 

1819 Mart 21 
vel logofăt 

f 

CXLII. 1819 Mart 21. Cartea logoieţiei de a se aduce la divan pe 
preotul Ioniţă din Râpile să stea în giudecată cu llie Kogălniceanul cămi- 
nar pentru Brăteni. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

De la logoteţia ce mare 
4 

Prin jaloba ce au dai cătră măriia sa Vodă dumlui cămi- 
nar Ilie Kogălniceanul cu un preotu Ioniţă din satul Râpile ţi- 
nut Fălciiului, fără să fie răzeş sau neam cu răzeşii în moşiia 
Brăteanii, unde are şi căminar o a patra parte de baştină, ar 
îi cumpărată toată parte lui Ștefan Buzincu, şi a lui Simion Spânu 
şi a surorisa' Tofana ce au avut în numita moșie Brătenii, pen- 
tru care dând jalobă și în anul trecut cu cerere de protimisis ai 
întoarce banii, sau trimies atunci aprod de a aduce pe pârât 
în giudecata divanului ; și prin mijlocirea unui Gheorghe Bou 
diiac a isprăvniciei, sau întorsu aprodul cu înştiinţare isprăvni- 
ciei că părâtul să află bolnav, când şi după aceia iarăşi după 
altă jalobă ce au mai dat sau scris carte logoteţiei cătră isprăv- 
nicie de al triimete pe pârât în giudecată aice, şi nici după a- 

pat 
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ceasta părâtul nau îostu următor a veni, şi fiind că jăluitoriul 

-cu necontenire cere a s aduce în giudecată şi părâtul neurmă- 

tor fiind poroncilor de mai înainte. cu dreptul era a să aduce - 

cu zapciu cu grele cibote; dar i sau trecut această dată cuve- 

dere greşala, şi iată de iznoavă i să mai pune părâtului preot 

această vade, ca la viitoare Duminică a Tomei negreşit să să 

aile la divan atât cu zapisăle de cumpărătură cât şi cu alte do- 

vezi ce va mai ave, spre a să întăţoşa la giudecată, căci ne- 

viind nici la această vade, apoi cu hotărâre i să va trimete za- 

pciu del va aduce cu grele ciobote. 

1919 Mart 21. 
L. Balş vel logotăt, 

CXLIII. 7819 Mai 18. Izvod de scrisorile ce are Ilie Kogălniceanu 
căminar la Orhei, de pe unchiui său Gh. Kogălniceanu postelnic şi despre 

vărul său primar stolnic [. Cheşcu. 

(Arhiva M. LI. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Scrisorile ce după priimirea &urământului am înfăţoşat în 

giudecătorie ținutului Orheiu pentru moşiile Kogălniceneşti care 

le cer de la casa răposatului stolnic loan Keşcul fiind drepte 

ale mele. 1819 Mai 28.. 

1) 7255 Mai 28 (vezi sub an la pag. 30). 

2) 1763 Mart (vezi sub an la pag. 48). 
3) 1767 (vezi sub an pg. 63). 
4) 1790 Mai 31 (vezi supt an pg. 103). 
5) 7231 lule 9 (vezi supt an pg. 21). 

6) 7177 April 18 (vezi mai sus supt anul la pg. 16). 

7) 1817 lune (vezi mai sus supt an pg. 141). 

Aceste dovezi până aice dovedescu curat că moşiile ce- 

rute de cătră mine sânt drepie a niamului Kogălnicenesc, dar 

apoi că au intrat scrisori de la unchiul micu Gheorghe Kogăl- 

niăanul şi tatăl mieu, în mâna stolnicului Cheşcul, am următoa- 

rele dovezi de la însuși răpăusat stolnic Keşcul, adică 

8) 1798 Aug. 6 (supt an mai sus pag. 107). 
9) tără veleat. Iulie 19. O scrisoare cu care au cerut scri- 

sorile Dragomireştilor şi arată căi rămân scrisorile drept sinet. 

10) 1804 Iulie 4 (supt an, mai sus pag. 110). 
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11) 1804 Iunie 26 (supt an mai sus pg. 108). 
12) 1804 Iulie 28 (supt an mai sus) pag. 109). 
13) 1790 Aug. 26 (supt acest an, mai sus pg. 103). 
14) 1808 Noem. 19 (supt acest an. mai sus pag. 120). 
Aceste dovezi destul dovedescu că scrisorile unchiului mieu 

Gheorghie Kogălniceanu şi a părintelui mieu au întrat în mâna 
răpăusatului stolnic Keşcul, ca unul ce era rudenie şi văr pri- 
mare şi cu dânsele au desbătut moșiile şi le are acum în stă- 
pânire ; iar apoi pentru că nu le are cumpărătură în urmă, do- 
vedește însuși scrisoarea scrisă căiră mine aice în oblastul 
Basarabiei la 1815 Avg. 20, pe care o alăturez supt No. 15, 
răspunzândumi ca să nu mai dau jalobe, că să va pune la cale, 
şi că ceia ce nu are cumpărat nu ne opreşte, cum şi altă scri- 
soare care în vreme cându era aice domnul Sfekin bolnăvin- 
dusă miau trimis la Hotin scriindumi ca să viu la Călmățui, 
unde sau îmbolnăvit, săi pun la cale moarte cu hărtie și să ne 
punem și noi la cale, care scrisoare este fără velet şi lună, şi 
o alăturez supt No. 16, fiind dovadă că el avea în gândul său 
să să pue cu noi la cale la moarte. şi fiind că eu în scrisorile 
noastre nu găsăsc mai mult de cât că săliște Călmăţuiul este 
vândută precum să va încredința giudecata din alăturata scri- 
soare supt No. 17 dată de răpăusatul Cheşcul unchiului mieu 
Gheorghie în putere scrisorilor mai sus arătate, cer de la casa 
Cheşcului ca pentru toate moşiile Cogălnicenești ce stăpâneşte 
sămi arăte cu ce dreptate le stăpâneşte, că care nu vor îi vân- 

dute de neamul mieu să mi să întoarcă împreună și cu scri- 

sorile lor, iar pentru acele vândute să mi să dee protimisire de 

răscumpărare, ca pe un lucru de baştină şi strămoşască a nia- 

mului mieu, şi ca unii rudenie mai de aproape, care în vreme 

vânzărilor, am fost nevrâsnic, și pravilele şi obiceiu pământului 

mă agiută a le răscumpara nefiind nici publicație. Aseminea cer 

ca în locul moşiei Bălăniasa, şi valea lui Rangul, să mi să dee 

acele luate în schimbu, de răpăosatul Cheşcu. Mai sânt și alte 

scrisori pentru moşiile arătate, dar acele fiind numai dovezi 

pentru hotară şi peniru în câţi bătrâni au umblat nu să atingu 

de pricina cu casa Keșcului, şi pentru aceste nu sau arătat aice 

şi sau lăsat pentru pricinele ce pot să să întâmple pentru hotară. 
Şi fiind că din partea casei Keşcului pâră acum în curgere 

de doi ani și mai bine trecuţi nu să arată nimene la giudecată 
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cu dovezile arătatelor moşii ce va avea, nesupunândusă a veni 

la giudecată, voind numai a mă prelungi, mă rog giudecătoriei 

ca să mi să facă îndestulare hotărâtă prin obrezovanie şi să 

mi să dee vremelniceşte pomenitele moşii în stăpânire, căci 

numai cu acest chip va lipsi din mijloc tot chipul prelungirii, 

iar apoi casa Cheşcului să va îndeletnici ami da scrisorile luate 

de la niamul mieu, sau a înfăţoşa dreptăţile ce să socoteşie 

că are. 1819 Mai 28. 

„Adecă şasă scrisori hărtie sau primit“ 1820 Mart 21. 

stolonacialnic Bude 

CXLIV. 1819 Sept. 7. Zapis de vânzare prin care P. Fiore şiai 

lui vând 23 pol stânjeni în Scrivuleni, câte 25 lei stânjenui căminarului Ilie 

Kogălniceanu. 
(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Eu Pavăl Flore şi eu litodi Gonţa și eu Gligori Văscu şi 

eu litimi Văscu și eu Ioniţă Văscu, din satul Ghermăneştii, ţinu- 

tul Fălciiului, rezeşi în moşiia Scrivulenii tot di la ţinutu Făl- 

ciiului, încredinţăm prin acestu adevărat zapisu al nostru, ci dăm 

dumisale căminarului Ilie Kogălniceanu că de nimene siliţi nice 

asupriţi, ci de a noastră bună voe iam mai vândut dumisale 

din drepte părțile noastre ci avem în numita moșie Scrivulenii 

doizăci şi trei pol stânjeni adică eu Pavăl Flore 3 stânjeni, şi 

eu ]itimi Gonţa 6 stânjăni şi eu Gligore Văscu 5 pol stânjeni 

şi eu litime Văscu 6 stânjeni şi eu Ioniţă Văscu 3 stânjeni, cu 

tocmală câte doâzăci şi cinci lei stânjenul, cari bani iam primit 

toți deplini în mânile noastre, deci de acum înainte şi în veci 

să fie dumisale și clironomilor dumisale ocină şi moşie luîndui 

tot venitul di pe dânșii din tot locul ca un lucru dreptu a du- 

misali şi spre încredințare neam pus numele și degetile noastre 

rugându şi pe alţi, de au încredințat zapisul acesta. 
1819 Sept. 7. 

+ Eu Pavel Flore am pus deget. 
—- Eu Iftimi Gonţa am pus deget. 
+ Eu Gligori Văscu am pus deget. 
+ Eu litime Văscu am pus deget. 
+ Eu Ioniță Văscu am pus deget. 

Şi eu am scris cu zisa numiţilor de sus. 

Iamandi Brânză.
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„această vânzare de istov făcânduo numiții cu bună voe 
lor adiverez şi eu. Sept. 7. 

Gligori Duca pah. 

“Cu: primire lor fiindu îaţă adiverez 
Iordachi Duca. 

In dos: 

„Zapisul a cinci oameni din Ghermăneşti pentru 25 pol stân- 
jeni ce miau vândut din moșia Scrivuleni 1819. Sept 7. 

Obs. In jurnalul din 1839 lunie 28 se rezumă astiel: «al doile un za- 
pis din 1819 Sept. 7, pentru 25 stânjeni cumpăraţi din moşiia Scrivuleni de 
ja un Pavăl Flore cu alţii ai lui“. 

CXLV. 1819 Sept. 16. Zapis de vânzare prin care Ştelana şi ai săi 
vând căminarului “lie Kogălniceanu 11 stânjini din Scrivuleni câte 25 lei 
stânjenul. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Eu Ştelana împreună cu soțul meu diiaconul Ştefan ot Ar- 
măşeni și eu Ioana împreună cu fiul meu Zamfirachi Buzduganu 
ot Epureni ţinut Fălciului răzeși în moșia Scrivuleni ; tot de la 
ținut Fălciului încredințăm prin acestu adevărat zapisu al nos- 
tru ce dăm dumisale căminarului Ilie Kogălniceanu că de ni- 
mene siliţi nici asupriţi ci de a noastră bună voe iam vândut 
dumisale din drepte părțile noastre ce avem în numita moșie 
Scrivulenii, 11 stânjăni adică eu Ștefana fiica lui Vasile Văscu 
împreună cu soţul meu Diiaconul Ştefan 5 pol stânjeni şi eu loana 
cu Îiiul meu Zamiirachi tot fata lui Vasile Văscu 5 pol stânjeni 
cari bani iam primit toț deplin în mânule noastre. Deci de a- 
cum înainte şi în veci aceşti stânjeni din moșiia Scrivuleni să 
fie dumisale şi clironomilor dumisale ocină şi moşie luânduși tot 
venitul de pe dânşii din tot locul ca un lucru dreptu a dumi- 
sale şi spre încredințare neam pus numele şi degetele noastre 
rugându şi pe alţi diau încredinţat zapisul acesta. 

1819 Sept. 16. 
Diiaconul Ştefan adeverezu 

X Eu Zamtirachi Buzdugan am pus degetul 
X Eu Ştelana soţia diaconului Ştefan am pus degetul 
X Eu loana am pus degetul
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Sandul Meleghi am îost faţă la acestu zapisu. 
Și eu am scris cu zisa numiţilor de sus.: 

Iamandi Brânză. 

Obs. In Jurnalul din 1839 lunie 28 se rezumă astielactul: „al treile 

un zapis din 1819 Sept. 16 pentru 11 stânjeni cumpăraţi din Scrivuleni de la 

Ştefana şi loana îiicile Văscului“. 

CXVI. 1820 Gnenar 27. Vasile Bontăş stolnic vinde cu 1000 galbeni 
olandeji maicei Elisabetei, soţia lui Toma Cozma şi îata lui C. Kogălnicea- 

nul stolnic, jumătate din Buzeni. (Buzeni II, 48). 

Vasile Bontaş stolnic îiiul lui Ioniţă Bontăș şi a Casandrei 

soţiei sale, facu știut prin atastă scrisoare a mea ce dau sfin- 

ției sale maicii monahiei Elisaveta Cozma pentru &umătate din 

moşiea Buzănii qe la ţinut Botoşanilor, ce o am clironomie de 

pe tatul mieu, cum şi tatul mieu o au avut clironomie de pe 

unchiul său Iordachi Arhip (ce a murit sterpu) care a&astă £&u-. 

mătate de Buzăni, sau scos cu &udecată de la casa stinţiii sale 

în viaţă fiind răposat. soțul sfinţiei sale banul Toma Cozma, 

cum pre largu arată hrisovul fericitului domn Alexandru Cos- 

tandin Moruz Vvd din velet 1804, că având ieu interes săm 

cumpăr alte acareturi mai spre bun folosul mieu, prin bună în- 

voială am vândut de veci sfinţiei sale maicei monahiei Elisa- 

vetei Corma, aăasta &umătati de moşie Buzănii cu tocmală 1000 

adică una mie galbeni olandeji, cari bani priimindui ieu în mâi- 

nele mele deplin iam dat acest al mieu zapis de ve&nică vân- 

zare, împreună şi cu hrisovul mai sus pomenit, pe care de as- 

tăzi înnainte și în veci să fie sfinția sa maica Elisaveta, stăpână 

ca pre dreptu lucru sfinţiei sale, ce lau cumpărat cu bani de la 

mine, cum și în urmă oricui va voi sfinția sa a o lăsa să îie 

veânici stăpâni, fără a mai ave ieu vreo pretenţie sau cuvânt de 

întoarcere, cum şi despre niamurile melea, sau ori cine sar 

scula cu pretenţie sau împărtăşire întraăastă gumătate de sat 

ieu să fiu dator a răspunde, iar stinţie sa să nu îie în supărare 

cât de puţinu, şi spre mai adivarată credinţa urmează a mea 

iscălitură rugând şi pe cinstita logoteţie ce mare de au adeverit 

acest zapis. 1820 Ghenar 27. 
Vasile Bontaş stolnic. I. Ghelemeu sardar am îost faţă 

Ștetănachi Sigara căminar martur. şi mărturisăscu 
Tewopios yari uogrns, 
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„De la logoteţia ce mare 

Faţă înnainte logofeţiei viind însuşi vânzătoriul stolnic şi 
arătând că de a sa bună voinţă au făcut aăastă vânzare cătră 
cumpărătoare monahie Elisaveta ; drept aceia spre aş ave scri- 
soare atastă tărie sa sau încredinţat şi de cătră logoieţie. 

1820 Fevruar 1 
Dumitrie Sturza vel logofăt 

CXĂLVII. 1820 April 2. Mărturie pentru partea ce are litode Po- 
tircă în Scrivuleni de pe soţia sa loana, născuta Safir Gheorghe. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, București), 

Incredinţăz cu acestă adiverință la mâna moșului litodi 
Potărcă că în moșiia Scrivuleni, avându şi pomenitul litodi 
parte de moşie de pe soțul său Ioana fiica lui Gheorghe Satir, 
cum și parte Sandului Safir zicându căi tot a sa dată danie, 
de Sandul Satir, şi pentru că ştiu că trage din neamul Sate- 
reștilor iam dat aciastă adiverinţă la mână şi întâmplândusă și 
alţi răzeși de pe alte părţi de față, dar care sau alcătuit pe 7 
fraţi câte 9 stânjăni de frati, și pentru încredințare am iscălit. 

1820 April 2 
X Eu litime Potârcă am iscălit | 
X Eu Vasile Gaţu mam întâmplat faţă la această ade- 

verință. 

Costandin Chitic am tostu față 

Intâmplândumă și eu faţă la această încredințare ce dă 
litime Gaţu la mâna lui litode Potârcă am iscălit. 

Iordachi Brânză 

Şi eu am scris cu zisa numitului de mai sus arătat şi am 
iscălit. 

loan Blagotă 

Obs. In Jurnalul din 1839 Iunie 28 astiel e rezumat actul: „Ql cin- 
cilea, o mărturie din 1820 April 2, a răzeşilor de Scrivuleni, mărturisi- 
toare pentru partea cuvenită lui Iftode Potârcă“. 

- Îi 
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CXLVIII. 1820. luni 20. Lie Kogălniceanu căminar cere de la Vodă 
să i să întărească cumpărăturile a 62 stânjeni din Scrivuleni, făcute de la 

răzeşi. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre înălțate Doamne, 

In moșia Scrivuleni de la ţinut Fălciului unde am părţi de 

baştină părințeşti, am mai cumpărat de la unii din răzeşii a- 

ceştii moşii 62 stânjăni adecă 13 st. am răscumpărat de la un 

Anârei Mocanu cei vânduse răzăşii, iar 49 stânjăni am cumpă- 

rat cu zapisă de la răzeși, care prin scrisoarea din 1818 a ce- 

Jorlalți răzeşi niamuri a lor au voia a vinde părţile cui vor pute 

găsi. Drept aceia mă rog înălţimii tale ca prin luminată carte 

mării tale să mi să întărească această cumpărare întru de veci 

stăpânire ca unul ce şi răzeşi mă atlu cu dânşi în trupul aceştii 

moşii. 

a Inălţimei tale o 
drept plecat slugă 

Ilie Kogălniceanul căminar 

„Cere carte gospod de întăritură a 62 stânjăni ce are cum- 

păraţi în moşia Scrivuleni de la ţinut Fălciului. 

„Dumlui vel logofăt să cerceteze şi prin analora să facă . 

arătare domnii mele No. 9656. 

Cnstantin 2 logoiăt. 1820 luni 20. 

CXLVIX. 1820 1uli 3. Cartea lui M. Gr, Suţu Vodă cătră ispravnicii 

de Fălciu - să scoată la mezat vânzarea pământurilor din Scrivuleni, cum- 

parate de Ilie Kogălniceanu căminar de ia răzeşi. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Noi Mihail Grigori Suţu. Voevoda, cu mila lui Dumnezău 

domn ţării Moldaviei. 

Cinstit credincioşi boerii domniii mele Dumv. ispravnici de 

ţinutul: Fălciiului sănătate; fiindcă dmlui căminar /lii Kogălni- 

ceanul cu patru zapise au curpărat 62 stânjăni din moşiia Scri- 

vulenii de la acel ţinut, de.la unii din răzăşii acei moşii, pe 

lângă părţile ce ar fi având şi de baştină părinteşti, însă:
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— 13 stânjeni cu zapis din 1818 Fev. 12 de la Andrei 
Scutariul Mocan, care stănjăni din numita moşie, și el îi avă 
cumpăraţi de la Aniţa îiica diiaconului Gaţu, şi iau răscompărat 
de la dânsul dmlui căminar cu 431 lei, fiind răzăş, întorcândui 
banii cu dobânda lor pe trii ani şi el iau dat zapiseăle răşe- 
şilor ce au avut. 

— 13 stănjeni cu zapis tot dintracelaş an 1818 Maiu 19, 
câte 25 lei stânjenul, însă: 4 st. 4 palme de la Pavăl Flore, 
4 st. 4 palme de la Gligori Văscul şi 4 st. de la Iitimie Gonţa 
= 13 stânjâni, 

— 25 stânjeni cu alt zapis din 1819 Sâpt. 7, câte 25 lei 
stânjenul, însă 3 st. de la Pavăl Flore, 7.4. Iitime Gonţa cu 
un stânjăn pol ce arată că vinde în dosul zapisului ; 5, 4, de 
la Grigore Văscul, 6 st. de la litime Văscu, 3 st. de la Ioniţă 
Văscu == 25 stănjeni. | 

— 11 stănjăni tij cu alt zapis din 1819 Săpt, 16 câte 25: 
lei stânjenul însă: 5 st. 4 palme de la Stetănia fiica lui Vasile 
Văscu, cu soțul său diiaconul Stefan, şi 5 4 de la Ioana cu 
îiul său Zamtirache tot iata lui Vasile Văscu == 12 stănțăni; iar 
peste toi 62 stănjăni fac, cumpărături cu zapisăle arătate, care 
sau văzut de cătră d-lui vel logotăt. Asupra cărora cerşind nu- 
mitul cumpărător prin jaloba de supt No. 9656 ca să i să tacă 
publicaţiia, iată dar după a sobornicescului hrisov hotărâre sco- 
țândusă asămine copii de pe zapisăle numiţilor vănzători îm- 
preună cu cartea aceasta sau trimes; şi scriem Dmv. ca înștiin- 
tare publicaţiei întracestaş chip să să iacă, adică pre o coală 
de hărtie să puneţi dmv. să scrie pricina vănzării, cum să a- 
rată mai sus şi să rânduiţi un mazil de ispravă ce va îi mai 
de aproape şăzător de starea locului, în mâna căruia să daţi și co- 
piile zapisălor, şi pâră în 6 luni de zile necontenit să facă publicaţie 
atât la stare locului între toate neamurile şi rășăşii vănzătorilor, cât 
şi pre la toate zilele de târgu şi pretutindeni în tot ținutul acela, ce- 
tind şi copiile zapisălor întru auzul tuturora, arătând anume cine 
sânt vânzătorii şi cine este cumpărătoriul şi cu ce preţ, ca pâră la 
împlinire vadelii de să vor arăta cineva ori din rudeniile vân- 
zătorilor, sau din alţi răzeşi sau mepieşi ca să ceară protimisire 
a răscumpăra, unii ca aceia oricine vor fi să vie înaintea Dumv. 
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şi după cercetare ce le veţi face, dovedindusă că sânt neam 

sau răzeş cu vânzători să le daţi mărturie la mână, prin care 

să arataţi ce rudenii sânt sau ce răzeșiie au, ca viind la divan 

să să cerceteze, şi de li să va căde vor întoarce banii cum- 

părătoriului şi vor răscumpăra ; iar când până la vadeaoa ară- 

“tată nu va eşi nimenea a cere protimisis, atunci rânduitul acel 

mazil să margă la toate neamurile şi răzăşii vânzătorilor şi dacă 

tot nu vor vre să răscumpere, şi să iscălească întru însuși în- 

ştiințare aceia a Dumv. cum că au auzit cu toţii facere publi- 

caţiei şi că nau avut trebuință să răscumpere, pe care iscălin- 

duo şi rănduitul acel mazil şi aducânduo la dumv. de vă veţi 

încredința că sau urmat facere publicaţiei întocma precum să 

poronceşte să o adiveriţi și cu iscăliturile Dumv. şi să o daţi 

la mâna cumpărătorului, după care să daţi şi osăbită mărturiia 

Dumv. arătătoare că sau tăcut legiuita publicaţie în hotărâta 

vade de 6 luni şi că nimenea răscumpărător nu sau allat ; care 

amândoaâ acest feliu de mărturie viind aicia, să i să dea cum- 

; părătoriului şi cartea domnii meale de întăritură, pentru ca pe 

urmă să nu mai poată nimenea a răscumpăra ; însă voim dom- 

niia me ca întocmai să să urmeze facere publicaţii, căci când 

Dumv. veţi încredința mărturie mazilului rânduit, şi veţi da şi 

__osăbita mărturie precum vi să poruncește de săvârşire publica- 

ției, Domnia mea după acele vom da întăritură cumpărătorului ; 

şi dacă pe urmă să vor arăta vreunii din rudenii sau din răzăşi 

şi megieşi cu jalobă de înpotrivă şi vor cere protimisis, cu cu- 

vânt că de publicaţie nau auzit, atunce nu numai că pe mazilui 

acela ce va îi rânduit să va aduce aicea și să va pedepsi, dar 

şi dumv. veţi îi îndatoriţi a da greu răspunsu înaintea dom- 

nii mele, cu care nici întrun chip nu vă veţi pute îndrepta. 

1820 luli 3. 

Adresa : Cinstit credincioşi boerii Domnii meale Dumnialor 

ispravnici de ţinut Fălciului cu sănătate să să de. 

vel logoiăt. Căminar llie Koglniceanu. 

pecetluit cu ceară roșie 

  

9
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CL. 1820 Iulie 16. Jalba căminarului Ilie Kogălniceanu pentru a a- a 

vea protimisire de răscumparare a părţilor din Ghidişeni, scoase la vânzare Piz de Alecu Anastasă Papatil, nepotul lui Ioniţă Codreanul. a 
(Arhiva M. L. Kogălniceanul, Bucureşti), ED 2 

Pre Inălțţate Doamne, „4 

Avându giumătate de sat de Ghjdişani la ţinut Fălciiului . 
baștină strămoșască, care de cătră moşii şi strămoșii mei sau pi stăpânit în pace trăind însâşi pe ace moşie, iar apoi de la a 
o vreme întrând în stăpânire răpăosatul stolnic Ioniţă Codrianul, . de cătră carele sau dat zestre răpousatului căminar Anastasă : căi Papafil, și acum să stăpânește de cătră fiiul său Alecu Papa- | Pi 
Îil de cătră carele sau scos în mezal ca să.o vânză; Mă rog a 
Inălțimei tale ca să fie poroncă a să opri mezatul şi de cătră 

„_ Cinstitul divan să să cerceteze toate scrisorile ce am de stăpâ- Ai 
nire aceștii moșii, căci întru înfățoşare ce au avut în vreme i 
domnului Calimah, la departamentul pricinilor străine cu răpo- | ă 
satul căminar Papatil, mă depărtează de a mi să da în stăpâ- . i, 
nire numai că de la o vreme şi încoace nu sar îi arătat stă- „a 
pânitori niamul mieu, care din multe pricini sau fost tras a trăi a 
în părţile de sus și moşiile din gios afândusă şi fără preț şi o 
aproape de locul unde locuia Tatarii au putut să o lase în ne- dit 
stăpânire. Apoi pe Jângă pierderea venitului de atâţa ani nu ar 

| îi cu dreptul să o pierd şi desăvârşit şi fiind că în vreme ce i 
să stăpâne această giumătate de câtră niamul mieu, cialaltă . 
giumătate parte de sus, să stăpâne de cătră boerii lamandiești, 
mă rog Inălţimei iale să să facă cunoscut dmsale post. Gavril 
Iamandi că moşie aceasta este scoasă în mezai, cu dovezile . 
ce vor îi avându să le trimată cu vechil aice, care alăturân- 
dusă cu ale mele să să întăţoşăză în cinstitul Qivan spre a ne a 
alla dreptate și să nu pierd lucru strămoșescu. | Sai 

a Inălţimii tale pre plecat slugă p 
Ilie Cogălnicianul căminar 

In dos: 

Dmlui vel logofăt va pune la cale cerere jăluitorului ra 

1820 luli 26. 
Sturza spatar No. 8577. 

Surete şi Izvoade XXV. ul   
 



**
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CLI. 1820 Sept. 10. Zapis de vânzare prin care Gavril] Bantăş vinde 

căminarului Ilie Kogălniceanu 7 pol. stânjeni din Brăteni câte 20 lei stân- 

jenul, 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Gavril Bantăş din târg Huși ţinutul Fălciiului, încredinţăz 

prin această scrisoare ce dau dumisale căminar Ilie Kogălni- 

ceanul că de nime nici sălit nici asuprit, ce de a me bună voe 

iam vândut 7 stânjăni şi giumătate din moşia Brătenii țănut Făl- 

ciu ocolul Podolenilor dreaptă parte me ce o am de baştină pă- 

rinţască cu tocmală câte 20 lei pe stânjăn cari bani iam pri- 

mit toţi deplin în mâinele mele, deci de astăzi înainte şi în 

veci să aibă dumlui .căminar cum şi cucoana dumisale şi ur- 

maşii dumisale a stăpâni aceşti 7 pol stânjăni ca pi ocină dreaptă 

ce o are cumpărătură, şi pentru mai adevărată credinţă mam 

iscălii însâuşi cu mâna me, rugând şi pe alte obrază diau în- 

credinţat scrisoare aceasta cu a dumisale iscălilură. 

1820 Sept. 10. 

Gavril Bantăş adiverezu 

Vasile Manole sardar martur 

Gheorghe căminar martur 

lordachi martur 

C. Gherghel pah. martur 

Şi eu am scris cu zisa şi primire numitului mai sus. 

Gavril Bantăş Costachi Bondrea 

CLII. 1820 Oct. 14. Zapis de vânzare prin care litodi Potârcă vinde 

căminarului Ilie Kogălniceanul 18 stânjăni moşie în Scrivuleni câte 25 lei 

stânjenul. | - . 

(Arhiva M. 1. Kogălnicianu, Bucureşti). 

Eu litodi Potărcă împreună cu îiicile mele Irina şi soţul 

său Pavăl Drăgoiu, Smăranda şi Tudora, din satul Urlaţii ţinut 

Fălciiului, încredinţăm prin acestu adevărat zapis al nostru ci . 

dăm dumisale căminar Ilii Kogălniceanul ci de nime săliţi nici 

asupriţi ci di a noastră bună voi am vândut dumisale dreaptă 

parte noastră a 18 adică optsprezece stânjeni ci avem în mo- 

şie Scrivulenii de la ţinut Fălciiului, adică 9 stânjeni parte pă-
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rintească și 9 stânjăni cii avem danie dela moşul nostru San- 
dul Satfir, cu tocmală câte 25 stânjănul, cari bani iam primit toți 
deplin în mâinile noastre. Deci de acum înainte şi în veci a- 
cești 18 stânjeni de moşie Scrivulenii, să fie dumisale şi cliro- 
nomilor dumisale ocină și moşie luânduşi tot venitul de pe dânșii 
din tot locul ca un lucru drept al dumisale şi spre încredințare 
neștiind carte niam pus numile şi degetul. 

1820 Octombrie 14 

+ Eu Iitodi Potârcă adeverez - 
+ Eu Irina soțul lui Pavăl Drăgoiu adiverezu 
+ Eu Smăranda sân litodi adiverezu 
-+ Eu Tudora sân Iitodi adiverezu 
-+- Eu Pavăl Drăgoiu soțul Irinii fiica lui litodie adiverezu 
Eu am scris cu zisa vânzătoriului 

loan Goroveiu 

De la isprăvnicia Fălciului 

Viind înnainte insprăvnicii vânzători şi întrebândusă au 
arătat că această vânzare este cu bună primire lor atât a bă- 
trânului Iitode cum şi a îiicilor sale şi au adus faţă şi pe gine- 
rele său și întrebândul iar asămine au arătat, pentru aceasta 
sau încredințat şi de ispravnicie. 

Manolachi pitar 1820 Oct. 16. 

Obs. In Jurnalul din 1839 Iumie 28 este astiel rezumat. „al patru- lea, un zapis din 1820 Octombrie 14, pentru 18 stânjeni cumpăraţi tot din moşiia Scrivuleni de la litode Potârcă. 

  

CLIIL. 1820 Oct. 15. Zapis de aşezare între căminarul lie Cogălni- 
ceanul şi Isachie Tatarul cu ai lui pentru 10 stânjeni moşie din Brăteni, 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Eu Isache Tatarul dinpreună cu îraţii mei Vasile Taiaru] 
şi Lazăr Tatarul ne îndatorăm prin scrisoare această ce dăm 
dmsale căminarului Ilie Kogălniceanu, pentru 200 lei adică doă 
sute Iei cu care au cumpărat dmlui caminar zece Stânjăni de 
moşie din Brăteni de la părintele nostru Mihalachi Tatarul după 
zapisă ce are ca până în 10 zile să venim la d-lui caminar ca 

 



-.
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ori să iscălim zapis de cumpărătură, ce are de la tatăl nostru 

şi să rămâe acei zece stânjeni în veci a dsale căminar, sau prin 

învoiala ce vom avea cu dmlui sărdariu în orândă cu anul partia 

noastră din Brăteni pentru bani arătaţi şi să rămâe acei zece 

stânjeni ai noştri. lar când nu vom fi următori a veni la vadiaoa 

aciasta să le punem la cale ori cu un chip sau cu altul atunci 

să fim datori a răspunde dsale banii cu dobânda lor şi de vreme 

ce iau dat tatăl nostru şi trecând pesti vadiaoa arătată iaste 

volnic 'dmlui a împlini de la casele noastre cu ori ce va găsi 

şi spre credinţa ni-am liscâlit, iar cei ci nam ştiut carte niam 

pus degetele. 1820 Octombre 15. 

Eu Isachi Tatar. 

X Eu Lazor Tatar 

X Eu Vasile Tatar 
| Eu am scris cu zisa iscăliţilor 

loan Goroveiu 

CLIV. 1820 Oct. 18. Zapis de vânzare prin care Pavăl Flore vinde 

căminarului lie Cogămiceanu 9 stânjeni în Scrivuleni câte 25 lei stânjănul. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Eu Pavăl Flore şi eu litime Gonţa din satul Ghermăneştii 

ţinut Fălciiului răzăşi în moşie Scrivulenii tot de la ţinut Făl- 

ciiului, încredințăm prin acest zapis al nostru ce dăm dsale 

caminar Ilie Kogălniceanul că de nime siliți nici asupriţi, ce 

de a noastră bună voe iam mai vândut dmsale din drepte păr- 

țile noastre şi a neamului nostru, ce avem în numita moşie 

Scrivulenii încă 9 stănjeni de moşie adică eu Pavăl Flore 4 

stânjeni şi eu litime Gonţa 5 stănjeni. ci niau fost mai rămas 

în numita moşie, cu tocmală câte 25 lei stănj., cari bani iam 

primit toţi deplin în mânule noastre acum la iacere zapisului, 

deci de acmu înainte şi în veci aceşti 9 stânjâni de moşie Scri- 

vulenii să fie dmsale şi clironomilor dmsale ocină şi moşie lu- 

ânduşi tot vinitul de pe dânşii din tot locul ca un lucru drept 

a dmsale. şi spre credința neştiind carte niam pus numele şi 

degetele. 
1820 Oct. Î8. 

X Eu Pavăl Flore adiverezu. 

X Eu litime Goanţă adiverezu. 

Eu am scris cu zisa şi primire vânzătorilor 
Ion Goroveiu.
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CLV. 1821 Ghenar 27. Ilie Kogălniceanul cărminar se jălueşte dom- 
nului că pr. Ioniţă din Răpele a cumpărat părţi în Brăteni, nefiind răzeş în 
moşie. 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Pre Inălţate Doamne, 

In moșie Brăfenii de la ţinut Fălciiului am o patra parte 
de baştină părinţască. iar trei părţi din moşie aceasta sunt ră- 
zăşăști, din care Stefan Buzincu, Simion Spânu și sorusa To- 
fana, au vândut părţile lor unui preot Ioniţă din satul Râpile 
ţinut Fălciiului, care preut nici răzăş este în moşia arătată, nici 
rudenie cu vânzătorii. şi la toate jalobele mele de mai înainte 
spre a răscumpăra aceste părţi, sau arătat cu prelungire de aşi 
primi banii ce au dat, şi să rămâe părţile în stăpânire mea ; 
iar acmu ailândusă venit aice în Eși mă rog înălțimei tale să 
fie poroncă a să aduce întru întăţoșare giudecăţii cu toate za- 
pisăle de cumpărătură ca după dreptati săi întorc banii ce au 
dat. şi sămi eu părţile în stăpânire me. 

al Inălţimii tale pre plecat slugă 

Ilie Kogălnicianul căminar, Eşi 

„Dmta vel vornice de aprozi să înfăţoşăzi pricina aceasta 
în cercetarea d-lui vel logofăt ca după dreptate să pui la cale. 

1821 Ghenar 27. 
med. Suţu. No. 612. 

CLVI. 1821 Fevruar 2 laşi. Carte lui M. Gr. Suţu Vodă cătră is- 
pravnicii de ținut Fălciului să cerceteze pricina dintre căminar lie Kogăl- 
nicianu şi pr. Ioniţă ot Râpile pentru moşia Brătenii. 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Noi Mihail Grigoriu Suţul Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei. 

Cinstiţi credincioși boerii domiii mele, Dumv. ispravnici 
de ţinut Fălciiului sănătate ; prin jaloba ce au dat cătră dom- 
niia me de o parti dumiui căminar Ilie Kogălniceanu supt No. 
612 cu arătare că în moșiia Brătenii de la acel ținut are o a 
patra parte baştină părinţască, iar trei părţi dintracea moşie ar 
fi răzăşăşti, din care un Ştetan Buzincu i Simion Spănu şi so-
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rusa Totana ar îi vândut părţile lor preotului Ioniţă din sat Ră- 

pile, carele nice răzăş nar îi în numita moșie şi nici rudenii cu 
vânzătorii, şi că la toate jalobile de mai înainte ce ar îi dat 

spre a răscumpăra aceste părţi sar îi arătat cu prelungire de 

aşi primi banii. Deci faţă fiind şi numitul preot au răspuns că 

dacă dreptate de ai întoarce banii cu dobânda lor după cuprin- 

derea zapisălor ce are şi săi de părţile în stăpânire. Dar îiind 
că de când au cumpărat aceste părți unii din răzăşi lar îi îm- 

potrivit la stăpânire, luândusă de cătră aceia venitul, şi de altă 

parte prin zapisă acei vânzători nu iar îi vândut în stânjăni, 

ca să îi ştiut câţi sunt, părțile acelor vânzători cu lămurire, pe 

lângă care au scos de au arătat și zapisăle ce are; întăi 

un zapis din 1813 Ghenar 28 prid care vinde Şteian Buzincu 

dumisale banului Dumitrachi Iamandi fiind atunci sulger, atât 

partea sa cât şi a tot neamului ce să trage din Tudora îata To- 

hinii, ce să trage din Petre medelnicer, din moşiia Brătenii, cu 

“preţ 500 lei, în dosul căruia zapis să arată că de la dumlui ban, 

au răscumpărat numitul preot loan parte aceasta după zapis şi 

că şiau primit dumlui de la preotul 142 lei împlineala ce au 

dat la isprăvnicie, i banii cu dobânda lor. Al doile alt zapis ia- 

răşi dintracelaş an 1813 luli 10, prin care vinde tot Ştetan Bu- 

zincu ginerele Măriuţii, fata Truhinii, dinpreună și cu a suro- 

risa Margăi, parte ce să va alege din trupul moşii Brătenii, a- 

cestor doaâ surori Măriuţa şi a Mărgăi, ce le are de zastre pre- 

otul Ioniță Blăgotă, câte 10 lei pe stânjăn, rădicândul de 222 

lei .săi plătească sărdar Iordachi Isar, iar ceilanţi bani să aibă 

ai mai da după măsurătoarea moşiei, pe lângă care sau mai 

văzut de dumlui vel logofăt şi un sînet tot de la acel Ștefan 

Buzincu, iarăşi dintracelaş an şi lună luli 18, prin care arată că 

au mai primit el din mâna preotului Ioniţă 120 lei aiară de 220 

lei ce sânt trecuţi prin zapisul de vânzare, care are sărăspundă 

la lamandi cu ace sută lei. 
| — Altreile alt zapis tot diniracelaş an 1813 luli 10, de 

la Simion Spânu şi sorusa Tofana, prin care vând preotului lo- 

niță Blagotă partea lor ce să va alege de baştină din moşia 

Brătenii, cu 120 lei i o vacă cu vițel, şi zăce oi sterpe, cum mai 

pre largu arată atât zapisul acesta cât și celelante ce sau văzut 

„de cătră dumlui vel logofăt; asupra cărora cerând dumlui că- 
minar protimisis de răscumpărare, şi de altă parte şi preotul -
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*. împlinirea sănetului de la răzăşi. Drept aceia să scrie dumv. 

ca să aduceţi de îiaţă mai întăi pe toţi răzeşii numitei moşii 

fieşti care cu toate scrisorile şi să cercetaţi cu amănuntul în 

ființa atât a numitului preot, cât și a vechilului dumisale cămi- 

nar ca să dovediţi din scrisori şi din spiţa niamului câţi stân- 

jăni sânt părţile acelor vânzători în numita moşie, după zapi- 

săle de mai sus arătate de numitul preot, precum şi care din 

răzăşi sânt mai de aproape neamuri cu vânzătorii și de vor a 

răscumpăra aceia să aibă ai întoarce banii preotului pe părţile 

arătate în fiinţă şi a vechilului dumisale căminar, iar nerăspun- 

zând aceia banii, apoi să trimiteţi înştiinţare la dumlui vel lo- 
gotăt cu arătare şi de soma stânjenilor, ce li să va alege vân- 

zătorilor pe zapise, cu care viind aice numitul preot îşi va pri- 

„mi bani pe acele cumpărături de la dumlui căminar, după pro- 

timisul numai pără la văr al doile. Apoi veţi cerceta şi pentru 

venitul ce arată preotul că i sar îi luoat de răzăşi, şi de i sau 

luat de răzăși ceia ce să va dovedi cu dreptul că tace venitul ; 

pe tot anul, săi împliniţi, iar de so fi luoat de preot, iarăş veţi 

înștiința dumisale vel logofăt. 

1821 Fev. 2. 

-vel logofăt: 

Pecetea domnească în tuş roş 

IO ak.  rp c5. BR. 1819. 

sau trecut. 

Obs. Ingrădirea ce se face în legea protimisului numai 

până la văr al doilea, adică al şasălea grad de înrudire, era o 
ştirbire adusă vechiului obiceiu a! pământului de a se cuprinde 

şi pe nepot de văr.al doilea, fiind a 7-a spiţă după legile bisericeşti. 

lar hrisoavele vechi aşa întăriau stăpânirea : 

1) îiilor, gradul întăi = Abrem. 

2) nepoților, gradul al treilea = SVHopuaTeat. 
3) strănepoţilor, gradul al cincilea = npkovnoyuarom. 

4) răstrănepoţilor. sau imprâștiaţilor, gradul al şeptelea = 
npaniSp&roat. 
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CLVII. 1823 April 27. Alegerea stânjenilor Saltei Lupului Burghelea 

în sumă de 26 stânjeni în Scrivuleni. ” 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

După cuprinderea hotarnicii pe moșie Scrivuleni sau ales 

parte Saftii fiica Ileni protopopii sora diiaconului Pavăl Gaţă, 

26 stânjeni adică doazeci şi şase stânjeni şi viind la noi moşul 

Lupul Burghele şi cerându hotarnici trupului moșii Scrivuleni 

ca să o vază dmlui ce somă de stânjăni sântu, deci noi cu toţii 

stându şi cu dmlui cu bună luare aminte şi împărţindu soma 

stânjănilor pe bătrâni sau dat venit parte Saitii soţului moșului 

Burghelea 26 stânjăni şi iam dat această ţidulă ca săş aibă 

ştiinţă, şi am iscălit. 
1823 April 27. 

Eu Vasăle Gaţul 

Costachi Chitic, Vasilie Popa, Neculai Popa. 

Ioniţă Ugle post: 

„şi aceasta scrisoare am scriso cu zisa numiţilor răzeşilor 

ce sântu iscăliți mai gios şi am iscălit şi eu 

lon Dumitru 

Obs. In Jurnalul din 1839 lune 28 astiel e rezumat acest act: „al 

patrusprezecelea, o scrisoare din 1823 April 27 a răzeşilor adiveritoare de 

26 stâjeni cuveniţi Saitei, îiica Protopopoaei“. 

CLVIIL. 1823 Maiu 29. Jalba căminarului Ilie Kogălniceanu că luând 

în orândă pe A ani venitul moşiei Ghidişeni şi Fălfăeştii de la A. Papaiil, 

să fie oprit de a-şi vinde moşia fără îndestularea sa. 

(Arhiva M, [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre înălțate Doamne, 

La luna trecută Dekemvrie mam alcătuit cu dmlui Alecu 

Papafil şi miau vândut venitul moşiei sale Ghidişăni și Fălfă- 

eştii de la ţinut Fălciiului pe patru ani cu contract, din care pe 

doi ani de zile iam dat banii peșăn înainte, iar pentru doi ani 

să aibu ai da pe fieşte care an după contract. 

Acmu mam înștiințat că au scoso: în mezat ca să o vânză 

de veci, şi fiindcă eu pe temeiul acelui contract a vânzării ve. 

nitului pe patru ani, miam statornicit iconomia casnică pe a-
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ceastă moșie, pe patru ani, aşăzândumi şi vitele pe dânsa, și 

uitândumă şi la condica politicească,care glăsueşte „că oricine 
îşi va da acaretul în orândă nu poate săl înstrăineze, nici prin 

vânzare de veci, nici prin vreun alt chip, până nu va îndestula 
pe orăndatoriu“. 

Indrăznesc a mă ruga înălțimii tale, ca să fie poronca înăl- 
țimei tale sau să să oprească mezatul, neavându voie să o 

vânză de veci până după împlinire a patru ani, sau să să pri- 

facă ţidula de vânzare cu hotărâre ca cel ce o va cumpăra de 

veci, să aibă a înira în stăpânire moșiei după împlinire a patru 

ani, de vreme ce pe doi ani am și dat banii încă de la De- 

chembrie şi miam statornicit şi casnica iconomie pe temeiul 

contractului că am să o stăpânesc în vreme de patru ani, şi 

precum va îi mila înălţimei tale, 

a Inălțimei tale pre plecat slugă 

| llie Kogălniceanu caminar 
In dos: 

Mergi la dmlui vel logofăt. 
1823 Mai 29. 

vtori logolăt.' No. 6586. 

CLIX. 1823 Inli 183, laşi. Anaforaoa divanului în pricina dintre cămi- 

narul Iordachi Fotea şi spătar Matei Roset, pentru hotarul moşiei Şopărle- 

nilor să meargă la culmea dealului, nu până la şleahul Răbăii, căci se în- 
calcă moşiile Urzăştii şi Bălăneştii. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre Inălţate Doamne, 

Inălţimii tale au dat jalbă căminarul lordachi Fotea ară- 

tând că moşiile dumisale de zăstre Urzăştii şi Bălăneştii, ce sânt 

la Răbăi în ţinut Fălciiului, fiind cu totul împresurate şi prăpă- 

dite, au urmat giudecată în curgere de 18 ani cu Episcopia Huşi 

până ce liau putut scoate din stăpânirea Episcopii, unde întru 

aceste giudecăţi şau afanisit toată starea, şi după ce liau scos 

din stăpânirea Episcopii liau găsit împresurate capetele acestor 

moşii despre apus, de cătră moșiia Șopărlenii a dumisale spă- 

tar Matei Rosăt cu o bucată de loc ce să scoboară din zare în 

care stau şi alte moşii megieşite pără în drumul cel mare ce 
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merge pe movila Rabăii, ce iaste însămnată în harta ingine- 

rească. Pentru care cerșind ca prin giudecată săș alle dreptate, 

sau întăţoşat înaintea noastră dumlui jăluitoriul şi cu dumlui pă- 

râtul spătar și la cercetarea ce sau făcut pricinii, dumlui jălui- 

toriul spre a încredința giudecată ca moșiia de peste Prut Do- 

dircenii şi Negeştii vin cu hotarul lor în iastă parte pâră în Pru- 

teț, matca cea veche a Prutului, au. arătat o copie de peoho- 

tarnică şi o împărţală veche de la aceiaşi hotarnici Gavril Pot- 

log vornic de poartă, şi Toader diiaconul din 7240 Noem. 3, 

cum şi iarăşi că are numitele moşii Bălăneştii şi Urzăştii la ţi- 

nut Fălciiului cu vad de pod, şi pod gata imblătoriu în apa 

Prutului care sânt la movila Răbăii ; au arătat că copiia hrisovului 

domnului lonu Teodor Vvod din anii 7269 Sept. 25, cuprinzând și 

pe altă parte de loc pe din sus de Răbăia, ce să numeşte par- 

tea Merei, precum şi carte de giudecată ce au avut la divan 

cu Episcopia Huşii la 1818 luni 22, hotărând giudecata ca mai 

întăi hotarnica moșiilor de piste Prut să să statornicească în cele 

mai adevărate a ei hotare până în Pruteţ, stăpânind numai dumlui 

Iordachi Fotea tot locul din Prut şi până în Pruteţ, intocmai cât ţine 

lăţimea capetelor moşiilor de. peste Prut, cum sau văzut arătate 

în harta inginerească, de starea locului fără să să întindă Epis- 

copiia cu stăpânirea din Prut până în Pruteţ. Al doile tot locul 

din marginea din sus a movilii Răbăii şi până în Suleni să să 

dei drept în doaă, giumătate partea din sus să să dei dumisale 

lordachi Fote, pentru doaâ moşii Urzâştii şi Bălăneştii şi giu- 

mătate din tot acel loc, să să dei Episcopii supt numele moşii- 

lor Răşășştii şi Hrubenii, bez partea Merii ce este tot a dumisale 

Iordachi Fote, începândusă lungimea lor din Pruteţ spre apus 

până unde să împlinesc cu moşiile megieşite. 

Deci atât după starea locului cât şi după glăsuirea scri- 

sorilor moșiilor megieşiie, cum şi după stăpânirea şi a o parte 

din Bălănești ce din vechi să stăpâneşte de dumlui căminar fără 

de pricină cum să arată la hartă .văzândusă şi de cătră noi că 

după stăpânire ce urmează dumlui spatar Mathei Roset cu mo- 

şiia sa Şopărlenii să scoboară din zare până în drumul mare 

şi face împresurarea moşiilor Urzăştii și Bălăneştii: pricinuind 

cu aceasta neînființarea numitelor moşii, adică cu o parte pre- 

cum sau zis să margă până în zare, şi cu alta să stei până în 

drumul cel mare ; sau întrebat pe dumlui spătar cu ce scrisori
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urmează acest îel de stăpânire şi dumlui au vrui să să ajute cu 

o copie de pe o hotarnică din anul 7264 luli 25, ce la ace vreme 

şau hotărât Episcopiia moşiile sale, în care este cuprins şi lo- 

cul moşiilor Urzăştii şi Bălăneştii a dumisale căminar, cum şi 

capitele moşiilor Todircenii i Negeştii, ce trec din Prut până în 

Pruteţ, că adică acestă hotarnică cu atâţia ani în urmă, dând 

harta moşiilor acestora drumul cel mare, nu ar putea dumlui 

căminariul acum păşi peste acelaş drum, până în care sau ailat 

şi stăpânire, iar alte scrisori asupra moşii dumisale Şopărlenii 

nu niau arătat de cât o mărturie de la boerii divanului din anii 

1765 August 22, care întărește pe moşiia aceasta Şopărlenii, 

iar sămne sau hotară nui arată. 

Pre înălțate Doamne, stăpânirea dmsale spatarului în moşie 
Şopârlenii până în drumul cel mare o cunoaștem fără de cu- 

vânt, căci întăi pentru hotarnica din anul 7264 la giudecăţile 

urmate în divan pentru greşalele ei sau anerisit, dovedinduise 

din ispisocul domnului Irimia Moghilă Voevod ce este întăritoriu 

numai pe Răşeşti și hotarnicii aceia de la sine zic că ar îi şi 

pe Hrubeni; şi al doile că Jora având hotarnică mai vechi cu 

24 ani pe moşiile sale în măsuri de stânjâni aducândule până 

în Pruteţ, de ar îi fost mulțămit cu hotărâtura acea de la 7264 

negreşit că ar îi iscălit întraceiaşi hotarnică, și dar ca pe o 

hărtie netrebnică anerisândusă de cătră giudecată nu mai poate 

scoate acum dmlui spatar şi a o aduce spre pildă că ar îi ho- 

tarnică, când pentru greşălile ei precum sau arătat, şi cum pre 

largu să arată la cartea de giudecată din 1818 sau anerisit şi 

cătră aceasta nu mai puţin dovedeşte şi hotarnica din 7268 luli 

10 a moșiei Ghermăneșştii, ceş dă coaste cu moşiia Mera, de 

pe care neau întăţoşat dmlui căminar copie şi a căruia hotar 

să arată pe zarea dealului din gios de movila lui Scripco pe 

lângă care numita moşie Mera merge întraceiaşi zare, unde să 

hotărăşte cu moşiia Odobeşiii şi iarăşi cea mai mare dovudă 

este că dmlui căminar partea ce o are în moșia Mera şi cu o 

parte din locul ce au stăpânito din vechi, din moşiia Urzăştii, 
şi Bălăneştii:începândusă din Pruteţ merge cu stăpânirea până 
în zarea dealului și cu celalt trup acestor moşii Urzăştii și Bă- 

lăneştii, care cu rea credință să stăpâne de cătră Episcopie, iată 

dovedită şi pe dreptu împresurare, moşiile cele din sus să ste 
în zarea dealului ca o parte de loc din trupul moșiilor acestora 
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să margă cu stăpânirile în zarea dealului şi cu o parte din tru- 

pul acestor moşii, să stei în drumul cel mare. Nici ființa locului 

nici urmarea dreptăţii nici obiceiul pământului, nui poate da 

dumisale spatar un aşa curs şi o aşa aşazare de stăpânire, căci 

stăpânirea cu irecerea anilor la împresurare nu să poate stator- 

nici precum pentru această împresurare să vede că sau cercat 

şi de cătră Episcopie încă la anii 1806, precum niam adiverit 

din copiia unui răvaş a răposat. vornic Gavril Conachi, fiind 

hotarnic acolo, ce după dreptate urmează hotărârea giudecăţii, 

din partea noastră ca stăpânirea între moșiile dsale caminar de 

cătră moșiia Şopârlenii a dmsale spatar să să urmeze pe zarea 

ce este însemnată în hartă, precum să urmează stăpânirea în- 

tru aceiaşi zare şi moşiile megieşite, dar fiind că dmlui spatar 

Matei Roset sau arătat nemulțămit cu socotința noastră hotă- 

rârea cea desăvârşită rămâne la măria ta. ” 

| 1823 Iulie 13. 

al înălţimii tale prea plecate slugi 
Constantin Catargiul vel logotăt, 
Lascarachi Sturza vel vornic, 

lordachi Rășcan vel vornic, 

Vasile Roset vel vornic, 

Constantin Aslan vel vornic, 

loan Tăutu vel vornic. 

„Carte aceasta am prescriso întocma de pe condica diva- 

nului de anatorale. 1829 Oct. 4. 

Dimitrie Velişcu medeinicer. 

Obs. Anaforaoa scrisă în 1823 Iulie 13 n'a fost întărită cu buiurdiiul 

mării sale decât după trii ani, în 1826 Dec. 8, precum urmează: 

Noi Ioan Sandul Sturza Vovă cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 

daviei. 

„Sau cercetat şi cu domnescul nostru divan, pricina cuprinsă prin 

anaforaoa aceasta, cu înfățoşarea amânduror părţilor, cererea amsale hat- 

“ manului fiind tot aceia cu care sau arătat şi în cercetarea dumilorsale boe- 

rilor ca să ste capătul moşii sale Şopărlenii în drumul cel mare ce umblă 

pe la movila Răbăei, întemeindusă pe hotarnica arătată din 7264, care ho- 

tarnică după dovezile însămnate, după dosloşirea dumlorsale boerilor, cu 

toate că este prăvălită în multe prihăniri şi anerisită cu giudecata divanului 

din 1818, dar de nar şi ave acel îel de prihănire nui pute îace nici un agiu- 

toriu, căci fiind că o parte acestei moşii Orzăştii şi Bălăneştii să găseşte 

statornicită în culmia dialului arătat, precum, stau şi alte megieşite moșii»
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apoi îndestul dovadă este aceasta că dintru învechime au avut câştigate a- 

ceiaşi despărţire cu statornicie şi aceste moşii pe culme dialului arătat 

precum stau şi megieşitele moşii nici de cum întralt chip nu pute să îie o 
parte a trupului acestor moşii să ste în drumul cel mare, şi altă parte să 

ste în muchea dealului aratat precum sau păzit între sine dmlui hatmanul, 

şi pe lângă care este ştiut că cele mai statornice despărțiri de hotară sau 

aşezat pe ape şi pe dealuri, şi la aceasta nu rămâne alt cuvânt dmsale hat- 

man, de a să mai întinde cu moşia Şopârlenii peste zarea dealului arătat 

până în drumul cel mare de cât numai atunci când va scoate dovezi vred- 

nice de credinţă că are vreo impărtăşire în moşiile jăluitorilor. Drept aceia 

după tot cuvântul dr&ptăţii împreună cu tot statul nostru giudecând hotărâm 
şi întărim ca de acum înainte şi în veci să se urmeze stăpânire întraceste moşii 

pe culmea dialului arătat precum vederat sau cunoscut în aceiaşi despărţire 

div învechime sau păzit, şi fiind că culmea acestui dial trece cu întinderea de 
moşiile jăluitorilor, şi să stârseşte în dreptul altei moşii răzăşăşti, care să întâl- 

neşte în capite tot cu Şopărlenii şi fiindcă stăpânirea Şopărlenilor să întinsese şi 

la acest loc, peste culmea dialului arătat pără în drumul cel mare, şi pen- 

tru că şi la acest loc nau arătat dumlui hatmanul nici o dovadă cu care 

cuvânt sau întins pără în drumul cel mare, sau făcut îndreptare şi acestei 

despărțiri întracestaşi chip, adică că de Ja locul de unde să siârşăşte dea- 

lul arătat să să urmeze despărţire cu drept pravăţ pără la o peatră hotar 

ce sau văzut însămnată la harta enginerească în drumul cel mare ce merge 
pe la movila Rabăii în mărginire Şopărlenilor de cătră moşia Sulenii pre- 

cum pe acel pravăţ sau tras şi linia pe harta enginerească din buza pis- 

cului acelui deal pără la piatra arătată, Pentru care poroncim Dumisale vel 

logofăt de ţara de gios să rânduiască hotarnic la stare locului să statorni- 

cească această despărţire după hotărârea noastră şi petrele hotară ce vor 

îi împresurătoare să să lepide ca în veci să rămâe precum hotărâm, şi în- 

tărim analioraoa aceasta cu a noastră domniască iscălitură şi pecete. 

. 1826 Demv. 8. 
Noi loan Sturza Voevod 

Pecetea domnească în tuş roş. 

Neculaiu Milu procitoh. 

CLX. 1823 August 20. Iordachi Buzne polcovnic atestă că cămina- 

rul lie Kogălniceanul are cumpăraţi 10 stânjăni în Brăteni de la Lupul: 

Burghelea. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Incredinţăz prin aceasta că ailândusă la mine zapisul post. 

Lupul Burghele, pentru vânzarea de veci a 10 stânjeni, din mo- 

şia Brătenii, cătră dumlui căminar Ilie Kogălniceanul, în vreme 

răzvrătirii trecute acestu zapis sau rătăcit, iar stânjânii arătaţi 
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sau tras de căiră mine atlândumă vatav în stăpânire dumlui 

căminar Ilie Kogălniceanul, pe lângă celelalte părţi ce mai are 

în această moșie, şi să stăpâniască în pace despre răzeşi şi am 

iscălit. 

1823 Aug. 20. 

Iordachi Buzne polcovnic 

CLXI. 1823 Noembre 28. Zapis prin care Lupul Burghelea vinde 

26 stânjeni în Scrivuleni căminarului llie Kogălniceanul cu 25 iei stâjenul, 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). * 

Eu postelnicel Lupul Burghele împreună cu îiicăme Rucsanda 

şi cu ginerele meu Neculai Romașcu, din satul Bouşorii, ţinut 

Vasluiului, răzăși în moşia Scrivulenii de la ţinut Fălciiului în- 

credințăm prin acest adevărat zapis al nostru, ci dăm dumisale 

căminar Ilie Kogălniceanul că de nimene siliți nici asupriţi ci 

de a noastră bună voi am vândut dumisale driaptă parte noas- 

tră 26 stânjăni = doâ zeci şi şasă stânjăni, cii avem în numita 

moşie Scrivulenii, după osăbita scrisoare de la ceilalţi răzăşi 

a aceştii moşii cu tocmală câte 25 lei stânjănul, cari bani 

iam primit toţi deplin în mâinele noastre, deci de acum înainte 

şi în veci, acești 26 stânjăni de moşie Scrivulenii să fie dumi- 

sale și clironomilor dumisale, ocină şi moșie luânduşi tot ve- 

nitul de pe dânşii din tot locul ca un lucru drepta dumisale 

şi spre încredințare niam iscălit şi niam pus numele şi degetile, 

rugând și pe alte persoane de au încredinţat zapisul acesta cu 

iscăliturile dumlorsale. 

1823 Noemvre 28. 

Lupul Burghele 

X. Eu Ruxanda fiica Lupului Burghele 
Neculai Romaşcu 

Mam întâmplat şi eu faţă, loan Postul paharnic 

Eu am scris zapisul acesta cu zisa și primirea iscăliților 
mai sus vânzători, loan Gorovei 

Obs. In Jurnalul din 1839 lune 28 se rezumă astiel actul: „a! trei- 

sprezecelea un zapis din: 1823 Noembre 28 de cumpărătură a 26 stânjeni 

din moşia Scrivuleni a postelnicului Lupu Burghelea cu alţi ai săi“. 
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CLVII. 1824 Ghenar 12. Zapis prin care V. Gaţul vinde căminaru- 
lui Ilie Kogălniceanul 40 stânjeni din Scrivuleni cu 20 lei stânjenul. ii 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti. 

Adică eu Vasile Gaţul şi eu Ion Blagot cari mai gios ne oi 
vom iscăli cu mâinile noastre adiverim şi încredințăm cu acest aaa 
zapis al nostru ci dăm dmisale Cuconului Ilie Kogălniceanul N 
biv vel căminar precum să să ştie că de nimeni siliți nici asu- » Pt 
priţi, ci di a noastră bună voi am vândut dmsale 40 adică patru .- n 
zăci stânjăni moşii în moşiia Scrivuleni de la ţinutul Fălciului, ea 
cari stânjâni - şi noi îi avem de baştină din bătrânul Gaţul, cu CI 
tocmală câte 20 lei stânjânul, adică doizăci lei stânjânul și pe As 
suma stânjenilor ci am vândut am primit și bani, toţi deplin în “n 
mâinile noastri acum la dare zapisului. deci di acum înainte și . 
în veci să îie dmsale și urmaşilor dmsale acești stânjini ocină Aaa 
şi moşie, și pentru credința am iscălit poitind şi pe alte obraze |. 
cinstite de au încredințat zapisul cu a dumilorsale iscălituri. 

1824 Ghenar 12. 

X Eu Vasăle Gaţul am pus degetul neștiind carte. „ne 
, şi eu lon Blagot am iscălit cu mâna me a 

Ion Blagoci. ua 
Eu am scris cu zâsa şi primire iscăliţilor vânzători 

loan Goroveiu 

CLXIIL 1824 Ghenar 2], (regeste). Pentru Scrivuleni. 

Al cinsprezecelea. Un zapis din 1824 Ghenar 21 pentru . . 
cumpărătură a 40 stânjâni din moşiia Scrivulenii a lui Vasile 
Gaţu şi alţii ai săi. | . 

Din Jurnalul din 1839 lune 28. | . 

CLXIV. 1824 lune 20, (regeste). Pentru Scrivuleni. 

Al şasesprezecelea. Un zapis din 1824 lune 20 peniru 
cumpărătura a 10 stânjăni din bătrânul Scripcă a lui Toader 
Stoica cu alţii ai lor. , 

Din Jurnalul din 1839 lune 28. “ 
7 ————— 4      
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CLXV. 1824 lunie 30, regeste. Pentru Scrivuleni. 

Al şaptesprezecelea. Un zapis din 1824 luni 30 de cum- 

părătură a 10 stânjăni din moşie Scrivulenii, a preutului loan 

din Răşăsti, 

Din Jurnalul din 1839 lune 28. 

CLXVI. 1824. luli 20. Căminarul llie Kogălniceanu cumpără de ia 

răzăşi 10 stânjeni moşie din Scrivuleni cu câte 20 lei stânjenul. 

(Arihva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti. 

Adecă noi cei mai gios iscăliţi cari am ştiut carte nem 

iscălit, cu condeele noastre, iar cari nam ştiut carti nem pus 

numele şi degetele din sat Novacii ţinut Fălcii, ocolu Podoleni, 

încredinţăm cu acest zapis a nostru ce dăm dmsale căminar 

Ilie Kogălniceanu că de nime săliţi nici asupriţi, ci di a noastră 

bună voe iam văndut dmsali zăci stânjăni de moşie din 40 

stânjăni ce avem împreună cu alti neamuri a noastre ce avem 

de baştină în moşie Scrivulenii de la ţănut Fălcii, adică 20 

stănjăni ce tragem din bătrânul Ghermăneşti, şi 20 stânjăni din 

bătrânul Gonţu care acești 10 stănjăni iam vândut dmsale prin 

bună tocmală câte 20 lei stânjănul priimind banii toţi deplin în 

mânule noastre. Deci de acum înainte și în veci vor îi aceşti 

zăce stânjăni ocină şi moșie dmsale caminar lie Kogălniceanul 

şi clironomilor dmsale stăpânindui ca o dreaptă moșie a dm- 

sale fără ce mai mică supărare despre nemuri şi spre încredin- 

ţare nem iscălit cari am ştiut carti iar cari nam știut carte nem 

pus numele și degetele rugând şi pe alte obrază cinstite de au 

încredinţat zapisul acesta cu a dumilorsale iscălituri. 

1824 Iuli. 20. 
X Eu Oprina Nistrina adiverezu 

X Eu Ioan Stoian adiverezu 

X Eu Toader Stoian adiverezu 

X Eu Ştetan Stoian adiverezu 

Eu Tănas Curuivan martur 
Eu Polcovnicul Gavril Cărste martur 

Eu lamadi Brânză paharnic martur 

Şi eu am scris cu zisa numiţilor de mai sus 

dascalul Vasilie Sărghie.
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CLXVII 1824 1uli 39. Căminarul lie Kogălniceanul cumpără de la răzeşi 10 stânjeni moşie în Scrivuleni cu câte 20 lei stânjenul. 
(Arhiva Mih. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Adică noi ce mai gios ne vom pune numele şi degetele din sat Răşeștii, ţănut Fălciului, ocolu Podolenii, încredinţăm cu acest zapis al nostru ce dăm dumisale căminarului Ilie Kogăl- niceanul că de nimene siliți nici asupriţi, ci di a noastră bună Voe, am vândut dumisale 10 stânjeni de moşie din 40 stânjăni, ce avem împreună cu alte neamuri ale noastre, adică di baş- tină în moşie Scrivulenii de la ținut Fălciiului, adică 20 stânjăni ci tragem din bătrânul Ghermăneştii şi 20 Stănjăni din bătrânul Gaţul ; cari acești 10 stânjăni iam vândut dumisale prin bună tocmală câte 20 lei stânjenul, priimind banii toți deplin în mâ- nele noastre, deci de acum înainte şi în veci vor fi acești 10 Slânjăni ocină și moşie dumisale căminarului și clironomilor du- misale, stăpânindui ca o dreaptă moşie a dumisale, fără ce mai mică supărare, despre nimene și spre încredințare neam pus numele şi degetele, rugând şi pre alte obraze cinstite di au în- credințat zapisul acesta cu a dumilorsale iscălituri. 

- N 1824 Iuli 30. 

X Eu Lupul Oţăl din sât Răşăștii încredinţăz 
X Eu Cozma Trifan încredințăz 
X Eu Iordachi Mistrelu încredințăz 
X Eu loan Tritan încredinţăz 

X Eu Costantin Trifan încredințăz 

X Eu Toader Oțel încredințăz 
Erei preutul loan din Răsăşti 

lamandi Brânză polcovnic marturu 

lapavân Zafa poouis 

Și eu vatav Paraschiv 'din sât Rășăşti am scris cu zisa 
numiţilor de sus. 

Surete şi izvoade XXV. 
12 
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“ CLXVIUII 1825 Febr. 21. -Răzăşii de Brăteni se jăluesc contra că- 

minarului Ilii Kogălniceanu că nu ia parte la cheltuelile de judecată cu cei 

de pe moşia Scrivulenii. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre Inălţate Doamne, 

Jăluim la Inălțime ta, sirâmbătate ce pătimim de cătră 

dumlui căminar Ilie Kogălniceanu, că având noi o moşâoară 

anume Brătenii pe pârăul Leva în ţinut Fălciului, am stăpânito 

din moşii şi strămoşii noștri, din carea stăpâneşte și dumlui oa 

patra parte ; pentru care moşâoară în anii trecuţi în doaâ rânduri 

+ giudecânduse cu răzăşii de Scrivuleni pentru împresurările ce fac 

moşii noastre, cheltuind nu puţin, la care cheltueli dumlui nici 

un ban nu vroeşte a da, şi fiind că şi acum sântem nevoiţi de 

a ne judeca tot pentru acele împresurări cu acei răzăşi, zice că 

de vom dobândi giudecata dumlui va prinde la cheltuială, iar 

de nu va da nici un ban, cu cari zisuri a dumisale ne cunoaş- 

tem cu totul înstrâmbătăţiţi, căci după cum la folos sa prinde 

părtaş, asămine trebue şi la pagubă. Pentru care cădem la mila 

Inălţimii tale, rugândune ca să te milostiveşti şi asupra noastră 

ca prin locul cuviincios să im puşi la cale de a fi îndatorat 

dumiui a îi partaș, atât la cheltuelile ce am făcut mai înainte, 

cât şi la cele ce avem să facem sau dacă dumlui nu va vroi 

de a prinde la cheltueli, să fie îndatorat de a da înscris ceia 

ce vom câştiga să fie a noastră fără a să împărtăşi dumlui cu 

ceva măcar, şi pentru aceasta va rămâne o vecinică şi neuitată 

pomeniri înălțimii tale. 

la mila înălțimii tale pre plecaţi 

Ioniță Zaharia, Jon Tutăscul, lordachi Meleghi din sat Ră- 

pile răzăş de pe moşia Brătenii ţin. Fălciu. 

„arată că în moşia Brătenii ot ţinut Fălciu, are şi dumlui 

căminar lie Kogălniceanu, parte de moşie, şi la cheltuelile ce să 

urmează, pe moșie cu giudecăţile, dumlui nu prinde, să fie rân- 

duiţi la locul cuviincios ca să fie puși la cale. 

„Dumneta vel logoiete după cuviinţă pune la cale. 

Aslan vtore logofăt 1025 Fevr 21. :
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CLXIX. 1826 Ghenar 20. Mărturia lui lamandi Brânză polcovnic că Ilie Kogălniceanu agă a cumpărat 4 stănjeni în Scrivuleni de la neamul Florescu, dar că şi-a perdut zapisul. 

(Arhiva M. 1. Kogăiniceanu Bucureşti). 

Intre. cumpărăturile de stânjăni din moșie ce sau cumpărat 
prin mine de la niamul Florescu, Teclecescu și Văsculescu au 
fostu un zapisu, pentru 4 Stănjăni moşie tot pentru dmlui aga 
ilie Kogălniceanul cumpărat de veci. din 130 Stănjăni ce au avut 
neamul acesta în moşie Scrivulenii, şi fiind că sau perdut za- 
pisul dau această încredințată a me spre ştiinţa şi săguranţa 
dmsale agăi. 

1826 Ghenar 20. 

Iamandi Brânză polcovnic 

Obs. In Jurnalul din 1839 Iunie 28 se rezumă astiel actul: „al şap- elea, o mărturie din 1826 Ghenar 1 (sic) a lui Iamandi că sau pierdut za- pisul pentru 4 stânjini Cumpăraţi de la neamul Florescu şi Văsculescu:. 

CLXX. 1826 Februar (regeste). Pentru Scrivuleni. 

„al patrule. 1826 Fevr. Carte gospod de giudecată ce au 
avut răzăşii de Scrivulenl anume post. Ioniță Ugle cu alţăi ai 
lor cu dmlui spatar (?) Ilie Kogălniceanu, pentru a trie parte din 
bătrânul lui Luchiian Scripco ce ar îi fost puso amanet la niam 
Kogălnicenilor, cerând dmlui Spatar (?) de a o trage în stăpânire; 
de la care giudecata ia dă. 

Din Jurnalul din 1839 lunie 28, rămas dlui spatarul şi cartea gospod 
din 1840 Iulie 5, 

  

CLXXI, 1826 Mart 15 (regeste). Pentru răscumpărare în Scrivuleni. 

Al doile o jalobă din 1826 Mart 15 dată cătră Domn, de cătră postelnicul Ioniţă Ugle, Vasăle Popa, i Costandin Chitic 
cu alţi ai lor cu cerere dea răscumpăra stănjănii de la dmlui 
aga Ilie Kogălniceanu. 

„Din Jurnalul din 1839 lan, 28. 

——————
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CLXXU. 1826 Noembre 10. Jalba lui Matei Roset hatman contra lui 

Iordachi Fote ban pentru Şopărleni. ' 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pre Inălţate Doamne, 

De iznoavă văd iarăşi că dmlui banu Iordachi Fote au 

pornit jalobă asuprămi cerşând a eşă întru înfățoşare înainte 

Inălţimii Voastre, cu anatoraoa dmlorsale veliţilor boeri de la 

1823 această cerere au făcuto dmlui și în anul trecut când după 

jaloba ce am dato eu Inălţimei voastre şi după înaltul buiur- 

diul (buiurulţiu sic) în dos jalobei poroncitoare spre a să scoate 

pricina în de iznoavă cercetare giudecăţii divanului, dmlui fără 

să mai aştepte ceva, îndată sau făcut nevăzut din laşi, ducân- 

dusă la ţară. Eu mă rog Inălţimii voastre să fie luminata po- 

ronca Inălţimei voastre cătră dmlui vel vornic de aprozi a în- 

datora pe dmlui banul să iasă numai de cât în cercetare giu- 

decăţii divanului, şi să scoată şi însuşi hotarnica ce o are de 

la socrul dmsale când împreună cu sfânta Episcopie Huşăi îşi 

aleage şişi hotărăşte moşiile, despre moşia me Şopărlenii, în 

vreme ce stăpânul Şopârlenilor viforâs (2) să află în ţara româ- 

nească şi nu ave nici un vechil din parte sa. această mă rog 

Inălţimii tale. 

a înălţimii tale pre plecat slugă 
Matei Rosei hatman 

în dos: 
. 

Epistatul vornicii de aprozi va întăţoşa pe îmbe părţile în 

cercetare dmlor veliţilor boeri spre punere la cale. 

1826 Noem. 10 | No. 3581 

Enachi ban 

CLXXIUL. 1827 Mart 3. Agallie Kogălniceanu cumpără de la Vasile 

Ichim 7 stânjeni moşie în Scrivuleni cu 20 lei stânjenul. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Eu Vasile Ichim împreună cu soție me Ivana şi [ii şi îii- 

cele mele, cari mai gios ne vom pune numele şi degetele în- 

credințăm prin zapisul acesta a nostru ci dăm dmsali agăi Ilie 

Kogălniceanul că de nimene siliți nici așupriţi, ci di a noastră 

bună voe am văndut dmsale driaptă parte noastră 7 stânjăni
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de moşie ci avem în trupul moşii Scrivulenii de la ținut Făl- 
ciiului, din parte ce trag Ghermăneştii, dintraceastă moșie după 
dreaptă alegere şi măsurătoare ce ni sau venit parte maicii 
mele Mariei ce sau născut din Parascheva Izmănoae, sor cu 
Gheorghe Flore, cari aceşti 7 Sstânjăni de moşie iam vândut 
dmsale cu toată voe noastră în 140 lei, adică una sută patru- 
zăci lei cari bani iam primit toți deplin în mânule noastre la 
facere acestui zapis. Deci de acmu înainte şi în veci atât dmlui 
aga Kogălniceanu, precum şi clironomii dmsale vor stăpâni a- 
ceşti 7 stânjeni de moşie irăgândui Jângă părţile ce mai are 
dmlui în moșia aceasta, ca pe o driaptă moșie a dmsale, şi 
spre încredințare neștiind carte niam pus numile şi degetile, ru- 
dând şi pe alţi oameni ci sau întâmplat îață di au adiverit za- 
pisul acesta şi cu a dmlorsale iscălituri. 

1827 Mart 3. 
X Eu Vasile Ichim nepot Izmănoaiei adiverez că de bună 

voe am vândut. 

X Eu loana soţia lui Vasile adiverez că prin primire me 
sau vândut. 

X Eu Lazor sor lor adiverez că prin voe şi primire me 
am vândut, 

„X Eu Paraschiva sin lor adiverez că prin primire me sau 
tăcut această vânzare. 

X Eu lonu sin lor adiverez că prin voe me sau făcut a- 
ceastă vânzare. 

X Eu lliana sin lor adiverez că și prin primire me sau 
vândut, 

__X Eu Lupu Ichim nepot Izmănoaei adiverez că prin pri- 
mirea mea sau tăcut această vânzare, - 

X Eu loana sân Ichim adiverez că şi prin primire me sau - 
făcut această vânzare. | 

Şi la facerea acestui zapis neam întâmplat şi noi faţă. 

Eu Iordachi Penişoară am îost față. 

Eu Lupu Istrati am îostu față. 

Eu Iordachi a Diiaconului am îostu îaţă.
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Eu lon Tărţărău am fost iaţă. 

Eu Nenciu Săma am îost iaţă. 

Eu Andreiu Ghiban am îost faţă. 

şi eu ereu loan Cerchez ot Duda am scris cu zisa numi- 

ţilor de sus. 

Obs. In Jurnalul din 1839 Iunie 28 se rezumă astiel acest act: „al 

optulea, un zapis din 1827 Mart 3 pentru cumpărătura a 7 stânjeni a lui 

Vasile ]chim cu alţii ai lui din moşie Scrivulenii.* 

CLXXIV. 1827 Mai 28. Cartea lui |. Sturza Vodă peniru reparatul 

clădirii temniţii în condițiuni mai higienice. 

(Arhiva M. î. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Noi loan Sandu Sturza Voeod cu lui Dumnezeu Domn ţării 

Moldaviei. ' 

Duhovnicescul al nostru părinte prestinţia ta mitropolit al 

Moldovei. 

Cinstiţi şi credincioşi veliţi boeri ai domniei mele proin 

şi: hale. | 

Departamentul pricinilor criminaliceşti prin doă anaiorale 

una din'23 Mart şi alta din 30 April a anului acestue, ne înştiinţază 

ca cercetând cu luarea aminte petrecerea celor din nenorocire 

osândire supt închisoarea temniţii au aflato vrednică întru ade- 

văr de toată căinarea, nu pentru închiderea, ci pentru îeliurimia 

înpregiurărilor ticăloase şi fără ce mai mică îndămânare întru 
care vieţuesc, din cari cei mai mulţi nedestoinicindui starea să- 

nătăţii lor a suferi agiungu peste nădejde cu mare grăbire asă 

şi săvârşi din viaţă. 

Pentru că adică întăiu acoperemântul binalei temniţii fiind 

de 2 scânduri au putrezit, sau stricat cu totul şi în vreme de 

ploae ploaă preste dânşii. 

Al doile că acei ce să bolnăvesc din pricină că odăilepen- 

tru căutarea lor sânt negata încă şi nici au cele trebuincioase, 

precum ceva aşternut şi mâncare, sânt siliţi zăcând gios acolo 

în temniţă pre pământ gol şi umed a mânca numai câte o bu- 

căţică pâine sacă, şi de le şi dau doitorii de cătră dottorul ce
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este orânduit nimic însă nu le folosesc, ci agiungând în de istov 
slăbire lor, au socotit că spre ocrotirea sănătăţii vinovaţilor cum 

şi acelor în prepus numai de când să închid şi pără li să dă 

hotărârea sânt de trebuinţă neaparat acestea ce ziai gios să 

însămnează. 

l-iu acoperemântul temniţei să să facă din nou cu şindrilă. 

2-a odăile pentru căutarea bolnavilor să să gătiască cu 

toate cele de cuviinţă. 

3-le, ograda şi hudiţa temniţii fiind plină de gunoiu şi glod 

„puturos din care de apururea |i să pricinuește boinăvirea, să să 

curăţe bine şi să să năsipiască. 

4-a să să iacă doâ șoproane, unul mare în ograda tem- 

niţei, pentru apărarea bolnavilor. despre arșiţa soarelui, şi des- 

pre ploae zioa când să scot spre răcorirea şi altul mic afară la 

feriasta temniţii pentru stăruirea dărăbanului străjăr. 

5-a o poartă mare la ograda temniţei. 

6-a o adăpostire la cele de nevoe ascunse trebuinţe fireşti, 

7-a plata doitorilor. 

8-a o sămțţitoare sporire a dărăbanilor şi arnăuţilor. 

9-a o închisoare mai uşoară pentru cei ce sânt prepuşi 

numai, care nici de cum nu este de cuviinţă a îi închişi împreună 

cu cei dovediţi vinovaţi. 

10-a. Şi în stârşit canţeleria departamentului acelue este 

cu totul neîntriagă şi că este neapărat trebuinţă de alţi doi scrii- 

tori încă, cari de nu mai buni să fie măcar de aceie ce ar vred- 

nici câte 40—50 lei pe lună. 

Domnia mea luând în bagare de samă amândoă aceste 

pricine cuprinsă prin pomenitele zăci ponturi de mai sus aduce- 

"rea adică precum trebueşte întru întregime canţilerie, departa- 

mentului şi regularisirea temniţei, întru toate cele de neapărare 

şi nevoe scriem preasvinţii tale şi dmv. ca împreună să soco- 

tii închipuind pentru acestea toate ce, cum şi cu ce să să facă 

înştiinţindune prin anaforă de socotinţa dmv. îără -zabavă. 

Dumneta vei vornice de aprozi înțelegând delicateţa a- 

ceştii pricini atingătoare îiind de vieţuire, sănătatea şi viaţa 

de oameni te vei sărgui ca în patru cel mult cinci zile să ne 
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tnlăţişizi anziorava de socotinţa preostinţii sale şi dumilorsale 

?atru aceasta. „+ 1827 Mai 28. 

proit vel spătar Ghica 
pere, domne: sc 

1822 No. 60 trecut 
it a 
ca cr - Yoniţă Canta sardar 

B. &. 
1822 

utroque clarescere pulchrun 

CLXXV. 1827 Iunie 10 laşi. Aga Ilie Kogălniceanu cumpără de la 
Pavăi Florea 7 stânjăni moşie în Scrivuleni cu 25 lei stânjenul. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Eu Pavăl Flore din sat Ghermăneşti ţinut Fălciiului, câre 

mai &os îmi voiu pune însumi degetul, încredinţăz cu acest 

zapis al meu ce dau dumisale agăi Ilie -Kogălniceanul că de 

nime silit nici asuprit, ce de a me bună voe, am mai vândut 

dumisale şepie stânjăni de moşie din trupul moşiei Scrivulenii 

de la ţinut Fălciiului, din parte ce ni sau dat noâ Ghermăneş- 

tilor dintraceastă moșie, după învoire ce am avut cu răzăşii 

şăzători în satul Râpile, care aceşti şapte stânjăni de moşie iam 

vândut dumisale cu toată voe me câte 25 lei adică doâzăci şi 

„cinci lei stânjânul care bani iam primit toţi deplin în mânule 

mele acmu la îacerea zapisului: Deci de acmu înainte şi în veci, 

atât dmlui aga Kogălniceanul, precum și clironomii dmisale vor 

stăpâni acești şapte stânjăni de moșie alăturândui lângă părțile 

de moșie ce mai are dmlui în moşie aciasta, ca pe o driaptă 

moșie a dumisale și spre încredințare neştiind carte niam pus 

degetul, rugând şi pe dmlui sluger Costachi loan scriitorul a- 
cestui zapis de au adeverit zapisul acesta şi cu a dmisale is- 
călitură, spre toată încredințare. 

1827 lune 10 în Eşi. 

X Eu Pavăl Flore din sat Ghermăneştii | ! 

„Şi eu am scris cu zisa şi toată primiri și mulţămirea nu- 

mitului Pavăl. 
Cosiachi loan sluger.
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__Obs. lată cum se rezumă acest act în Jurnalul din 1839 Iunie 28: 
„al noule, un zapis din 1827 Iunie 10 pentru cumpărătură cu 7 stânjeni 
din moşia Scrivulenii de la Pavăl Florea“. 

CLXXVI. 1827 luli 23. Aga Ilie Kogăiniceanu cumpără de la polc. 
Gh. Nica şi alţii 16 stânjeni moşie din Scrivuleni câte cu 20 lei stânjenul, 

(Arhiva M. I, Kogălniceanu, București). 

Adică eu polcovnic Gheorghe Nica din sat Căscoeșştii ţi- 
nut Vasluiului cari mai gios mă voiu iscăli şi eu Constanâin 
sin Vasile Popa din sat Şişcanii ţinut Fălciiului carile mai gios 
îmi voiu pune numele şi degetul, încredințăm prin acest zapis 
al nostru, ci dăm dsale agăi Ilie Kogălniceanul precum știut 
să fie, că de a noastră bună voe de nimene siliți am vândut 
dmsale 16 stânjeni adec șasăsprezece stânjăni moşie din trupul 
moşiei Scrivulenii ţinut Fălcilului ocolul Podolenii din veci atât 
dmsale precum 'şi clironomilor dmsale cu preţu câte 20 lei 

" Stânjănul, pe care stânjăni am priimit şi banii toți deplin în 
mâinele noastre, acum la facerea zapisului şi deaici înainte volnic 
să fie dmlui a stăpâni stănjenii de mai sus arătaţi atât dmlui 
cât și clironomii dsale în veci, iar sculândusă vreunii din nea- 
murile noastre cu pretenţii de răscumpărare să nu aibă nici o 
dreptate, ori la ce giudecată vor merge, pentru că noi datorie 
neam făcut de am întrebat pe toate neamurile noastre şi nau 
eșit nici unu ca să răspundă banii, pe Stânjănii de sus arataţi 
şi pentru mai adevărată credinţă. pe lângă iscăliturile noastre 
sau încredințat zapisul şi de alți oameni cinstiţi ce sau întâm. 
plat aţă. 1827 luli 23. 

Gheorghe Nica polcovnic. 

X Eu Constantin sân pop Vasile 

„Eu am scris cu bună primire amândurora 

Gheorghiţă Ioan sluger 

Obs. In Jurnalul din 1839 lunie 28 se rezumă astte] acest act: „al 
zecele, un zapis din 1827 lunie 23, pentru cumpărătura a 16 stânjeni din 
moşia Scrivulenii de la polcovnic Gheorghie Nica şi alţi ai lor,“ 

 



— 186 — 

CLXXVII. 1827 Sept. 27. Mărturie pentru moartea lui lon Kogălni- 

ceanul, îngropat la Botoşani în 1796, 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti). 

“Mărturie 

Mai gios iscăliţii dăm aciastă scrisoare că avem bună ştiinţă 

că răpousatul Ioan Kogălniceanul fiul stoinicului Costandin Ko- 

gălniceanu şi părintele dumisale agă Ilie şi pâh. loan Kogălni- 

canul, au răpousat aice în Botoșani la anul 1796 adecă la una 

mie şepte sute noîzăci şi şasă, şi ştim că şi dumlui aga lie și 

dumlui paharnic loan frații Kogălniceni la anul mai sus arătat, 

când sau săvârșit părintele damilorsale erau nevrăsnici. Deci după 

bună ştiinţă ce avem, am dat aciasta a noastră adiverinţă și 

mărturie cu a noastre iscălituri, rugând şi pe dumlor boieri vor- 

nici de Botoşăni de au întărit această scrisoare şi cu-a dumi- 

lorsale iscălituri şi punerea peceţăi ţănutului precum şi pe ve- 

chilul cinstitului consulat de asămine au încredinţat. 

In Botoșanul la ani 1827 Septemvre 27. 

Vasile Varlaam 

Iordachi Gioian stolnic, 

Zaharia Gioian sardar 

Darie iconom protopop 

lanachi Darie 

loan Mavromati comis 

De la vornicia Botoşanii 

Dumnealor iscăliţii boeri încredinţândune şi prin cuvânt că 

această mărturie au dato după adevărată ştiinţa ce au, drept 

aceia sau încredinţat cu a noastre iscălituri și punere peceţii 

ținutului. 
In Botoşant anul 1827 Sept. 28. 

Neculai Greceanu vornic. 

Petre Vărnav postelnic 

  

Ei 

Pecete : hommewsnn 
ASU 

_N 

De la starostele rusăsc de Botoşani 

Fiindcă această de mai sus încredințare este supt adevăratele
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iscăliturile dumisale postelnic Petrachi Varnav şi dumisale Vor- 

nicului Neculai Greceanu, vornici de Botoşeni, să adiverează prin 

iscălitura şi punere peceţii mele. 

In Botoşani 1827 Sept. 28. 

Malinescu 

pecetea: „pajură : lordachie Mălinescu“ 

Departamentul pricinilor străine a prinţipatului Moldavviei. 
2 

No. 106. Mărturia aceasta înfăţoşândusă şi acestui depar- 
tament şi văzândusă încredințate de vornicia de Botoşant sau 
adiverit, 

Eşii 15 Oct. 1827 
C. Conachi vornic 

(pecete) trecut 

loan Pleșescu 

Supt No. 229. Consulatul rusesc de Iaşi în 10 Oct. 1827 
adivereşte âceastă mărturie, 

CLXXVIII, 1827 Oct. 12 Iaşi. Soltana lacovachi căminăreasa dă ve- 
chilimea îratelui său Ion Kogălniceanul pah. să-i apere interesele pentru 
moşiile sale din Basarabia contra casei stolnicului Ion Cheşco. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Mai gios iscălita caminăreasa Soltana /acovachi fiica ră- 
pousatului lonu Kogălniceanul, şi nepoata stolnicului Costantin 
Kogălniceanul, prin această scrisoare încredințază că priimind 
înştiinţare de la fratemeu dmlui pah. loan Kogălniceanul din 
oblastul Basarabiei că în pricina de giudecată ce are dmlui cu 
casa răpousatului stolnic Ioan Cheşcu pentru părţile şi moșiile 
Kogălniceneşti din oblastul Basarabiei, care să atlă în stăpânire 
aratatei casă cu ră credinţă, apucând răpousatul stolnic Cheşcu 
scrisorile acelor moşii ca o rudenie, unele de la părintele nos- 
tru. loan Kogălniceanul şi altele de la unchiul nostru treti post: 
Gheorghe Kogălniceanul şi îratele mieu pah. loan Kogălniceanul 
au pornit în oblastia Basarabiei giudecata şi jalobă asupra ară- 

“tatei casă cerând dezbatere acelor moșii şi răscumpărare mo- 
şiilor Bolsuneștii şi Cogireștii de la ţinut Orheiului, întru care 
pricină de giudecată acum de cătră locurile giudecătoreşti să 
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cere de la dmlui fratele meu ca să întăţoşăze şi din parte ple- 

nipotenţă și vechilime ca de la o soră ce sânt cu dmlui, Drept 

aceia fiind că eu am eşit cu zăstre din casa părintească, dau 

această scrisoare din partea mea prin care împuternicescu pe 

dmlui fratele meu pah. loan Kogălniceanul ca în pricina aratată 

ori să să giudece sau să învoiască cu epitropii şi clironomii 

răpousatului stolnicului Keșcu sălindusă prin toate chipurile ca 

să dezbată tot dreptul nostru ca un drept frate al meu şi cli- 

ronom ce este moșteniri Kogălniceneşti, şi este: volnic îratemieu 

ca ori ce va sototi în pricina aceasta ce este legiui să îacă şi 

din parte me, căci eu îl cred şi la nimică nu mă voiu împotrivi. 

Drept aceasta pentru că această scrisoare să îie crezută la 

Jocurile giudecătoreşti şi priimită în tot locul, mam iscălit cu 

însuşi mâna me, rugând şi pe dmlor boerii cinstitului departa- 

ment a pricinilor străine de au întărit această scrisoare cu is- 

căliturile dmlorsale, şi punere peceţii departamentului, precum 

şi pe cinstitul consulat al împărăției Kosiei de aice din Eşi de 

asemine au încredinţat. 
în Eş 1827 Oct. 12. 

Soltana lacovachina căminăreasa fiica răpousatului Ioan 

Kogălniceanu. 

Departamentul pricinilor. străine a Prinţipatului Moidaviei. 

No. 107. Scrisoarea aceasta înfăţoşăndusă în acest depar- 

tament și văzândusă supt adevărată iscălitura dmsale cămină- 

resei Soliana lacovachina, sau adeverit. . 

! Eşii 15 Oct. 1827. 
C. Conachi vornic 

pecete departamentului pricinilor streine. 

cap de bou 
/ trecut 

loan Pleșescul 

In 16 Oct. 1827 supt No. 230. Consulatul rosienesc de Iaşi. 

legalizată vechilimeao. 
consul (indiscitrabil). 

2-a dragoman Cozac. 

Pecete : new. poccinte. HMNEpATEP, KOHCVAh. Bh. MOAAAE. 

- pajura cu 2 capete
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CLXXIX. 1829 Ghenar 29. Jaloba hatmanului Matei Roset contra 
lui Ioniţă Brânză polcovnic, că a trecut cu cosirea în moşia lui Şopărlenii. 

Cere dreptate. 

(Arhiva M. Î. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Cătră cinstitul divan giudecătoresc al cnejiei Moldavviei 

hatman Matei Roset, 

La anul 1826 un polcovnic Joniță Brânză, fiind megieş cu 

moşie me Şopărlenii de la ţănut Fălciiului, îndrăznind au tre- 

cut cu cosire și pe dreapta moșie me Șopărlenii, peste pietrele 
hotară, după care făcândumi arătare orândătorii, şi mergând și 
eu însuşi de am văzut cutezare ce au făcut, am poroncitu de 
sau luat ca doâ stoguri fân, ce era cosit de cătră numitul pol- 
covnic : după trecere de câteva luni dând jalobă numitul polc. 
şi cerând hotarnic pe un un vornic de poartă Vasile Tenie în 
nefiinţa me sau măcar a vechilului meu şi în nefiinţa scrisorilor, 

căci eu mă ailam aice la laşi, în slujba hătmănii, au hotărât și 
au pus pietre hotară noâ de la sine pe arătare numai acelui 
polcovnic Ioniță Brânză, luând şi mărturie de la numitul hotar- 

nic Tenie şi pentru stâlpire pietrelor şi pentru arătare acie co- 
siri acelor doâ stoguri fân, că ar fi îost cosit pe drept locul polc. 

Brânză : după care mai în trecutele zile, la Noemv. 26, când şi 

eu mă ailam aice și cumpărătoriul moşiei mele de atunce, viind 
numitul polcovnic pe furiş au luat poronca cinst. divan. cătră dre- 
gătorii ţinut Fălciu de au râdicat! de la cămpărător doâ sto- 
guri fân cii cumpărat cu drepți bani sâi pentru vitele ceși er- 
nează acolo la moșie me. Eu mă rog cinstit divan că după rân- 
duelele și obiceiul pământului mai întăi să să trimeată un ci- 
novnic a cinst. divan ca s zvârle pietrele afară, să să porun- 
cească dregătoriilor ca să să dee acele doâ stoguri fân înapoi 
la cumpărător, să să înfrâneză pe numitul vornic de poartă pen- 
tru o iaptă urmată şi eşită din obiceiul pământului afară şi nu- 
mitul polcovnic Brânză să vie la cinstit divan de are ceva săș 
caute cu mine prin drumul giudecăţii, căci tot acest polc. cu 20 
ani mai înainte au fost orândatoriul moșii mele aceştie Păh- 
neştii şi Şopărlenii, mai înainte de a ave în stăpânire sa a- 
ceastă megieşită moşie a sa anume Odobeştii, ce o are acum 
luată zăstre cu fiul său şi tără a mai cere trebuinţă de a îi ho- 

4
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tarnici străini, eu mă primesc „pe însuşi a sa mărturisire supt 

evanghelicesc giurământ să arate el însuşi pe unde au urmat 

stăpânire și pe unde au găsit şi au tost pietrele. 

1829 Ghenar 29. 

_ Matei Roset hatman 

CLXXX. 1829 Martie 4, regeste. Casele lui lancu Kogălniceanu pa- 

harnic în Botoşani. : 

(Acta Caraie, Surete ms. LV, 231). 

Vornicia de Botoşani carte cătră C. Mustaţ să cerceteze 

la moşia Vorona a dumisale Lupaşco Vasiliu, pricina cu vechilul 

posesorului Ion Dobrovolschi şi-i scrie: „şi polteşte vornicia pe 

dmneta ca în ființa dumisale săi dai toate“ acele lucruri de la 

casa lui Lupaşco pe sama. vechilului lui Dobrovolschi, de la 

care să ei adiverinţă că leau primit, poruncind dmta vornicului 

şi locuitorilor de acolo ca rănduitului vechil să dee toată as- 

cultarea şi supunere la cele ce atârnă datoria lor câtră un 

posesor fără împotrivire şi de întocmai urmare să aibă vornicia 

răspunsul dumitale, aşezând pe vechil în casa ce au şăzut dmlui 

paharnic lancul Kogălniceanul.“ 

CLXXXI. Ponturile slujbii desătinii anului 1829. 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). ă 

„Ponturile slujbii desătinii anului 1828 (sic). | 
1. Preosvinţiia sa părintele mitropolitul ţării, Episcopi, 

dumnialor boerii şi toţi câţi sau învrednicit, a să cinsti cu nume 

de boerii numindusă vel cum şi giupănesele văduve ce li vor 

fi fost, boerii pănă la această rânduială asămine şi câţi nu sau 

tămplat a să cinsti cu nume de boierii şi sânt din niamurele - 
cele ştiute şi aleasi, să nu plătească desătină pe drepte buca- 

tele ce vor ave, după hotărârea obştescului hrisov ci iaste afară 

însă de stupii prisăcarilor.“ | 

2-le. Logoteţii i diecii de visterie atât cei ce sânt în slujbe, 

cât şi acei ce au fost, dar şi casăle lor, asămine şi căpitanii de 

lefecii, căpitanii de darabani, vel căpitan hătmănesc şi fiind şi 

nefiind în slujbă nu vor plăti desătina pe drepte bucatele ce
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vor avea; iar vătavul și ciauşul de aprozi, vataji de copii ai 

divanului şi ai visteriei, vornicii de poartă, diecii de divan, po- 

ruşnicul hătmănesc, polcovnic agiesc, numai pe câtă vreme vor 

fi în slujbă să nu plătiască desătina spre răsplătire slujbilor lor. 

3-le. Monastirele Neamţul, Săcul şi sfânt Spiridon din Eşi, 

cu mitoacele sale adică: Precista din Roman, proorocul Samoil 

din Focşani, bisărica de la Budești, din ţinutul Neamţului, schi- 

tul de la Stavnic ţinut Cârligăturii, schitul de la Lieşti ţinut 
Vasluiului, schitul lui Tărâţă, asăminea şi mânăstirile Agapia şi 

schitul Varatic, unde lăcnesc călugărițele nu vor plăti desătină 

pe drepţi stupii i svini ce vor avea, cu hotărârea hrisovului. 

4-le. Monastirile i schiturile ce au hrisoave gspod de mi- 

luiri, ca să scuiească stupi, svini de desătină nu să vor apăra 

cu cerere de plată desătinii, urmândusă după cuprinderea ace- 

lor hrisoave, asăminea şi când alţii vor fi având cărţi gospod 

de miluiri cu numi de căpitani, de polcovnici, postelnici, de nea- 

muri și ertaţi, iarăși nu vor îi supăraţi cu plata desătinii pe no. 

bucatelor ce vor îi cuprinzând acele cărţi, fiind . însă bucatele 

drepte a li lor, precum şi rădicăturile ce sau obicinuit a să da 

din visterie pănă la suma de 6000 bucate să le ţie desătnicii 

în samă de la sâne, afară de suma cumpărăturii după răvașşile 

visteriei ; iar pe ce vor avea mai mult să plătiască mazileşie. 

5-le. Toate celelalte monastiri, ce nu au hrisoave şi cărţi 

de miluire, mazilii, negustorii din laş, Botoșani, şi Focşani, pre- 

cum şi armenii hrisovoliţi din Iaşi, Focşani, Botoșani şi Roman, . 

ce sânt cu osăbită dare, în visterie, căpitanii hătmăneşti a mas- 

ginilor de vor îi din rănduiala mazililor, vor plăti desăiina ma- 

zileşte, precum la ponctul al 10 să hotărăşte. 

6-le. Capitanii menzilurilor de pe afară, başceauș agiesc, 

doi vataji de calarași de Țarigrad, unul din Eși şi altul din 

Galaţi, odobași de lipcani i calaraşi de Țarigrad, căpitan de 

slujitori hătmăneşti, agieşti şi di pi la ţinuturi, protopopul din 

laşi, şi preuţii cu un diacon de la steti Nicolai, 3 bulucbași 

hătmăneşti şi 6 agieşti, armășăii, aprozii, copii din casă și rup- 
taşii, vor plăti desătina pără la 50 bucate mazilește; Lipcanii, 
iustaşii de divan şi de vatră cum și preuţii i diaconii bisărici- 
lor vor plăti numai pănă la 30 bucate mazilește, socotindusă la 
bisăricile cele mari, pi doi preuţi; şi un diiacon, câte 90 bu- 
cate, şi la cele mai mici pe un preut şi un diacon, 60 bucate    
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şi apoi toţi aceştia pe câte bucate vor ave mai mult peste suma 

de mai sus aratată vor plăti desătina ţărăneşte, precum şi pre- 

uţii i diaconii ce vor îi mai mulţi pe la bisărici, i călugării ce 

vor ave bucatele lor, osăbit de a monastirii vor plăti desătiria 

țărăneşte. 

7-le. Doaă sute stupi a șaugăilor Ocnii şi a altor rufeturi 

ce sânt în No. de 300 liudi săi scutească desătnicii de la sâne, 

afară de suma cumpărăturii, 

8-le. Râmătorii ce vor îi de negustorie strânși la un loc cârd 

să nu să supere. 

9-le. Stupii vor plăti desătina unde să vor afla, iar mascuri 

unde va îi şăderea stăpânului lor, şi fieşte care sat la ţinut unde 

va îi legat cu birul, acolo să plătiască şi disătina pe bucatele 

ce va avea, urmândusă asămine și pentru satele ce sau mutat 

cu birul de la un ţinut la altul, pânăla vremea vânzării slujbii ; 

prisăcile ce vor îi pe hotarul moşii acei sălişte ori boerești, ori 

mănăstireşti, sau răzășăşti, di vor îi vor plăti la ţinut unde le 

este birul satului acei săliște, iar moşiile ce vor îi fără oameni 

având numai prisăci pe dânsele de la ce ţinut vor răspunde 

scrisorile că sânt acele moşii acolo să plătiască desătina ; pen- 

tru mascuri însă să va păzi urmare precum mai sus să arată." 

10-le. Cu toate că până în anul 1815 plata desătinii urmă 

întracest chip, adică de la svini, stupi mazilești să lua din zăce 

bucate câte un leu vechiu, şi câțe un ban nou a răsurilor, şi 

de la cele țărănești câte 25 bani, de tot stupul şi rămătoriu cu 

un ban iarăşi a casei răsurilor, dar de la desătina anului 1815 

după obşteasca socotinţă şi întăritura anatoralei, mai sporindusă 

câte 5 bani de tot stupul și rămătoriu atât țărănești cât şi a- 

celor ce plătesc mazileşte piste ceia ce plătea până atunce 

pentru casa răsurilor spre neajunsul plăţii lefilor celor ce slu- 

jesc, pe lângă alte iraturi ce sau mai sporit aceştii casă, după 
neapărată trebujnţă ce au îost sau legiuit strângerea desătinii 

piste tot de la bucatele ţărăneşti câte 30 bani de tot stupul i 

rămătoriul, adică 10 parale cu adausul făcut, şi câte 4 parale 

de cruce răsura, şi de la bucatele ce plătesc majileşte câte 18 

bani de tot stupu și rămătoriu, adică câte 6 parale iarăși cu 

sporiul făcut cum şi 4 parale de cruce răsura; întracestu chip 

vor strângi slujitorii desătinici banii desătinii de la acei ce sânt
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Supuşi a plăti desătina fără sporuri şi un ban macar supt nici 
un feliu de cuvânt peste hotărârea aceasta. 

J1-le. Desătinicii mergând la fişte care sat să aibă a che- 
ma pe vornicelul satului şi în fiinţă și a sătenilor ce săvor în- 
tâmpla pe la casăle lor, să li citească toate ponturile după care 
vornicul satului să aibă a merge împreună cu desătnicii pe la 
toţi sătenii ca să de samă să le scrie bucatele, neispitindusă ori 
care sătean a ascunde vreun stup şi rămătoriu, și când desăt- 
nicii nu să vor odihni cu scrisul dintăiu și vor avea prepus că 
sânt bucate mai multe la vreun sătean, volnic să fie a merge 
să facă cercătură pe unde vor ave prepus în hotărâta vade până 
la zi întăiu Octombre, la care cercătură datoriu să îie vornicul 
fieştecăruia sat,a merge împreună şi câte bucate să vor găsi 
ascunse să ei desătina îndoit de la acei ce leau ascunsu, ca 
să să înveţe şi alţii să nu mai ascundă ci să să părăsască şi 
să lipsască cu totul obiceiul rău, asămine şi rămătorii ce să 

vor găsi în sat şi nu să vor arăta stăpânii lor, ca săi plătească, 
cum şi stupii ce să vor găsi mistuiţi aproapi di sat şi iarăşi nu 
să vor găsi stăpânii lor ca săi plăliască, acei stupi şi rămă- 
torii săi dei desătnicii pe sama vornicului satului, şi să împli- 
nească desătina îndoit pe acele bucate de la vornic și vornic 

să găsască pe stăpânul bucatelor şi săși împlinească și el banii 

desătinii îndoit, şi cheltuiala ci va îace cu bucatele acelea, iar 

neailândusă stăpânii bucatelor acelora să rămâe de istovavor- 
nicului satului. 

12-le. Nimene din cei ce sânt apăraţi de nu plătesc desă- 

lina să nu cuteze a numi bucatele celor ce plătesc pe numele 

său, căci dovedindusă să vor lua pe sama ocărmuirii şi a unuia 

şi a altuia spre opştească pildă. 

15-le. Cumpărătorii slujbii desătinii osăbit de analogon 

la 10 unul i un ban a milii ci au a da la casa răsurilor de mai 

înainte, sânt îndatoraţi a plăti tot la această casă a răsurilor 

şi acei câte 5 bani sporiţi de tot stupul şi rămătoriu atât țără- 

neşti cât și acelor ce plătesc mazileşte, a cărora socotială ur- 

mează întracestaş chip, adică pe lângă banii visterii ce să va 

vinde slujba, alăturând anologon la 10 unul banul milii şi ha- 

vaeturile cum şi la 10 giumătate, pe suma cumpărăturii socotiți 

pentru cheltuiala căutatului slujbii: suma ce va alcătui la un loc 

Surete și Izvoade XXV. 13 
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să să socoliască în bucate, adică doă părţi a locuitorilor câte 

25 bani şi a treia parte mazileşte câte 13 bani, şi pe suma bu- 

catelor ce va cuprinde să aibă a răspunde adaosul câte5 bani 

de îieşte care stup, şi rămătoriu ca şi ceilalți bani ai slujbii. 

14-le. Avaeturile ce din vechiu sânt legiuite prin ponturile 

slujbii desătinii adică avaetul dumisale vel logofăt de ţara de 

gios, câte 10 lei la 500 lei şi a casei doftorilor câte 5 lei la 

500 lei, cum şi toate celelalte obicinuite avaeiuri a să da din 

slujba aceasta la locurile însămnate mai gios, sânt îndatoriţi cum- 

părătorii a le da de la sâne, atară de suma cumpărăturii dintre 

care: 

10550. să vor da la locurile arătate, adecă: 
  

2500 dumisale vel visternic 
1000 dumisale logotăt de visterie 

600 sameşului de visterie 
500 sameşului casei răsurilor 

500 ecstracterul de visterie 

500 vtori visternic 

200 treti visterie 

1000 diecii de visternic 

1500 la cutiile milelor 

1000 la casa cişmelelor 

750 diiacul strângător slujbii 

500 şcoalei obstești cari să să dei la casa dol- 
torilor. 

10550 

6000. acestea să vor da ca să să alătureze cătră suma ba- 

nilor visteriei avaetul ponturilor acelora ce acum nu 

să află în lucrare, cari să dă, adică: 

  

2000 la vel postelnic 

1000 vel camaraş' 

1000 vel gramatic 

1000 lucrătoriu în condica turcească 

500 viori camaraş 

500 vtori gramatic 

6000 
16550



    

— 195 — 

5-le. Pentru poroncile ci cu apucături şi cu asupriri sau 
obicinuit a luoa slujbaşii pentru plata desătinii luând unii fără 
mustrare de cuget și până la 30 parale de ţidulă, încă şi de la 
acei ce au câte doi-trei mascuri la uşa lor, pentru ca să lip- 
sască cu totul o asămine jăluire să hotărăşte ca străngătorii 
banilor slujbii să nu ei mai mult pe țidulă sau răvașu de plată 
desătina de cât doi parale de la acei. ce vor avea pănă la nu- 
măr de 10 bucate, și câte 5 parale de la acei ce vor ave de la 
10 bucate şi în sus, ori câte mai multe vor fi, iar piste aceste 
să nu îndrăzniască să iai un ban mai mult, căci nu numai ba- 
nii îi vor întoarce înapoi îndoiţi, dar încă pentru urmare dinpo- 
trivă să vor pedepsi pe acei ocolaşi strângători de bani. 

16-le. Atât banii visteriei cât şi a casăi râsurilor adică 
analogon la 10 unul pe suma vânzării slujbii, banul milei și 
cinci bani sporul de tot stupul și rămătoriu, la această casă în 
noima pontului al 10-a să aibă ai da desătnicii în vadelile mai 
gios însemnate, adică toate avaeturile înainte la luoare pontu- 
rilor slujbii, iar parte întăi de bani dimpreună cu câștiul al doile 
după 25 zile din zioa vânzării slujbii, şi pe aceste 25 zile pen- 
tru câștiul întăiu vor plăti cumpărătorii dobândă pe socuteala de 
7!/, lei la cinci sute lei pe lună. Iar a treia parte de bani, adică 
tot istovul după 50 zile din zioa vânzării slujbii la cokiveki, 
nețiindusă în samă ori ce rămăşiţuri vor arăta desătnicii, ci toţi 
banii să să istovească la visterie şi la casa răsurilor în vade- 
lile și rănduielile mai sus pomenite, datori fiind cumpărătorii a 
să siguripisi visteria cu chizăși siguri platnici peniru toţi banii la 
vadelile însămnate. Iar agiutoriu şi zapcii să li să dei din vis- 
terie spre înplineala rămăşiţurilor ce vor avea fără însă a să 
pute îndrepta la plata căștiurilor că au rămăşițuri Ja cumpără- 
torii de ţânuturi, sau zapcii ci vor avea pentru căutarea acestei 
slujbe. | 

Cu aceste ponturi de mai sus arătate strigândusă slujba 
desetinii a toată ţara la cochii vechi, şi preţul cel de pe urmă 
eșind... cu care preţ leau dat dumsale... banii visteriei, bez ana- 
loghiile şi avaeturile sau dat slujba dumsale... 

„întocmai cu celi adevărate de visterie. 

1829 luli 13. 
Ilie Kogălniceanu agă.
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| GLXXXII. 1829 Noemb. 13. Cercetarea ce fac rânduiţii peniru cele 

2 stoguri fân cosite în tărie de polc. loniţă Brânză din Păhneşti de pe mo- 

şia Şopărlenii a hatmanului Matei Roset. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu; Bucureşti: 

Din poronca cinstitei isprăvnicii fiind rânduiţi ca să mer: 

geni la sat Păhueștii la un polcovnic Ioniţă și. după carte cins: 

titului divan, ci au adus dumlui hatman Matei Roset cătră cin- 

stita isprăvnicia Fălciiului, ca să facă împlinire a doao stoguri fân 

ci numitul polcovnic în iarna trecută au împlinit de la orândă- 

torul dumisale hatman, fără nici o dreptate. Am înplinit. de la 

părâtul polcovnic dot poloboace de vin, iar preţ vinului au so- 

cotit după preţ ce urmează astăzi între negustor care cumpără 

vin câte doi lei pi vadră, cum şi aceale doî stoguri fân ce în 

iarna trecută leau luat numitul polcovnic, de la orândătoriul din 

Pâhnești, după preţul fânului ce au urmat în iarna trecută când 

era foarte scumpu fânul, sau vândut stogul de îân şi peste suta 

de lei şi încă nici așa nu să găsa, şi am socotit să fie pentru 

preţu îânului aceste doao poloboace cu vin, cu poloboacele îm- 

preună, şi au făcut şi măsorişte fălceşte locului împresurat, 

de cătră vornicul de poartă în moşiia Şopârlenii a dumisale 

hatman măsurând după poroncă din locul stăpânirii vechi părâ 

unde sau intinsu cu stăpânire noao părâtul polcovnic, şi sau 

aflat 3 fălci şi 13 prăjini loc curat fânaţ cosât de cătră numitul 

şi în anul acesta, şi în anul ce au ţinut armenii moșiie, căci în 

anul trecut au fostu lăcuste şi nau putut cosâ nimica, care acest 

fân a doi ani ce lau cosât numitul polcovnic di pe dreaptă 

moșie dumisale Şopărlenii, să cuvine dumisale hatman și nu 

lipsim a nu face cunoscut cinstitei isprăvnicii. 

1829 Nomb. 13. 

Eu Dănăilă Cerchez și Eu Toader Corne adeverim prin a- 

ceastă mărturie ce dăm la cinstita mâna dumisale Kk. Mateiu. 

CLXXXIUIL. 1830 Februar. Ţidularul stânjenilor de moşie din Scri- 
vuleni şi Brăteni pe nume de râzeşi şi Ilie Kogălniceanu. 

(Arhiva M. |. Kogăiniceanul, Bucureşti). 

Stânjăni de moşie ce am în moşiile Scrivuleni şi Brăteni 

de la ţinut Fălciului baştină şi cumpărătură 1830 Februar.
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175 în moşie Brălenii [arătate ca în zapisul din 1834]. 
156 în Scrivuleni în margine din gios despre Brăteni, însă 

80 st. cu vreo câteva zapisă cumpărate de la răzeşi 
ci au locuit în Ghermănești din 130 st. partea lor: 

26 de la Lupul Burghele dintracel Scripcu. 
20 cu 2 zapise din parte Nistrenilor. 

7 de la Vasile Ichim tij din acei 130 stân- 
7 tij de la Pavăl Flore jeni însămnaţi mai 

16 de la polc. Nica şi Const.Popal sus. 

156, 

101 tij în Scrivuleni în margine din sus despre Ghidişăni 

(ca în nota din 1834). 

432 pol stânjăni fac pănă la 1830 Februar întoarce 

| In dos nota: 

Precum să împart între răzeşi 304 stânjăni din moşia Scri- 
vuleni ce nu sânt cuprinşi de nime până la 25 Febr. 

„1830, după arătare polcovnicului lamandi Brânză. 

16 pol stânjeni polc. lamandi Brânză. 
30 „ V. Popa. “ 

30 „ Sanda Mărdăroae ot Şiioborăni ţinut Vasluiului. 
20 „ polcovnic C. Chitic. 

16 „ Costachi Eşanu. , 

18 „ Simion Bârcă cu 10 st. din partea lui Lazor 
Dobre oi Novaci. 

10 »  Lazor Dobre ot Novaci bez acei daţi lui Bârcă. 
8 „ lancu Darie. 

8 „ Pavăl Țuescu ot Fundătura. 

8 „ Gh. Botezatul. | 

8 „ Dascalul Vasile sin dascalul Stefan. 
8 „ Sanda Luncaş. ” 
6 „ Gheorghe Ion şi Iamandi fecioru lui V. Toclici. 

30 „ Maria Dăriasă, 
7 „ 0 soră a lui Pavăl Fiore cari în urmă sari 

vândut lui Gheorghe Tofler. 
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30 „ lon i Neculai Popa şi vatavul Mihalachi ot 

Băneşti. | 

10 „ Lon vechil ot Avereşti. 

6 „Grigore Ţărţărău. 

6 „ preutul Vasile. 

6 „ Gh. Popa. 

6 „ Vasile Michiul. 
5 „  postelnicuPanaite Popa otBălțaţi,ţânut Vasluiul. 

2 „ Andrei Michiul. 

2 „ Soironie lui Irimia. 

2 „ lon Axinte ot Păhnești. 

5 „ casa lui Gheorghe Kogălniceanu şi îraţii lui. 

304 „ această arătare a lui lamandi după cercetare 
ce am făcut însumi mi sau adeverit a îi în- 

tocma. 

Obs. Cf. mai jos țidularul din 1834 Noem. 4 asupra aceleiaşi moşii. 

CLXXXIV. 1830 April 14. Cercetarea pietrelor de hotar puse de 

V. Tenie vornic de poartă pe moşia Şopârleni, a hatm. Matei Roset. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti), 

Fiind eu chemat de cătră dmlui hatman Matei Rosăt ca să 

mergu la moşie dmsale Şopărlenii ca să văd dacă pietrele pusă 

de cătră vornic de poartă Vasăle Tenie în ne ființa dmsale sântu 

linie dreptă între pietrele vechi, ce sânt despărţitoare moşiei 

Odobești, a polc. Ioniţă de cătră Şopărleni şi de și pietrele au 

fost scoasă şi svârlite cu poronca cinstitului divan, de cătră 

dmlui clucer Negură din brazda trasă de cătră polc. Ioniţă, pe 

unde au îost puse pietrele, eu fiind faţă la loc. am tras după 

meșterşugul geometricesc linie şi că acele pietre puse de cătră 

vornicul Tenie împresoară pe dmlui hatman pentru aceasta dau 

mărturie. 
1830 April 14 

Anastasachi Baiardi 

inginer
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CLXXXV. 1830 Maiu 10. Aga lie Cogălniceanu recunoaşte că hat- 
man Matei Roset are drept de protimisire în răscumpărarea Drăcenilor, cum- 
părătura sa de la post. lordachi Roset, - 

(Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti), 
N 

Pentru parte de moșia Drăncenii de la țănut Fălciiului ho- 
tărâtă despre alte părţi ci am fost cumpărat de veci de la dum. 
lui biv vel post. Iordachi Rosăt în preţ de 7000 lei cu zapis 
din anul 1829 Februarie 27, arătândusă dumlui hatman Matei 
Roset cu protimisis a rudenii de văr primar cu numitul mai sus 
boiar a răscumpăra, de la mine această parte de MoOȘie cunos- 
când şi eu că urmează a avea dumlui această dreptate a răs- 
cumpăra de la mine, am priimit de la dumlui deplini banii 7000 
lei, iam dat zapisul de vânzare ci am am avut, precum şi toate 
documenturile vechi şi noi, ce am tostu priimit şi eu de dumlui 
post. și spre ştiinţă am iscălit. 

1830 Maiu 10, 
lie Kogălniceanul agă 

- Elenco Roset vorniceasa (grecește) 

CLXXXVI. 17830 lune 6. Răscumpărarea cu 7000 lei de la aga Ilie 
Kogălniceanul a părţilor cumpărate de la post. Iordache Roset, răzeşii a- 
vând protimisire în Drăceni. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Divanul Cnejiei Moldaviei parte giudecătorească, 

Sau întăţoşat în giudecată la divan înainte noastră pe jă- 
luitorii Iordachi Negru, Ioniţă Buzne polcovnic, şi alţii ai lor 
răzăşi de la ţinut Fălciiului, cu dumlui aga /lie Kogiilniceanul 
pricina la cercetare ce li sau făcut întracestaş chip sau 'dove- 
dit precum în gios să arată, jăluitorii prin jaloba lor ce au dat 
cătră acest divan au arătat că ei în trupul moşiei Drăcenii de 
la ţănut Fălciiului având drepte părţi baştină di pe sirămoşul lor 
Ionașcu bătrânu acei moşie, pe care şar îi urmând şi nestrămutată 
stăpânire, în care moşie şi dumlui post. Iordachi Roset având 
o parte din anu trecut prin tocmala ar îi trecut în vânzare de 
veci cătră dumlui aga Ilie Kogălniceanu, fără să auză vreo ur- 
mare de publicaţie, şi fiind că dreptate iar agiuta mai mult pe 
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dânşii de a cumpăra în putere protimisului, de cât pe dumlui 

aga Kogălniceanu, au cerut că răspunzând dumisale banii ce va 

îi dat pe ace parte de moşie să li să de în a lor stăpânire. 

Deci întrebândusă pe dumlui aga ce răspunde şi răspunsul du- 

misale au fost că de la dumlui au trecut cu protimisis la dum- 

lui hatman Matei Rosăt ca la un văr primare a boeriului vân- 

zătoriu, apoi făcândusă ştiut şi dumisale hatmanului şi viind de 

față au arătat că cu adevărat de la dumlui aga au răscumpă- 

rat ace parte, scoţind de au arătat şi zapisile răscumpărării însă : 

1). Zapisul de la dumlui post. lordachi Rosăt din anul trecut 1829 

Febr. 27 cu care vinde dumisale agăi Kogălniceanu ace parte 

de moşie Drăcenii cu preţ 7000 lei şi ai 2-le, zapis din anul 

acesta 1830 Mai 10 cu care răscumpără dumlui hatman Matei 

Roset ace parte de moşie de la dumlui aga Kogălniceanu cu 

protimisisul rudeniei de văr primar a vânzătorlului boeriu dum- 

lui post. lordachi Roset priminduși dumlui aga deplin banii 7000 

lei a cumpărării acei părţi, după care întrebândusă şi pe jălui- 

torii răzăși ce au mai mult a răspunde, şi răspunsul loraufost- 

acesta că ei sar socoti a avea mai multă dreptate de protimi- 

sis a răscumpăra de cât dumlui hatman Ruset fiind din trupul 

acei moşii, precum şi de giur împregiur au răzăşie. Giudecata 

au găsit de cuviinţă că dumlui hatmanu cu dreptate rudeniei pe 

temeiu şi a pravilii au răscumpărat de la dumlui agă ârătata 

parte de moşie căci întăi după pravilă „protimisis este a rude- 

niei de aproape păr la al 2-a văr, şi apoi a răzăşilor ce va îi 

dintrun bătrân cu vânzătoriu,şi apoi aceloralanţi răzăși din îru- 

pul acei moșii, şi după aceasta a megieşilor.“ Drept aceia pe te- 

meiul pravilelor şi a obiceiului pământului, sau hotărât de la 

giudecată că dum'ui hatman ari dreptate a să statornici întru 

legiuita răscumpărare ce au făcut de la dumlui aga Kogălni- 

ceanu, iar jăluitorilor nu li să cuvine protimisis, dândusă rămaşi 

din giudecată şi după a giudecăţii hotărâre ; sau dai şi dumi- 

sale hatman Matei Rosăt și această carte de la divan, cu care 

să îie nesupărat mai mult de cătră jăluitorii răzăşi, 

1830 luni 6. 

Vel logoiăt . .. Costandin Mavrocordat vornic, 

loan Greceanu vornic, Miclescu spatar, 

Gheorghe Hermeziu agă No. 192 (copie). 

„sau poslăduit“, Dumitrașo sluger.



    

— 201 — 

Giudecătoria ținutului Eşii 

Copiia aceasta după poslăduirea ce i sau făcut găsândusă 
întocmai cu orighinalul să încredinţază cu iscăliturile mădula- 
relor şi punere peceţii acestui tribunal 1838 Fevr. 8 zile, Iaşii. 
No. 186. 

Costantin Catargi spatar 

Scarlat. Roset căminar 

Director Dumitraşcu sulger 

poslăduit stolonicialnic Trulimov 

CLXXXVII: 1830 lune 20 (regeste). Pentru Scrivuleni. : 

„al treile o jalobă din 830 lune 20 dată de cătră Panaite 
Popa postelnicul, Mihalachi Boureanu şi Vasăle Popa i ai lor 
curgători pentru împotrivire dmsale Agăi ce le face la răs- 
cumpărare stânjânilor ce nedrept au cumpărat de la nişte ră- 
zeşi ai lor. 

Din Jurnalul din 1839 lun. 28. 

CLXXXVIII. 1830 Iulie 30 (regeste). Pentru Scrivuleni. 

Al patrule, chiemare din 1830 lulie 30 din partea isprav- 
nicului de aprozi cu în dosu răspunsu dumisale agăi Kogălni- 
ceanu, cuprinzătoriu că va merge la divan spre întăţoşare cu 
răzășii de Scrivuleni, dar să-și caute hărtiile întăi atingătoare 
de pricină. 

„Din Jurnalul din 1839 Iunie 28, 

| 
CLXXXIX. 1831 Ghenar 18. Răzeşii de Drăceni dau scrisoare de 

aşezare ia mâna polcovnicului Ioniţă Buzne să scoată părțile lor din Drăceni 
de la hătmăneasa Smaranda Roset şi să le ţie el. 

(Arhiva Mih. 1. Kogălniceanu Bucureşti). 

Adică noi toţi răzăşii di moşia Drăcenii, carii mai gios ni 
vom iscăli cari vom şti carte, iar care nom şti vom puni nu- 
mile şi degetele pe sămnul sfintii cruci, ci sântem curgători 

           



— 202 — 

din Postul Negru și Lupul Negru, prestrănepoţii lui Jonaşco bă- 

trânul acestei moşii cari moşie să împarte în şapte bătrâni şi 

fiind că din vechime din alţi bătrâni sau trecut cu vânzare trii 

bătrâni căiră neamul Miclescu precum arată pre largu docu- 

menturile dumisale, care parte este aleasă şi hotărâtă dinspre a 

noastre părţi şi a altora megieși, stăpânindusă multe vreme de 

cătră neamul boerilor Micleşti pănă la dmlui vornicul Neculai 
Dimachi, care la dmlui au irecut în schimb această parte cătră 

dmlui vornicul Iordachi Rosăt, stăpânindo dmiui multă vreme; 

în urmă îiul dsale postelnicul Iordachi Roset la anul 1829 Febr, 

27 trecând această parte în vânzare de istov cătră dlui aga lie 

Kogălniceanu, şi după această vânzare cătră aga Ilie cunos- 

cânduse noi dreptate noastră di a ni protimisi a o răscumpăra 

di a veni iarăși la mânele noastre neam sculat şi dând jalobă 

slăpânirii cu cerire de protimisire asupra agăi Ilie, di aș priimi 

banii daţi și făcândui dmsle jalba cunoscută dmlui, îndată cu- 

noscânduşi nitemeiul cumpărăturii ca unul ce nici rudenie nici 

megieş fiind cu noi, îndată fără a aştepta ca să fie tras îna- 

inte judecății spre întăţoşare cu noi, au trecutu şi dmlui în 

' vânzare de istov cătră dmlui haiman Matei Roset, văr primare 

cu dlui postelnic Iordachi Roset unde cu jalbă tras fiind di cătră 

noi şi dmlui pomenit hatman înainte giudecăţii şi dând pravila 

dreptati protimis dsale hatman Matei Rosăt, unde nemai rămă- 
indune noaă nici un cuvânt de răspunsu asupra dmsale hat- 

manului. 
Acum în urmă a toată curgire pricinei asupra acestei părţi 

de moșie niam alcătuit cu dmlui polcovnic Ioniţă Buzne nemul 

nostru după spița de nem ce este la mâna dmsale, dândui a- 

ceastă a noastră învoială di priimire ca această parte de moșie 

ci este înstrăinată di la mânile roastre, cu agiutor lui Dumne- 

zău putânduse scoate de la mânile streine cu orce îel de eco-: 

nomie şi alcătuire ce va putea a o scoale dmlui de la dmneei 

hătmăneasa Smaranda Rosăt, soţie răposatului boer hatmanului 

Matei și scoţindo cu agiutor lui Dumnezeu, dmlui să fie sângur 

vecinic stăpân şi urmaşii amsale după aciasia a noastră învo- 

ială ce o dăm la mâna dmisale nesupărat, rămăind de cătră 
noi răzăşii, nici un cuvâni în urmă asupra dmsale di al supăra şi 

al trage în giudecată di a ni împărtăşi şi noi cu răscumpărare 

din pomenita mai sus moşie, ca unii ce am rămas îără de a ave
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dreptate a răscumpara de la dmlui hatman di cât stăpânitori să 
lim pe drepte părţile noastre după împărţală ci li stăpâniam iar 
cu dmlui să trăim ca niște megieşi cu aceasta parte în bună 
linişte şi pentru temelnica şi nestrămutare în veci a aceşiii în- 
voeli de alcătuire a noastră ce dăm la mâna dmsale polcovnicu- 
lui Ioniţă Buzne nemul nostru răzeș în urmă sculândune cu orice 
fel de închipuire vre unul din răzeși asupra dmsale la ori ce 
giudecată să nu ni se ţie în samă orice cerire vom face şi 
pentru temelnica și nestrămutata stăpânire dmsale, cari am ştiut 
carte nem iscălit iar care nam ştiut nem pus numele şi degetile 
prin scrisoare unuia din răzeșii pi sămnul crucii. 

1831 Ghenar 18. 

X Eu Iordachi Negrul, X Eu preutul Vasile Negrul 
X Eu Gheorghe Negrul, X Eu Ion Negrul, 

X Eu Vasile Zbărnă, X Eu Pavăl Zbârnă,X Eu lon Negrul. 

CXC. 1831 Ghenar 21. Iaşi. Scrisoarea agăi llie Kogălniceanu 
în pricina vinderii la mezat a părţilor cumpărate cu 7000 lei de la Zma- 
ragda Matei Roset, 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Cu plecăciune mă închin dumitale, 

Am Înţăles cele însămnate prin doi scrisori a dumitale din 
12 şi 18 Ghenar din banii ci amavut să eu după sinetul răpo- 
Satului boerului dumitale, iam priimit, și iată trimit sănetul cu 
aducătoriul banilor, iar scrisoare dumitale di alcătuire între noi 
peniru vânzare moşii în mezat am oprito, ca oricând dumneta 
vei voi sâ înstrăinezi aciastă moșie să fie vânzare ei numai 
prin mezat, ca să mă folosăsc şi eu cu giumătate din ceia ce 
să va sui moşia piste 7000 lei, precum ni este alcătuire în toc- 
mală cum ştii însuşi dumta, cât am ostenit alergând întru a- 
ciastă pricină şi dumneta de ai uitat cuprindere scrisorii ci ai 
şi din parte me, care trebue să fii în scrisorile dumitale, ştiind 
că alcătuirile ce să fac în scris nu să pot strica aşa precum ar 
voi cineva şi la o asămine întâmplare să poată afla adivăr şi 
prin carte de blăstăm, pentru aceasta iarăş zicu că dacă dumneta 
voeşti să o dai răzăşilor şi nu voeşti să fii în pricină cu mine 
trebue să o dai în numai prin mezat, ca să mă folosăscu Şi eu



cu. giumătate din ceia ce va eşi peste 7000 lei, precum ni este 

alcătuire, iar di a o vinde fără mezat nici cum dumneta nu ești 

slobodă după scrisoare ce am de la dumneia, şi ori când voi 

alla aceasta: dumneta poţ vini în giudecată cu mine, nici eu di 

când am cumpăratu de la dumlui posi. Iordachi nu mam folosit 

nici cu o para di vinit ei, aşteptând acum ca să mă folosescu 

din suire preţului moşii dumeta o. dai răzăşilor, fără săţ aduci 

aminte di scrisoarea şi alcătuirea ce este între noi. 

Și sânt al dumitale mai mic şi supusă slugă, 

Iscălit Ilie Kogălniceanu agă 

1831 Ghenar 21. Eşii. 

Adresa : Lucrările de vicleşug ce au urmat întru hatman 

Mihai Roset cu aga Ilie Kogălniceanu şi hătmă- 

neasa Smaranda Roset pentru moşie Drăceni. 

CXCI. 1831 Ghenar 31. Scrisoarea Zmarandei Matei Roset hătmă- 

neasă că a vândut părţile sale din Drăceni lui loniţă Buznea polcovnic cu 

9600 lei. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Pentru parte de moşie Drăcenii di la ţinut Fălciiului ho- 

tarăte despre alte părţi, ci au fostu cumpărată de veci de dum- 

lui aga lie Kogălniceanu de la dmlui biv vel post. Iordachi 

Roset, în preţ de 7000 lei cu zapis din anul 1829 Fev. 27, ară- 

tândusă răposat soţul meu cu protimisire a rudenii de văr pri- 

mare cu numitul boer, au răscumpărat de la dmlui agallie Ko- 
gălniceanu ace parte de moșie, prin hotărâre cinstit divan, după 

cum să arată prin carte dată soțului meu de la cinstit divan și 

vrând şi eu a o vinde de veci, n:am învoit cu unul din răzăşi după 

moarte soţului meu şi am vânduto drept 9600 lei, pe care bani 

iam şi priimit toţi deplin în mânule mele di la dumlui polcovnic 

Ioniță Buzne, fiind răzăş drept alăture cu numita moşie, dân- 

dui și zapisul de vânzare, precum și toate documentele vechi 

şi noaâ, ci sânt priimite de la dumlui postelnic, şi spre ştință 

am iscălit şi banii mai sus numiţi iam primit de la numitul ră- 

zăș număr de 300 galbeni. 
1831 Ghenar 31. 

iscălită Smaranda Roset hatman ,
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Giudecătofia “ținutului Eşii 

Copia aceasta după poslăduirea ce sau, jăcut găsândusă 
întocmai cu orighinalul să încredințază cu iscăliturele mădulă- 
rilor şi punere peceţii acestui tribunal. 

| _ 1818 Febr 8 zile Iașii. 
Costandin Catargi spatar 
Scarlat Roset spatar 

director Dumitrașco sulger 
poslăduit (stolonăcialnic) Trutimov. 

CXCII. 7834 Noemb. 4. Țidular de Stânjeni ce-i are Ilie Kogălni» 
ceanu agă în Scrivuleni şi Brăteni. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Stânjăni de moşia ce am cumpăraţi di veci în moşiia Bră- 
tenii şi Scrivulenii. 

175 pol în moşie Brătenii, adică: 

117 pol baştină adică un bătrân din patru bătrâni 
ce umblă moşie. 

10 cumpărată de la Mihalachi Tataru 
10 de la Lupu Burghele 
7 pol de la Gavril Bantaşu 

30 pl. tij de la Gavril Bantaşu cu al doile zapis 
şi scrisoare a niamurilor sale. 

175 pol, fac. | 

186, în Scrivuleni în margine din gios despre Brăteni. 

adică 80 cumpăraţi de la răzeşii ce şădu în Ghermănești 
din 130 stânjăni partea lor. 

26 de la Lupu Burghele 
20 cu doi zapisă din partea Mistrenilor 

7 de la' Vasile Ichim 

7 de la Pavăl Flore îij 
___16 de la polcovnicul Nicu şi Constaotin sin Vasile 
156 Popa. 

30 cumpăraţi în orândă adică de la loan şi Neculai 
Popa până la 23 April 1837. 

186 îac. 
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101 stănjeni în Scrivuleni în margine din sus despre Ghi- 

dișăni. 
adică : 

40 st. baştină strămoşescă 
8 st. analogon de baştină din parte lui Bosâe 

după hotărâre giudecăţii. 
13 răscumpăraţi de la Andrei Mocanu 

40 cumpăraţi de la Vasile Gaţu 

101 

462 pol adică patru sute şasă zăci şi doi stânjăni și giu- 

matate după stânjenul domnesc. 
1834 Noem. 4. 

  

Ilie Kogălniceanul agă 

30 să scad aceia ţinuţi în posesie. 

432 pol. rămasu driaptă a mea baştină și cumpărătură. 

Obs. Ci. şi țidularul din 1830 Februarie pag. 196. 

CXCIII. . Fără an (1834). Ţidularul stânjănilor de moşie din Scrivuleni. 

(Arhiva M. 1. Kogălnicianu, București). 

Stânjăni de moşie ce am în moşie Scrivulenii, baștină. 

răscumpăraţi şi cumpăraţi de pe la răzeşi, cu zapisăle însăm- 

nate mai gios: 

40 si. baştină strămoşască în parte de sus. - 
8 „ analogon de baştină din parte numită a lui Bosăe 

după giudecată, lângă baştină. 

13 „ răscumparaţi de la Andrei Mocanu, ij. 

110 „ cumpăraţi de la răzășii ce au lăcuit în Ghermă- 

neşti din 130 stânjeni ce au, după scrisoare răză- 

şilor şezători în Răchi pe Scrivuleni, ca cu voe lor 

să o vânză la cine vor voi, însă, 

13 st. cu zapis din 1818 Mai 19. 

25, a »„ din 1819 Sept. 7. 

11, „ » din 1819 Sept. 16. 

18, „ „din 1820 Oct. 14. 

9, „ „ din 1820 Oct. 18. 

4, după un alt zapis care sau prăpădit de 

vatavul lamandi şi urmează mărturia sa.
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7, cu zapis din 1827 Mart 3. . To 1 » 1827 luni 10. a IG 1827 luni 23, a 
110 

a NL 

26 cu zapis din 1823 Noem. 28 ( din bătrânul Scripcu it 
40 cu zapis din 1824 Ghenar 12 tij lângă baştină. - E 
20 cu 2 zapisă din 1824 lulie, din parte Nistrenilor. n! 

257 şi să stăpânescu de cătră mine aşa ; insă să 
101 st. în margine din sus despre Ghidişăni, unde Dă 

îmi iaste baștină. îi 
156 st. în margine din gios despre Brăteni. i 
257 st. fac peste tot 

: 

  

CĂCIV. Fără an (1834)  Ţidula stânjenilor de moşie din Brăteni. Da 
(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

îi 

Părţi ce am în moşie Brătenii ținut Fălciiului baştină şi 
cumpărătură. 

117 (pol). stânjâni adică un bătrân baştină părintească din 
patru bătrâni ce umblă moșiia. 

10 pol cumpăraţi de la Mihalachi Tatarul, n 7 pol de la Gavril Bantăş. 
, 30 pol tij de la Gavril Bantăş cu al 2-a zapis şi scrisoare at niamurilor sale. 

. 10 pol de la Lupul Burghele. 
i 

175 (pol) şi cari să şi află în stăpânire me din vreme cum- 
părăturii după zapisă și baştină încă de la părinţi. E bez un loc de prisacă tot baştină părintească, pe care Ra răzeşii sau împotrivit a li lăsa în stăpânire Kogălni- AR cenească, supt cuvânt că ar fi cuprinşi, cu parte din 
Scrivuleni ce avem, îiind acel loc tocma în voloacă 
pe când să stăpâne cu numele de Brăteni. 

lancul Kogălniceanu vornic. 
SE 
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CXCV. 1837 Mai 22. Rezoluţia în privința stricării mezatului păr. 

ţilor din Ghidişeni vândute cu vicleşug de A. Papaiil hatmanului Matei Roset 

în dauna agăi Ilie Kogălniceanul. , 
(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

| 837 Maiu 22. La trataţie ce sau făcut delli înfiinţate după 

jaloba dumisale agăi Ilie Kogălniceanul, asupra dumisale hăt- 

măneasa Zmaranda Rosăt pentru parte de moșie Ghidişănii, sau 

văzut propunerca jăluitorului boeriu, că dumlui Alecul Papăiil 

scoțând în mezat partea sa de moşie Ghidișănii, cişi dă coaste 

cu parte dumisale agăi Kogălniceanul, din Scrivuleni, ce o are 

de baştină au săvârşit mezatul pe numele răposat. hatman Ro- 

săt, şi că în urmă încredinţândsă că acest mezat au îost numai 

spre a pute dipărta pe dumlui agă dia răscumpăra după drep- 

turile protimisirii ce au avut, alcătuiți fiind vânzătoriul cu cum- 

părătoriul în preţ particulearnic mai înjosăt şi cere în sfârşit că 

aşa precum mezatul au eşit prihănit după cum să lămureşte a- 

ceasta din însuși mărturia vânzătoriului Papafil, apoi să i să 

dei ace parte în a dumisale propietă, după drepturile baştinii 

ca răzăş ci are în pomenitele hlize. Deci după luare aminte ci 

sau tăcut atât mărturii vânzătoriului Papafil, cât şi a osăbitei 

otnoşâniii a conzistorii episcopii Hușului, la care sau supus pi 

vânzătoriu, duhovniceştii cercetări lipită la dellă, au luat giu- 

decătoria încredinţari că cu adivărat au urmat la mijloc par- 

ticularnica alcătuire cu răposat hatman Rosăt, primind numai 

18500 lei, numitul Papatil, iar nu cu câtă somă sau mai sporit 

la mezat piste cari alți mușterei nar îi mai putut da. Insă după 

întâmpinările dumisale hătmănesei Roset soţie răposat hatman 

Matei Rosăt, cuprinsu în protestul dumisale din a 2 a următoa- 

rei luni Maiu, luândusă în dibătație actul divanului giudecăto- 

resc din 823 Oct. 30 întăţoşat de vechilul dumisale hătmăne- 

săi, sau lamurit că acel divan întăreşte stăpânire, răposat hat- 

man Rosăt pe parte Ghidişănilor. ca pi o vânzare ci sau săvâr- 

şit prin mezat după toată rânduiala păzită şi toată mulţămire 

vânzătorului drept 18950 lei, precum zapisul vădește făcândusă 

şi toate tormalităţile mezatului. Din împregiurările dar prescrisă 

mai sus cunoscândusă cerire dumisale agăi lie Kogălniceanul, 

“cănu mai este de competință acestei giudecătorii, fiind supusă 

de acum celor mai înalte enstanţii în temeiul sărcularnicii di- 

vanului apilativ a ţării de gios cu No. . . pentru că la mij-
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loc urmează actul divanului giudecătoresc întăritoriu vânzării „i 
în mezat, şi a stăpânirii părţii din Ghidişeni a vânzătoriului Pa- a 
palil, cătră hatman Rosăt, di aceia dar să vu scoate întoc- d, 
mai copie di pi pomenitul act, şi o dată cu dela să va pridsta- i 
vlisi în obsărvaţia răspectivului divan iar dumnelor înpricina- - , d 
telor feţă spre știință li să vor cuminicarisi întocmai copii di Fi 
pe această închiere. Iscăliţi: “i 

prezădent căminar Lascarachi Mihalachi și asăsor Costa- i 
chi Cuza şi director sluger Dumitrache Lupaşcu, iar dumlui pai 
asăsorul medelnicer Grigore Codreanu dus în comăndirovcă la Pa 
sat Roşiecii,. 

Sa 
Giudecătoria ţinut Fălciiului i 

No. 2046. Copia aceasta poslăduindusă din cuvânt în cu- | 
vânt şi fiind întocmai cu orighinalnica rezoluţie să încredințază a | 
după formă. 1837 Maiu 24, cr. 

L. Mihalachi căminar a 
Costache Cuza ai 
Gr. Codreanu medelnicer: e 

sau poslăduit de însuşi mădularii . 
presudstviei E 

Pecete giudecătoriei . 
director D. Lupaşcu sluger 

CXCVI. 1837 Iunie 24. Zapisca canţelariei divanului că s'a închis a a 
della urmată între aga Ilie Kogălniceanu şi polc. Ioniță Buzne pentru Drăceni. . “ 

(Arhiva M, L. Kogălniceanu, Bucureşti); « 
Zapiscă - N Di 

Cănţeleria domnescului divan a prințipatului Moldovei, din | 
poronca presudstviei sale, face cunoscut polcovnicului Ioniţă 
Buzne că pricina ci au avut cu d. aga Ilie Kogălniceanu pentru 
o parte pământ din trupul moşii Drăcenii, ţinutul Fălciiului în- 9 
chizândusă prin pierdere apelaţiei, a dumisale Buzne din dom- a 
nescul divan au căștigai înaltă întărire. După așa dar: împre- 
jurări nu mai poate fi priimită jalba, îiind proțăsul acesta în 
veci curmat. 

iscălit. director canţălării căminar Beideman. 
„secţia III. No. 1445. 1837 lune 24 zile Eșii. 

„Să cuvine polcovnicului Ioniţă Buzne ot satul Drăcenii. 
Surete şi Izvoade XXV. ! 14       | CI 
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Giudecătoriia ținutului Fălciiului 

Copiia aceasta poslăduindusă din cuvânt în cuvânt şi îiind 

întocmai cu orighinalul să încredinţază de giudecătorie pe formă 

potrivit cererii ce au făcut văduva Catinca Buzne, prin jalba 

înregistrată supt No. 4820. 

Gândul medeinicer, D, Lupaşcu 

No. 5552 Pecetea dir. Popovici 

1843 Decembre 11. Judecătoriei  poslăduit V. Adam 

CXCVII. 1837 lune 24. Adresa giudecătoriei de Fălciu cătră aga 

jie Kogălniceanul să producă actele ce are pentru Scrivuleni. 
(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Dmsale agăi Ilie Kogălniceanu 

In numele pre înălţatului domn Mihail Grigoriu Sturza Vo= 

evod, stăpânitoriu prinţipatului Moldavviei, giudecătoriia ţinutu- 

lui Fălciiului împărtășește Dmv. știință că răzăşii din moşiia 

Scrivulenii prin jaloba ce au dat divanului domnescu sau tăn- 

guit cum că în pretenţie ce îac ei pentr răscumpărare a 186 

stănjăni din numita moşie la dumneta sar găsi acturi hotără- 

toare de mai înainte, care după a pravilelor glăsuire asămine 

pricini ce sânt îngrădite cu acturi să cuvin a să luoa în cer- 

cetare numai de cătră “acel domnescu divanu, scriind divanul 
prin numerarisita predpisanie ca să să cerceteze şi dacă întru 

adivăr în această pricină sânt acturi hotărâtoare, apoi prin ra- 

port să să predstăvlisască della pricinei în cercetare sa. Spre 

împlinire cererii să face dmtale poltitoare cerire ca prin vechil 

să bine voeşti a întăţoşa aceştii giudecătorii acturile ce ai a- 

vea întru aceasta, spre a li să face cuviinciosa cercetare po- 

trivit glăsuirii predpisaniei domnescului divan şi a să înainta 

ce mai departe lucrare, precum legile ar cere. 

L. Mihalachi căminar. 
Gh. Codrianul medelnicer' 

Masa | Director D. Lupaşcu sulger 

No. 2751 stolonacealnic Costachi 

1837 lune 24. . -
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CĂCVIII. 1837 Julie 1. Aga lie Kogălniceanu scrie Judecătoriei de Fălciu arătând ce acte are, pentru cei 110 stânjeni moşie cumpăraţi în Scrivuleni. | i 

(Arhiva M. 1. Kogăiniceanu Bucureşti). 

Cătră cinstita giudecătorie ţinutul Fălciului 
aga Ilie Kogălniceanu 

Am înţăles prin adresul acei cinstite giudecătorii de supt 
No. 2751 că răzeşii de Scrivuleni ar fi arătat că la mine sar 
găsi acturi hotărâtoare, de mai înainte pretențiilor pentru stân- 
jănii ce am cumpăraţi în ace moşie Scrivulenii pe lângă părţile 
ce am de baștină ; care acturi am înfăţoșat prin vechil la ace 
cinstită giudecătorie. La care cu cinste răspundu, că asămine 
acturi de ar îi, negreșit sar afla la mâna lor, şi ei sânt datori 
a le îniăţoșa, ca unii ce zic că ar ave pretenție, iar la mine 
să găsesc zapisăle de cumpărătură, precum în gios să însem- 
nează pe stânjănii ce am cumpărat. 

adică: 

13 stânjeni cu zapis din 1818 Mai 19. 
25, , 1819 Sept. 7. 
ui j „1819 Oct. 16. 
18 DR 1820 Oct. 14, 
9, , tij 
4 _tij de atunce prin vatav lamandi 
7 » din 1827 Mai 5. 
7» » . din 1827 Iunie 10. 

16 , » din 1827 lune 23. 
110 cumpăraţi de la răzeşii ce au lăcuit în Ghermăneşii 

din 130 stânjăni ce au avut, după scrisoare de învoială a răză- 
şilor şezători în satul Răchii pe Scrivuleni din 1818 Mai 14, 
prin care li să posvoleşte voe de ai vinde, cui vor pute găsi, 
cum Și prin osăbita scrisoare a lor din 1818 luli 4 să arată: 

26 stânjăni cu zapis din 1823 Noemb. 28 | din bătrânul 

  

40 x 2 1824 Ghenar. 12 | Scripco 
20 cu doă zapisă din 1824 Iuli din parte cuvenită Nistre- 

nilor. 
196 iac, bez părţile de baştină strămoșască, şi răscumpă- 
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rări ce mai am, şi pe cari stânjăni din ceasul cumpărării prin 

ştire şi în ființa răzăşilor ce jăluesc acum, iam tras în stăpâ- 

nire mea şi îi şi stăpânesc până acum în pace. Drept aceia rog, 

pe cinstita giudecătorie ca potrivit cu a aşăzământului hotărăre 

pentru vânzările dintre răzeși, să mi să de răspuns cuvenit. 

1837 luli 1. 

„Toate aceste scrisori la 15 Fevruar 1838 leam trecut la 

 dumlui pah. Costachi loan, prin dumlui căminar Costachi Teo- 

” doru, ca să stee în giudecată cu răzeşii“. 

CXCIX. 1837 Dek. 17. Jalba lui loniţă Buznea polcovnicul contra 

lui lie Kogălniceannl agă pentru obijduirile ce suieră din parte-i. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

' Din jaloba cu care. am alergat supt ocrotirea împărătes- 

cului consulat la 4 a următoarei luni sânt cunoscute obijduirile 

şi învăluirile cu care instanţiile giudecătorești au. adus stării 

mele o de istov stângere în pricina acolisitoarelor pretenţi a 

dsale agăi /lie Kogălniceanu i dovezăle ce am înfățoşat pe 

lângă pomenita jalobă sânt marture unor asămine înviderate o- 

bijduiri, între care este şi ace mai îngrozitoare şi fără de milă 

pedeapsă cu ţânere supt arestul agiei în diastimă acum aproape 

de şapte luni. 

Ecselenţia voastră după rezoanele cuprinsă în acele mie 

miau rămas toată nedejde ce nu viţi îi lăsat ca un drept ocro- 

titori de a tace înţeleapta voastră punere la cale întru a scoate 

la lumină adevărul dreptăților mele; dar aşa precum eu încă 

sânt ţânut supt aciastă osânditoare pedeapsă care din zâ în ză 

opreşte cu nesuferita cruzâme la care au adaos a supune încă 

şi fiul Alexandru încât mie mi sau pricinuit cumplita boală, cu 

lacrimi rog pe Ecselenţia voastră în numele a protectorului nos- 

tru monarh ca să bine voiţi a lua în băgare de samă o aşa 

nesulerită dărmare şi să faceţi punere la cale potrivit cu pra- 

vilele cari ocrotesc viiaţa, cinstea şi averea omului, pentru a îi 

slobod de supt aciastă nedriaptă, de la care adgia nici cu un 

chip nu vroește a mă sloboză, măcar de şi iam adus vrednici 

respunzători chizeşi, căci noi totdiauna vom îi faţă când sar 

ceri vreo întăţoşare în pricină. 

(s. Ioniţă Buzne polcovnic).
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CC. 1838 Ghen. 20. Adresa judecătoriei de Fălciu cătră apa Ilie 
Kogălnicennu pentru 186 stânjeni pământ din Scrivuleni. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Dmsale agăi Ilie Kogălniceanul 

Prezidentul giudecăicriei ţinut Fălciului împărtășește dum. 
ştiinţa că della în pretenţia răzășilor de moșie Scrivulenii pentru 
"răscumpărare a 186 stănjăni pământ din numita moşie, după 
clasificare a s. II urmează a să tratarisi în clasul |. Luni la 14 
a viitoarei luni Febr. De aceea fac dmtale cu poititoare cerere 
ca sâ binevoeşti a trimite aicia la însămnatul termen formalnic 
vechil cu toate dovezile ce ai ave, ca la întăţoşare să se dei 
curs proțesului, iar acum de primiria acestui adres vei bine voi 
a înpărtăși giudecătoriei ştiinţă. 

L. Mihalachi căminar. 
| director Lupaşco sluger 

Masa l-a 
No. 281 stolonacialnic (indiscitrabil) 

838 Ghenar 20. 

Adresa: dimsale agăi Ilie Kogălniceanul. No. 281 Eşi. 

CCI. 1839 lune 28. Jurnalul divanului apelativ al țării de jos în della 
a 186 st. din Scrivuleni între răzăşi şi aga Ilie Kogălniceanul, care câştigă 
procesul. 

(Arhiva M. L. Kogălniceanu, Bucureşti). 

In numele prea înălțatului domn Mihail Grigoriu Sturza 
Vvd. stăpânitoriu a Prinţipatului Moldovii, anul 1838 luna lunie 
28 zile. 

No. jurnalului 128. 

Divanul apelativ ţării de pios 

Intru stăruire de îaţă a jăluitorilor răzăşi de moşie Scri- 
vulenii prin formalnic, vechil Vasile Popa, precum şi a du- 
misali agăi Ilie Kogălniceanu în persoană, tratarisind ape- 
larisita dela giudecătorii ţinut Fălciului deilă urmată după pre- 
tenţiia celor întăi asupra dumisale agăi Kogălniceanu pentru răs- 
cumpărare a 186 stânjăni din numita moşie sau aflat următoa- 
rele împregiurări. 
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l-a. Vasile Popa i Costandin Chitic postelnicel şi Panaite 

Vasilachi cu alţii ai lor prin jalobă ce la 3 Noembre 836 au 

dat cătră preînălţatul domn, au făcut arătare că răposatul me- 

delnicer lanachi Kogălniceanu cu. un zapis de cumpărătură a- 

vând a irage a cincia parte din numita moşie Scrivulenii din 

bătrânul Spiridon şi ar îi şi aleso di o parte stâlpindusă după 

aceleşi hotarnice, până când dumlui aga Ilie Kogălniceanu pă- 

şând piste stăpănire vechi, au început a face cumpărături de pe 
la curgătorii celorlalţi bătrâni şi neamuri a jăluitorilor şi că după 

jalobele ce ar îi pornit ei cu cerire de răscumpărare la 830, ar 

îi avut şi giudecată cu dmlui aga, când Ii sar îi dat dreptate 

a răscumpăra numai 86 stânjăni, iar 93 stânjăni ce ar mai ave 

cumpăraţi de pe la lăturaşii răzeşi, aceștia nar îi voit ai da în 

răscumpărare ; pentru care ei de și sau arătat cu jalobă cătră 

iostul prezădent al divanurilor Gheneral Chiselev, însă nepu- 

tânduşi afla îndestulare cuviincioasă, sau rugat înălţimei sale 

ca prin locul cuviincios să fie puşi la cale de a pute răscum- 
păra arătaţii stânjăni ; care jalobă de cătră înălțime sa rându- 

indusă logofeţiei, de acolo sau trimes giudecătorii Fălciiului 

cu rezăluţii ca să cerceteze, de nu urmează legiuită paragralie, 

şi nefiind apoi săi dei legiuitul cursu pricinii ; după primire că- 

reia pomenita giudecătorie, făcând mai întăiu cunoscut jăluito- 

rilor a  întățoşa dovezi pentru netrecerea paragrafiei după 

îndestulă peripiscă ce au mai urmat la 13 lunii 838, au luat pri- 

cina în trataţie în fiinţa îmbelor părţi prin vechiliilor, adică din 

partea jăluitorilor, Vasile Popa, iar din partea părâtă dumlui 

pah. Costachi loan şi arată giudecătoria prin al ei jurnal că vi- 

chilul jăluitorilor au întăţoşat următoarele dovezi: 

" 1) 1818 Mai 14. 2) 1826 Mart 15. 3) 1830 luni 20; 
4) 1830 lulie 30;%. 

al 5-a). O copie di pe jaloba dată din partea răzeşilor de 

Scrivuleni cătră ecselenţiia sa prezidentul divaniţilor, după care 

au fost îndreptate la comisiia reveduitoare spre punere la cale. 

lar vechilul părâtului boeriu au înfăţoşat acestea: 

1) 1818 Mai 19. 2) 1819 Sepi. 7. 3) 1819 Sept. 16. 

4) 1820 Oct. 14. 5) 1820 April 2. 6) 1820 Octombrie 18. 

Aceste 4 acte vezi-le supt anii respectivi mai sus date ca regeste.



    

7) 1826 Ghenarie 1. 8) 1827 Martie 3. 9) 1828: Iunie 10, 
10) 1827 Iunie 23. 11) 1818 Mai 14. 12) 1818 Iunie 4. 
13) 1823 Noemb. 28. 14) 1823 Apr.27. 15) 1824Ghen.21. 
16) 1824 Iunie 20. 17) 1826 Iunie 30)). | 

Așa dar giudecătoriia în priiviria acestor dovezi adaoge 
a însămna că propunerea jăluitorilor urmează de a li să în- 
cuviința dreptate a răscumpăra 186 stânjăni din trupul moșii 
Scrivulenii ce iau cumpărat dumlui aga fără nici o formalita 
şi prin a lor neștiință de la ai lor răzăși și neamuri din acel 
trup de moşie. Iar întimpinarea dumisale vicbilului boeriului pă- 
rât urmează cu adevărat încredințătoriu. Dumlui fiind băştinaş 
în moșia Scrivulenii ca un răzeş cu drepturile baştinii au cum- 
părat de la osăbite feţe răzeşi de acolo 196 stânțăni cu bună 
credinţă, pe care de o învechită vreme urmează stăpânire pașnică 
în nesupărare din parte jăluitorilor, carile fiind faţă cu lăcuinţa tot 
întrun sat au priivit stăpânire dumisale agăi. Aceste propuneri 
şi întimpinări luândule giudecătoria în debataţie în privire cu 
documenturile înfăţoşate de îmbile părţi trecute la perilipsis din 
deilă, au venit în lămurire că dumlui aga Kogălniceanul stă- 
pâneşte pe lângă baştina dumisale şi 196 stânjeni în moşie Scri- 
vulenii cu drepturile cumpărăturilor de la răzăşii de acolo pre- 
cum de dovadă sau văzut 166 stânjăni cuprinşi în 10 zapisă 
următoare de la anii 1818 Mai 29 până la anii 1826 Ghenar 1 
iară 40 stânjăni cuprinşi în 3 zapisă din 1827 Mart 3, lunie 10 
şi lunie 13; deci fiind că din parte scrisorilor descoperite să cu- 
noaşie că dumlui aga Kogălniceanu pe suma de 166 stănjăni 
au avut paşnică stăpânire epohă de zăce ani mai bine înnesu- 
părare de răzeşi, şi aşa precum zapisăle începătoare de la 1818 
pără la 1826 Ghenar !, să văd înzăstrate cu termenul legiuit 
de pravili, de aceia giudecătoria întemeindusă la o așa întâm- 
plare pe putere $ 1924 din condica ţivilă au încheiat socotință 
că și de acum înainte pomeriţii stânjăni să rămâe tot în sta- 
tornica proprieta a dumisale boeriului părât; iară pretenţiia 
răzeşilor desființată ca una ce să cunoaşte închisă de paragra- 
fie, căci de şi asupra dritului protimisării au vrut întăi a săa-. 
giuta cu jalobele date la 1826 domnului Sturza şi la 830 al ecs- 
celenţii sale Gheneralului Chisilev, dar aceasta văzândusă fără 

1) Aceste 17 acte vezi-le supt anii respectivi mai sus, date ca regeste. 
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lucrare nu sau putut luoa în băgare de samă rămăind tără fiinţă ; 

al 2-a cu învoiala din 1818 Mai 24, următoare între răzeşi şi cu- 

prinzătoare ca să nu îie volnici nici un răzeș a vinde moşiia 

la străini fără ştiinţa tuturora, iar nu au pututo giudecătoriia luoa 

de temeiu la pretenţiea aceasta, pentru că zisa învoială nu prii- 

veşte pe persoana cumpărătorului sau dreptăţile sale, care să 

văd îndeplinite cu stăpânire de 10 ani, ci tocmai pe dătătorii 

învoelii cătră care pot aşatârna pretenţia şi că ace giudecăio- 

rie întorcându a sa luare aminte şi la acei 30 stânjăni ci să 

găsășşte tot în stăpânirea dumisale agăi Kogălniceanu din Scri- 

vuleni, au văzut că acele 3 zapisă sânt din 1827 Marit 3, lunie 

10 şi Iunie 13, şi pără la 1836 Noemb. 2, când răzășii întindu 

a lor jalobă cătră pre înălțatul domn stăpânitoriu di pi care să 

găseşte proțăsul înfiinţat, nu sânt trecuţi mai mulţi de cât 9 ani 

şi 5 luni, după care termen nu să cunoaşte pretenţiia lor la a- 

rătaţii stânjăni închisă din cuprinderea $ 1924 pomenit mai sus: 

şi de aceia să închee socotința ca răzăşii să fie în dreptate a 

răscumpăra suma de 30 stânjăni, ca unii ce au fostu întrebaţi 

cu publicaţe, însă numai acei ce să vor dovedi că vor îi ru- 

denie cu vânzătorii, pără la al şesele spiță adică pâră la văr 

al doile după cuprindere $ 1432 litera a din aceastaşi condică 

şi după legiuire sobornicescului hrisov cuprinsu la art. 1 a pro- 

timisării ; dacă însă în temeiul $ 1447 şi a ofisului pre înălța- 

tului domn cu No. 66 vor depune de astăzi în 30 zile în giu- 

decătorie banii cuprinși în cele trei zapisă în sumă de 635 lei : 

iară dacă răzăşii nu vor da dovadă precum la întăţoșare nau 

urmat a arăta după cerire ce li sau făcut că sânt cu adevărat 

rudenii cu vânzătorii pără la al şasele spiță, apoi în lipsa unei 

aşa rezoltai acei 30 stânjeni să vor tragi în stăpânirea atât din 

parte răzăşilor cât şi din parte dumisali agăi Kogălniceanu a- 

naloghisindu pe părţile amânduror părţilor ce ar îi avându în 

Scrivuleni, ca unii ci să găsăsc de opotrivă cu aceleaşi drep- 

turi stăpânitori în moşie Scrivuleni. 

M-a, Cu această socotință a giudecătoriei vechilii îmbelor 
părţi au rămas în parte mulțămiţi şi în parte nemulțămiţi. 

| După aceste vechilul jăluitorilor la 16 Avg. 1838 au di- 

pozătarisit în giudecătorie 636 lei. iară la 19 Sept. au mai de- 
pozătarisit în giudecătorie încă 3712 lei, dovadă fiind întru aceasta 

lucrările din dellă ; iară Ja 20 Noembre 1838 dându şi divanu-
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lui jalobă de apel cu nemulțămire în totul cu socotinţa giude:= 
cătoriei, care jalobă văzândusă dată în lăuntrul termenului cu 
No. 5997 său scris giudecătorii Fălciiului ca să prestăvlisască 
în apelaţiia divanului della acestui proțăs, care asămine prii- 
mindusă pe lângă raportul aceii giudecătorii din 12 Ghenar 839 
cu No. 188 sau trecut apoi în clasilicaţie spre căutare la 7 Iunie 
următoriu ; în cât astăzi întru stăruire de iață a îmbelor părţi 
nu sa luoat pricina în trataţie după cum şi la începutu acestui 
jurnal sau zâs, cerândusă de la feţile împricinate dovezi peste 
acele ce au întăţoşat Ja giudecătorie, nişte asămine au mai în- 
fățoşat numai vechilul jăluitorilor următoarele : 

1) 7040 Mart 14. (pag. 2). 2) 1779 April 8. (pag. 75). 
3) 1811 Mart 12. (pag. 124). 4) 1826 Februarie. (pag. 179). 

Deci după ce sau cetit jurnalul încheiet de giudecătoria 
țânut Fălciiului la 13 lunie 838 împreună și dovezile întăţoşate 
de cătră amăndoao părţile cu luare aminte și la replica jăluito- 
rilor i la lucrările dellei divanul nu să unește cu socotinţa giu- 
decătorii pe temeiu că este dată cu călcare legilor şi anume a 
săbornicescului hrisov din 1836 Iulii 20, poblicarisit la 1 avgust 
1836, cuprinzătoriu „cel ce să va arata cu drept de protimisăs 
de răscumpărare să depue la giudecătorie preţul lucrului tocinit 
în vade de treizăci zile de la darea jalobii“ Şi jăluitori aceștii 
de acum dându jaloba la 2 Noembre 1836 adică în urma pu-” 
blicarisirii săbornicescului hrisov nu numai că în termen de 
freizăci zile de la pornire jalobii lor nu iau dipus, ci tocmai 
la 16 Avgust 1838, o parte din bani şi o altă parte de bani la 
1838 Oct. 19, când giudecătoria nici pute băga pricina în giu- 
decată, de vreme ce la răzășăe în urmare săbornicescului hri- 
sov nu depusese preţul răscumpărării în termen de 30 zile de la 
zioa pornirii jalobii, şi dar pe temeiul zăsului săbornicescul hri- 
sov divanul hotărăște că dritul cel pute ave jăluitorii răzăși 
rămăindu stânsu și dmlui părâtul aga Kogălniceanul va stăpâni 
în veci stânjenii cuprinşâ în zapisile întățoşate de cumpărătoriu 
până la 1827 Iulie 23 asupra cărora jăluitorii răzăşi pornisă a- 
ceastă de acum reclimaţăe. Pe aceste dar tămeiuri sau Închiet 
jurnal, di pi cari să va împărtăşi îmbilor părţi copii, şi pentru 
că valora proţăsului iaște de a divanului competențăe, să va 
scrie giudecătorii ţânutului a aduce hotărâre de mai sus 
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“întru întocmai aplicare, slobodu fiind părţii nemulțămite a ape- 

larisi la divanul domnului în termen de treizeci zile. dacă însă 

mai întăi va pune cauţia în acestu divan 869 lei, 20 parale în 

somă de 4347 lei 20 parali ce cuprindu stânjănii cumpăraţi di 

dmlui aga, pe cari jăluitorii răzăşii îi cere în răscumparare. 

_iscăliţi: Iordachi Grigoriu spatar. 

Neculai Milu postelnic. 

” lacovachi Veisa spatar. 

director căminar Pangrati. 

1839 Iulie 10. Am ascultat hotărârea aceasta şi am ră- 

mas mulțămit. iscălit aga Ilie Kogălniceanu. 

„Copia cuvenită răzăşilor cu porunca de supt No. . li sau 

împărtășit prin giudecătoria ținutului spre a da înscris a lor 

voinţă. - 1839 luli 10. 

Divanul apelativ al ţării de gios 

Copie aceasta poslăduindusă din cuvânt în cuvâni și fiind 

întocmai cu orighinalu! să încredinţază cu iscăliturile mădula- 

rilor presudstviitoare și punere peceţii divanului. 

Iordachi spatar, Veisa spatar. 

Neculai spatar. 
„director caminar Pagrati. 

Secţia 1. 
No. 3809 

1839 luli 16 zile. 
şi sau posleduit N. Tacu jicnicer. 

pecete: prințipatul Moldovii 1834. 

divanul țării de gios. 

CCIL. 1840 luli 5 laşi. Hrisovul domnului M. Gr. Sturza Vodă prin 

care se întăreşte agăi Ilie Kogălniceanu stăpânire în Scrivuleni pe stânjenii 

ce-i are de cumpărătură, 

(Arhiva Mih. |, Kogălpiceanu, Bucureşti). 

Cu mila lui Dumnezău Noi Mihail Grigoriu Sturza Vvod. 

domn .ţării Moldaviei. 

Domnescul nostru divan prin anatoraoa din 31 Mai anul 

curgător 1840 supt No. 1761 au adus la ştiinţa domnii noastre, 

că între răzeşii de moşiia Scrivulenii şi între dmlui post. Ilie
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Kogălniceanu urmând pricină de giudecată după pretenţia celor 
întăi asupra celui din urmă ca să răscumpere una sută optzăci 
şase stănjeni ce dmlui iar ave cumpăraţi din numitul hotar la 
trecutul an 1836 Noemvrie 3; Vasilie, Constantin Chitic postel- 
nicel şi Panaite Vasilachi prin jaloba ce au dat domnii noastre 
au arătat că răposat medelnicer Enachi Kogălniceanu cu un 
zapis de cumpărătură având a trage a cincia parte din numita 
moşie Scrivulenii din bătrânul Spiridon, şar îi aleso de o parte 
stălpindusă după aceleşi hotară până când dmlui aga (acum 
postelnic) Ilie Kogălniceanu păşind peste stăpânire veche au 
început a face cumpărătură de pe la curgătorii celorlalţi bă- 
trâni şi neamuri a jăluitorilor şi că după jalobele ce ar îi por- 
nit ei cu cerire de răscumpărare la 830 ar îi avut şi giudecată 
cu dmlui aga (acum postelnic) când li sar fi dat dreptate a 
răscumpăra numai 86 stânjeni iar 93 Stânjăni ce ar mai ave 
cumpăraţi de .pe la bătrânii răzăşi, aceştia nar îi voit a da în 
răscumpărare, Pentru care ei de şi sau arătat cu jalobă cătră 
iostul prezident a divanurilor general Chiselev, însă neputân- 
duşi atla îndestulare cuviincioasă sau rugat domniei noastre ca 
prin locul cuviincios să fie puşi la cale de a putea răscumpăra 
arătaţii stânjăni ; care jalobă cu buiurdiul nostru îndreptată fiind 

„ logoieţiei dreptăţii ca prin locul cuvenit să să grăbiască cerce- 
tarea pricinii; aceia au recomandato giudecătoriei Fălciiului ca 
să cerceteze de nu urmează legiuita paragrafie, şi nefiind apoi 
să dea legiuitul curs pricinii. După priimire căriie pomeniia 
giudetătorie făcând mai întăiu cunoscut jăluitorilor a întăţoşa 
dovezi peniru netrecere paragratiei ;: după o îndestulă perepiscă 
ce au mai urmat la 13 lulie 1838 au luat pricina în trataţie în 
fiinţa îmbelor părți prin vechilii lor, „adică din parte jăluitorilor 
Vasile Popa, iar de parte pârătă dmlui pah. Costachi loan şi 
prin jurnalul ce au închiet însămniază că „vechilul jăluitorului 
„au întăţoşat următoarele dovezi: întăi învoiala din anul 1818 
„Mai 14 săvârşită între răzăşi ei în de ei prin care să îndato- 
„resc ca să nu vândă la străini pământ fără ştire tuturor prin 
„învoială ; al doile o jalobă din 826 Mart 15 dată cătră domn 
„de cătră postelnicul Ioniţă Ugle, Vasile Popa, Constantin Chi- 
„tic cu alţii ai lor, cu cerire de a răscumpăra stânjenii de la 
„dmlui aga Ilie Kogălniceanul; a treile, o jalobă din 830 luni 
»20 dată de cătră Panaite Popa postelnicul, Mihalachi Boureanu 
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„Şi Vasile Popa i ai lor cu tânguire pentru împotrivire dmsale 

„agăi ce le face la răscumparare stânjenilor ce ei drept au cum- 

„părat de la nişte răzăşi ai lor; al patrule chiemare din 830 

„luli 30 din parte ispravnicului de aprozi cu în dos răspunsu 

„agăi Kogălniceanul, cuprinzător că va merge la'divan spre 

„înfăţoşare cu răzeșii de Scrivuleni, dar însă săşi caute hărtiile 

„întăi atingătoare de pricină; al cincilea o copie de pe jaloba 

„dată din parte răzăşilor de Scrivuleni cătră escelenţia sa pre- 

„zidentul divanurilor, după care au fost îndreptaţi la comisie 

„reveduitoare spre punere la cale. Iar vechilul arătatului boeriu 

„au înfăţoşat aceste: întăi un zapis din 1818 Mai 19 pentru 13 

„stânjăni cumpăraţi din moşie Scrivulenii de la un Iitime Gonţa 

„cu alţi ai săi; al doile, un zapis din 1819 Săpt. 7 pentru 25 

„Stănjăni cumpăraţi din moşia Scrivulenii de la un Pavăl Floria 

„cu alţii ai lui; al treile un zapis din 1819 Săpt. 16 pentru îl 

„stânjăni cumpăraţi din Scrivuleni de la Stefana şi loana fii- 

„cele Văscului; al patrule un zapis din 820 Oct. 14 pentru 18 

„stânjăni cumpăraţi tot din moşie Scrivulenii de la lIitode Po- 

„târcă; al cincile, o mărturie din 1820 April 2, a răzăşilor de 

„Scrivuleni, mărturisitoare pentru parte cuvenită lui Iitode Potârcă; 

„al şăsele, un zapis din 820 Oct, 18 pentru 9 stănjăni cumpăraţi 

„din moşie Scrivuleni de la un litime Gonţa şi Pavăl Florea; 

al şaptele, o mărturie din 1826 Ghenar 1 a lui lamandi că sau 

pierdut zapisul pentru 4 stănj. cumpăraţi de la neamul Floresc 

şi Văsculesc; al optule, un zapis din 1826. Mari 3 pentru cum- 

părătura a 7 stănjeni a lui Vasile Ichim cu alţii ai lor din mo- 

şia Scrivulenii; al noule. Un zapis din 1827 luni 10 pentru 

cumpărătura a 7 stănjeni din moşiia Scrivulenii. de la Pavăl 

Flore; al zăcele, un zapis din 1827 lune 23 pentru cumpărătura 

a 16 stâni. din moşiia Scrivulenii de la polcovnic Gheorghe 

Nica şi alţii ai lui; al unsprezecelea. O mărturie din învoiala 

din 1818 Mai 14 a răzăşilor de Scrivuleni cu acei şezetori în 

Ghermăneşti; al doisprezecelea o scrisoare din 1818 luli4a 

trei răzeşi de Scrivuleni ca să cumpere şi acele din Ghermă- 

nești şi neavând bani au rămas a să vinde cui va vrea; al 

treisprezecelea. Un zapis din 1823 Maiu 28 de cumpărătură a 

26 stânj. din moşia Scrivuleni a postelnicului Lupu Burghelea 

cu alţii ai săi; al paisprezecelea. O scrisoare din 1823 April 27 

a răzăşilor adiveritoare. de 26 stănjăni cuveniţi Saitii fiica po-
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tropopoaei; al cinsprezecelea. Un zapis din 1824 Ghenar 21 
pentru cumpărătura a 40 stânjăni din moşiia Scrivulenii a lui 
Vasile Gaţu şi alţii ai lui; a/ şăisprezecelea. Un zapis din 1824 
lulie 20 pentru cumpărătură a 10 stănjăni din bătrânul Scripcă 
a lui Toader Stoian i alţii ai lui; a! şaptesprezecelea. Un za- 
pis din 1824 Iuli 30 de Cumpărătură a 10 stânj. din moşia Scri- 
vuleni a preutului loan din Răşeșii. 

Așa dar giudecătoriia în privire acestor dovezi adaage a 
însămna că propunerea jăluitorilor urmează de a le încuviința 
dreptate a răscumpara 186 Stănjăni din trupui moşiei Scrivule- 
nii, ce iau cumpărat d-lui aga fără nici o formalitate și prin a 
lor neştiință de la ai lor răzăși şi neamuri din acel trup de 
moșie, iar întâmpinare vechilului boeriului pârăt urmează că cu 
adevărat încredirițătoriul dmsale fiind băștinaş au cumpărat de 
la osăbite feţe răzăşi de acolo 196 stânjăni cu bună credinţă, 
pe care de o învechită vreme urmează stăpânire patnică, în 
nesupărare din partea jăluitorilor carile fiind față cu lăcuinţă 
tot întrun sat au priivit stăpâniria dmlui agăi. Aceste propuneri 
şi întâmpinari luândule giudecătoria în dibataţie în .priivire că 
documenturile întățoşate de îmbele părţi trecute la perilipsul 
din dellă, au venit în lămurire că dmlui aga Kogălniceanul stă- 
pânește pe lângă baştina dmsale şi 196 stânjăni din moşia Scri- 
vulenii cu driturile cumpărăturilor de la răzeșii de acolo precum 
de dovadă sau văzut 166 Stânjăni cuprinși în 10 zapisă, urmă- 
toare de la anii 1818 Mai 19 pără la anii 1826 Ghenar 1, iar 
'30 stânjăni cuprinşi în 3 zapisă din 827 Mart.3, Iunie 10 şi 
luni 23. 

Deci fiind că din parte scrisorilor descoperite să cunoaşte 
că d. aga Kogălniceanu pe suma de 166 stânj. au avut pacnică 
stăpânire în epoha de 10 ani mai bine în nesupărare de răzăşi 
şi aşa precum zapisăle începătoare de la 1818 pâră la 1826 
Ghenar 1 să văd înzestrate cu termen legiuit de pravili. De 
aceia giudecătoria întemeindusă la o așa stăpânire pe puteria 
$ 1924 din condica ţivilă au închiet socotință, că şi de acum 
înainte pomeniţii stânjăni să rămăe tot în statornica proprietă 
dmsale boerului părât, iar pretenţiia răzăşilor destiinţată ca una 
ce să cunoaște închisă de paragralie, căci și asupra driturilor 
protimisirii au vrut întăi a să agiuta cu jalobile date la 1826 
dmlui Sturza și la 1830 ecselenţii sale gheneralului Kisele:, dar  
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aceasta văzândusă fără lucrare nu sau putut lua în băgare de 

samă, rămăind fără ființă; al d6ile cu învoiala din 1818 Mai 

14 următoare între răzăşi și cuprinzătoare ca să nu îii volnici 

nici un răzăş a vinde moşie la streini fără știința tuturor, iar 

nu au putut giudecătoria lua de temeiu la pretenţia aceasta, 

pentru că zisa învoială nu privește persoana compatriotului, sau 

dreptăţile sale care se văd întemeiate cu stăpânire de 1C ani, 

ci tocmai pe dătătorii învoelii cătră cari pot ași atârna preten- 

ţia, că ace giudecătorie întorcânduși luare aminte şi la acei 30 

stânjăni ce să găsăsc tot în stăpânire d. aga Kogălniceanu din 

Scrivuleni, au văzut că acele 3 zapisă sânt din 1827 Mari 3, 

luni 10 şi luni 13 „şi pănă la 1836 Noemv.2, când răzăşii în- 

„tind a Jor jalobă cătră domniia noastră, după care să găsăşte 

„proţăsul înființat nu sânt trecuţi mai mulţi de 9 ani şi 5 luni 

„după care termen nu să cunoaște pritenţia lor la arătaţii stân- 

„jăni închisă de cuprinderea $ 1924 pomenit mai sus. Şi de 

„aceia să închie socotinţa ca răzăşii să fie în dreptate a răs- 

„cumpăra suma de 30 stânjăni ca unii ci au fost întrebaţi cu 

„poblicaţii, însă numai acei ce să vor dovedi că vor îi rudenii 

„cu vânzătorii pănă la al şăsăle spiţă adică pănă la veri al 

„doile, după cuprinderea $ 1432 litera a din aceastaşi condică 

„şi după legiuire sobornicescului hrisov coprinsă la art. 1 a 

„protimisirii, dacă însă în temeiul $ 1447 și a ofisului domniei 

„noastre cu No. 68 vor depune de astăzi în 30 zile în giude- 

„cătorie banii cuprinși în acele 3 zapisă în sumă de 635 lei; 

„iar dacă răzăşii nu vor da dovadă precum la înfăţoșare nau 

„urmat a arăta după cerire ce li sau făcut că sânt cu adevărat 

„rudenii cu vânzătorii până la al şasăle spiţă, apoi în lipsa u- 

„nui aşa rezultat acei 30 stănjăni să vor tragi în stăpânire atât 

„din parte răzăşilor cât și din parti dmsale agăi Kogălniceanu, 

„analoghisind pe părţile amănduror părţilor ce ar îi având în 

„Scrivuleni, ca unii ce să găsăsc deopotrivă cu aceleași drep- 

„tăţi stăpânitori în moşiia Scrivulenii.“ 

Cu care socotință a giudecătoriei vechilii îmbelor părţi 

au rămas în parte mulţămiţi şi în parte nemulțămiţi. După a- 

ceasta vechilul jăluitorilor la 16 Avgusi 1838, au depozatarisit 

în giudecătorie 636 lei iar la 19 Septembre au mai depozata- 

risit în giudecătorie încă 3712 lei, dovadă dovadă fiind întru a- 

ceasta lucrările din dellă, iar la 20: Noembre 1838 dând și di-
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vanului o jalobă de apel cu nemulţămire în totul cu socotinţa 
giudecătoriei care jalobă văzândusă dată înlăuntrul termenului 
cu No. 5997, sau scris giudecătoriei Fălciiului ca să predstav- 
lisască în apelaţia divanului. della acestui proțăs, care o asămine 
priimindusă pe lângă raport acei giudecătorii din 12 Ghenare 
1839 cu No. 188, sau trecut apoi în clasificaţii spre căutare la 
7 lunie următor în cât în aceiași zi întru stăruire de faţă a îm- 
belor părţi sau și luat pricina în trataţie, și cerândusă de la 
feţele următoarele : 

1) 7040 Mart 14 (pg. 2). i | 
2) 1779 April 8 (pg. 75). date în regeste la anii 3) 1811 Mart 12 (pg. 124). respectivi. 
4) 1826 Febr. (pg. 179), 

Deci după ce sau cetit jurnalul închiet de giudecătoria ţi- 
nut Fălciului la 13 iunie 1838 împreună și dovezile înfăţoșate 
de cătră amândoaâ părţile cu luare aminte și la replica jăluito- 
rilor i la lucrările dellii, acel divan neunindusă cu socotinţa giu- 
decătoriei pe temeiul că este dată cu călcare legilor, şi anume 
a sobornicescului hrisov din 1836 lune 26 publicarisit la 1 Au- 
gust 1836 cuprinzătoriu, cel ce să va arăta cu drit de protimi- 
sis de răscumparare să depue la giudecătorie preţul lucrului 
tocmit în vade de 30 zile de la darea jalobii şi jăluitorii aceş- 
tia de acum dând jaloba la 2 Noemvre 1836, adică în urma pub- 
licarisirii sobornicescului hrisov, nu numai că în termen de 30 
zile de la pornire jalgbii lor nu iau depus ce tocmai la 16 Av- 
gust 1838 o parte de bani şi altă parte de bani la 1838 Avg. 19, 
când giudecătoria nici putea băga pricina în giudecată, de vreme 
ce ei răzăşii în urmare sobornicescului hrisov nu depusese preţul 
răscumpărării în termen de 30 zile dela zioa pornirii jalobii ; 
şi dar pe temeiul zisului sobornicesc hrisov divanul hotărăşte 
că dreptul cel pute ave. jăluitorii răzăşi rămânând stâns şi dum- 
lui aga Kogălniceanu va stăpâni în veci stânjănii cuprinși în 
zapisăle întățoșate, de cumpărături până la 1827 Iulie 23; asu- 
pra căruia jăluitorii răzăşi pornisă aceste de mai sus reclamaţii. 
Cu care hotărâre a divanului răzăşii rămâind nemulțămiţi au ape- larisit pricina la domnescul divan, iar acesta după priimire dellei prin clasificaţii sorocind căutare aceştii pricini la 20 Mai, au luat 
pricina în trataţie, întru stăruire de iață în presudstvie a jă- 
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luitorilor răzăşi prin vechil formalnic din parte lor anume Va- 

sile Popa, precum şi a dumisale post. Ilie Kogălniceanu, în per- 

soană, cercetând aciastă pricină sau cetit mai întăiu închierile 

instanţii de mai gios fără a să mai cere dovezile de la îeţile 

prigonitoare, găsândusă pretenţiia jăluitorilor închisă de para- 

oraiie, nefiind 1febuinţă a primi dovezile priivitoare cătră fon- 

dosul proţăsului, în privire cărora divanul după cu amăruntul 

cercetare ce au făcut împregiurărilor aceștii pricini, au venit în 

lămurire că aşa precum jăluitorii nau depus banii răscumpă- 

rării în termenul legiuit de 30 zile prin pravila publicarisită la 

1836 lunii 20 socotit de la darea celei întăi jalobe, apoi închi- 

'ere divanului de apel cunoscândusă driaptă şi legiuita închiere 

cu aceia hotărăşte şi acel domnesc divan ca dumlui post. Ilie 

Kogălniceanul, săşi stăpâniască arătatele părţi din numita mo- 

şie aşa precum şi până acum liau stăpânit fără cea mai mică 

supărare despre jăluitori, a cărora cerere de răscumpărare să 

găseşte stânsă prin paragratie de vreme ce ei precumu sau zis 

mai sus nau depozitarisit banii răscumpărării în legiuitul termen 

a pravilii. | 

Drept aceia domnia noastră în temeiul legilor statornicite 

după noul aşăzământ prin acest hrisov cu a noastră iscălitură 

şi pecete întărim hotărâre mai sus prescrisă a divanului dom- 

nesc spre veşnica curmare a proțăsului în temeiul art. 364 din 

Reglement urmând întru aceasta credinţa boerilor domnii noaș- 

tre mădulari a domnescului divan, iscăliţi în anaforă, dumlor : 

logotăt Costachi Balş, vornic Costachi Sturza, vornic Scarlat 

Miclescul, şi a candidaţilor îndeplinitori complectului, dumlor 

spatar Andrei Bașotă, spatar Alecu Vărnav, spatar Vasile Veisa, 

şi spatar Dimitrie Bran. Pentru care poroncim dumisale vel lo- 

goiăt al dreptăţii şi cavaler Nicolai Canta ca prin locul cuviin- 

cios să aducă întru întocmai împlinire hotărărea arărată. Scri- 

susau hrisovul acesta la scaunul domniei în orașul Eşii în a- 

nul al şaptele a domnii noastre. 
Anul 1840 luna luli 5 zile 

Noi Mihail Grigoriu Sturza Voevod. No. 110 

pecetea: Noi Mihail Grigoriu Sturza Vvod : 1834, No. 406. 

„utroque clarescere pulchrum* 

. N. C. vel logofăt procitoh 

Şei secţiei din departamentul dreptăţii loan Pleşescul sardar
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CCIII. 1841 Sept. 19. Act de împărțală între fraţii Iancu Kogălni- ceanu spatar şi post. Ilie Kogălniceanu cu moşii. acarete, vii şi bani, pri- mind îie care frate câte 48400 lei partea sa. 
(Arhiva M. | Kogălniceanu, Bucureşti). 

Document (căpie) 

Gios iscălitul spatariu Iancu Kogălniceanu, încredinţăzu prin aciastă scrisoare ce am dat la mâna frăținimeu dmlui post. şi cavaleriu ii Kogălniceanu, că rămăind moștenire pă- rințască după înzăstrarea surorilor noastre, aceste de mai gios însămnate, adică a patra parte din moşie Matienii, care acum este de ţinut Dorohoiului, i o casă cu locul ei în tărgul Boto- şani, mahalaoa Vrăbienii un loc sterpu îij, în Botoșani în ma- halaoa Murăreştilor, zăce pogoane de vie cu locul lor în pod- gorie Spărieţii la ţinutul Putnii, o a cince. parte dintrun bătrân din moşie Scrivulenii şi un bătrân întreg din moşie Brătenii, ținut Fălciiului, baştină strămoșască, bezu cumpărăturile făcute de mai sus numitul meu irate, i o livadă cu pomi pe moşie 
mănăstirească Ghermănești tot în ținut Fălciiului, la locul numit Arsură şi unsprezece suflete de țigani. După ce am împărţât mai întăi întru noi drept în doâ venitul ce sau adunat și sau socotit pără la anul 1842 April 23 i alte condee, bani rămaşi de împărţală și niam luat iieştecare dreaptă parte sa, am stai apoi cu dmlui fratimeu post. [lie şi în împărțire moştenirilor mai Sus anume rostite şi preţăluindule după însuși a noastre îmbe 
socotinţi şi bună învoire au urcat somă de 96800 lei, adică noăzăci şi şase mii optsute lei din care să cuvine driaptă parte me 48400 lei, şi socotindu spre a nu să mai rășlui averea a- ceasta cu împărţire, de însuși bună voe me am hotărât şi parte me am primito în bani de la fratemeu în deplină somă arătată de 48400 lei. Deci de acum înainte şi în veci atât amlui îra- temieu post. Ilie Kogălniceanu, precum şi clironomii dsale ră- mân stăpâni pe toate cele cuprinsă mai sus, rămasă moștenire de la părinţii noștri, afară numai de parte din moşiile de pe neamul Luculeşti, care după învoiala bunei noastre cu sorăsa răposata Zoiţa Arbure cei zăce şi Dimitrioae, maica dmsale spa- tarului Costandin Dimitriu Arbure, tot aceia ce să va scoate de acum înainte avem a împărţi iarăşi între noi îrăţăşte precum asămine şi tot aceia ci să va pute vreo dată lua, şi scoute de 

Surete şi Izvoade XXV. 
15 
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la casa răposat nostru moş stolnic loan Cheşcu, din Besarabia 

pentru părţile de moşii Kogălnicenești, ce stăpâneşte în Besa- 

rabia şi dar am rugat şi pe -cinstitul divan al ţării de sus ca 

spre tărie acestui document “să să încredințeze documentul a- 

cesta şi de. cătră divan. | 
1841 Septemvrie 19 zile 

iscălit Iancu Kogălniceanu spatariu 

Divanul apelativ al ţării de sus 

Pentru că actul acesta este supt adevărată iscălitură a 

dmsale spatarului Iancul Kogălniceanul, şi săvârşit cu a dmsale 

priimire precum însuş au mărturisit în presudstvia divanului, de 

aceia în urmaria cererii ce prin jalobă au tăcut, să adivereşte 

de cătră divan. 
iscăliţi: 

Cantacuzino, Palade vornic, Grigore Codrianu spatar 

director Stamati - 

Secţia 1 pentru şei, Iordache Daniel medelnicer 

No. 4618, 

1841 Septembre 20 zile Copia sau cercetat de 'către mine 

P. Casimir 

Divanul apelativ 

Copia aciasta cercetândusă cu orighinalul din cuvânt în 

cuvânt şi fiind întocmai să încredințază de cătră divan spre a 

a să da dmsale maiorului Mihail Kogălniceanu, potrivit cererii 

ce prin înscris au făcut. 

P. Carp. C. Negre. T. Cazimir. 

Secţia III Dim. A. Corne 

No. 1533 | 
1850 Martie 3 zile. 

pecete: 

prinţipatul Moldovei | 

divanul de apel şei Steriian 

1849
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CCIV. 1842 Iunie 22. Scrisoarea lui Ilie Kogălniceanu post, cătră sameşul de Fălciu C. loan pah. în privința împăcăciunei cu căpitanul Mi- ghiul. 
- 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

lubite arh. Pah, 

Am înţăles cele cuprinsă prin scrisoarea dumitale din 15 
lunie şi pentru că ai înduplicat pe câpit. loan Mighiul ca sămi 
întoarcă partea de moşie de la Gheleme îţ foarte mulțămescu, 
iar de a mulţămi în osăbire pe Mighiul, aceasta nu o pot îace, 
neștiind ce voi putea isprăvi cu fraţii Gheleme, ce îmi poate ră- 
mâne o recunoștință şi pre cum şi în alte vremi lam agiutai, 
asămine şi în viitorime la prilejuri de a să îolosi mă va găsi 
gata. Cât de a nu rămâne în Supărare cu dumlor Gheleme în 
aceasta nu poate ave vreo grijă, căci priimind banii de la mine 
şi scrisoarea ce mi va da încredinţândusă de giudecătorie, apoi 
va da jalubă giudecătoriei că acel proțăs pornit de cătră dum- 
lui Gheleme pe viitorime mă priveşte pe mine, şi că şi jurnalul 
ci să va cuveni giudecătoria să mil trimată mie, el cu aceasta 
rămâne cu totul desfăcut. Așa dar poitescu ca cu această rân- 
duială sfârșăște şi lucrarea cuvenită, care să să și întăriască de cătră giudecătorie mai înainte de vacanţă, iar acei 1500 lei banii cumpărăturii cuprinşi prin contractul dat mie de cătră maica dumisale Gheleme şi pe urmă prin adiverința me arătaţi că iam primit de la Mighiul, dumneta îi vei întoarce din banii visteriei şi eu îţi voi răspunde îndată şi îţ. voi rămâne şi cu îndatorie fiind a dumitale iubitori şi gata spre slujbă. 

Hie Kogălniceanu post. „1842 Iunie 22, 
„Aceasta este copie de pe scrisoarea cătră dumlui pahar. Costachi loan sameşul ținut Fălciu. 

Divanul apelativ al țării de sus. | 
'Copiie aciasta Sau poslăduit cu orighinalul și este întoc- mai ; de aceia să adivereşte di cătră divan după cerire căpita- nului loan Mighiul prin jalobă. ” 
Dr. Drăghici. A. Mavrocordat. L. Roset. 

pecetea divanului 
Secţia 3. poslăduit Scorpan 
No. 2583 

1542 Avgust 17 
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CCV. 1843 Dekembre 14. Scrisoare de aşezare între Ioniţă Buzne 

cu răzeşii de Leuşeni pentru pământul de pe bătrânul Hărăţ, pentru care 

au avut judecată cu aga Ilie Kogălniceanul. 

(Arhiva M. |. Kogălniceanu, Bucureşti), - 

Gios iscăliții răzăşi din moșiia Drăceni, trăitori în a stânga 

Prutului în satul Leuşănii, ocoiu Cotul Morii răzăşi din bătrânul 

Hărăţ di Drăceni, iacem şiint prin acest înscris a nostru, cel 

dăm la mâna mătuşii noștri Catrina Buzne, ci este răzeşiţă în 

bătrânul Hărăţ pi o parte, iar pialta în bătrânul Manciu, ci trag 

neamu Negrului giumătate şi Zbăneşti giumătate, fiindcă bar- 

batul dumisale au îost răscumpărat 3 bătrâni a Miclescului 

de la hătmăneasa Roset, după alergări prin giudecăţi, pre- 

cum docomenturile dovidesc, ce lem priimit acum di la dum- 

neei, ca unii ce ne protimisim la ace răscumpărătură pi banii 

ci au dat părintelui nostru, bărbatului dumisale pentru ace răs- 

cumpărătură după înscrisul dumisale ci să lămurește cum ari 

să să urmeză, cel păstrăm di la părintele nostru, şi fiind că a- 

cum aga Ilie Kogălniceanu ci au avut giudecată cu răzăşii pen- 

tru acel pământ acum cu nidreaptă giudecată au dipăriat pi 

bărbatul dumisale din stăpânire pământului. Noi astăzi am prii- 

mii de la dumlui docomentili din moşiia Drăcenii vechi şi noi 

după opis ce am dat supt-a nostre iscălituri ca după drepiăţile 

ce avem să ne giudecăm noi cu Kogălniceanu, ce au răpit pă- 

mântul cu nedreptate, şi scoțând noi zisul pământ dumnaei să aibă 

a da banii răscumpărării şi noi să stăpânim parte analoghicească 

numai pi banii cât au dat părintele nostru, iar celălalt pământ să] 

stăpânească dumneei şi urmașii dumisale ; iar cheltuelile ci vom 

face noi prin giudecăţi, cum și cheltuelile ce au cheltuit bărbat 

“dumisale să fii ştiui că nau a intra în analoghiia pământului, 

nici să ni întorcem unu altuia cheltuiala, ci numai drepţi banii 
răscumpărăturii, iar cheltuelile ci vom cheltui pentru scotire pă- 

mântului baştină bătrânul Hărăț di supt împresurări ace chel- 

tnială ari să să arunci pi tot acel pământ şi cât o va agiunge 

parti pi dumneei pi dreptă parte sa apoi ace cheltuială ari dum- 

neei să ni înapoiască şi pentru întocmai cum are să să urmezi 

stăpânire între noi i urmaşii noşiri am dat acestu înscris
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Supt adivărati a noastre iscălituri la mâna dumisale mătu- ” şii noastre. 

1843 Dekevr. 14. Ioniţă Buzne 
Eu Costin Corne 

  

CCVI. 184 Noembre 7 (regeste). In procesul spatarului lancu Ko- gălniceanu cu serdăreasa Soltana Păun pentru 501 galbeni. 
(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Jurnalul divanului de apel (mădulari Vornic Sturza, vornic Greceanu, Gh. Beldiman, Man. Drăghici, M. Manu, Alex. Suţu, director Leca, şei A. Cerne) prin care dă hotărâre în proțăsul dintre serdăreasa Soltana Păun şi spatar Iancu Cogălniceanu Şi Supusul austriac Herşcu Leiba zăraf pentru bani. 
Serdăriasa Soltana Păun acuză pe loan Kogălniceanul că ia fost luat un sinet cu nişte documenturi ca săi aducă bani 501 galbeni, 16 lei, 10 parale. Nici bani nu i sau adus, nici documenturi şi arată că poliţele: ce le are iscălite de ea ar îi plastogratiate pentru 50| galbeni. Cei învinuiți atestă că poli- țele sau fost iscălit de serdăreasa, dar spatarul Iancu Kogălni- ceanul nu mai ştie de i sau numărat sau nu banii. 
Procesul se începe la 5 Febr. 1841 prin jalba serdăresei cătră logofeţia dreptăţii, şi ea o trimite giudecătoriei de Iaşi po- trivit art. 345 din aşăzământ, o deltă de 20 file. 
Judecătoria judecă pricina şi în ceia ce privește pricina dintre jidov şi sărdăreasa Păun, care supt jurământ arată că n'a primit de la jidov de cât 1684 lei pentru nişte vin; iar în pricina cu spatar Iancu Kogălniceanu, care a luat în numele serdăresei Păun de la jidov 400 galbeni, cu dobândă pe 3 ani = 120 galbeni = luaţi înainte aşa că Kogălniceanu n'a luat de fapt de cât 280 galbeni cum însă i s'a întors dobânda la cei 120 galbeni pe 2 ani de zile în somă de 24 galbeni, el — spatar Kogălniceanu —n'a luat de la jidov de cât 304 galbeni, nu 400 cum scrie sinetul. 
Pentru garantarea acestor bani se pusese amanet venitul caselor sărdăresei,. 

- Venind chestia la divan, el judecă pricina la 7 Noembre faţă fiind Iancul Kogălniceanul, spat. Manolachi Vasilievici vechil 
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serdăresei şi lancu Livescu şi kk. aghenţia austriacă pentru jidov: 

Divanul secţia II judecă şi dă dreptate spatar Iancu Kogălni- 

ceanu a se despăgubi numai de 304 galbeni din lucrul amane- 
tarisit de serdăreasa Păun. 

. 

CCVII. 71849 Ghenar 19 Iaşi (regeste). Anaforaoa înaltului divan în 
pricina dintre spatar Iancu Kogălniceanu şi serdăreasa Soltana Păun pentru 

304 galbeni asiguraţi în casele sale din Iaşi, 

(Surete ms. LVIII, 150). 

Zaralul. Herş Leib s'a alcătuit cu sărdăreasa Soltana Păun 

ca din împrumutul de 1200-galbeni să-i plătească toati datoriile 

ce le are pe la diverşi, dintre care și 400 galbeni împrumutaţi 
de la spatar lancu Kogălniceanu „cu sânet de la 1840 Ghenar 

30, dar din care nu sau încasat decât 232 galbeni. Soltana; 

Păun nu și-a platit nici dobânzile pe timp de 9 ani. Judecata 

hotărăşte încă din 1843 Dec. 13 „ca dumnealui spatar lancul 

Kogălniceanul să se îndestuleze din amanet pus pe casele dmsale 

sărdăresei Soltana Păun, atât capetile de 304 galbeni cât şi a 

lor legiuită dobândă de la 1840 Febr. 22.« 

CCVIII. 1849 Decembre 20, Diata vornicului Ilie Kogălniceanul. 

„adaos la foaia 'sătească 

No. 17 şi 18 

lași. 14. Mai 1850 

Partea judecătorească 

Divanul apelativ 

“No. 1672 

Dumlui Vornic Ilie Kogălniceanu prin jaloba ce au data- 
cestui divan, au-tăcut cerere a i se adeveri în scrisul prin care 
dă în veşnică stăpânire a fiului dumisale .D. maiorul Mihalache 

Kogălniceanu părţile de moşie ce are la ţinutul Fălciiului, baş- 

“tină şi cumpărătură în moșiile Scrivulenii, Brătenii şi Drăncenii 
viia ailătoare în podgoria Huşii lângă biserica catolicească pre- 
cum şi acea de la Copou depe moşia monastirii Trei-Sietitelor 

+
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Supusă -embaticului şi alte dreptăţii a dumisale anume cuprinsă prin înscrisul ce în copie aice se însamnă, în temeiul căria şi a încredințărilor luate adeverinduse vremelnic zisul înscris să publică spre obștească Ştiinţă în toată a lui cuprindere cu lă- murire şi despre actul proprietăţii dumisale vornic asupra viei din podgoria Huşii că un asemenea este adeverit numai vre- melnic şi că atât acei ce ar ave vreo legiuită pretenţie şi neo- prită de termenul publicarisirei ce mai înainte s'ar fi urmat, într'o aceasta precum şi asupra trecerii propietăţilor acelora a nume cătră dumnealui Maiorul să le reclamarisească la Jude- cătoria ținutului în termen de 6 luni. 

„(Diiata' vornic lie Kogălniceanul). 
Gios iscălitul vornic Ilie Kogălniceanu adeveresc că în în- zestrare a trei fiice a mele ') ce am măritat întinzându-mă le-am dat zestre în bani şi lucruri peste putinţa mea, încât am căzut în grele datorii a cărora urcândusă dobânda şi puin- dusă şi în capete, sau suit acia datorie acum pănă la suma: de 5000 galbeni capete, această darorie povărătoare pentru mine mau adus în desnădejde că voi putea plăti fără să perd prin vânzare una din bucăţile de moşie ce am la ţinut Do- rohoiului şi la ţinutul Fălciiului și găsindu-mă îndestulă neodihnă Și neliniştire pre iubitul meu fiu dumlui maior Mihalache Ko- gălniceanu pătrunzândusă de această scărbelnică petrecere a me mia venit în ajutor şi din drepiele ostenelile sale au plătit din datoria mia la creditorii mei suma de 2500 galbeni blanci drept acea şi eu încă atlându-mă în viață din puţina avere ce am în care este cuprinsă şi zestrea soţii mele am deosebit parte şi prin acest înscris al meu, dau în stăpânire prea iubitului meu fiu dumisale maiorul Mihalachi Kogălniceanu viia ce. o am la Co- pou cu embatic pe moșia sfintei mănăstiri Trei-Sfetitele din Iași şi părţile de moşie ce am baştină şi cumpărături la ținutul Făl- ciului în trupul moșiilor Scrivuleni, Brăteni şi Drânceni. După cuprinderea documenturilor vechi şi noao ce o dată cu acest în- scris leam dat fiiului mieu Mihalache cu care va stăpâni ară- tatele părţi de moșii la ținutul Fălciului și viia dela Copou a- 

1) Maria n. 1818; măritată cu Leon lacovachi ; — Elend n. 1819 mă- ritată cu T. Cazimir, şi Profira n. 1820 măritată cu Codreanu]. 
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tât dumlui precum și clironomii dumisale în veci. Pe lângă a- 
ceasta îi mai dau întru a dumisale veșnică stăpânire, atât par- 
tea ce se cuvine mie din averea rămasă dela fratemiu medel- 
nicer Constantin Kogălniceanu!) şi câre se găseşte în stăpâni- 
nirea dumisale spătariu Mihăiţă Danu, a surorilor dumisale Ca- 
tinca şi Zoiţa ca îii cleronomi a cumnatii noastre Saita născută 
Scorţăscu făcuţi cu al doile barbat spătarul Enachi Danu, în 
care avere se cuprinde 3 bătrâni din moşiia Dinţâni tot dela 
tinutul Fălciiului. O dughiană în Iaşi, Țigani şi giuvaeruri pen- 
tru care avere este pornit proces de mine dinpreună cu frate- 
miu dumlui spataru Iancu Kogălniceanul :) şi care stă încă în 
judecătoria ținutului Iaşi secţia | urmând de acum înaintirea a- 
cestui proces la mai înaltele înstanţii a se face de cătră îrati- 
miu spătar lancu şi fiul meu maior Mihalache ca pentru un lu- 
cru drept al său după documenturile păstrate de mine şi pe care 
acum leam dat Dumisale spre înaintirea procesului, asemenea 
trecu fiiului meu Mihalache şi jumătate din partea ce se cuvine 
mie din averea moşului meu răposatului Constantin Dumitrie 
Arbore 5) după învoelile săvârșite între maica sa Zoiţa Dumi- 
troaia Arbore şi între varăsa buna mea Ruxandra Bantăşoaia 
şi în urmă înoite şi de cătră însuşi moșul meu răposatul spătar 
Arbore peniru care am şi dat jalba judecătorii de Botoşani din 
preună cu fratemiu dumlui spatariu Iancu Kogălniceanu că dacă - 
nu se va găsi diata rămasă dela pomenitul moş Arbore prin 
care să se arate că ne deosebeşti și ne lasă din averea sa po-. 
trivit pretențiilor noastre, să se pornească procesul cuvenit cu 
clironomii săi de la acea instanţă. Așadar de acum este Înpu- 
ternicit fiul meu dumlui Maiorul Mihalache ca şi această pri- 
cină să o înainteze înşuşi şi sau prin învoială cu clironomii 

  

1) Med. Costandin Kogălniceanu a fost căsătorit cu Safta Scorţăscu ; 
care s'a remăritat apoi cu spatar Enachi Danu, şi a avut trei copii: Catrina, 
Zoifa, şi Mihăiţă Danu. | 

2) lon Kogălniceanu căsătorit cu Zmaranda Paul Bantaş a avut zece 
copii: Costantin, Safta, Maria, Eufrosina, Ilie (n. 1787) lancul spatar, A- 
lexandru, Catinca, Neculai şi Soltana. 

3) Dimitrie Arbore căsătorit cu Zoiţa, a avut doi feciori : pe,Arhire 
Arbore şi pe Costantin Arbure. Arhire Arbure a ținut în căstorie pe Ru- 
“sanda Bantaş, a cărui soră a fost ţinut-o în căsătorie Cost. Kogălniceanul. 
bunul lui Ilie Kogălniceanul.
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Arbore sau prin giudecată câștigând din aceiace va câștiga par- tea me pe giumătate va trage în al său folos şi proprietatea 

Paraschiva din Botoșani unde sunt îngropați bunii mei şi pă- rintele meu, precum şi biserica de pe moşia Mateeşenii de la ținut. Dorohoiu ce este făcută de mine şi de la biserica din sa- tul Râpele ținut. Fălciului unde sunt părţile de moşie ce leam dat fiului meu Mihalache. 
PNI 

5) Alexandru lie Kogălniceanu era comis în 1849, 
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Tot fiul meu Alecul va cheltui şi cu grijele suiletului meu 

cuvenite până în 7 ani şi atunce şi cu dizgroparea me cerşută 

de obiceiul pravoslavnic şi spre a se urma aceste însemnate 

pentru îngroparea me şi grijăle suiletului şi desgroparea ră- 

măşiturilor mele de cătră fiul meu Alecu îndatoresc și pe fiul 

meu Mihalache ca pe un îrate mai mare să îie cu îngrijâre 

şi la vremea aceia să însemne să sfătuiască să-l înlesnească pe 

fratele său Alecu de a le săvârși potrivit voinţei mele şi am 

iscălit cu însuşi mâna me. 
laşii 1840 Decemv. 20; zile. 

Ilie Kogălniceanu vornic 

Divanul Apelativ 

Pentru că iscălitura de supt actul de iaţă este adevărată 

a Dumisale boeriului vornic Ilie Kogălniceanu se adivereşte de 

cătră divan vremelnic în urmarea cererei ce prin înscris au îă- 

cut Dumlui vornic. şi a încredințărilor date. 

(Iscăliţi) Răducanu Roset, Petrachi Carp. 

Panaite Cazamir. (|. p.) 

Secţia a 3-a No. 1246. 1850 Februarie 21 zile. 

CCIX. 1850 Mai 4. Răspunsul spatarului lancu Kogălniceanu în pri- 

cina prăbuşirei unei şuri a Iui Vasile Stanciul şi cere despăgubiri de la spa- 

tar C. Arbure. | 

“(Arhiva M. Î. Kogălniceanu Bucureşti). 

" Cătră cinstita isprăvnicia ținutului Botoşani. 

„ Spatariul /ancul Kogălniceanul, vechilul din parte dumsale 

ostavnoi de glotă, dmlui căpitan leitenant Simion Emanoilovici 

Arbure supus rosienesc' nepot şi clironom răpousatului spatar 

Costantin Arbure. | răspunsu 

Asupra adresului. acei cinstitii isprăvnicii, din 17 a trecutei 

luni April cu No. 3409 din partea -încredințătorului mieu mai 
sus numit, cu toată cinstea răspund că jaluba lui Vasile Stan- 

ciul de aice din Botoşani este cu totul minciunoasă şi neade- 

vărată căci nici un îeliu de stricăciune la casile lui ce sântu
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” închiriete de cătră răpousat spatar Arbure, moșul încredințăto- riului meu nu să va dovedi că sau făcut, pentru că de faţă sântu casăle cu toate ale lor, ba încă astă iarnă din pricina greutăţii Omătului ce au fostu, slaba lui şură au fost picat pe trăsurile noastre, căci i sau rupt căpriorii și după rugămințele lui sau adus căpriorii trebuincioşi, 30 leaţuri cum şi 40 prăștini de la Sauceniţa și meşieri dulgheri şi cu cheltuiala noastră îi sau ră- dicat acoperemântul, când după contractul încheiat pentru nu- mita casă, fiind că această cădere a șurii nu este pricinuită din nepurtare de grijă a noastră, ce numai din greutatea ernii au fost; era dator dar ca el însuși Stanciul a cheltui şi a o îace la loc, dar ei însuși sau rugat mie ca. să să facă această toc- mire de cătră noi, în locul a 16 îurci de stejar, ce prin contract îi sânt făgăduite a i se da, și nu leau cerut păr astă iarnă, şi aceste osăbit de podeala ce sau făcut tot de cătră noi la grajdiv, iar pentru opt galbeni cusurui cel mai ceri din chiria casălor supt cuvânt că nau luoat păr acum, îndată ce va priimi for- malnic giurământ că mi iau primit de la răpousatul i să vor plăti de cătră încredințătoriul mieu, pentru că prin contractul lui ce au avut cu răposatul să cuprinde că pe tiește care an săşi priimească banii înainte, iar el acum arată că au primit din anul al 2-a numai 22 de galbeni ; apoi după fire lui ce nătângă nu să poate crede că el să Îi lasat în pace pe răposai şi să nuşi fi priimit deplin 30 de galbeni, pentru aceia trebue să giure şi apoi i să vor plăti; iară cât pentru deşărtarea casălor lui, liind că vadeaoa de doi ani sau împlinit abia în ziua de Paşii, adecă la April 23 anul curgătoriu din pricina cumplitei vremi ce au fostu, care este opșteşte ştiut, i a sfintelor sărbători, şi a boalei încredințătorului meu, nu niam putut pără acum găsi alte case spre a ne Strămuta ; dar acum neam alcătuit cu dum- nealui boeriul hatman Anastasachi Başotă şi au luoat casăle dumisale din Botoşani, unde vroim a ne strămuta, însă fiind că cere trebuinţa de a să griji şi a vărui pomenitele casă a boe-. riului Bașotă, pâră ce nu să vor pregăti aceste casă, nu putem deșarta casăle lui Stanciu, ci pe câtă vreme vom şide întrân- sele (care nu poate fi zăbavnic) îi vom plăti chirie după ana- loghiia tocmelii ce au avut cu răposatul, pentru care şi rogu pe cinstita isprăvnicie ca să i să facă “cunoscut numitului, ca să 
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nu ne mai supere peste toată cuviinţa, că nu am șăzut în casăle 

sale ca la han, ci au primit de la noi chirie îndestulă, câte 30 

de galbeni pe an pe căsuţele aceste a lui. 

COX. 1850 Noembre 1. Inscris ce dă căpitan lon Mighiul maiorului 
M. Kogălniceanu pentru 17 fălci pământ, cumpărat de Ja stol. V. Glodeanu 

în cotul Ghermăneşti. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Prin acest înscris ce îl dau dumisale maiorului Mihail Ko- 

gălniceanu, tac cunoscut că dmlui priimindusă cu suma de 140 

galbeni [ce dmlui era datoriu ami răspunde mie şi ginerilui meu 

Hristachi Bourianu pentru 17 şi :/, stânjeni pământ din moșie 

Scrivuleni şi acareturi din satul Râpile ce prin zapis tot cu 

veliatul de astăzi iam vândut dmsale de veci] săi răspundă 

dsale stolnicului Vasile Glodianu în socotiala preţului cu care 

şi acest: din urmă miau vândut mie partea sa de moşie din 

cotul Ghermăneştii, aciastă sumă să va socoti drept plată pentru 

17 îălci şi giumătate, pentru care bani eu nu am a îi tras la 

nici o părtășire privind aciasta pe dmlui Kogălniceanul de vreme 

ce pentru aceste 17'/, îălci şi plata lor am vândut şi eu dmsale 

acareturile și stânjănii mai sus pomeniţi. lar dacă la alegere 

ce urmează a să iace a părții de moșie vânduți peste 17'/; 

fălci pentru acel prisos, sânt eu dator a plăti câte 8 galbeni de 

ialce, pe care bani îi voi răspunde dmsale stolnicului. Glodianul, 

la dări cu stăpânire formală a pomenitei părţi. 

_ 1850 Noembre 1 
Ion Mighiul 

CCAI. 1851 Mart 30 laşi (regeste). Divanul apelativ al Moldovei 
vinde la .mezat casele sărdăroaei Soltana Păun cătră Enache Leca cu 646 
galbeni spre îndestularea spatarului Iancu Kogălniceanu. 

” (Surete ms. LVIIL 141), | 

Vornicia de aprozi prin raportul cu No. 2174 din 12 April 

anul curent 1849, mijlocind cătră acest divan ca spre îndestu- 

lare dmsale spatar Ilie Kogălniceanu cu soma de 304 galbeni 
capete şi a lor dobândă de la 22 Fevruare 1840, ce are a lua 

de la dumneaei săârdăreasa Soltana Păun, după hotărâria dată
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şi înalt întărită în pricina dintre dlor spatar Iancu Kogălniceanu cu dumneaei sărdăreasa Păun, să să vânză de veci prin mezat casăle cu locul lor ce dumneaei Sărdăreasa are aici în capitală în ulița Teatrului vechiu peste drum de casăle răpousatului boer logofăt Alecu Ghica. 
„Preţul cel mai folositor la dat Amnului Enachi Leca soma de 646 galbeni blanci. 
(Jurnalul divanului apelativ al Moldovei, Surete ms. LVIIL, 141). 

  

CCXU. 7857 Sept. 5 Iaşi. Alcătuire între M. Kogălniceanu şi doam- nele Balş şi Vlădoianu pentru apărarea intereselor de procese. (Arhiva M. [. Kogălniceanu, Bucureşti). 

Alcătuire 

între DDlor cucoanele Eutrosina Balş și Ecaterina Vlădoianu născută Ghica și între Dlui Mihail Kogălniceanu. 1). DDlor cucoanele rănduescă pre D. Kogălniceanu de 

3. Pentru ostinelile dmsale Kogălniceanu DDlor cucoanele îi vor plăti zece Ja sută din avere ce DDlor vor dobândi prin desăvârşiia hotârâre &udecătorească şi aducere în împlinire îie prin îovoială, iar la întâmplare când învoiala sar săvărşi îna- inte ca să urmeze hotărârea a vre unii instanții atunce dmlui va primi numai cinci Ia sută. Şi întrun cas şi întraltul D. Ko. gălniceanu, își va primi remuneraţia tot odată cu primire averii sus numite de cătră DDlor cucoanele asăminea când DDlor cu- coanele fără pricină binecuvântată iar retrage însărcinarea sa. 4). La întămplare când aceea ce nu se aşteaptă procesul sar perde, Dlui Kogălniceanu îşi mărgineşte răsplătire a oste- nelilor și cheltuelilor sale în soma de 500 adecă cinci sute galbini, cari i se vor răspunde de DDlor Cucoanele, doă sute la 1 Octomvre viitor Şi trei sute când pricina va trece în cer- 
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cetarea divanului de apel, ear când pricina se va căştiga, atunce 
aceşti 500 galbini se vor scădea din soma zătuelii. 

5). D. Kogălniceanu nu este volnic a se învoi cu partea 

protivnică fără o înadins şi deosăbită împuternicire din partea 

cucoanelor de a săvârşi o asămine învoiulă. 

6). Dlui Kogălniceanu este răspunzător pentru orice stin- 
ghereală sau pagubă sar face procesului din vina Dsale. 

Pentru care spre aşi avea toată putere sa această alcă- 
tuire, care potrivit așăzământului pentru advocaţi se priveşte 
ca vecsel, sautăcut doao asămine înscrisuri iscălite de îmbe 

părţile. | | 

Catherine Vladoyano n6e Ghika. 

Eutrosine Balsche ne Ghika. 

5 Septemvrie 1851. M. Kogălniceanu. 
Iaşii 

CCXIII. /85/ Noembri 16. Adresa lui M. Kogălniceanu dată post. 
Iordachi Grigoriu pentru scăderea dejmei. 

(Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

“Cinstit dumisali postelnicului Iordachi” Grigoriu 

Lămurire ce dv. prin înscrisul din 18 Octomvrie contenit 

mijloceşti a vi să împărtăşi pentru preţurile cu cari sau chib- 

zuit scădere dejmii unui lăcuitor, fiind publicate spre obştiască 

ştiinţă, prin buletinul No. 37. veţi bine voia vă confirma din 

acel buletin de regularisire făcută în acest caz. 

Kogălniceanu 
Secţia III-a 

No. 24853 
1851 Noemvrie 16 Șelul secţiei 

i Papatil căminar 

Adresa : 

Cinstit dumisali postelnicului Iordachi Grigoriu 

No. 24853 
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CCXIV. 1852 Febr. 25. Practicaoa judecătoriei de Fălciu pentru i- maşul unei moşii de pe Scrivuleni a Polcovnicului Anastasă Chitic. (Arhiva M, 1. Kogălniceanu, Bucureşti), 

mant dumlui polc. Anastasă Chiticu pentru imaşul unii mori di pi moșie Scrivulenii, Scoţindui întocmai copie întărită pe formă, însoţit pe lângă aceasta să comunică Dmv,, spre îndestulare ce-. rerii făcute prin petiția dată la 6 Oct. anul trecut 1851, iar de primire veţi bine voi a slobozi adiverinţa. 
Mălinescu 

N. 664 
D. D. Zagură 

1852 Fevr. 25 stolonacealnic Alecsandri 

  

CCXV. /852 Oa, 20. Ţidula lui Mihail Kogălmiceanul că a primit banii de pe partea din Ghermăneşti vândută Căpit. loan Mighiul. 
(Arhiva M. L Kogălniceanu, Bucureşti), 

Prin aciasta fac Cunoscut că rămășița banilor ce dumlui căpitanul loan Mighiu avea ami răspunde pentru partea din Gher-. măneşti a: dumisale stolnicul Vasile Glodeanu ce am trecuto du- misale iam primit deplin şi dar aceasta va sluji dumisale de cvitanţie desăvârşită până la închiere actului de alcătuire a du- misale ce este la mine şi care şi rămâne exoilisit, 

20 Oct. 1852 M. Kogălniceanu 

———————_——— 

CCXĂVI. 1852 Oct. 23, laşi, Hrisovul lui Gr, Ghica Vodă pentru des- chiderea unei fabrici de postav a colonelului Mik. Kogălniceanu. 
(Arhiva M. [, Kogăiniceanul, Bucureşti), 

Noi Grigorie Alecsandru Ghica Vy. cu mila lui Dumnezeu Domnu ţării Moldavii. 

Luând în primire jaloba ce au dat domniei noastre dum- nealui colonelul Mihail Kogălniceanu la 3 Septembrie anul curgă- tor 1852, spre a i să încuviinţa un privilegiu pentru înființare 
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în Moldova a unei fabrice de postavu; — având în vedere a- 
natoraoa sfatului nostru administrativu din anul acesta suptu 
No. 3042, prin care ne aduce la cunoștință că asămene pro- 
punere a dumisali colonelului privitoare la propăşire industrii 
naţionale, merită de a îi încurajată de ocârmuire. 

Domnie noastră potrivit art. . . . din organicescul regula- 
mentu ţintitoru la ocrotire comerţului și a industrii şi potrivit 
urmării păzâte şi în alte asămine cazuri, Încuviințămu cerire 
dumisale colonelului Mihail Kogălniceanu, şi io stinţim prin a- 
cestu domnesc al nostru hrisov și dar hotărăm : întăiu un privilegiu 
de doisprezece ani pentru înființare unei fabrice de postavu, să 
dă dumisali colonelului Mihail Kogălniceanu şi urmaşilor săi. 
Al doile terminul acesta se va socoti din zioa înfiinţării fabri- 
cei cu toate uneltele iei, și pornire lucrării postavului, iar pen- 
tru pregătire fabricei i să dă unu termin de doi ani, începăto- 
riu din zioa dării acestui privilegiu. — al. triile în terminile cu- 
prinsă mai sus nimine nu va îi slobod a deschide în prințipat 
fabrică de postavu. — al potrule, acest privilegiu nu va pută 
mărgini nici cum și nici întrun chip întroducere în ţară a pos- 
tavului străin, — al cincile. Acestu privilegiu de la sâne va fi 
anulat pin neînființare fabricei şi netabricare postavului, în ter- 
-menele cuprinse la art. 2 de mai sus, Dumnealui logotătul tre- 
bilor din lăuntru este însărcinat cuw aducere întru înplinire a a- 
cestui al nostru domnesc hrisov. 

Scrisusau în anul de la mântuire una mie opiu sute cinci 
zăci şi doi, luna Octomvrie în doă zăci şi trei, a domniei noas- 
tre anul al IV. + 

Noi Grigore Ghica Voevoda. 

Pecete mare domnească: Noi Grigorii Alecsandru Ghica 
Vv. cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei. 

No. 154. 
vel logoiăt 

Departamentul trebilor din ' lăuntru 
Secsia 3-a 

“No. 19892 Șeiul Secsiei 

Alecu Culici pah. - 
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CCĂVII după 1854, Intimpinarea comisiei epitropiceşti a casei răposatu- lui Scarlat Donici agă la cererea cneazului M, Cantacuzino, soţul Elizei Donici. 

(Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti, 

La anul 1844 săvârșindusă din viață aga Scarlat Donici, a fost purure trăitor în Moldova şi rămăind după el cinci copii nevrâsnici, locurile competinte a ţării întinsăsă de îndată măsu- rile cuvenite întru asigurare averii prin pecetluire lucrurilor ailătoare la moşia Fereştii, unde mortul avuse statornica lui 1o- cuinţă. Dar consulatul împărătesc a Rossiei de a cărui protecţie atârna de la un timp răposatul Donici, găsind de cuviinţă a păstra zisa protecţie şi asupra urmaşilor lui, prin onorabile a- drese cătră supt iscăliţii, ecsprimătoare deosebitei încrederi de care ele să motivau neau învitat pe cel întăi ca frate cu mortul, iar pe cel de a! doile ca de o familie ca să priimim îngrijare orfanilor şi a averii subt povăţuire consulatului, Singurul epitrop după legi a orfanilor de peste hotarăle Rossiei, Această însăr. cinare bazată pe de o parte pe încredere, iar pe de altă parte pe sentimentul de bineiacere, fără îndoială nu au putut să pro- ducă de cât rezultaturi mulţămitoare, căci toate lucrările subt iscăliţilor neîntrerupt eczaminate şi cu mulţămiri aprobate de 

şi mișcătoare atară de socoteli:e băneşti cu deplină încuviinţare fostului vice prezident contele Splen şi mulţămiri moștenitorilor arătaţi prin acte. 

Dar la 1854 când trebuiau întăţoşate sămile anului 1853 : onorabilului consulat ne mai funcţionând în țară, noi nu am a- vut nici 0 povăţuire la cine să dăm sămi în lipsa, care au ur- 
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“pentru casnic noi am rămas încredinţaţi că însărcinarea noastră 
nu poate avea de cât un sfărșit de bună înţălegere. 

Acum însă ce mai mică din moștenitoare, Eliza Donici, 
care nu este încă nici în vrâstă legiuită, însoţindusă în acest 
an cu cneazul Mihail Cantacuzino vieţuitor statornic în Moldova 
au reclamat prin împuternicitul său soţ cu formală vichilime, 
întărită de consulat, ca să i să trădei avere prin mijlocire con- 
sulatului, aciasta au'motivat adresa onor. consulat din 17 April 
No. 869 prin care ne îndatorează a întăţoşa sămile şi a teslimă 
toată avere mișcătoare şi nemişcătoare privitoare pe toţi moş- 
tenitorii fără ca să urmere din parte celorlalţi vreo cerire. După 
împrejurare lipsăi din ţară a unuia din subt iscăliţii neputân- 
dusă pune de îndată în lucrare cererea onor. consulat ni sau 
repetat o asemine prin adresele din 10 şi 17 Iunie supt N.N. 
1248 şi 1333, dar tot o dată sau şi mijlocit cătră guvernul local 
arestuirea noastră în oraş precum se vede din împărtăşire călră 
poliţie din 17 lunie supt No. 1334. Neaşteptaţi la asăminea aspră 
şi nemeritată măsură neam. grăbit în termen de 24 ceasuri ce 
ne era prescris a înfăţoşa toate sămile sprijinite de dovezi (de 
la anul 1853 și înainte) acele sămi sau cercetat de cătră am- 
ploiatul onor. consulat domnul Ebergard în ființa cneazului Mi- 
hail Cantacuzino, și a unei fețe particulare, dar ce rezultat au 
produs ace cercetare nu avem pănă astăzi nici o împărtăşire. 
Prin adresele din 19 și 22 lune supt N.N. 1352 şi 1368 Onor. 
consulat neau cerut ioate actele şi documentele păstrate de e- 
pitropie, precum în deosebi și acele atingătoare de avere cne- 
ghinei Elisăi Cantacuzino născută Donici, care acturi pe lângă 
raporturile din 23 Iunie şi 9 Iulie sau şi înfățoşat împreună cu 
întreaga casă păstrătoare tuturor documenturilor casăi, și as- 
tăzi se ailă în consulat. După aceasta onor. consulat repetând 
mijlocire arestuirii noastre în oraş, au cerut de la ocărmuirea 
locală sectestrare averilor noastre pentru deticituri ce ar îi re- 
zultat din sămi, fără însă ca să se lămurească ţitra acelor .de- 
ficite, sau pretenţia ce o face cneazul Cantacuzino ca vechil 
nevrăsnicii sale soţii, pentru ca să putem şi noi cunoaște ade- 
văratul motiv unor asemene măsuri, şi să avem voe măcara 
ne pute ecspune îndreptările noastre, unde să cuvine. Aştepta- 
rea noastră pănă astăzi este zădarnică, iară noi în poziţia ce 
mai umilitoare nu ne putem dumeri cum acele sămi care au tostu 
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„. îmbunătăţite regulat în timp de noă ani fără ce mai mică ob- servaţie şi a căror mod prin urmare au fost priimite, tot astăzi Şi regulate delicituri, când regula păzită de la început în con- formitate cu legile locale, nu au fost schimbate Până în stărşit 
capitalurile băneşti slobozite orianilor şi acele ce au mai ramas la datornicii casăi, a cărora sineturi sau înfăţoșat la consulat fără a ne slobozi adiverinţă nu să pot socoti de deticituri. De aceia cu ecspunerea împrejurărilor de mai sus pre plecat ne 

ae 

CCXVIII. 7853 Mart 3. Chizăşie ce dă Zeilic Elkune, jidov din Neamţ 
lui M. Kogălniceanu pentru fratele său Avraam Reişăr, în chestia fabricei 
de postav, 

(Arhiva M.I, Kogălniceanu, Bucureşti), . 

Chizăşie 

cu dumlui de ai Strângi bani trebuitori, la fabrica de postav, că va fi următor întocmai după condiţăile contractului sânt eu răspunzătoriu cu avere me nemișcătoare ce o am în târgu Neam- tului, dugheana din ulița prundului, precum şi cu ace mişcă- toare, ce să va găsi la mine, fără a mă pute apăsa cu vrea protecțăe străină, pentru cari spre ași avă temeiu am rugat pe cinstita poliţie de lam întărit, 

1853 Mart 3 zile. iscălit evreeşti 
Zeilik sin Elkune 

Poliţie târgului Neamţu 
| Chizășiia de față fiind supt adevărata iscălitură de doă ori a jidovului Zeilik sin Elkune, precum însuși în _Presudstvie po- liţiei viind au mărturisit, apoi pe temeiul cererii ci verbal au făcut să încredinţază potrivit formilor. “ 

1853 Mart 3 [. Semaca sardar 
No. 12] 

Secretar Bujor 
pecete : Prinţipatul Moldovei 

poliţia târgul Neamţuflui 1852, 
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CCXIX. 1853 Mart 10. Contract pentru fabricarea a 650000 'cără- 

mizi pentru fabrica de postav a lui M. Kogălniceanu, la Neamţ.    (Arhiva M. I. Kogălniceanu, Bucureşti). 

" Contract 

a - Prin care să face ştiul că mam alcătuit cu dumlui boeriul 

Mihail Kogălniceanu ai face 650000 cărămidă de zid după pruba 

cărămizăi spitalului din târgul Neamţului, cu preţu de 15 lei miia 

" şi să îm mai dei o dimerlie făină de popușoi, una ocă brânză 
3 de oi la îie care mie și care cărămidă am a o face în luncă 

: lângă Dristă cu oameni mei, cu aceasta însă dejmă nam a da, 

A lemne are ami da d. boeriu la arsu cărămizile, adică la fie care 

zăce mii un stânjăn şi eu am a da toată cărămida gata la horn, 

în iastă vară, bani am ai preimi în patru vadele, iară acum, îna- 

“ inte am priimit 1565 lei cari spre întocmai am iscălit; am ru- 

gat şi pe poliţie de au întărit. 

Baroh sân losăi Grosu (Şi în jidoveşte). 

Baroh săn losăi Grosu (și în jidoveşti). 

Poliţia târgului Neamţu 

Contractul de faţă, fiind supt adivărata iscălitură de 2 ori 

a jidovului Buruh săn losup Grosu, precum însuși în presud- 

Ă stvie poliţiei viind au mărturisit, să încredințază potrivit cererii 

p- ce verbal au făcut. 

pe. I. Semaca sardar | pecetea poliţiei 
Secretar Bujor 

! No. 133 

ț | 1853 Mart 10 

; „pe lângă 1565 lei am mai primit încă 1685 lei 
> E 1853 Mart 10 
: Baroh sin losup Grosu (şi în jidoveşte. 

CCXX. 1851 Ghenar 20. Apelul Col. M. Kogălniceanu în procesul 

] cu Nastasă Chitic pentru pământ. 

! (Arhiva M. 1. Kogălniceanu, Bucureşti). 

„Astăzi în doă zăci Ghenar anul una mie opt sute cinci 

zăci şi patru sau primit în canţeleria divanului apelativ jalbă .
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se numeşte Vatopedu, pentru jumătate de sat de Dănești de la ținutul Vasluiului, zicându că le este a lor dreaptă ocină şi mo- şie şi răscumpărătură de la Ana Golăiasă și au fost arătat şi ispisoc de răscumpărătură de la Simion Vodă şi uric de întă- ritură de la Costandin Vodă. Iar călugării de la sfânta mănăs- tire Vatopedu au dat samă cum le iaste lor danie acea giumă- tate de sat de Dănești de la Ana Golăiasa pentru sufletul ju- pănului ei, lui Golăi logofătul și pentru suiletul ei şi a părinţi- lor lor ; şi au arătat şi uric de la bătrânul Petru Voevod, și de la Alexandru Vodă şi de la Ioan Vodă, precum au fost driaptă moşie lui Golăi logofăt şi giupănesei lui Anei Golăiesăi, și zapis de la Ana Golăiasa, cum au dat acea giumăltate de sat de Dă- neşti pentru suiletul lor şi cu mare blăstăm ca să fie sfintei mănăstiri de la titorii lor Golăe logotătu!. Şi au giudecat dom- nia cu tot sfatul său şi au aflat lege direaptă că marturi sântu direasăle rugătorilor noștri călugărilor acel de danie ce au dat Și au făcut singură Golăiasa de cât toate dresăle lui Ionașcu feciorul Andreicăi şi Costin şi sora lui Mărica, îeciorii lui Ni- coară Golăi şi iau dat rămaşi din toată legea şi giudeţul. Și at mai arătat călugării şi un zapis de mărturie de la Irimia Băi: san uricar din velet 7110 Maiu 16, singur pe” sine” scriindu şi mărturisindu cu acel. zapis a lui precum au luat 82 „de taleri de la giupăneasa Golăiasa pentru doao sălişie ce să chiamă Dă- neştii și Faurii de la ţinutul Vasluiului, carele au tost la dânsii zălog denainte jupânului Stroici logofăt şi âceale zapise ce au fst ai tăcut I0r să nu fie Întru nemică şi să aibă a le rumpe, şi sau rugat dumisale lui Stroici logofăt pentru mai mare cre- dință săşi puie iscălitura ; de care Tucru văzând domnie fie acel ispisoc-de”la răposatul domn cel de pâră şi de rămas în zapis 

  

de mărturie de la Irimiia Băisanul uricar, fecior lui Stroici lo- 2 golăt, am socotit domniia me şi am giudecat împreună şi cu * aci boeri mari ce sintu numiţi mai sus, care am fost orânduit domniia me să le ia sama şi au rămas din toată legea pe Toa- der Perşea şi pe Gheorghe Flondor şi pe Trohin Moșuleţ și pe Mărica Ardăroae şi tot neamul lor ca să nu mai aibă triabă cu ace giumătate de sat de Dăneşti nici o dată de acum măcar că arată şi ei o mărturie de la răzeșii ce s'au împărţit ei în de ei fără giudecată ca să nu li să ție nici întro samă împăr- țare a lor, căci sau făcut de cinci, şase ori acea împărţare a lor 
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cu rugătorii noştri Neofit egumen. şi cu tot săborul de la sfânta 
mânăstire Golăe să aibă a stăpâni acea giumătate de sat de 
Dănești pe direasă ce au arătat din tot locul cu tot venitul şi 
această pâră să nu să mai pârască de acmu nici odânăoară în : 
veaci peste carte domniei mele căci sau dat rămaşi acei numiţi 
mai sus, din toată legea. Aceasta scriem. 

u las leat 7233 Octomvrie 3. 

lo Mihai Racoviţă Voevod. 

l. p. domneşti 

Obs. Pentru înţălesul reclamaţiei răzăşilor, dăm primele 5 generaţii 
din spiţa curgătorilor din Costin spătărelul, unde supt literele a, b, c, d se 
arată legăturile de înrudire între răzeşi (Surete ms. [, 51). 

Nicoară Golăe (7100) 

Costin spătarelul, Marica (circa 7128), 

  

    

  

lonaşco Mihalcea, Vasile Grozava 
Perşea | stârp = T. Flondor 

| 
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2 | < | za 3 , 3  Lăbaşco Nastasă 5 3 S Gheorghe E | | 7) Lupul 
Toiana  Gheorhe Maria Şteian Toader Perşea Flondor = Ciorban Bradul  —Ardarie Moşuleţ  — Aniţa 

d 
| Tolana | (4) | i | - 
  

Mihalachi Grigore Ştefana Chirilă Trohin Toma Gheorghe Nastasă. 
Ciorban Ardare = preot Moşuleţ Moşuleţ Perşul Flondor 

2u
e0
] 

diaccnul Ştefan  armaş (c) (b) 

Zamiira Vasile 
— pr. Nec, 
Kogălniceanul 

, Nu se vorbia pe la 1724 de nici un Kogălniceanu în Dăneşti.—Spiţa 
e lucrată la 1827 lulie 26 când s'a tăcut şi țidularul hlizelor răzeşeşti. 

(Surete ms. 1 54).
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CCXXVII. 7246 Noembre 26 (1737), regeste. Dania Stratinei cătră nepotul ei de văr primar Chirilă Moşuleţ. 

„Căci Stratina fata Vasâlcăi împreună cu fiica sa Măriuţa prin zapisul lor din 7246 Noembre 26, toată partea ei ce au avuto de pe mânesa Vasălca au dato dânsa nepotului ei de vară primare lui Chirilă Moşuleţ armaş, curgător din Grozava Mosuliţoae.“. 

(Din anaforaoa marilor boeri din 1817 Iunie 12 (Surete ms. 1, 157). 
Din spiţa aratată de răzeşi la 1817 reiese această înrudire între do- natori (Surete ms. 1, 51). 

Ionașco Perşea 

Grozava Vasilca (surori) 
Moșuleţoae 

Stetan Moşuleţ Stratina (veri 1) 

Chirilă Moşuleţ  Măriuţa (veri ID 
Şi zice zapisul de danie (Surete ms. 1 89): „Şi când foamete făcân- duisă milă mau scos din foamete, iar acmu la neputinţa me el au priimito“ iar mai gios se arată mărimea daniei ; „Şi iau venit mamei Stratinei opt iune fără doi paşi, şi îune de 20 de paşi, şi pasul de 6 palme, cum li s'au venit Şi celorlalte surori“. 

CCXXVIIL. 7247 Martie 5 (1739) laşi, regeste. Cartea de judecată a lui Gr. Ghica Vodă pentru Dăneşti, 

Și cetind dmlor boerii cartea măriei sale Grigorie Ghica Vodă cei din leat 7247 Mart 5 arată că afară din 50 pământuri a Perjului, ce a mai rămâne moșie acelor oameni ce au avut pără la acea giudecată, aceia ori în livezi de pomi, ori în câmp, Ori în pădure să o Sstăpâniască ginerii acelor. vânzători și cu alţi îraţi ce or mai avea; că aşe li sau hotărât giudecata... şi pentru că nu au urmat hotărârea giudecăţii gospod... au rămas mărturiia ră, iar cât pentru casa livada lui Toader Corobană şi cu pădure au rămas să nul mai dejmuiască; şi aşe au rămas priimiţi răzeşii înainte dumilorsale, 
(Din Cartea de judecată a marilor boeri din 1783 lune (Surete mş. I, 58). 

—— 
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CCXXIX. 7247 lune 27 (1739). Ţidularul părţilor răzeşilor din Dănești 
(Vaslui) făcut de Grigore M. Ardare şi Neculai. Tiron vornic de poartă. 

(Surete ms. 1, 10). 

  

  

  

  

Dăneştii 

37 funii şi 10 paşi = 555 stânjăni, Toma Perşa. 

| 
Sus | 39 funii și 10 paşi == 585 stânjăni, Gheorghe sin Lupul 
= Flondor 
99 

funii 

22 funii = 330 stânjăni, Moșuleţăştii, Ardăreştii, Cior- 
băneștii, Brădoaia, Stratina iproci. 

1/. 

jos 
= a mănăstirii Golia din laşi 

„99 
funii       

Obs. In 1817 lunie 24, Nedelcu diac de divan împarte hlizele, ce se 
cuvin pe bătrâni fiecărui răzeş, şi ia ca temeiu hotărârea din 7247 lune 27, 
cum şi zapisele de învoială între răzeşi, făcute în urma hotarnicii din lunie 
27, anul 1739. (Surete ras, |, 3). | | 

Cum se vede din aceste ţidulare, Cogălnicenii din Dăneşti, nu formau 
o unitate răzăşască, ci erau contopiţi cu cei trei bătrâni: Perşul, Flondor şi 
Moşuleţ, 

In altă împărțală nedatată (Surete ms. I, 43), se arată că jumătate de 
sat de Dăneşti veniau 100 de pământuri, şi că s'ar fi împărţit în 4 bătrâni: 
lonaşco Perşea, Grozava Flondoroae, Vasile sterpu, şi Mihalcea, câte 25 de 
pământuri fiecare bătrân. 

In aceiaşi zi Alex. Vodă Sc. Calimah întăreşte împărţala cu neamul 
Flondoresc şi stăpâneau un bătrân şi jumătate (— 37 pol pământuri) iar 2 
bătrâni şi jumătate să-i stăpânească ceilalţi răzeşi după spița de neam. 
(Surete ms. 1, 31).



|       
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CCXXX. 7249 Oct, 27 (1740) Iaşi, regeste. Cartea de judecată a] lui Gr. Ghica Vodă în pâra dintre răzeşii de Dăneşti. 
(Surete ms. 1, 164). 

I& Grigore Ghica Voevod, bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. Facem Ştire cu această carte a domnii meale pen- tru multe pâri şi pricini de giudecată ce au avut de față Gri- gore. Ardari diaconul, şi Chirilă Moşuleţ armaș şi fraţii săi Tro- hin și Ion Moşuleţ și Vasile sin popei lui Ştefan, nepot de sor lui Grigore diaconul, şi Mihalache Ciorban cu îraţii lui şi Tofana fata Bradului cu îraţii ei, ci să trag toţi din Grozava Moșuliţoae, fata lui lonaşco Perşea ce au tost fiica lui Costin spătărel, cu Gheorghe feciorul Lupului Flondor, nepot lui Neculai Flondor, strănepot lui Toader Fliondor, ce a ținut pe Grozava, fata lui Costin spătărelul, ce au fost sora lui lonaşco Perşea şi Mihal- c6i, şi Toma sin Toader Perşea, nepot lui Dumitrașco Perşea, strănepot lui lonaşcu Perşea, ce au fostu fecior lui Costin spă- tărel, pentru jumătate de sat de Dănești partea din sus. de la ținutul Vasluiului, zicând Gheorghe sin Lupului Fliondor şau 

părinţii lor, scriind cum sau împărțit tot satul pe acei 4 bătrâni pe socoteala lor şi pe acea împărțală cere Gheorghe Flondor ca să stăpâniască (vezi Surete ms. Î. 43). 
Iar Chirilă Moşuleţ armaş şi Gligori diaconul şi Vasile și Tofana au dat sama că acel izvod a lui Ion Racoviţă paharni- cul şi acea împărțală ce au fostu făcut n'ar fi cu dreptate făcută ; căci părinţii lor nau știut că giumătate de sat de Dănești, par- tea din gios iaste a mănăstirii Golăia ; deci răzeşii nau îngă- duit să stăpâniască, fiind prepus că scrisorile lui Gheorghe Fli- ondor ar îi făcute cu meşteșug ... sau orânduit cu vornici de poartă să giure, iar Gheorghe Fliondor neștiind nemică nau vroit 

şi Grigoraș diaconul cu neamurile ce se trag din Grozava Moşu- leţoae. 
- In încheere hrisovul spune: „drept aceia de acmu înainte altă pâră între dânşi să nu mai fie, iară cine sar mai scula pen- 
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tru vreo pricină de aceasta să fie de gloabă. și de certare. . 
şi să le fac de la domnia mea dreaptă ocină moşiie stătătoare 
în veci, 

Obs. Pentru legătura de răzeşie între prigonitoarele părţi, să se vadă 
spiţa răzăşească de mai sus, - | 

CCXXXI. 7272 August 15 (1764), regeste. In pricina bătrânului dă- 
ruit de Aniţa Perjul lui Gh. Corobană. 

„ȘI cercetând scrisorile şi după tuate răspunsurile sau a- 
ilat că numiții răzeşi cu zapisul lui Constandin Perjul şi a lui 
Constantin sin Tomei Perjul cei din anul 7272 August 15, trag 
Ja stăpânirea lor 20 de pământuri, cum scrie zapisul, iară 5 
pământuri au rămas partea Perjului acea nevândută şi Toader 
Corobană vrea acele 25 pământuri să le ia la stăpânirea lui, 
zicându cum că Aniţa muma lui Costantin Perjul au dat dânsa 
acele 25 pământuri partea Petrei lui Gheorghe tatălui acestui 
Toader Corobană, pentru suiletul bărbatului ei, dândui numai 
zapisul acel vechiu ce au fost cumpărat Toader Perjul dar ne- 
având dovadă zapisul de danie de la Aniţa muma lui Costandin 
Perjul nu i sau dat ascultare pe gura lui şi sau dat rămas 
pe Toader Corobană că nare dreptate să tragă la stăpânire 
moşiia, fără zapis de danie; şi să stăpânească răzăşii pe 
zapis ce au cumpărat și care sau arătat mai sus; iar zapis a- 
cel vechiu ce au cumpărat Toader Perjul parte Petrei măcar că 
au răspuns Toader Corobană că au tost la un cumnat a lui; 
Luca şi lar îi prăpădit; iară atlândusă zapisul cel vechiu au la 
Luca au la trăținesău preutul Alexandru sau la alții să să ia 
din mânule lor şi să să dea în mânule numiţilor răzăşi şi a lui 
Constandin Perjul ce au la stăpânirea lor acele 25 pământuri şi 
arată în cartea aceasta că au mai răspuns Toader Corobană că 
în zapis acel vechiu este vânzare numai din câmpu iar nu şi 
din livezi şi din pădure şi răzăşii aceştia cer să stăpâniască din 
tot locul, și la aceasta au giudecat că eșindu acel zapis vechiu 

"de îaţă, cum a scrie zapisul aşa vor stăpâni acele 25 'pămân- 
turi, iar mărturia stolnicului Ioniță Cuzea ce sau dat la mâna 
lui Toader Corobană au rămas să nu -să ţie în samă, ajlândusă 
făcut cu greşală ori cu altu chipu, de vreme ce arată în măr- 
turie de giudecată precum în carte gospod de piudecată a mă-
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riei sale Grigori Ghica Voevod, scrie că acel Petrea a vândut Perjului numai 25 Pământuri în câmp iar cu locul de casă şi Cu livezi şi cu Pădure treabă să nu aibă Perjul. 

Din cartea de judecată a marilor boeri din 1783 Iunie. (Surete ms. 
1,57). . 

Obs. Pentru înțălesul acestei danii, iată care e încrăngătura după spiţă: 

lonaşco Perşea, Mihalcea (fraţi) e Utraţi) 
Dumitrașco Perşea  : Petre Dochiţa (veri 1) 

= Grigoraş Corobană Toader Perșea 
Ă == Aniţa | 

(e) Gheorghe Corobană veri (II) Constantin Toma Alex. Ton FI fată Alex, Toader Corobană îa = 
Perşea Perşea(C) preut | (4) =.Luca 8 (a) (8) tată 0 sg Constantin Perşea —P reut Gheorghe b) (răzeși) 

  

CCXXxII. 1765 Februarie 21. Toader Perjul Cumpără 25 pământuri 
în Dăneşti de la T. Corobană. 

pe .. Și întăiu ne-au arătat (Toader Corobană Şi cu gine- resău păr. Gheorghe) cartea de giudecată din 1765 Febr. 21, ce Sânt trecuţi la mijloc 18 ani, iscăliți de dumlor veliţii boeri a- 

„Dănești, ce au fost parte unui Petru Corobană, unchiul acestui Toader Corobană, şi leau vândut lui Toader Perjul. . « 
Din cartea de judecată a marilor boeri din 1783 Iunie. (Surete ms, |, 57) 
Iată încrângătura după spiţă: 

  

5.
 

ai 
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Mihalcea 

al 
Petre Dochiţa 

— Grigoraş Corobană 

  

Gheorghe Gheorghe, Vasilca, Toader 
Corobană „__ Corobană 

CCXXXII. 1779 Iunie 3, regeste. Pentru Dănești. 

„care zapis din 7231 a lui Mitrofan nu să vede, dar este 

arătat la o carte din 1779 lunie 3, de la răpoosatul Vasile Ra- 

zul, fiind la acea vreme vel logofăt, de giudecata ce au iost 

între un preut Neculai Kogălniceanu, ginerele lui Grigorie Ar- 

darie diacon şi între unu Toader Corobană îecior lui Gheorghe 

Coroban, seminţenia Mihalcei pentru opt pământuri din hotarul 

Dăneştilor şi cu livadă de pomi, cei stăpânia acei Toader Co- 

robană, pre care voia acel preut Necului Kogălniceanu ca să-l 

de cu totul afară. . .* 

Din anatoraoa marilor boeri din 1817 luni 12 (Surete ms. |. 158). 

Obs. Din această carte de judecată se arată cum a intrat 

preutul Nec. Kogălniceanu în Dăneşti înainte de 1779. 

Mihalcea, Grozava (îraţi) 
= Moşuleţ 

' Dochiţa 
= Gr. Coroban  Măriuca (veri 1) 

= Ardare 
| | 

Gheorghe Corobană Grigore Ardare (veri Il) 
diacon 

Toader Corobană Zamiira 
= pr, Nec. Kogălniceanul 

(veri III, deci răzeşi) 

Obs. In Creşteri (Acad. Română) pe 1904 pg. 164, între actele 

moşiei Tăcmăneşti, Vaslui se. arată cari au fost înaintaşii pr. Nec, Ko- 

gălniceanu : . 

Costantin 
loan 

  Lupaşco pr. Nec. Kogălniceanu —| 
Vasile 

Apud. Surete ms. LVIII. 588. 

Kogălniceanu —
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CCXXXIV. 1779 Iunie 13, regeste, Cartea de judecată a log. Vasile II 
Razul pentru 8 pământuri în Dănești i | | » = Au mai arătat şi alte cărţi de giudecată din anul 1779 lunie 13 — ce sânt trecuţi patru ani — iscălită de răposatul Va- 

unui Mihalcea, pentru 8 pământuri din hotarul Dăneştilor ce au “ 
arătat că are de pe strămoşul său Mihalcea, şi răzăşii nul în- 

turi şi 8 paşi din sat din Dăneşti, din pariea din sus şi cu li- vadă ce au acolo de pe moşul lor Mihalce. După giudecata ce i. 
au avut cu Costandin Perjul și cerândusă de cătră giudecata de . 
atunci să arăte cartea acea de giudecată, ce era pomenită în Cartea gospod, ca să o vadă. 

El a răspunsu că Cartea de giudecată no are, şi sau cu- noscut că cartea acea domnească au tostu făcută pe jaloba lui. 
Din cartea de judecată a marilor boeri din 1783 Iunie (Surete ms, L. 59), 

se strică.   „-Şi ei au arătat un, zapis din let 7288 de la Gheorghe feciorul popei Ursului şi de la mama lui Tudosca, ce scrie că au vândut 8 pământuri şi 8 pași lui Toader Corobană din satul Dăneștii, partea din sus... partea lui Lăbuşco Antohi, care au a 
dat dânsa popei Ursului, şi cu acest zâpis au cerut să li se dea ” 
acele 8 pământuri la stăpânirea lor ; cari zapis fiind şi tocmit sau dat după dreptate răsutlat Şi nare nici un temeiu. Apoi Si 
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torilor că de au prepus că este ori la dânsul ori la ceilalţi ră- 

zeşi să le facă carte de blăstăm și de vor primio apoi să ră- 

mână în pace de cătră jăluitori pentru acea carte. 

Din cartea de judecată a marilor boeri din-1783 Iunie, (Surete ms. 
1, 59). - 

| CCXXXVI. 7783 lunie laşi. Carte de judecată a mariior boeri în 

pricina dintre pr. Nec. Kogălniceanu şi Toader Corobană pentru 8 pămân- 

turi în Dăneşti. 

Facem ştire cu a&astă carte de ăudecată că sau &udecat 
de iaţă la divan înaintea noastră preotul Neculai kogălnieanul 

i Andrei Moşuleţ diacon i Pahomie zet Perju i preutul Vasile 

Ardarie și alte neamuri a lor, cu Toader Corobană şi ginerele 

său preotul Gheorghe, care pricină a lor după cercetarea ce 
sau făcut de cătră noi întracest chip sau aflat. Toader Corobană 

şi cu ginerele său 'preotul Gheorghe prin jaloba ce au dat la: 

Măria sa Vodă și sau rânduit la noi, au arătat că avânduei 
opt pământuri de moşie în hotarul moşiei Dăneşti de la ținutul 

Vasluiului cu nedreptate le ar fi stăpânind preotul Neculai Ko- 

gălniceanul şi cu ceilalți răzeşi ai lui; pentru care au cerut ca 

să aibă giudecată şi dreptate. De îaţă fiind și preutul Neculai 

Kogălniceanul şi cu ceilalţi răzeşi ai lui sau întrebat ce au a 

răspunde împotriva arătării jăluitorilor şi să arăte cu ce drep- 

tate stăpânesc acele pământuri din moşiia Dăneştii 1)... lar preu- 

tul Neculai Kogălnieanul au arătat zapisul de cumpărătură pe 

toate pământurile ce au avut strămoşul lor Mihalce în Dăneşti 

adică pe 50 pământuri, precum le arată anume în cartea aceasta 

de giudecată, şi arată: că Toader Corobană nare nici o drep- 

tate să stăpâniască acele pământuri numai cu acea carte gos- 

pod de volnicie; şi lau dat rămas dela giudecetă ca să nu să 

amestece la moşie, ci numai casa şi livada să le stăpâniască, 
după cum pre largu arată cartea de &udecată. 

Apoi sau întrebat de cătră noi pe Toader Corobană şi pe 

ginerele său preutul Gheorghe ce mai au a răspnnde împotriva 

cărților de giudecată de sus arătate şi la ce nu se odihnesc?). 

1) Se arată cărţile din 1765 Febr. 21; 7272 August 25, 7247 Mart 
5, 1779 lunie 13 date mai sus supt anii respectivi, - 

2) Se arată zapisul din 7288.



    
  

— 259 — 

Deci fiind pricina precum mai sus sau arătat sau cunos- cut că jăluitorii nau nici o dreptate la ceririle lor şi pentru a- ceasta sau dat rămași 'din giudecată, iar preotul. Neculai kKo- gălniceanul şi cu ceilalţi ai săi săși stăpâniască părţile ce au de pe strămoşii jăluitorilor cu bună pace şi Toader Corobană şi cu ginerele său preot Gheorghe mai mult să nu îndrăznească a se amesteca la moșie, ci numai Toader Corobană săși stăpâ- 

această carte de giudecată la mâna preutului Neculai Kogălni- ceanul şi altor neamuri şi răzăşi ai lui. Aceasta înştiințam. 
1783 Iunie. 

Constandin Roset ve] logoiăt. Neculai Roset vel vornic, Ioan Kanta vel vornic Lascarachi Roset vel vornic 
Obs. Copia scrisă în 1800 Mart 4 de Vasilache Cartul „numai pe unde au fost rupt şi nu sa înțăles sau lăsat loc deschis“, (Surete ms. 1, 57). 

————————— 

CCĂXXXVII. 1794 Oct. 20, regeste. Ţidularul Pământurilor din Dăneşti. 

100 pământuri umblă toată moşiia Dănești, partea răză- șască ; pământul de 20 paşi, şi pasul de 6 palme, om de mij- loc, însă: 

37 pol pămănturi Flondureștii 
62 pol pământuri ceilalți răzăşi ; 
100 pământuri fac. . . însă 

12 pol pământuri Moşuleţeştii 
12 pol pământuri Perjul 
12 pol pământuri Bradul 
12 pol pământuri Ciurban 
12 pol pământuri Ardăreştii, pe 4 feciori, 
62 pol pământuri fac. . . însă 

3 păm. 2 paşi 3 palme Grigore Ardare diacon 3 păm. 2 paşi 3 palme Ştefana 
3 păm. 2 paşi 3 palme Aniţa 
3 păm. 2 pași 3 palme Varvara 

12 păm. 9 paşi 4 palme fac. 
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„Dar să să mai ştie şi aceasta că trei bătrâni ce sânt la 

câmp umblă. drept, iar un bătrân ce este în fundătură, şi e cum- 

părat de la Mihalcea Corobană umblă drept doao pământuri 

- “fiind scurte, unde iaste descălicătura diaconului Grigorie Ar- 

dare t); cât pentru moșiia Răşcani iarăşi s'a făcut arătare şi am 

văzut hotarnica care arată toate pe largu cum și alte scrisori, 

ce sânt toate la mâna lui Costantin Kogălniceanu“,. 

Apud Surete ms. IL. 79. 

COXXXVIII. 1798 Mart 19 regeste. Pentru iazurile din Dăneşti. 

Pr. Grigoraş Flondor şi Ştefan Flondor şiau făcut un iaz 

pe părţile lor de moşie din Dănești. Răzeșii lor Gh. Popa, Mi- 

halache Moșuleţ şi diacon Andrei Moşuleţ, îraţi şi cumnaţi cer 

şi ei parte la iaz. La cercetarea făcută de isprăvnicie se hotărăşte : 

cerându-le să ne arăte de au nescaiva scrisori carisă hotărască 

că vatra iazului este în partea lor, ei au zis că nu au; drept 

aceia cunoscându-se de cătră noi că vetrele de iazuri nu le sânt 

hotărâte prin scrisori a cui să fie, hotărâm că „atât la iazul a- 

cesta cât şi la altele ce vor mai îipe moşia aceasta, să fie cu 

toţii părtaşi, trăgânduşi fieștecare parte din iaz după analoghia 

părței din moşie ce va avea.“ 

Apud Surete ms. 1. 69. 

Obs. lată încrăngătura părţilor: 

Constandin Flondor (răstrănepot Grozavei lui Toader Flondor) 

(a) | 
pr. Grigoraş Ştefan 

  

— Maria . Flondor 

Jon Moşuleţ (strănepot lui lonaşco Perșea, îrate cu Grozava 

(b) Flondoroae) 

Vasile : Tudosca 
Moşuleţ = Popa 

Mihalache, Andrei Gheorghe Popa 

Moşuleţ  Moşuleţ 
diacon 

1) Socrul lui Nec. Kogălniceanu preot, care ținea în căsătorie pe Zam- 

îira Ardarie. Di
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CCXXXIX. Fără dată (după 1800). Casele . din Dăneşti: pe hliza 
Moşuliţască din sus de biserică (4 pământuri), 

1. Preot Gh. Ardarie, 2. pr. Cost. Ardarie, 3. Toader zet 
Donţu, 4. Nec. Dum. Ardare, 5. loan Dum. Ardarie, 6. loan | 
a Dochiţei Ardare, 7. Toader Pruteanu soț Dochiţei Ardarie, 8, 
9, 10. Costandin Loiz, cu feciorul şi ginerele său, 11. Andrei 
Băndoc Ardarie, 12. Toader zât Toader Radu Ciurban. : 

Apud, Surete ms. 1. 65. 

CCXĂL. Fără an (după 1800), Tot țidularul bătrânilor din Dăneşti, 
partea Mihalcei, 

„Socoteala a una sută pământuri, cari fac giumătate de 
moşie Dănești, ce au fost a lui Costin spătărelul. 

100 pământuri, a 20 paşi funia sau pământul, jumătatea 
din sus din Dăneşti, însă 

25 păm. Ionaşco Perşa 
25 păm. Grozava Flondoroae 
25 păm. Vasile, stărpul 
25 păm. Mihalcea, cari fiind mai scurte socotit drept 

unul şi i sa dat 50 pământuri, pe care lea cum- 
părat Toader Perjul în 1783 Iulie. 

-100 

50 pământuri partea Mihalcei; din cari 25 pământuri par- 
tea Aniţăi Perjoae, după actele din 7249 Oct. 23 şi Noembre 20 
însă: 

13 pământuri 12 paşi, pentru cari au întors răzăşii 
banii. | 

8 pământuri — partea lui Nastasă Lăbuşco, ginerele 
lui Mitrofan şi ai Vasilcăi. 

3 pământuri 8 palme partea Aniţăi Perjoae. 
25 pământuri îac. 

20 păm. Costantin Perjul, zapis din 7272 Aug. 15. 
5 „ rămaşi Perjeştilor. 

50 pământuri fac. 

Apud Surete ms. 1. 43. 
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CCXLI. 1807 Iulie 26. Pentru Dănești (țidular). 

„“"Ţidularul Dăneştilor 

(S'a măsurat cu îune de 20 de pași şi pasul de 6 palme 
" de'om de mijloc). 

1). Din piatra Golăii, jumătate din gios, s'a măsurat par- 
tea Moşuleţeştilor 32 tune, păn' în partea Flondureştilor ; însă 

8 îune, 5 paşi partea Bradului. 

8 îune 5 paşi partea Ciorbăneştilor. 
8 iune 5 paşi partea lui Ştefan Moşuleț; însă 

2 îune 15 paşi partea lui Chirilă, o trage Ioniţă, Du- 

mitraşco şi Simina | 
2 iune 15 paşi parte lui Trohin le trage Ruxanda, 

Nastasîia şi Ilinca 
2 tune 15 pași partea lui ion; care aceasta împărţin- 

duse pe 7 feciori, 
8 paşi; diaconul Ardare. 

8 paşi David Moșuleţ. 
8 paşi loniţă Moșuleţ. 

8 paşi Petre Moşuleţ. 

8 pași Catrina, cei trage Sava chihaia. 
8 paşi Irimia, cei trage fiul său Apostol. 

8 paşi Tudosca, cei trage Gh. Popa cu îrații lui. 
8 îuni 5 paşi partea Ardăreştilor ; însă 

2 îune, 1 pas şi 1 palmă Stefânia. 

2 îune, 1 pas şi 1 palmă Varvara. 

2 tune, 1 pas şi 1 palmă Grigore Ardare diaconul. 

2 îune, 1 pas şi 1 palmă, Anifa, care se împarte pe 4 

| traţi, însă 
10 paşi, 1 palmă Joniță Bălăuţă. 

10 paşi, 1 palmă Abaza Simion. 

10 paşi, 1 palmă Trifan Baciul. 
10 paşi, 1 palmă Ghinifa Băboae, care aceasta se 

împarte pe 3 îieciori, însă 

3 paşi, 2 palme pol un fecior. 
3 paşi,.2 palme pol alt fecior. 

3 paşi, 2 palme pol alt fecior, 

33 fune, bătrânul Moşuliţesc ; 
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2) Partea Flondureștilor din hotarul din gios pănă în drep- 
tul pietrei ce este la biserică, au eşit întocmai, 56 fune, însă: 

36 iune partea Flondureştilor. 
6 iune baștina Perjului. 

14 îune 8 pași partea Perjului, însă: 
6 iune în dreptul casei Perjului. 
2 iune, 19 paşi imaș. | 
5 iune '9 pași iazul Perjului, 
14 îune, 8 paşi îac. 

3). Partea Moşuleţeștilor vine 16 fune 15 paşi, însă 
5 fune 12 pași Kirilă Moşuleţ. 
5 iune 12 paşi Trohin Moșuleţ. 
5 fune 12 paşi loan Moșuleţ. 
16 iune 15 paşi fac; 

Insă curgătorii din loan Moșuleţ au de împărţit 11 îune 5 
paşi și anume: 

2 fune 7 pași Gh. Popa cu fraţii lui. 
2 iune 7 paşi David cu îraţii lui. 
2 iune 7 paşi Dumitru Moșulei cu feciorii lui, însă cu 

pol bătrân din Bradul cumpărătură bez 
4 iune 4 paşi din Lăbuşcă 

11 tune 5 paşi fac; însă 

3 îune 7 paşi Chirilă Moşuleţ, la imaș, se stăpâneşte. 
de Ioniţă Donţul, bărbatul Aniţei. 

2 îune 13 pași Trohin Moşuleţ și o stăpânesc îe- 
ciorii săi Rucsanda, Nastasia şi Ilinca. 

1 fune 7 paşi Apostol nepot lui Ion Moşuleţ. 
7 îune 7 paşi fac. 

4). Partea Ardăreştilor 16 îune, 15 pași însă 
4 iune 10 paşi 3 palme Stefana, ce să stăpâneşte: de 

Ioniță Kogălniceanu cu cumnaţii săi 
4 fune 10 paşi 3 palme Gr. Ardari diiaconul îi stă- 

pânește Neculai nepotul său. 
3 fune 3 paşi 3 palme Varvara, care nu trage din 

'Lăbaşcu 
4 fune 10 paşi 3 palme Aniţa ; care se împarte pe 4 

fraţi, însă 
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1 iune 2 pași 4 palme Ioniţă Bălăuţă. ! 1 îune 2 pași 4 palme Simion Abaza. i 1 tune 2: pași 4 palme Triian Baciul. i i fune 2 paşi 4 palme Ghiniţa Băboae. 
a 4 îune 10 paşi 4 palme, îac, 

5). Partea Ciorbăneştilor 8 îune 8 paşi, însă 
5 îune 9 pași în țarină. 
2 tune 19 paşi în imâş. 

8 tune 8 paşi îac. 

6). Codrul se vine 58 tune cu 4 fune din fundul poenii, 

  

însă 
: 21 tune 15 paşi Flondoreștii, însă 
JA 14 une 10 paşi, partea pe bătrân i 7 tune 5 paşi pe pol bătrân. 

21 îune 15 pași îac peste tot partea Flondoreş- : tilor pe 1 pol bătrân, iară | 14 tune 10 paşi analog din codru Moșulățăştilor : 14 tune 10 paşi analog din codru Ardăreştilor. 
7 îune 5 paşi pol bătrân Ciorbăneștilor. 

36 iune 5 paşi îac peste tot. 

aa
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„Şi așa sau încheiat toată moşia lor în Dănești, baştină, 
cumpărătură, imaș şi analog la codru. 

| ” Apud Surete ms. 1, 54. 

i CCXLIL. 1817 August 25, regeste. Un zurbalic în Dănești. 

, In anul 1815 April 2, s'a fost rânduit de cătră domnie ca ! Andronachi Donici vel vornic să facă alegerea hlizelor răzăşești 
: din Dăneşti, ca o urmare a cărţii de judecată dată în această 

pricină. Boerul hotarnic zăbovind Costandin Bulubașă răzeșul jă. 
luitor coseşte întăiu fănul şi de pe -părţile răzeşilor; de aici 
zurbalâc ; se rup hărtiile răzăşilor în număr de 4, şi au mân- 

4 „cat și bătae Cost. Bulubaşa şi soția sa din partea lui Vasile 
i Kogălniceanu, Neculai Dedilescul şi Grigore Munteanul. Dar 
i scrie şi isprăvniciei de Vaslui „că nici cei 40 de răzăși marturi 

aduși de părţi nau mărturisit; cât despre aruncarea copilei jă-
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luitorului în foc au mărturisit că înaintea zurbălâcului iar îi că- zut copila în foc Şi ca iar îi ars picioarele. 
Apud Surete ms. 1. 53, 

Obs. Iată care e spiţa acestui Costandin Bulubaşă din a- nul 1781 Febr. 4, (Surete ms. 1 94, 130) . 

| Ursul banul 
| | 

Sanda . Vasile Sandul. Paraschiva = Negoiţă Banul Bulubaș Berdescul = Halinaș 
Gavril] Neculai Costandin Sanda Negoiţă Bulubaşă 

| 
| | Balaşa, Gherasim, Costandin Ioniță 

Bulubaş 

Ileana, Anuţa 
= Frimu 

CCĂLIII. 1824 Decembre 14, regeste. Sama şiertului al 2-a (Ghe- nar-Mart), a căpitan, Andrei Kogălniceanu, hacul Surugiilor. 
(Apud Surete ms, XL, 106). 

5395 lei 105 bani slertul la sate (3925 banii visteriei + 
1470.105 răsurile). »  dajdia cu răsuri la mazilo-ruptaşi (165.96 bani visteriei + 62.15 răsuriie). 453, 90 cei cu osăbite dări (330 banii visteriei -- 

123.90 răsurile). 

227 ,„ 111 

1016, — Surugii examinia |, Noembre-April, la sate, 55, —  etertul jidovilor ocolului (40 banii visteriei | 15 răsurile). 220 „ —  bejenarii hrisovoliţi (160 banii visteriei -+- 60 
răsurile). 175 „ 50 banii sărei, 

20 „_ —  jidovi banii surugiilor. 
7561 » 116 fac. 
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Obs. Din aceşti bani s'au scăzut 6655.60 bani cheltuiţi de la 1 Febr. 
pănă la 3 lunie. . 

Căpitanul Andrei Kogăiniceanul e feciorul pr. N. Kogălniceanu şi are 

de soţie pe Ileana. 

(Surete XVII pg. XXXI). 

CCĂLIV. 1826 Ghenar 20, regeste. Zapis de vânzare în Dăneşti. 

(Apud Surete ms. XL, 106. 

Constantin Bulubașă cumpără cu 80 lei a patra parte din 

bătrânul Moşuliţesc din Dăneşti de la Simeon feciorul lui Ion 

Moșuleţ. Intre cei ce iscălesc sânt: Cost. Loiz, Jon Kogâlniceanul. 

Peste un an răzeşii vin şi răscumpără cu dreptul de protimisis, 

dând 756 lei de la 4 răzeşi şi anume: Sava Roiu zet Moșuleţ 

(272 lei); căpitan Andrei Băndac (186 lei 24 parale), Cozma 

Popa (201 lei) și pr. Gheorghe (97 lei). 

CCXLV. 1827 April 27. regeste. Fraţii Vasile şi Andrei Kogălni- 
ceânu cumpără cu 180 lei în Dăneşti părţile Ilincăi Isac, 

(Apud Surete ms. XL. 106). 

llinca 1) soţia răposatului Andrei Isac 2) împreună cu fiica sa 

Nastasia 3) cum şi cel de al doile al ei bărbat, Niţă Tulbure 4), vând 

cu 180 lei părţile lor cele au în bătrânul Ardarie de pe soacră 

sa Zmaranda Isac 5), fraţilor Vasile 6) şi Andrei Kogălniceanu, 

căpitan 7) nepoți preutului Kogălniceanu 8). 

După 8 ani răzeşii răscumpără părţile acestea vândute îra- 

ților Kogălniceni şi anume 54 lei de la Ştefan 9), Ioana 10) şi 

Saita 11), cari plătesc câte 18 lei de îrate, iară alte surori Ma- 

ria 12) şi Nastasia fiind măritate departe nu iau parte la răscum- 

părare. După un an — în 1636 Decembrie 27, mai primesc 90 
lei cu protimisire şi anume 45 lei de la vărul lor Mihalachi De- 

dulescu 13) (sterp) şi 45 lei de la curgătorii din Iordache Dediu- 

lescu 14) şi de la Ilinca 15). 

Obs. Pentru înţelesul acestor vânzări şi răscumpărări cu 

protimisire, iată cam care ar îi încrângătura lor :
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_Misihănescu 

Isac Misihănescu 

| 
  

Ilinca Misihănescu 
= Ştefan Mera 

| Nastasia Isac == Lupaşco Kogălniceanu = Zmaranda 5. 

8. Neculai Kogălniceanu preut Andrei Isac 2. = Zamlira lui diacon =—1linca (a). = Niţă Tulbure 
| 

    

| Gr. Ardare 4. (b) 
| 

Ion, Maria Catrina Maria, Nastasia, Ştetan, Ioana, Saita | 7 9 Pedulescu „12, Isac 3.. 9. 10. 11. 

Vasile, Andrei Mihai), Iordachi, Ilinca 
6. capit. Dedulescu 14, 15.. 

7. 13. 

  

——————_— 

CCXLVI. 1827 August 16, regeste. Părţile Kogălnicenilor în bă- trânii din Dăneşti. 

In bătrânul Ardare din 34 fălci, Vasile Kogălniceanu . are 5 fălci, 34 prăjini. lar în bătrânul Moşuleţ din 18 fălci, Toader Kogălniceanu are 29 prăjini. 
(Apud. Surete ms, XL. 106 v.). 

  

CCXLVII. 1839 August 4. Sama ştertului 3 a ocolului Mijlocul (A- pril—lunie). 

1067 lei 79 bani, însă, 
113 lei 79 banii, răsurile mazililor şi ruptaşii. 
55 — 30 — răsurile ruptelor visteriei. 

150 —  baniibiruluist, Gheorghe, la ruptelevisteriei, 558 — 30 — părţile examiniei a 2-a însă 
178.10 mazilii 
266.80 răzeşii 
113.60 ruptele visteriei 
558.50 fac 

  

. 
« 
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190 — 60 cutia, sf. Gheorghe, de la 127 cruci. 
1067 lei 79 bani îac. , 

(Apud Surete ms. XL. 107). 

CCXLVIII. 1829 Octombre 15. regeste., Sama lui Andrei Kogălni- 

ceanu pe siertul al treilea, ocolul Crasna. 

„Banii visteriei cu răsura ocolului Crasna sfert al treilea. 

3406 lei 8 bani după izvoade, daţi în cinci rânduri; însă, 

120 lei rândul întâiu 

414.60 rândul al doile 

812.45 rândul al treile 

687.60 rândul al patrăle 

356.66 rândul al cincilea. 

Se scade cu 24 lei şi anume 15 lei satul Şerbeşti, iar 9 

lei un liude din Dobrovăț. 

Paharnicul Cost. Sion luându-le socoteala, lui Andrei Ko- 

gălniceanul şi Cost. Manta, găseşte un rest de 301 lei 21 bani ; 

la 28 Oct. a plătit şi restul. 

(Apud Surete ms. XL. 107). 

CCĂLIX. Fără dată (e. 1830), regeste. Bătrânul Ardarie din Dă- 
neşti, Vaslui, ” 

„„din 137 paşi câţi arată izvodul că ar fi stăpânind răzeşii 

în bătrânul Ardare din Dănești, următorii răzeși posedau acestea 

20 paşi Vărvara. 

28 „ pr. Gheorghe şi ai lui. 

20 „ Aniţa. 

5, Andrei Kogălniceanu, baştină. 

1, 1,4 » tij cumpărătură de la Bălăuţă. 

18 — Simion Bobul şi ai lui. 

20 — Steiana. 

10 — Kogălnicenii. 

= 7 — Cost. Gore. 

74 4  Deduleştii. 

137 paşi îac. 

Apud Surete ms. XL, 107.
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COL. 17831 Febr. 10, regeste. Kogălnicenii cumpără părți în Dăneşti. 
Zapis de vânzare prin care Zmaranda iata Catrinei, cu fiul 

ei Costandin şi Sandul cu soția sa Maria vând cu 260 lei păr- 
țile lor din Dăneşti verilor lor Kogălniceni şi Dediulești. 

(Apud Surete ms. XL 107 v. 

Obs. lată încrângătura răzeşilor ce vând, ca complectare 
celei arătate mai sus: 

pr. Nec. Kogălniceanu 
= Zamlira 

Ioniţă Maria - Catrina 
Cogălniceanu, „=D. Dediulescu | 

Smaranda, Maria 
| = Sandul 

Costantin 
„CCUI. 1831 Mai 24. Harta Dăneştilor (Surete ms. LV, 236), rădicată 

de Lupul Bantăş vornic de poartă şi T. Spuză căpitan, 

spre miază noapte 
  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

l partea mănăstirii Golia : loc de codru 
2 loc de Codru o tij 
3 Codru “= curături de Vii; codru 
4 Codru it codru 
5 Codru o  Curături de vii — codru 

| _6 Codru o baltă * __curături de vii — codru | & 
2 | 7 Codru > __curături de vii — codru | & 3 3 — Ş 3 |__8 Codru a — codru i 
3| 9 curături de vii codru poiană & 
& [10 curături de vii sat — Sat „poiană S 

11 curături de vii sat m sat poiană 
12 Codru >3 biserica, sat 
13 Hliza Flondu - reştilor 
14 Hliza Moşuleţeștiior, 7 patru neamuri 
15 — sat, Ciorâţa, împresurare     

„Această hartă este închipuitoare de starea locului din trupul moşii Dăneștii de la acest ţinut al Vasluiului, ocolul Mijlocului, fiind întocmai făcută după starea locului; şi savu încredințat. de cătră noi fiind orânduiţi din porunca cinstitei isprăvnicii de am făcuto în anul 1831 Mai 24.« 
Lupul Bantăş. vornic de poartă; T. Spuză căpitan 
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CCLII. 1889. Noembre 30. Casele lui Andrei Kogăiniceanul în 

Dăneşști. 

Simeon Bobul răportueşte privighitorului de ocol Mijloc că 

măsurând locurile de casă în satul Dăneştii a găsit că Andrei 

“ Kogălniceanul căpitan are 55 prăjini pol în vatra satului — bă- 

trânul Ardarie — însă 

22 prăjini. locul casei 

33 „ pol. via cu livada 
55 pol. fac. 

(Apud Surete ms. XL. 107 v. 

CCLIII, 1841 Aug. 4. regeste. Andrei Kogălniceanu e orânduit pri- 

vighitor al birurilor. . 

Visteria Moldovei prin adresa iscălită de Nec. Suţu, minis- 

trul de finanţe rânduește pe căpitan Andrei Kogălniceanul din 

Dăneşti să privigheze 7 sate din ocolul Mijlocul, întru aplica- 

rea a 2 condici trimise pentru: cisluirea sătenilor, banii cutiei 

şi cheltuelile ei. 

Satele peste care e numit privighitor sânt: Focşasca, Tu- 

feştii, Borosăştii, Scânteia, Dămăcuşeni, Petreştii şi Sasova. 

F (Secsia II, No. 6065, şet secsiei Sion spatar). 

(Apud Surete ms, XL. 109). 

CCLIV. 1846 April 10. Zestrele lui Andrei Kogălniceanu. 

Andrei Kogălniceanul s'a căsătorit în 1834 cu Ilinca fata 

lui Andrei Bândoc căpitan. Lui i se dăduse zestre un loc de 

casă în Dănești, în mărime de 64 paşi, cu alţi 3 paşi cea mai 

cumpărat el. , 

- Cum însă de mai mulţi ani socrul său Andrei Bândoc nu 

îndeplinise zestrele date : case în Dăneşti, pământ în Dănești, 

Popeşti şi Glodeni ci alungase de pe moşie oamenii lui An- 

drei Kogălniceanul, pe cari i-au bătut de i-au stâlcit — aceasta 

în 1842 Noembre 29, când Andrei şi Ileana îac jalbă la isprăv- 

nicia de Vaslui. (Surete ms. XL 108), acum el ceruse dreptate.
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Cei 2 orânduiţi: D. Romaşco căpitan şi David Miropanul ra- 

portează privighitorului de ocol Mijloc că au găsit că locul de 

case în Dănești cuprinde 64 pași. 

Obs. lată o încrângătură de neamuri. 

Andrei Bândac căpitan 

  

= Catrina 

Vasile, Maria, Ilinca . Catrina 
Bândac == Andrei — Bălănescul 

Kogălniceanu 
căpitan 

| 
Mihai Protira Zamiira Maria 

  

Bălăneasa = lon = Gh. Codreanul 
Ciureanu postelnicul 
postelnicel | 

lon lordachi, llinca, Catrina, Maria 
Codreanul  Codreanul =— on Popa 

(Apud Surete ms. XL 199). 

CCLV. 1847 April 7, regeste. Un schimb de vatră de iaz. 

Andrei Kogălniceanul şi Grigore Cămărdan schimbă între 
ei în spre Bereasa 11 paşi 2 palme din vatra iazului. 

(Apud Surete ms. XL. 108 v.), 

CCLVI. 1847 Avg. 1, regeste. Ceartă între răzăşii Ardăreşti şi Mo- 
şuliţăşti în Dăneşti. 

Cum răzeşii Moșuleţeşti făcuse vii, livezi şi acarete pe lo- 

cul Ardăreștilor. aceştia fac jalobă la isprăvnicia de Vaslui. 

Ispravnic de Vaslui era N. Râșcanu spatar; el rândueşte pe 

privighitorul de Ocolul de mijloc să cerceteze ; Vasile Goian ra- 
portueşte la 9 August. Cercetarea nu s'a făcut; ceia ce se re- 
petă şi în 1851, când tot răzeşul mazil Vasile Sărbu e rân- 

duit să cerceteze Jaloba o iscălesc acești răzăși: 
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Andrei Kogălniceanu 

Vasile Kogălniceanu frați 

Ştefan Kogălniceanu 

Mardari Dedilescul 

Neculai Dedilescul îraţi şi veri cu Kogălnicenii 
Zamlirache Dedilescul . 

(Apud Surete ms. XL. 109), 

CCLVII. 1848 Noembre 4, regeste. Privileghiile lui Andrei Kogăl- 
niceanul. ” 

Neculai Răşcanu spatar şi ispravnic de Vaslui scrie privi- 
Shitorului de ocol de Mijloc că de oare ce pe Andrei Kogăl- 
niceanul la însărcinat cu alte predmeturi nare al supăra.cu alte 
havalele. In 28 Noembre 1848 Vasile Goian, privighitorul scrie 
vechilului de mazili şi zapciilor din Dăneşti, ca să scutească pe 
Andrei Kogălniceanul de orice alte havalele. 

Apud Surete ms. LX, 109. 

Obs. Unul din aceste predmeturi cu care era însărcinat 
Andrei Kogălniceanu este că în 1848 Ovi. 19, căpitanul Andrei 

Kogălniceanul primeşte adresa No. 6568 a isprăvniciei de Vaslui 

(N. Răşcanul spatar) şi a sameşului ([. Ciure) că va raportui nu- 

mărul dajnicilor morţi de holeră, primind întru aceasta trei rân- 
duri de condici. | 

1) p&ntru birnici, bejenari, hrisovoliţi, căpătăeri şi dezrobiţi. 

2) pentru mazili, ruptaşi şi ruptele visteriei, 
3) pentru patentari cu caliele lor. 

Condicele vor îi sigilate cu peceţile bisericilor, şi vor îi 

iscălite de preoţi, de vornici şi de pasnici. 

Căpitanul Andrei Kogălniceanu, purtându-se bine cu ser- 
viciul său primește un atestat din partea isprăvniciei de Vaslui, 

că în 12 sate a controlat şi scris condicele, în 2 cnige şnuruite 

şi s'a purtat cu vrednicie. 

Apud Surete ms. XL, 109.
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CCLVIII, 1851 Oe. 26, regeste. Anarei Kogălniceanu căpitan e numit privighitor ocolului Mijloc, Vaslui. 

Cu -adresa No. 6270 din 26 Oct, 1851. masa |, sameşia de Vaslui (A. Balș) scrie Ccăpit. Andrei Kogălniceanul, că este nu- mil privighitor al ocolului Mijloc şi săşi aducă actele trebui- toare. 
Apud Surete ms. XL, 109. 

————————— 

CCLIX. 1552 Ghenar 2. Gr. A, Ghica Vodă dă carte de privilegiat lui Andrei Kogălniceanu, | 

|. p. director (No. 66) N. Suţu vel visternic 
"şei caminar Ion Cernacovici 1852 Ghenar 28 No. 32 masa III, - 

„Cercetat de comisia catagrafică“, delegat K. Lelescu. Apud Surete ms. XL, 140, 

————_— 

oz 

CCLX. 1853 Oct. 18. regeste, Ordin administrativ, 

(Apud Surete ms. XL, 110). 
—— 

Surete și Izvoade XXV. 
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CCLXI. 1853 Agust 17, regeste. Vâuzare fără Ştirea răzeşilor. 

Ileana şi Catinca, îetele lui Gh. Codreanu, strănepoate i 

Andrei Kogălniceanu se. jăluesc domnului că fără ştirea lor îra- 
tele lor Ioniţă Codreanu ar îi smomit pe dascălul Ioniţă soţul 

llincăi şi ar îi vândut rău părţile lor din Dănești. El ace o adresă 

cătră Vasile Bândac şi Andrei Kogălniceanul Cumnaţi ca să 

cerceteze pricina. 

(Apud Surete ms. XL. 110). 

CCLXII. 1854 Ghenar 13, regeste. Andrei Kog. căpitan cumpără cu 

500 lei 5 paşi în Dăneşti. , 

Zapis prin care clironomii lui Bălănescu vând cu 500 lei 

5 paşi în Dănești, „din zarea dealului despre Gherghelău până 

în zarea dealului Glodeni zis şi Bereasa“ cumnaţilor Vasile Bân- 
dac și Andrei Kogălniceanu căpitan. 

Obs. Intre cei cei ce iscălesc zapisul este și Vasile Ko- 
gălniceanu, 

(Apud. Surete ms. XL. 111). 

CCLXIII. 1856 Noembre 29, regeste. Pentru o cercetare în Tătărăni. 

- Tribunalul de Vaslui cu adresa No. 3741 din 29 Noembre 
scrie căpilanului Andrei Kogălniceanu să cerceteze pricina Ru- 

xandei soţia răposatului Joan sin Andrei Popa, pentru împresu- 

rare: de pământ în Tătărăni (Fălciu). 

„ (Apud Surete ms. XL, 111). 

CCLIV. 7862 Iunie 22, regeste. Note pentru Dăneşti. 

In hliza Flondurească din Dănești se arată că din 282 pași 
au cumnaţii Andrei Koglniceanu, căpitan şi Vasile Bândac 32 

paşi, pe lângă că mai au | pas, 1 palmă, 4 parmace cumpă- 

rătură.
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Obs. Andrei Kogălniceanul, Neculai Kogălniceanul, Gheorghe Ko- gălniceanu sin Stefan Kogălniceanu iscălesc şi în alte zapise din 1862 luli 6 (pentru pescuit peşte în iazul Dâneştilor care este oprit de neamul Flondo- resc) cum şi Vasile Kogălmiceanul. 

  

. CCLXV. 1866 Februar 24, regeste. Un schimb în Dăneşti, 

Andrei Kogălniceanu schimbă cu Neculai Ciudin şi soția lui Catinca 5 stânjeni în Dăneşti, ca să-și îacă vie pe dânșii. 
Apud Surete ms. XL, 112. 

  

CCLAVI. 1878 Mai 2 Moartea Ilenei lui Andrei Kogălniceanu. 

O notiţă 
„Să să ştie de când sau săvărşitu din viaţă soţiia me /alenu, la anul 1878 Mai în 2, Marţi după răsăritu soarelui şi sau trecut spre știință. Andrei Kogălniceanu“. 
Apud Surete ms. XL. 112, 

Obs. Andreiu Kogălniceanu iscăleşte în zapisul de schimb de 8 prăjini de pământ între Vasile şi loana Popa şatrar în 1878 lune, Asemenea schimbă în 1879 Ghenar 18, cu Gn. Ciobotariu 18 prăjini în Dăneşti din hliza Ciurbănească, 
+ 
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37, 96, 98, 99, 104 (spiţă), 
187 (răposat). 

Cogălniceanu Vasile (Dănești) 
264, 267, 272, 274, 275. 

Cogălniceanu Zmaranda 116. 
Cogălniceneşti, moșii la Prut, 

23. 24. : 
Cogălnic (apa —) 143. 
Colunești 16, 21, 39, 40, 78 

(are 4 bătrâni) 78,80, 136, 
137, 138, 139, 140, 141. 

comandirovca 209, 
Conachi Costachi vornic 187 

188. 
„Conachi Gavril vornic 172, 

condică „s'au trecut la—“ 56. 
Condurachi Vasile 118. 
consulat „gheneralnic — rcsi- 

enesc* 13]. 

Contăș 3 logotăt 14, 16. 
Corciul Apostol 29, 30. 
Coriolan Gh. 2, 

«48
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Corlat uricar 9. 

Corne Teodor 197. 

Corne Costin 229. 
Coroban Alex. preut 254. 
Coroban Grigore 256 (spiţa) 

257. 

Coroban Mihalce 260. 

Coroban Toader 251, 254, 

257, 258, 259. 
Coroban Vasile 247. 
Coroi Ioniţă 144. 
Costachi stolonacialnic 210. 
Costachi Gavril 17 (spiţa —). 
Costachi Grigore pah. isprav- 

nic de Fălciu 92, 93, 94. 
Costachi Ilie stolnic 34; 63 

(vornic) 91 (hatman). 
Costachi Manolachi vel logofăt 

45, 52, 63, 71 (răposat) 87. 
Costachi Vasile ban. 63, 84 

(ispravnic de Fălciu, cămi- 
nar) 96. 

Costandachi lanachi vornic 59, 
62, 87. 

Costandin 2 logotăt 158. 

Costandin diacul 54. 

Costandin vornic deRăbăia 12. 
Costandin vornic de Huşi 16, 

49, 129. 

Coste paharnic 4. 

Costeşti 49, 104, 108, 109, 110, 

129. 

Costicel Ionașco 5. 

Costin spătărel 246 (spiţa). 
Costin Miron comis 10, 11, 14, 

(ceașnic) 17 (vornic). 
Costişor Maria 19. 

Costișor Apostol 19. 
Coşuţeanu Andrei 86.   

Cotu Morii (ocolul —) 228. 
Cozărești 187. 
Cozma parcalab de Neamţ 1. 
Cozma Toma ban 123.” 
Cozma Toma Catrina 123. 
Cozma Elisabeta 156. 
Crasna (apa —) 31, 45; 268 

(ocolul —), 
Crăstea parcalab 4, 73. 
cruci (la dări) 268. 
Crucești 142. 
Crupenschi vornic 60 ; spatar 

şi ispravnic de Fălciu 111, 
113, 124 (2 logofăt). 

Crușevăţul pe Nistru 4, 71. 

Cuciulaţi 59. 

Cucueţi 4, 80 (v. Hărjeștii). 
Culici Alex. pah. 240. 
Cupca (valea — 40, 79) v. 

Rangul). 

Curuivan Tanasă 176. 
Cuza Costachi asesor 209. 

Cuza Dimitrie ispravnic 108 

Cuza loniță stolnic 254. 
Dabija Evstratie Vodă 9. 
Dabija loan 148. 

Dămăcuşeni 270. 
danie 15. 

Daniel Iordachi medelnic. 226. 
Dăneşti 71, 246 (bătrânii din-). 

248, 249, 252 (ţidular-) 253, 
257, 258, 259, 260 (iazul) 
261, 262, 264, 269, (harta-) 
272, 274, 2173 (hlizele-) 275. 

Danul 96. 

Dan protopop 186. 

Dan lanachi 186, 232, spatar. 
Dan Mihai spatar 232. 
Dănăilă 13. .
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Danciul parcalab de Roman 2. 
dări 107: 
Darie Manolachi 134, 147. 
David 9, 12, 18, 37. | 
Dedilescu Neculai 264, 272. 
Dedilescu Mardare 272. 
Dedilescu Zamiiriţa 272. 
Deduleştii 268. 
dejma „a da — în doao“ 53, 

câte 2 zloți de casă — 65. 
departamentul pricinilor din 

lăuntru 240. 
departamentul pricinilor din 

alară 108, 142, 144, 161, 
182, 187, 188. 

desătină, slujba — 190, 193. 
desfacere; comitetul — 131. 
Despot Vodă 5. 
Diaconul, izvodul — 181, 
Diiamandeştii 69. 

dibataţie 205. 
Dumșa visternic 2. 
Dimachi Manolachi jicnicer 69, 

88 (stolnic) 202 vornic. 
Dinţeni 25, 28, 29, 30, 45, 49, 

232, 245. 
divanul apelativ al ţării de jos 

218. 
divanul apelativ al ţării de sus 

226, 227, 234. 
divanul cnejiei Moldovei 66, 

12], 124, 129, 199 (v. Cnejie). 
divanul giudecătoresc a cnejiei 

Moldovei 189, 209. 
Dobrovolschi Ion 190, 
Dobrovăț 268, 
dobândă 30 (cu —) 53 (—cap 

la cap), 63, 64 dobândă din 
zece doisprezece 133; —   

câte 60 parale la sută pe 
lună 144. 

Dobândă Lazor 13. 
Dolhan 6. 
Doljeşti, mănăstire 126. 
domnesc, om — 55, 57. 
Donici Andronachi vornic 264 
Donici Darie paharnic 45. 
Donici Scarlat agă 241, 
Donici Eliza 242, 
Donţu Toader 261. 
Dorohoi, ot— 88, 221; isprav- 

nic de — 135. 
Dosoitei Episcop de Rădăuţi 

48, 63, 75. 
Drănceni 12, 18,37 201, 209, 

228 (— vechi şi noi) 230, 
231 (v. Drănceni). 

Dragan 77 (casele lui—). 
Drăghici doctor 227, 
Drăghici Manolachi 229. 
Drăghina 3, 4. 
Dragomirești 48, 120, 128, 141, 

152. 
Dragoş Pavăl 162. | 
Dragoș Irina 163. (di 
Dragşan spatar 2. 
Drănceni, 199, 204, 246. 
dubasă (pod pe —) 23. 
Duca Gh. Vodă, bătrânul 12, 

16, 17, 21, 37, 84, 89, 90, 140. 
Duca vel visternic 10, 11. 
Duca Ion stolnic 144. 
Duca Grigore paharnic 155. 
Duca Iordachi 156.. 
Duda 182. 
Dumbrăveni. 86 | 
Dumitraşco 86, 200, (sulger) 

205. |
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Dumitru parcalab de Sucea- 
va 4. 

Dumitru (v. Arbure) 225. 
Dimitriu Gheorghe 38. 
Dumitriu Ion diac 168. 
Dumușăni 135, 

Ebergard consul 242. 
Emanuelevici Simon (v. Ar- 

bure) 234. 
Enache vornic de Huşi 8, 22, 

39, 70, 84. 
Enâchi stolnic 90; ban 180. 
Enachi logofăt 85. 
Enachi camaraş 127. 
Enachi diacon 119. 

Enăchiţă loan logofăt 31. 
Enoae Saita 73. 

epitropi 88,65. 
Epureni 85, 155. 

Eşanu Cost. 134. 

Estera jidiavca 269. 

examinia 265. | 
fabrica de postav a lui M. 

Kogălniceanu colonel laTâr- 
gul Niamţului 260. 

Fălciu, ţinutul — 6, 7, 10,11, 
16, 17, (ot-), 18, 20, 22, 23, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 
45, 65, 69, 73, 82, 84, 89, 
98, 109, 114, 124, 132, 142, 

145, 149, 154, 155, 167, 162, 

163, 164, 165, 169, 174, 175, 
184, 189, 197, 199, 225, 230; 
ispravnic de — 34, 92, 136, 
— ocolul Podoleni 162, 171, 
176. 

Făltoești 9, 19. 168, 245. 
Farămoaia 25. 
Făureşti 48.   

Fauri 245. 

Felea paharnic 2, 

Flondor Gheorghe 246. 
Flondor Lupul 246, 248. 

Flondor Grozava 246. 
Flondor Cost. 260 (spiţă —). 
Flondor Grigore preut 261. 
Flondor Ştefan 260. 

Flondoreştii 263, 264, 275. 
Florea Gheorghe 181. 
Florea Maria 181. 

Florea Pavăl 146, 147, 148, 

154, 159, 164, 184, 197,220. 
Florești (mănăstirea -—) 273. 
foaia sătească 230. 

Fote loan ban 180, căminar 
169, 170, 

Frăia Cazacul 6, 8, 9, 10, 12 
14. 

Frătei hotnogul 9, 10, 18, 37. 

iunie (— de 30 stânjeni) 96. 

Gândul C. medelnicer 210. 

Gane Ioniță spatar 127. 

Gaţul lftime 151, 159. 
Gaţul Mihalache 76, 97. 

Gaţul Nechita 35. 75, 84, 89, 
112, 146. 

Gaţul Pavăl diacon 75, 76, 77, 

84, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 
105, 132, 133, 134, 146, 159, 
168. 

Gaţul Aniţa 159. 
Gaţul lliana 146. 
Gaţul Petre carnez la polcul 

catanilor 106. 

Gaţul Saita 134, 168. . 
Gaţul Vasile 124, 134, 147, 

157, 168, 175, 215. 

Găuzeni 105, 120. 
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Gavril uricar 70, 127. 
Gavril ot visterie 53, 54. 
Gavril Mitropoli 108, 129 (şi 

exarh) 124, | | 
Gavrilcea căpitan de Orhei 9. 
Gavriliţă biv Spatar 9. . 
Ghelasie 227. 
Ghelasie Ioan sărdar 156, 
Gheonia 29. 
Gheorghe căminar 162. 
Gheorghe de Barboşi 6. 
Gheorghiţă Ştetan vel log. 17. 
Gherasim călugăr 1. 
Gherasim egumen de Popeşti 

53, 68. 
"Gherghel Nec. medelnicer 65, 
Gherghel Gavril 56. 
Gherghel Cost. pah. 162. 
Gherghelău 274. 
Gherman, podul lui — 53, 
Ghermăneşti 12 (chihae de —) 

18, 35, 36 (vornic de —) 37, 
52, 64, 73,74, 112, 146, 447, 
148, 164, 171, 181, 184, 197, 
205, 211, 220, 236, 239, 

Ghiban Andrei 182. 
Ghica Grigore Vodă 23 (bă- 

trânul), 24, 63, 64, 89, 108, 
„121. 

Ghica Matei Vodă 22, 34, 36, 
„39, 64, 110, 111, 112, 113, 
Ghica Alex. Grigore 53, 54, 

67, 69, 70, 72, 239, 246, 248, 
251, 253, 255, 257, 

Ghica Alex, Grigore Vodă 273. 
Ghica Alexandru logofăt 237. 
Ghica spatar 184. 

  
    

Ghidişăni 6, 7, 12, 15, 18, 19 
.20, 22, 27, 31, 64. 69, 9, 
97, 98, 99, 101, 102, 114, 
131, 142, 144, 161, 168, 197, 
207, 208, 209, 

Giosan Iordache 186. 
Giosan Zaharia 186. 
Giurcan Cost. 118. 
Giuşcă Patraşcu 12, 
Gligoraș diacul 13, 
Gligorcea 6. 
Gligore ceaşnic: 90, 
Gligore leropoleos vlădică 

125, 126, 129, 
Glodeanu Vasile, ispravnic de: 

Fălciu 52, 74, 236 (stolnic), 
239. 

Giodeni 271, 274 (v. Bereasa) 
Goga biv comis 9. 
Goian Vasile 271, 272, 
Golăe Ion logofăt 249, 
Golăe Ana 249, 
Golae Nicoară 249, 250 (spiţă) 
Gonţu paharnic 1. 
Gonţu Ion 49, 129. 
Gonţu Jitime 146. 
Gonţu Pavăl 166. 
Gonţu litode 147, 148, 154, 

164, 270, 

Gordul Ivan vornic de poartă 
26, 39, 75, 76, 78, 79, 82, 
84, 9%, 97, 141. 

Gore Cost. 264. | 
Gorovei Ion diac 153, 164, 174, 

175. 
8ospod „om—cu grele cibote“ 

85 (v. domnesc). 
Greaca 3, 4, 71. 
Greceanul Alex. post. 66.
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Greceanul lancul pah. şi is- 

pravnic de Fălciu 80, 101, 
"102, 103, 105 (răposat) 200 

(vornic) 229, 

Greceanu Cost. stolnic 45, 
Greceanul Nicolae vornic de 

Botoşani 186, 187. 
Grigore preut 9 
Grigore armaş 67. 
Grigore spatar, ispravnic de 

Fălciu 111. 

Grigoriu Iordachi spatar 218, 
238 (paharnic), 

Grosul Lupul post. 117. 
Grosul Iosup 245 jidov. 
Grosul Burăh 245 jidov. - 
Grozav dvornic 2. 

Grozeşti 79, 138 (v. Balta 
- mare) 139, 140, 141. 
Gugeşti 31, 32. 
Gubernschi săcritar 98, 141. 
Gulie Gozav 25. 
Hăbăşescul Gligore vornic 17, 

comis 14. 

Haciul Gheorghe 156. 
Hadaragă lordachi 76. 

Hărăţ, bătrân 228, 
Hariton Ioana 9. 
Hariton Cosma 136. 
Hariton Tofana 136. 
Harlău 47, 54, 59; protopo= 

pul de — 127 ispravnic de 
— 135, 

hartă inginerească 170; — în- 
chipuitoare. 94, 106, 139 — 
făcută cu meşterşugul i ingi- 
neresc 12]. 

Hartenie Ştefan 9..   

Heghedişăni 1, 8 (etimologie) 
Hermeziul Mihai 142. 
Hermeziul Gh. agă 290. 
Herş Leiba zaraf 230. 
hiclenie „a pierdut acel sat 

in hiclenie când și-a pus şie 
nume de domn“ 1. 

Hilip 8. 
Hordemari Toma 134. 
Horjești 6, 8, 43, 80 (v. Cu- 

cueţi). 

Hortolomei Grigore 76, 77, 
(mazil) 95. 96, 97. 

Horştină Ioan 118, 140. 
hotarnici „aduși în taină“ 93 

93. 

_ hotar „am găsil cărbuni şi 
cenușă la piatra de hotar“ 
24; — cu cruce“ 29, 

Hotin 153. 
hotnog 9, 13, 18, 37. 
Hrisoscoleu Aristarh biv stol.- 

nic 24. 

hrisov „Sobornicescu—« 159, 
222, 223. 

Hrubeni 170, 171. 
» Huiban 19 (spiţa). 
Huiban Mihai preut 65. 
Huiban Alexandru 69. 
Huiban Toader condicar 101, 

102 (spiţa). 
Huru parcalab de Neamţ 2. 
Huși 2, '8, (soltuz de—; vor- 
„Mic de —)9, 13, 17, 26, 129, 

162; 93 (Episcopia de—), 
94, 126, 108, 144, 169, 208; 
230 (podgorie lângă bise- 
rica catolică) 233.
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lacob Episcop de Huşi 84, 93. 
94, 100, 102, 103. 

Iacov Mitropolit Moldovei 4l, 
72, 107. 

lacovachi Soltana 187, 188 
(Căminăreasă). 

Ialoveni 18, 19. 
Iamandi pah. 28, (spiţa), 79. 
Iamandi Dim, suiger 130, 166 

(ban). 
lamandi vatav 206. 
Iamandi Gavril postelnic 161. 
lamandi Ştefan 2 pah. 27, 65. 
Iamandi Toader pah. 40, 78 

ginerele lui Nec. Kogălni- 
ceanu pitar, 80 (spiţă) 136. 

Iamandi Toma stolnic 103, 135. 
lamandieştii 83, 160. 
lancul postelnic 4. 
lancul Andrei pah. 39, 78, 79, 

141, , 
larali Panhilie 9. 
lași 3, 4, 5, 6,7, 16, 17, 21, 

23, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 
40, 44 (ot—) 54, 120, 189, 
224 ; Si. Spiridon din — 126; 
Socola școală de acolo 126; 
127 (Mitropolia) 191 (Si. Spi- 
ridon cu metoașele sale), 51 
(bis. Talpalari) 126; măn. 
Dancul 126, măn. Barnov- 
schie 126; ţintirimul bis. 
Talpalari 127 ; biserica To- 
ma Cozma 156, case în Mun- . 
tenime 71, Muntenimea de 
mijloc 142 ; casele sale în 
capătul uliţei Teatrului ve- 
Chi peste drum de casele 
răposatului logofăt A. Ghica 

Surete și Izvoade XXV. 

  

  

237, mahalaoa Talpalari 128 
măn. Bărboiul 121 : biserica 
Banului 128 ; Copou via Ko- 
gălniceanului 230 ; Mitropo- 
lia bis. Sf. Gheorghe 125 ; 
uliţa târgului de jos 127, 
ulița târgului de sus 70 ; uli- 
ţa Hagioaei 71, — ţinutul Ia-. 
şilor 62, 126; Ocolui Bra- 
niştei pe Jijia 106. 

Ichim Vasile 180, 181, 197, 
220. 

Ichim loana 180, 181, 
Ichim Lupu 181. 
Ichim Ileana 181. 
Ichimeşti 45. 
Idriceanul Ion mazil 31, 32, 
Idrineşti 45, 
lica 77. 
lleana 9 — protopopeasa 168. 
Ilie loana 118. 
lieş Alex. Vodă 15, 98. 
ingineri 118, 139, 198 (meşter- 

şugul ingineresc). 
Inochentie Episcop Huşilor 34, 

43, 44, 45, 46. 
loan Vodă cel Cumplit 249. 
loan comis 2. 
loan visternic 4, 
loan preut 15, 66. 86, 143, 

176 (de Răseşti) 177, 22]. 
loan Cost. paharnic 212, 214, 

219 sulger 184. 
loan preut de Gugeşti 31, 32. 
Ioan protopop 52, 68. 
Ion Costachi vameș de Făl- 

ciu 727. 
loan Gheorghiţă 185, 
Ioanichie călugăr 49, 
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lonaşco preut 9, 13 (—de 
Răbaia). 

Ionașco chihae 12, 18 37, (— 
de Ghermănești). 

lonaşco, bătrân din Drănceni 
202, 

Ioniță blănariul 40, 53 (din 
Ghermăneşti). 

Ioniţă preut 136 — din Râchi) 
145, 149, 150, 151, 165, 
166. 

Iordachi 2 logoiăt 45, 162. 

Iordachi Toderaşco (Cantacu- 
zino) spatar 10, 11, 14; 
vel logofăt 48. 

Iordachi camaraş 68. | 

Iordachi medelnicer 127. 
lorga Toader 9. 

losat arhimandrit 126. 
Ipoteşti 86. 

Ipsilant |. Alex. Vodă 102. 
Irimia căpitan 95, 96, 97. 
Irina 18. 

Isac visternic 107. 

Isăcescul Ilinca 118. 

Isăcescul Costantin 119. 

Isăcescul Ştefan 119. 

Isăcescul Toader şatrar 129. 
Isco Iordachi sardar 166. 
ispisoc 21. 

ispravnic podurilor 24 ; — de 

copii 48, — de Fălciu 109. 
Istrati 21. 

Istrati preut 31, 32. 

Istrati Lupul 181. 
lucşăşti 41. 

luraşco 3, 4, 77. 

lureștii 18. 

iuzbaşă 9.   

Izlan contele 241. 

Izmană Paraschiva 181. 

Jijia 106, 116. 

Jora Neculai căpitan 23, 171. 

Jora Toader postelnic 23. 
Jorăştii, 23. 

judecăţi „nu se urmau jude- 

căţile lesne că în lumina- 

tele zilele mării tale“ 55. 
Juverdian Dum. vornic de 

gloată 21, 26, 79, 118, 137, 
141. 

Lăbușcă 263. 

Lăbuşcă Antohi 257. 

Lăbuşcă Nastasia 261. 

lăcuste „au fost lăcuste în a- 
nul trecut“ 197. 

lanţ de îer de 10 stânjeni 138. 

Lăpușna 18, 19, 39, 48, 49, 

78, 104, 107 (ţinut—) 119, 

120, 128, 9 (preoţii cei dom- 
neşti). 

Lăpuşneanu Alex. Vodă, fiul 

lui Bogdan Vodă 3, 

Lăpuşneanu Neculai 78. 

Lascarachi Mihalachi căminar 
209, 210, 213. 

Lazor 6, 12. 

Leca director divanului 229. 

Leiter ispravnic podurilor 24. 

lei bătuţi 6, 10, 12, 13, 33 
(bani gata)., 

Leiba Herșcu zarat 229, 230. 
leitenant-căpitan 234, 
Leizer orândar 133. 
Lespede 13, 

Lepădat 6. 

Leuşeni 228. 

Liciul postelnic 2.
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Leliva, apă 1, (Leleava) 2, 
Liva, Liliva) 3, 5 (etimolo- 
gie) 10 (valea —) 18, 19, 
28, 36, 37, 77, 97 (Leleva) 
132, 178 (Leva). 

Liuban. Hlupov 179. 
Livescu lancu 230. 
Loiz Cost. 261, 38 (paharnic) 
Luca biv parcalab 9, 18, 19 

(spiţă). 

Luca Adam sulger 27. 
Luca Gavril 25. 
Luca Tofana 25. 
Luculeştii 27, 31. 
Luchian 37 (bătaia lui —) 17, 

97. 

Lungani 121. 
Lungul Vasile 132, 137. 
Lungul loana 133. 

Lupa 15. 
Lupaşco Toader 6. 

Lupaşco Ioniţă 103, 
Lupaşco cupeţ 68. 
Lupaşco Vasile 190. 
Lupașco Dimitrie sluger 209. 
210, 213, (stegar). 

Lupul 6 (zet Cehănesei). 
Lupul diac 73, 87. 
Lupul Aniţa 134 (n. Gaţă). 
Măcărescul loan sulger 107. 
magazaoa oştenească la Te- 

cuciu 273. 
Mahomet Sora pașa „a stat 

în casele lui Vasile Kogăl- 
niceanu lângă măn. Bar- 
novschi“ 24, 

Malai Vasile 2 logofăt 17. 
Malachi Sandul 134, 

  

  

Mălăeşti 25, 46, 128, 129. 
Malcoci 106. 
Mălinescu 187, 239. 
Manolachi poruşnic 106; 147. 
Manolachi post. ispravnic de 

Fălciu 163. 
Manole Vasile sardar 162, 
Manole clucer, vornic de Bo- 

toșani 52, 68.. 
Manole Toader 84, 88 (ma- 

zil); sardar 119. 
Manolescu Cost. 68. 
Manta Cost. 268. 
Manu spatar 69. 
Manu Mihai 229, 
Mara 21. 
Mărăşeni 25. 
Marcotă 24. 
Marcu a Babei 228, 
Marcu jidov 68. 
Marcu Simion 148, 
Mardare polcovnic 85, 
Marderos arman 40. 
Maria 18, 
Măriian 52, 73, 
Mărica 3, 4. 
Mariş C. căpitan 123, 124. 
Măriuţa 29. 
Mărșoae 120. 
Mărzea Lazor 13. 
Mărzea Iane cupeţ 70. 
Mărzea Saita 70. 
Mărzea diacul 83. 
Mărzea uşiar 105, 161. 
Mărzeşti 104, 105, (pustiul—) 

141. 
Mărzoae 128. 
Matei D. Cost, 39. 
Mateeni 225, 233 (ot Dorohoi. 
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Mavrocordat Nec. loan Vodă 

27, 29, 98. 

Mavrocordat A. Nec. Vodă 

129. 

“Mavrocordat 1. Alex. Vodă 

100. 

Mavrocordat Alex. 227. 

Mavrocordat C. Alex. Vodă 

90, 92, 93; 94, 96. 
Mavrocordat Cost. vornic 200. 

Mavrocordat loan comis 186, 

mazili ruptași 265, 272 (vi- 

chil de mazili). 

median de boi 135. 

Meleghi Iordachi 178. 

Meleghi Mihai 64, 109, 112, 

113. 

Meleghi Sandul 156. 

Melentie stegar 9. 

Mera, moşie 170—171. 

"Merla 49, 

meseaţă (= lună) 10. 

mezat 208. 

mezupăresii 53. 

Michiul Vasile 198. 

Michiul Andrei 198. 

Mighiul loan căpitan 223, 236, 
239. 

Michiul Simion 141. 

Miclan Toader 25, 28. 29, 30, 
49. 

Miclescu spatar 200. 

Miclescu Scarlai vornic 224, 

Miclescu Gavril vornic 248. 

Micotici Steţco 1. 

Micotici Anuşca 1. 

Mierla ţigan 42. 

Manolachi biv 2 armaș 106. 
Mihalachi Catrina 106.   

Mihalcea 257. 

Mihoci Pătraşco diac 6. 

Mihul parcalab de Hotin 2. 

Milescul Stefan sardar 247. 

Milu Nec. postelnic 173, 218. 

Minih ghinărar rusesc 24. 

Miron vameş 86, 87. 

Miropan David 271. 

Misihănescu 267 (spiţa —). 
Mistreluy Iordachi 177. 

Mistrenii 146. 

Mitrolan 256. 

Mladinul (poiană —) 127. 

moarte „au plătit strănsoare 

şi o moarte de om“ 104 

(un neguţitor armean). 

Mocanu Andrei 134, 158. 

Mogoşești 19. 
Moghilă Irimia Vodă 171. 

Moghilă Simeon Vodă 99, 249. 

Moghilă Cost. Vodă 249. 

Moldavia 1, 7, 17, 29, 34, 36, 
40, 59, 100, 109, 135, 165. 

Moldovan diac 6. 

moscalii lui Minih 24, din vre- 

mea celorlanţi moscali 127. 

Moş Ştefan 12, 18, 37. 

Moșăşti 110. 
Moșşuleţ Trohin 248. 

Moșuleţ Chirilă armaș 251. 
Moşuleţ Andrei diacon 258, 

260 (spiţa). 

Moşuleţ Ion, 260 (spița) 266. 
Moșuleţ Mihai 260. 

Moșuleţ Simion 266. 
Moşuleţeştii 263, 264, 271. 

Moţoc vornic 4. 

Movilă logofăt 5.
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movile, 26 (geamene), 45, 83 
(îngemănate, săpate în vâri) 
128, 

Munteanul Const. ţigan 94. 
scripcar. 

Munteanul Grigore 264. 
Munteanu lonu 73, orăndator 

şi vichil 138. 
Muruz Dim. Cost. Vodă 74, 

76, 78, 107. 
Muruz Cost. Alex. Vodă 109, 

111, 117, 122, 156. 
Mustaţ Stetan 51. 
Mustaţ Cost. 190. 
Nacşa 3, 4, 99, 
Nacul 7. 
Nănceştilor 21. 
Nărnova 33 (apă) 138 (îundul-) 

149. 
Nastea 9, 4. 
Neamţ 59, (ot—), 243 (—uliţa 

„ Prundului) 243 (poliţia —) 
244, 245 (—în luncă lângă 
Dărsta); parcalab de— 1 
mănăstirea — 126, 191. 

Nechita vornic de Ghermă- 
neşti 36, 84, 

Neculai cămăraş deizvoade 45. 
Neculai aprod 58. 
Nedelcu Mih. 118. 
Nedelcu Ilie 119. 
Negel 79. 
Negești 170, 171. 

Negoeşti 27. 
Negrea parcalab 73. 
Negre Lupul 76, 77 (mazil—). 
Negre Cost. 226. 
Negrilă parcalab 2, 3, 4; 77 

(paharnic).   

Negrul Danciul 2. 
Negrul Iordachi 199, 203. 
Negrul Postul 202, 203, 228. 
Negrul Lupul 202, 203. 
Negruşa 18, 19. | 
Negura Luca 101, 198 (clucer). ! 
Neofit egumen la măn. Golia 

248, 250. - 
Nicu Gh. polcovnic 220, 
Nica Alex. paharnic 13. 
Nica Gh. polcovnic 185. 
Nicoriţă vornic. 6, 81. 
Nistrenii 207. 
Nistrina Oprina 176. 
Nistru 4, 77. 

Novaci 176, 198. 
Oană sluger 129, 27 (rădiul-). 
obiceiul pământului 145. 
oblastia Basarabiei 137, 142, 

153, 181. , 
Odobeşti sat din sus de Huşi 

8, 171, 183, 198, 245. 
Odobeşti (vie la—) 171. 
ojivit „sau—“ 4. 
Oneştii 27. 
Onoirei Ioniţă căpitan 76, 77, 

95, 96, 97. | % 
Oprina 129, 166. 
orăndatori 137. 
Orăşeni 48, 87, 121, 123. 
Orgoeşti 172. 
Orhei 143 (o0t—) 19 (căpitan 

de—) 121 (judecător la—), 
152 ţinut, 183. 

Orţăştii 241. 
Ostahie 9. . 
ostavnoi de gloată 234. 

„osteneala 20 „va lua aprodul 
parale de cea osteneală“141. 
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oştirile „începându-se —“ 81. 

Oțel Lupul 177. 

Oțel Toader 173. 

Păcurar 66. 

Pagul Ștefan iuzbaşă 9. 

Pagul (la —) 23. 
Păhneşti 6, 31, 43, 80, 81,82, 

(bordei făcut în —) 184, 
196). 

Paladi Teodor stolnic. 10, 11. 

Paladi Ion vornic 59, 62, 87, 

226. 

Panaiti Iordachi camaraş 67. 

Pangrati P. med. 104; 218 

(căminar). - 

Panhilie 9, 16 (biv. stolnic). 

Papaiil Alexandru 161, 168, 
208. 

Papaiil Anastasie căminar 131 
132, 142, 144, 161, 209, 238. 

Păpăuţi (hramul Si. Neculai 

de la Botoşani)53, 68, 126, 

239. 

Papuc Ştefan 9. 

paragratie 221. 

Părsteşti 65. 

Pârvul lon 40. 

Pârvul Alex. 69. 

Paşco comis 4. 

Păuleni 62. 

Păun Soltana sărdăreasa 229, 

230, 236, 237. 

Păun Neculai 182. 

Pavăl diacon 65 ; 85 (ierodia- 
con). 

Pavăl logofăt ot Epureni 85. 

Penişoara Iordachi 181. 

perilipsis 22, 98. 

periusie 132.   

Perjul Costantin 254, 257, 261. 
Perjul paharnic 258. 

Perşea Dum. 247 (spiţă), 248. 

Perşea Toader 248. 

Perşea lonaşco 246, 248, 251, 

(spiţă) 255. 

peşin „bani — “ 168. 
Petcul 105. 
Petir Podoleanu şoltuz ot 

Huşi 8. 

Petre medelnicer 3, 4, 130, 

166. 

Petrești 62, 270. 

Petru Vodă Rareş 1, 2, 9,76, 
249, 

Pilat Gavril vornic de poartă 
23, 33, 34. 

Pleşescul lon 187, 188, 224 

(sardar). 
poclon „slujba — steagului“ 

56. 

pod pe dubasă 23. 

vad de pod 170. 

pod umblător 170. 

podgorie la Putna 225. 

Podoleni 19. 

Poiceștii 79. 

pol 96, 207. 

polc „polcul Catanelor“ 106. 

poliţă 229. 

pomeşnic 121. 

Ponceşti 103, 107, 135 (vor- 

nic de —) 138 (v. Rangu). 
Popa Cost. 185, 197. 

Popa Cozma 266. - 
Popa Neculai 168, 197. 

Popa Gheorghe 261, 263. 

Popa loniţă 147, 274. 
Popa Andrei 274.
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Popa Ruxanda 274. 
Popa Vasile 147, 168, 179, 185 

201, 213, 214, (vechil) 219, 
220, 224, 275 (şatrar). 

Popa loana 275. 
Popa diac 16. 
Popa Mihai 64, 9, 109, 110, 

112. 

Popa Panaite post. 201, 219. 
Popăscul Vasile log. 67. 
Popăscul Ștefan vornic de 

gloată 33, 34. | 
Popeștii 23, 271. 
Popovici Dim. uricar 2. 
Popovici, director 210, poruş- 

nic 106. 
posledui (a-) 34 (s'a poslă- 

duit) 38, 119 (poslăduită) 
120, 121, 200, 209 (posle- 
duindu-se). 

Postolachi spatar 247. 
Postul Ion pah. 274. 
Potârcă Iitodi 157, 162, 163 

220. 

Potârcă loan 157. 
Potârcă Irina 162, 163. 
Potârcă Smaranda 162, 163, 
Potârcă lftime 220.. 
Potlog Gavril vornic de poartă 

170. | 
pravilă „după —“ 70. 
predmeturi 272, 

predpisanie 210. 
predstavlisi (a —) 233. 
presudstiie 16, 21 209. 
preț „drept un cal preţeluit 

30 lei 9, drept 2 lei şi 2 
taleri bătuţi, 12, drept 2 boi 
de negoţ și 2 taleri 12, un 

, 

    

suilet de ţigan drept 120 lei 
42, câte un leu venitul mo- 
rii pe 2 ani 58, pentru un 
băiat de țigan 35 lei, iar 
pentru o fată de ţigan 25 
lei 100, câte 10 lei stânje- 
nul 166, câte 20 lei stânje- 
nul 120, 160, 175, 176, 177, 
câte 21 lei şi 6 parale stân- 
jenul 133, 185, câte 25 lei 
stânjenul 147, 163, 164, 174, 
184, câte 37 lei stânjenul 

147, 
protecsie 131. 
protimisis 167 (până la văr 

al doilea), 87, 119, 200, 208, 
216. 

Prisăcani 109. 
procit „vel logofăt“ 75, 
protezmie 128. 

Prut 21. (despre —) 23 (la—) 
44 (pe —) 54 (malul —) 71, 
78 (peste —) 121, 128 (vad 
de moară) 135, 138, 141 170 
(Pruteţul 'matca cea veche 
a —). 171, 228 (trăitori îna 
Sstânga—). 

Pruteanu Toader 261. 
publicații 159. 

Pulbereni 18, 19. 
Pulberoae Gaiiţa 51, 73. 
pustiu (loc —) 114. 
Putna 62, 225. 

Puţintelul Postolachi 51, 71. 
Răbăia, movilă şi sat 23, 24, 

169, 170 (drumul cel mare 
ce merge pe la movila Ră- 
bâia); pe din sus de Răbăia 
ce se numeşte partea Merei) 
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172, 12 (vornic de—) 13 

(onaşco de —). 

Răcătău, apă 62. 

Racoviţă Dum. hatman 79. 

Racoviţă lon comis 17; pa- 

harnic 246, 253. 

Racoviţă Mihai Vodă 19, 20, 
21, 22, 23, 27, 64, 81, 9%, 

112, 113, 247, 250. 

Racoviţă Neculai hatman 8, 

10, 13, 15, 17, 80,81. 

Racoviţă Radu vel logotăt 36, 
38. 

Rădeni 62. 

Ramandi Alex. 16 uşier. 

Randa stegar 126. 

Rangul 106 (strămoşul n6s- 
tru —) 139. 

Rangul Avram 118. 

Rangul Marcu 25, 118, 119, 
140. | 

Rangul Toader 25, 118, 142, 

Rangul Ioniţă 140. 

Rangul Vasile 21, 66. 

Rangul Măricuţă, 66. 

Rangul Gavril 21. 

Rangul, valea lui — 16, 21, 40, 

79 (v. Cupcea) 103, 107, 118, 

119, 120, 135, 141,151, pă- 

răul — 107. 

Rangul moşie 137, 141, — loc 

de prisacă 106. 
Răpile 71, 77, 89, 93, 136 (Ră- 

Chi), 145, 149, 150, 151, 165, 
166, 178, 184, 206 (Răchi) 

211, 223, 236, 245 (v. Seri- 
vuleni). 

răsuri, casa —193, 265, 268. 

Râșca 6, 84.   

Răşcan lordachi vornic 173, 

Râşcan Nec. spatar şi isprav: 
nic de Vaslui 271, 272. 

Rășeşti 170 171, 176, 177, 221. 

Raţă lon 29. 

Raţă Timoitei 29, 30. 

Raţă Mitrotan 29. 

răzeş de Tudorceni 24; 55 

sunt şi răzeș şi rudenie). 

Razul Vasile logolăt 79, 83 

(răposat) ; hatman 87, 139; 

140, 256, 257. 

răzvrătire „în vremea răzvră- 

tirii trecute 173. 

Roman vornic de gloată 17. 

Roman (ot —) 41 ; 126 (Epis- 

copia —). 

Romaşco Nec. 174. 

Romașco D. căpitan 271. 

Roset Andrei log. 30. 

Roseti Catrina vorniceasă 80, 

82. 

Roset Elenca vorniceasă 199. 

Roset Cost. log. 259. 

Roset lordachi visternic 81 ; 

199 (postelnic) 200; 202; 

(vornic) 204 

Roset Lascar 227, 259 (vor- 

nic). 

Roset Matei spatar 169, 170, 

172; hatman 180, 190, 196, 

198, 199, 200, 202, 204, 206. 

Roset Smaranda hătmăneasa 

202 204, 208, 723. 

Roset Neculai vornic 108, 259. 

Roset Răducanu 232. 

Roset Scarlat 203, 205 (spa- 

tar).
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Roset Ştefan vel logofăt 43, 

'52, 54, 62, 80, 87, 258 (ră- 

posat). 

Roset Vasile hatman 59, 62, 

173, 208. 

Roseteştii 82 (spiţa). 

Rosia „protecsie rosienească“ 

131, Consulatul împărăției 

Rosiei 241. 

Roşca Dum. vor. de gloată 13. 

Roşca Simion 6 

Roşieci 206. 

Rugină Stratulat diac 10, 16 

(uricar) 17. 

ruptaş 54. 

Rusul vornic de gloată 17. 

Rusul Alexandru ispravnic de 
Fălciu 102. 

Satir Sandul 157, 162, săcri- 

tar (— gubernschii) 141. 

Satir Gheorghe 157. 
Safir loana 157. 

Saita 49; — protopopoae 220. 

Sandul stegar 48. 
Sandul preut 67. 

Sânzănii 120. 

Saranda 25. 

Sărata 12. 

Sărbu Vasile 271, 

Sărghie Vas. dascal 176, 

sărindar la biserici. 115. 

Sasova 270. 

Sauceniţa 235. 

Saule Dum. 118. 

Scănteia 270. 

schimb de moşii 62. 

schimbături 42. 

Schiopanca 106. 

Scorpan 227.   

Scorţăscu Andrei 144. 

Scorțăscu Saita 232. 

Scorţăscu Zamiira 126. 
Scorţăscu 119,141 (gubernschii 

săcrilar). 

Scorţăşti 27. 

Scridoneasa 15. 

Scutariul Andrei Macovei 159. 

Scripco. Spiridon 2, 19 (Bră- 

nişteriul) 36, 38, 64, 71, 110, 
172. 

Scripco Pavă! 2, 3, 4, (v. Bră- 
nişteriul) 76, 77. 

Scripco Ana 2 (etimologie). 
Scripco Luchian 11, 90, 92, 96, 

112. 

Scripco Miron 11, 17, 37, 112, 

Scripcă (movila lui—) 171, 

175, 207, (bătrânul) 211, 221. 

Scrivulescu Dragoş 2, 77. 

Scrivulescu Stana 2. 

Scrivulescu Ana 2. 

Scrivulea Iica 2. 

Scrivuleni 2 (etimologie) 11, 

18, 19, 20, 22, 25, 29, 34, 

36, 37, 39, 64, 75, 76, 77, 

84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 109, 110, 111, 

112, 113, 124, 132, 133, 

139, 143, 146, 147, 148, 

154, 157, 158, 162, 163, 164, 

168, 174, 175, 176, 177, 178, 

179, 181, 182, 184, 185, 197, 

198, 201, 205, 206, 208, 210, 

211, 213, 214, 215, 216, 218, 

220, 221, 222, 225, 230, 231, 
236, 245, 

Secul, mănăstire 126, 191. 

Semaca lon, sărdar 243, 244. 
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Serafim, Episcop de Huşi 8. 
Siechiu 153. 

Siredelul 79. , 

Sigara Stetan căminar 156. 
Silion Teodor medelnicer 86. 

“Simion 3, 4, 51, 73. 

Simion Petru med. 77. 
sinetul 203. 
Sinica 29. 

Sion C. pah. 268, 270 (spatar). 
Sitoae, pârău 97. 

Ssluger 129. 
slujba stăpânirei 57. 
Soci 62, 104. 

Socrujăni 135. 

Soironia 3, 4. 

Solomon jidov 52, 68. 

soroc gospod 27;— în 6 luni 

30, 66, 113, (iară li s'au 
pus soroc) 151. 

Soroca 1, 105. 

Spărieţi, podgorie la Putna 
225. 

Spănu Simion, 130, 145, 150, 
165, 166. 

Spănu Tofana 130, 145, 149, 
150, 165, 166. 

Spuză T. căpitan 269. 

Stamatie vel postelnic 10, 11, 

14, 17, 23, 226, (director). 
Stana 77. 

Stanciul Vasile 234. 
Statie diac 19, 77. 

Stefan Vodă cel bătrân 108. 

Steian dascal 134; — diacon 
155, 159. 

Stefana 155. 

stegar 9, 48. 

Stere 226.   

Stoian Toader 176, 221. 
Stoian lon i76. 

Stoian Stefan 176. 

Stoica-Toader 175. 
stolonacialnic 154, 201, 205, 

210, 239. 

Strămtura 104. 

Stratina 251. , 
Stroe Ion, ruptaş 54. 
Stroe Dumitra 54. 

Stroici vel logofăt 99, 249. 

Sturza spatar 161; vel log. 131. 
Sturza Cost. vornic 224. 

Sturza Dim. log. 99, 102, 120 
(vornic). 

Sturza Gh. logofăt 107 (ră- 
posai) 108. 

Sturza hatman 44, 
Sturza lon vornic 54, 66, 69, 

239, 255. 

Sturza Sandul Ion Vodă 132, 

172, 

Sturza Lascar vornic 172. 

Sturza Scarlat vist. 107. 

Sturza Mihai Vodă 210, 213, 
218, 224, 

Sturza Mihai vornic 45, 87, 

128 (logofat, răposat). 

Sturza Sandul vel log. 24, 
248 (ban). 

Suceava 55, 66, 135 (mazil 
" de—). 

“ Suleni 6, 170. 
sulger 88, 

Suţu Grig. Mihai Vodă 158, 
165. 

Suţu Nec. vist. 271. 

Suţu Maria 161, 

Suţu Alexandru 225.
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svini (= porci) 191. 

Șacovăţ 127. 

Șăndreni 53, 54 (—pe Prut). 

Șandru ispravnic de copii 48. 
Şeptelici hatman 13. 

Șişcani ot Fălciu 185. 

Şlicariul Toader 134. 
Șopărleni 5, 8, 9, 10, 12, 13 
(—umblă pe 4 bătrâni) 15, 

16, 17 (din sus de Huşi) 18, 
37, 64 (valea —) 81, 169, 
170, 171, 172, 173, 181, 189,” 
196, 198. 

Şopărleanul Neaga, 11, (spiţa) 
v. Troeneşti. 

Știoborăni 198. 

Șuteşti (v. Bălăniasa) 21, 26. 
şuvăi (a—) a îmblat şuvăind 

57. | 

Tăbălăeşti 12, 13. 

Tăcmăneşti 66. 

Tacu Nec. jicnicer 218. 

Talabă pan. 2. 
Tălăeşti 26, 27 (măsorişte) 49, 

81, 107 (moșie domnească) 
108, 128. 

taleri bătuţi 12, 18. 

taleri cărjovi 19, 36. 

Talpă Nec. comis 88. 

Tălpăeşti 64. 

Tanasă 9. 

Tarşinul Dumitru 110. 

Tarşinul Paraschiva 40. 

Tarşinarul Cost. 40. 
Tassinar Gheorghe 40, 41 (e- 

timologie). 
Tatarii (arzând casele la vre- 

mea —) 321, 161 (aproape 
de locul unde trăiau —). -   

Tatarul lordachie 163. 

Tatarul Vasile 163, 164. 

Tătărăni 274.” - 
Tăutul lan paharnic 26, 121, 

128, 129, 139, sulger 30, i 
ban 30, vornic 172. 

Tăutul Cost. 117. 

Tăutul Simion 117. 
Tăutul Gheorghe vornic de 

poartă 120. 
Tăutul Vasile mazil de Su- 

ceava 135. 

temnița 182, 208. 
Tenie Vasile vornic de poartă 

189, 198. 
Teodoru Cost. caminar 212. 
Teotan vornic 58. 

Tescureni 135. 

Timuş Vasile 72, 84. 
tinhuz, 116. 

Tinteşti 6, 43. 
Tiron, popă domnesc la Lă- 

puşna 9. 
Tiron Nec. vornic glotnii 33; 

34, 212. 

tiutin „grădină cu —“ 20, 
Toader condicar 19, 69; — 4 

diac 23, 24. 

Toader logofăt 2, 3, 4. 

Toader stolnic 2, 9. 

Toader de Drăceni 37. 

Toader diacu 170. 

Tode 4. 

Toderaşco 9, 16 (spatar). 
Totana 9. | 
Totfler Gh. 198. E 
Tohan Tudora 16. 
Toma paharnic te. 

Treschie diacon 9. 
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Troenești 10 (v. Şopărleni). 
Trofin Mărica 130. 
Trofin Marga 130. 
Trohin Tudora 130. 
Trohin Cozma 177. 
Trutimov Măriuţa 161. 
Trufimov stolnic 201, 203. 
Tuiescul 178. 
Tuieşti 270. 
Tudoran 13. , 
Tudorceni 23, 24, 170, 171. 
Turbatul Nec. 76. | 
turcească ; țării — 27, 

Turci, 62 (lei). 
Ţămban Pantea 25. 
Țămpău Gh. 9, 10. 

Țarigrad 45, 55. 

Ţărțărău lon 182. 
Ţărţărău Vasile 198. 
țigani „regula pământului la 

împărţitul ţiganilor“ 199. 
țircovnic 9, 

ucaz 137, 141. 

Udrianu Tanasă, ţigan 99. e 
Ugle loniţă 147, 168, 179. 
Ioniţă Tomiţă 148. 
unde a fost feciorul lui Dragoş 

(v. Brăteni) 3, 4. 
uric sârbesc tălmăcit moldo- 

veneşte 110. 
Ursachi visternic 14, 16, 17. 
Ursoian Cost. sărdar 139, 

141. 

Ursul hotnog 9. 
Ursul vornic de gloată 16. 
Ursul banul 265 (spiţă —). 
Ursul Gavri!?2 spătar. 
Ursul Gheorghe 257. 
Urzăşti 169. +70, 171.   

Veatreş vornic glotnii 16. 
vadea „a trecut —“ 134, 164. 
vamă „multe poduri păgu- 

besc vama gospod 23. 
Vânzare „a întors vânzarea“ 

13. 

vatav za aprozi 58. 
Varaticul, schit 91, 126. 
Varnav Alecu spatar "224. 
Varnav Ion. 

Varnav Pascal 63. 

Varnav Miron 54. 
Varnav Petre, vornic de Bo- 

toşani 186, 187. 
Vârnăveştii 86. 
Varvara 3, 4, 51, 73. 
Vascan parcalab de Coinar 4. 
Văscul Ioniţă 62, 154, 220. 
Văscul Pascal 62, 
Văscul Grigore 146, 147, 148, 

154, 159. 

Văscul lftime 154. 
Văscul Ştefana 155, 159, 220. 
Văscul Vasile 157, 159, 186. 
Vasilachi Panaite 214, 219. 
Vasile 8, 37 (de Brăteni). 
Vasile vornic ţării de sus 14, 

16, 

Vasile diac 82. 

Vasilca 256. 
Vasile Vodă Lupul 6, 7, 37, 

38, 98, 101, 112, 119. 
Vasiliovici Manole 229. 
Vaslui 66, 174 ; sămeșşia de — 

273, ținut — 185, 273; pri- 
vighitor de ocolul Mijlocu- 
lui 272, 273. 

vataş za pruzi 58. 
vatav 177 (— Pomârlei).
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Vatopedu 249. 
vecinătate „să se îndrepteze 

de vecinătate 22, 99. 
Veisa Iacovachi spatar 218. 
Veisa Ion 25. 

Veisa Vasile spatar 224. 

Veisăşti 16, 21, 118, 119, 139, 
140, 141. 

Velişco Dum. medelnicer 17. 
Verbole 137. 

vichil 10. 

Vlad parcalab de Hotin 2. 
Vlădoianu Ecaterină 237, 238 

(născută Ghica). 
Vlaicul 5. 

Vlasie 9, 12, 18. 

vnuc (nepot) 6. 
Voicu 7 (până la locul lui 

Voicu) 16, 98. 
volnicie „carte de —“ 258. 
vornicie de aprozi 236, 190. 
Vrabie Pascul 52, 73. 

Vrăbieni 27. 
Za (== de) „vataş za aprozi 

58, 

Zagură Dum. 239. 
Zaharia căpitan 32, 33, 34, 45, 
Zaharia Iordache 95. 

Zaharia llie 91. 
Zaharia lon 148. 178. 
Zaharia Vasile 119. 
Zaharia uricar 40, — ţârcov- 

nic 9.   

Zăhoreni 135, 

zălog „am (un zălog o vacă“ 
37, 53, 249. 

Zanfira 40, 49. 

Zaniirache 159. “ 
Zanetos 65. 

zapciu „a pus zapciu unvor- 
nic de poartă“ 48 — cu 
grele cibote 152, 272. 

zapis cu meşterşug 19; — de 
schimbătură 41 ; — sărbesc 
ce este la mine. 105. - 

Zaroh armanul 40. 

Zbăneşti 228. 

Zbărnă Pavăl 203. 

Zbărnă Zasile 203. 

Zberoaia 120. 
Zbiarea parcalab de Roman 2, 
zeat (= ginere).  --” | 
zeace „a luat de-a zecea“ 15, 

20, 22, 23, 25, 248. 

Zeilik Elcuno 243. 

Zeiceşti 54, 55, 59, 

zemli nijnei i vişnei 17. 
zestre 161. 

„Zi, „la zi“ 3l a pus zi la sfân- | 
tul Dimitrie 85, zi de soroc 
141. 

zloți tătărăști 1. 
Zosin Toader șătrar 126. 
zurbalâc 264. 

 



TABLA DE MATERII 

7037 Mart 25 (1529) Huși. Petru Vodă Rareș întăreşte 
lui Pavăl Scripco Brănişteanul cumpărătura. ce a 
făcut în Heghedişeni, pe apa Lilivei, cu 130 zloți 
de la Anușca sora lui Steţco Micotici; tot lui îi dă 
danie satul Cobălia la Soroca 

7040 (1532). Mart 14. Suceava, (regeste). Pătru Vodă 
Rareş întărește lui Spiridon Scripcă satul Scri- 
vuleni pe apa Livei . 

7067 April 8 (1559) Iaşi. Alexandru Vodă Lăpuşneanu 
întărește schimbul între nepoţii lui Negrilă parca- 
lab, dănd Brătenii de pe apa Lilivei pentru Cruşo- 
văţ pe Nistru . . . . 

7071 (1563) regeste. Pentru Rapile 
Fără dată de an şi lună, 6 zile (cătră 1040-7148). 

Necoriţă din Tinteşti cumpără cu 70 lei un bătrân 
din Șopârleni, de la Ionașco Costiceanu 

7151 April 28 (1743) lași, regeste. Vasile Vodă scrie 
carte la Gheorghe şi Lazor de Barboși să oprească 
pe Nacul de pe moșia lui V. Cogălniceanu din 

“ Ghidişeni 
7155 Mart 3 laşi (1647) Vasile Vodă "aa carte Lupului 

Bogza să oprească oamenii de pe. Ghidişeni de a 
se mai hrăni pe moşia Bogzei 

7164 Mai 24 Huși (1656). Nec. Racoviţă hatman cum- 
pără cu 50 ughi în Odobești, părţile lui Vasilie, 
nepot Frăei din Şopârleni 

7170 Iunie 20 (1112) laşi regeste. Istratie Dabija Vodă 
întăreşte Lucăi parcalab mai multe cumpărături fă- 
cute în Odobeşti, Fălioeşii şi Șopărleni la Fălciu 
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7172 luni 20 (1664), regeste. Istratie Dabija Vodă în- tăreşte Lucăi parcalab cumpărăturile făcute în Făl- 
foeşti . CR . . . 7173 April 22 (1665) Iaşi. Neculai Racoviţă hatman cum- 
pără cu 40 lei părţile Nazariei în Șopărleni, din 
bătrânul Frăei . . . . . . 7174 Ghen. 20 (1666). Vasile Kogălniceanu cumpără cu 
2 boi și 2 taleri partea lui Luchian din Scrivuleni Fără dată de an, Mart 20 Huşi. circa 7174 (1666). Badiul 
vinde lui Lazor. ginerele Burghelei, cu 40 lei părțile sale din Șopârleni . . . . . 1174 Mart 9 (1666) laşi. Nec. Racoviţă hatm. răscum.- 
pără cu 40 lei cumpărăturile rău făcute de Lazor 
Mărzea, în Şopărleni . , . . . 7175 lulie 20 (1667 Iaşi. liaş Vodă dă carte lui Vasile 
Bogza să ia dea zece de pe jumătate de sat Ghi- 
dişeni . . , . . . , 7176 Decembre 18 (1668) Iaşi. Racoviţă Nicolae hatman capătă danie jumătate bătrân din Şopârleni de la pr. loan şi ai lui . . , A . 7177 April 18 (1669) regeste. Pentru moşiile lui Rango 7177 Mai 22 (1669). laşi. Nicolae Racoviţă hatman cum- pără cu 40 lei un bătrân din Șopârleni . 7179 Sept. 20 (1670). Iaşi. Duca Vodă întărește lui Vas. Kogălniceanu Cumpărătura unei a 5-a părţi dintr'un bătrân din Scrivuleni cu 2 boi şi 2 taleri dela Luchian, îiul lui Miron Scripco . . . 7199 Iune 8 (1691), regeste. Ion Racoviţă pah. împarte Dăneștii pe 4 bătrâni , . . 7210 Oct. 5 (1701). regeste. Schimb de moşiile Ghidi- 

şenii și Făltoeştii pentru Ialoveni şi Pulbereni la Lăpuşna „ 
7210 Oct. 6 (1701). regeste. Zapisul Mariei Costişor de - Schimb. . . . . . 7216 Ghenar 20 (1708), regeste. Pentru Scrivuleni 
7223 lunie 4 (1715), regeste. Lui Ştefan Milescu sardar i se răscumpără părţile sale din Dănești, de cătră 

T. Perșea 
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7227 Oct. 30 (1718) Iaşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
lui Vasile Kogălniceanul ficior Sandului dania fă- 
culă de unchii săi Apostol şi Irina . . . 

7230 lunie 22 (1722) Iaşi, regeste. Pentru Dănești 
7231 (1723). regeste Toader Perşea cumpără 25 pă- 

mânturi de la Mitrofan în Dănești tot bătrânul 
Mihalcei. 

7231 (1723 lulie 1 regeste. :M. Vodă “Racoviţă întăreşte 
lui Vasile Kogălniceanul mai multe seliște în Şu- 
teşti (Bălăniasa). Valea Rangului, în Veisăști şi 
Colunești 

7231 lulie 9 (1723), regeste. Mihai Vodă reînoeşte fitu- 
rile de stăpânire lui Vasile Kogălniceanu şi lui V. 
Gr. Rango . 

7231 luli 10 laşi (1723) A Mih. Vodă Racoviţă dă carte de 
de stăpânire lui Andrei Kogălniceanul pe Scrivuleni 

7232 April 22 (1724), regeste. Pentru Scrivuleni 
7233 Octombrie 3 (1725), Iaşi. Mihai Vodă Racoviţă ju- 

decă pricina dintre măn. Golia şi răzeşi de Dă- 
nești (Vaslui) pentru jumătate de sat. . 

7232 Mart 12 (1725) laşi. Mihai Vodă Racoviţă dă carte 
de stăpânit lui D. Coca şi Stamati în satul Brăteni 

7239 Mart 30 (1731), Iaşi, regeste. Carte de judecată 
pentru podul peste Prut la Pagul și Movila Răbăei 

7249 Noembre 3 (1741), regeste. Părţile Cogălnicenilor 
în Mătăeşti şi Popeşti la Prut 

7240 Noembrie 12 (1831), regeste. Cenuşă și cărbuni sup 
piatră de hotar 

Fără dată circa 7240 (1732). V. Kogălniceanu are case 
lângă mânăstirea Barnovschi, laşi 

7246 Noembre 26 (1737), regeste. Dania Stratinei cătră 
nepotul ei de văr primar Chirilă Moșuleţ 

7247 Martie 5 (1739) laşi, regeste. Cartea de judecată 
a lui Gr. Ghica Vodă pentru Dănești. 

1247 lunie 27 (1739). Țidularul părţilor răzeşilor din 

Dănești (Vaslui) tăcut de Grigore M. Ardare şi 
Neculai Tiron vornic de poartă . 
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7247 Aug. 10 (1739). Cartea Caimacanilor de stăpânire 
dată lui Vas. Kogălniceanul căpitan, în Scrivuleni 
şi Dinţeni . , , . . . 7249 Oct. 27 (1740) Iaşi, regeste. Cartea de judecată 
al lui Gr. Ghica Vodă în pâra dintre răzăşii de 
Dăneşti . . . . AR . 

7253 (1744) Oct. 10, regeste. Țidularul Bălănesii pentru 
părțile Rănguleştilor , . . . 7253 Oct. 28 (1744) regeste. Dania lui Constandin vor- 
nic de Huşi în Tălăeşti cătră C. Kogălnicianul 

7254 (1746) Iunie 22 Iași. lon N. Vodă Mavrocordat dă 
carte lui Vas. Kogălniceanul să ţie jumătate de sat 
Ghidişăni, iar cealaltă jumătate s'o dea lui Stef. 
lamandi 2 pah. ce o are de pe Luculești 

7255 Noemb. 9 (1746) Iaşi. Andrei Kogălniceanul vinde 
partea sa din Dinţeni, nepotului său C. V. Kogălni- 
ceanu, a noua parte din moşie cu 20 lei. 

7255 Noemb. (1746) Iaşi. Ion N. Vodă Mavrocordat dă 
carte lui C. Kogălniceanul de visterie să țină păr- 
țile lui Ion și Timotti şi Mitrofan Raţă din Dinţeni 
52 stânjeni pentru plata a 25 lei 

1255 Mai 28 (1747), regeste. Izvod de moşiile lui Vasile - 
Cogălniceanul 

7255 Avgust 7 laşi. Mărturia a 3 răzeşi că Kogălnicenii 
stăpânesc în jumătatea din gios a Ghidișenilor, iar 
Luculeștii în jumătate din sus . . . . 

7261 Mart 15 laşi (1753). C. Kogălniceanu logofăt 
de visterie cumpără cu 50 lei bătrânul Coca din 
Brăteni de la D. Coca şi ai lui 

7261 Mart 17 (1753) laşi. C. Kogălniceanu de visterie 
"cumpără cu 15 lei un loc de prisacă la Brăteni de 

la Merla Coca . . . , . . 
7262 Oct, 24 (1753) Iaşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă 

cătră Episcopul de Huşi să cerceteze și să alunge 
de pe moșia Scrivuleni pe Nechita Gaţul din Gher- 
“măneşti, moşia fiind veche a lui C. Kogălniceanu 
ot visterie . . . . . 
Surete și Izvoade XXV. 
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7264 Mai 10 (1756) laşi. Matei Ghica Vodă- întăreşte Cartea de judecată a lui Radu Racoviţă vel log. în pâra dintre frații Const. şi Nec. Kogălniceanu şi Nechita vornicul pentru Scrivuleni. . . . 7266 Aug. 6 ( 1758) regeste. Pentru Colunești la Lăpuşna 7267 Martie 10 (1759) Iași. Ion Teodor Vodă Calimah întăreşte lui C. Kogălniceanu vel stolnic schimbul ce a făcut cu Zaharia uricarul, luând Cherchezenii pentru lucşeşti (Roman) . . . . 7267 April 30 (1759). C, Kogălniceanul stolnic ia de la cumnatul său Nastasă Cazimir lucșăștii şi dă un salaș de țigani . . . . . 7268 Dec. 1 (1759). Scrisoare ce M. Cehan med. vă log. Șt. Roset că are voe să-şi țină case în Păhnești, de și locul nu ea lui . . . SRR 7269 Dec. 1 (1760). C. Kogălniceanu stolnic schimbă cu V. Buhăescul pah. dându-i moşia sa Borosăşiii pe Prut pentru un sălaş de ţigani . « . 7270 Sept. 1 (1761). Inochentie Episcopul de Huși face danie un bătrân din Dinţeni, finului său din botez lon Kogălniceanu, fiul stol. C. Kogălniceanu . 1269 lunie 27 (1761). Carte de judecată a vel vor. nicului Iordachi pentru Buzeni, a lui C. Kogălni- ceanu contra Arhipeştilor . 
1763 Mart regeste. Din diata lui C. Kogălniceanu stol- nic, părţile lăsate fiilor săi Gheorghe Kogălniceanu şi loan Kogălniceanul , . . E 7271 April 2 (1763). (copie de pe un suret). Cartea de judecată a lui Man. Costache vel log. în pricina: dintre un Ioniță și Gatiţa pentru Brăteni, a' paira parte -(un bătrân) ce urmează a-l stăpâni pe din două . . . . PI 7271 Iuli 2 (1763) Botoşani. regeste. Pentru un loc de dughene la Botoșani a Saftei C. Kogălniceanu stol- niceasa . . . . . , 1764 lulie 29. Carte de judecată a trei boeri mari în în pricina unui amanet pentru bani, a zapiselor moşiei Şendrenii de peste Prut între post. Nec. Ko- gălniceanu şi Maria Chiciormăneasa . 
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7272 August 15 (1764), tegeste. În pricina bătrânului 
dăruit de Aniţa Perjul lui Gh.: Corobană . 

12173 Fevruar (1765). regeste. Pentru Şendrenii de la 
Prut a lui Nec. Kogălniceanu . . . 

1765 Februarie 21. Toader Perjul cumpără 25 pământuri 
în Dănești de la T. Corobană . . . 

1765 April 19. Jalba lui lordachi Arhip contra lui Cost, 
Kogălniceanul stolnic pentru moșiile Buzeni şi Ze- 
iceşti ot Hărlău. . A , . . 

1765 Mai 1. Scrisoarea lui C. Kogălniceanu stolnic cătră 
Iordachi Arhip pentru judecăţile ce au între ei 

1765 Mai 2. Scrisoarea lui Teofan vornic pentru Buzeni 
1765 Sept. 14. Cartea lui Gr. A. Ghica Vodă pentru 

cercetarea pricinei dintre stol. C. Kogălniceanu şi 
” fordachi Arhip pentru Buzeni . , , 

1765 Sept. 19. Scrisoarea lui Iordachi Arhip pentru pri- 
cinile ce are cu stolnic C. Kogălniceanu cu schim- 
bul de moşii . , , , , , 

1765 Septembre 20. Judecata veliților boeri în pricina 
“dintre Iordachi Arhip şi C. Kogălniceanu stolnic | 
pentru Buzeni. 

1766. Scrisoare de schimb între |, P. Vârnav şi Nec. 
Kogălniceanu, carele îi dă celui dintăi Petreştii şi 
Socii ot Putna şi ia sat întreg Păulenii şi a patra 
parte din Rădeni la Turia, ţinut laşi, şi mai dă lui 
Vârnav şi 250 lei . . . . . . 

1767 regeste. Peniru moștenirea lăsată de Gh. Kogăl- 
niceanu nepotului său de irate lon Kogălniceanu 

1768 Iulie 12 Iaşi. Gr. Ion Calimah Vodă scrie carte la 
C. Kogălniceanu biv vel stolnic, ispravnic de Do- 
rohoi să cerceteze pricina pentru Socrujăni (Hărlău) 

1772 lunie 25, regeste. Carte de judecată pentru Scri- 
vuleni . . . . . . . 

1772 August 20, regeste. Mărturii că din neamul Kogăl- 
nicenilor au avut răzeşie în Ghidişeni . 
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1763 Febr. 9. Scrisoarea lui N. Gherghel cătră C. Andrieş 
| 

log. în pricina pentru Buzeni şi Zăiceşti, - . 
) 1773 Mart 6. Cartea divanului cătră Saita Kogolniceniţa să-şi trimeată vechi! la giudecată pe ziua de 10 

po 
April , . AR . , . 

! 1773 Septembre. Zapis de danie ce face pr. Nec. Kogăl- - niceanu în Tăcmăneșşti la Vaslui . 1776 Iuli 16. Carte de judecată 

  

S 5 = 3 s |
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1776. August, regeste. Pentru jum f 
a med. |. Kogălnicianu | 1777 Mart 23. Gr. A. Gh 
tutele a lui C. Kogă 

ătate sat de Ghidișeni 

ica Vodă judecă pricina unei Iniceanul cu Safta Enoae Mârza pentru lucruri şi locuri de casă " 1777 lunie 25, Carte de judecată a 4veli Ă ! dintre Ioniță din Ghermăneşti şi Cră ” 
Pânirea unui bătrân din Brăteni 1778 Iulie 8 Iaşi. 

  

ți boeri, în pâra 
stea pentru stă- 

| 
Supra satului Buzenii. A 1779 April 8, re   

şi Pavăl Gaţul. diaconul 7288 (1780), regesie. Dania Ursului se găsește rea şi se 
i 

strică . . . A 1180 Iunie 19 regeste, Mărturie hotarnică a moșiei Coluneşti. 
1750 Decembre 8. Cererea lui 

vornicesei Catrina Roset î 
Șopârleni 

Zaharia Cehan în moşiile 
n Hârjeşti (Cucueţii) şi   
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1781 Febr. 9. Zaharia Cehan postelnic dă scrisoare la 
mâna Catrinei Roset vornicesei ca să fie îngăduit 
a sta în bordeiul de pe Păhnești numai până la 
lunie . - . . . . . . 

1781 lulie regeste. Carte. domnească pentru Călmățui, 
moșia lui Enachi Kogălhiceanul medelnicer 

1781 lulie 29, regeste. Pentru Zăicești 
1781 August 19. Iaşi. Man. Dimachi stol. prin anafora 

cercetează pricina dintre Saita Kogălniceniţa stol- 
niceasa şi Vărnăveşti pentru Buzeni (ot Botoșani) 

1783 lunie laşi. Carte de judecată a marilor boeri în 
pricina dintre pr. Nec. Kogălniceanu şi Toader Co- 
robană pentru 8 pământuri în Dănești . 

1783 lulie 14. Scrisoarea diaconului Pavel din Râchi că 
va veni la divan la 26 Oct. să stea în judecată cu 
Enache Kogălniceanu med. pentru venitul a 7 ani 
de pe moşia Scrivulenii , , . 

1783 Iulie 14. Mărturia ispravnicilor de Fălciu în chestia 
pricinii între Enachi Cogălniceanu med. şi Pavăl 
Diaconul pentru venitul pe 6 ani a unei a 5-a părţi 
din Scrivuleni , , PR . . 

1883 Noembre 4 Iași. Cartea lui Alex. C. Mavrocordat 
Vodă cătră ispravnicii de Fălciu să cerceteze pri- 
cina dejmei pe 6 ani, ce Pavăl diaconul cu ai lui 
o iau în satul Scrivuleni pe a 5 parte a med. Ia- 
nachi Kogălniceanu , , . . 

1784 August 13 Iaşi. Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă 
cătră isprăvnicia de Fălciu să aleagă și să stăl- 
pască părțile lui Enachi Kogălniceanu - med. din 
Scrivuleni despre alţi reşeși , , . 

1184 August 26. |Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă 
" cătră ispravnicii de Fălciu să cerceteze pricina din- 

tre Pavăl diacon şi stolniceasa Saita Kogălniceanu 
pentru Scrivulenii şi Brătenii de la Fălciu şi să le 
facă hotarnică . . . . . 

1784 Sept. 14. Mărturia hotarnică pentru Brăteni şi Scri- 
vuleni, după cea a lui lon Gordul şi Caracaş din 
1779 Noembre . - 
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1794 Sept. 14. Mărturie hotarnică de alegerea bătrânilor 
din Scrivuleni şi se dă medelnicerului Enache Ko- 
gălniceanu a 5-a parte din a treia parte=—35 stnj 

1786 Febr. 5. Enachi Kogălniceanu stolnic aduce în 
perilipsis documentele moşiei Ghidişeni 

1786.-April 15. Impărţală de ţigani între Enachi Kogăl- 
niceanu stolnic şi Dum. Sturza logofăt 

1786 April 29. Cartea lui A. |. Mavrocordat Vodă cătră 
ispravnicii de Fălciu să cerceteze pâra pentru Ghi- 
dișani între Enache Kogălniceanul stolnic şi T. Hui- 
ban condicar . 

1787 luni 17. Cartea lui A. [. Ipsilant Vodă cătră isprăv- 
nicia de Fălciu să cerceteze pricina pentru Ghidi- 
şeni între stolnicul lanachi Kogălniceanul și Alex- 
Botezatul 

1790 Avgust 11, regeste. "Pentru Ponceşti . 
Fără dată. (Cătră 1791). Note genealogice ale lui Ena- 

chi Kogălniceanu stolnic 
1791 Iulie 12 Harta moșiilor Kogălniceneşti de la Lăpuşna 
1791 luli 15. Note de ale lui Enache Kogălniceanu stol. 
1793 lunie 4. Mărturia lui Enachi Kogălniceanu stolnic 

că dă danie nepoatei sale Catrina lui MihaJachi 
armaş prisaca Rangul, la Braniştea 

1793 lunie 8, regeste Pentru Ponceşti : . 
1793 Iulie 1. lie Kogălniceanu vinde cu 750 lei Epis- 

copiei Hușilor partea sa de moşia Călmățui, încăl- 
cată de Tălăești, moșia Episcopiei 

1798 Mart 19 regeste. Pentru iazurile din Dănești 
Fără dată (după 1800). Casele din Dănești pe hliza Mo- 

şulițască din sus de biserică (4 pământuri) 
Fără an (după 1800). Tot țidularul bătrânilor din Dănești, 

partea Mihalcei. 

1803 Noemb. 19, regeste. Pentru Călmățui și Costeşti 
1804 Iunie 26, regeste. Pentru Costeşti . 
1804 Iulie 28, regeste. Pentru Costeşti , 
1804 Iunie 27. Jaloba med. C. Kogălniceanu cătră Vodă 

în pricina unor rezeși, ce-l împedică de a-şi stă- 
pâni moșia în Broşteni 
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1804 Iulie: 4, tegeste.. Pentru un sinât de 14 scrisori a Il . ___stolnicului: Keşco- a 
1804 Iulie 26. Ispravnicii de Fălciu primesc scrisoarea 
“<] lui M. Popa că va îi la divan, la 26 Oct. spre'a se 

judeca cu med, C. Kogălniceanu pentru a 5-a parie 
din Scrivuleni . Ra 

1804 Iulie 31. Ispravnicii de Fălciu fac adresă la divan 
pentru pâra între med. Kogălniceanu și răzeșii de 
Scrivuleni pentru a 5-a parte . . , . 

1805 Febr. 8. Jalba lui C. Kogălniceanu med. cătră Vodă 
peniru Ghidişeni contra stolnic. Ioniță Codrean . 

1805 August 6. Diata stolnicesei Satta Kogălniceanu . 
1806 Iunie 8. Jalba lui C. Tăutul pentru Broşteni de pe 

Jijia contra lui Vasile Darabanul, pentru împresurare 
1807 Iulie 26. Pentru Dănești (țidular) a î 
1808 Iulie 12. Zberoaia regeste. Invoiala răzeşilor cu 

Kogălniceneştii pentru moșiia de la Valea Rangului Pi 1808 Sept. 1, regeste. Schimb de moşii între 1. Cheșco a stolnic şi D. Sturza vornic în moșia Găuzeni | 1810 Martie 21. Jalba Catrinei lui Toma Cozmaă ban în |” pâra cu Arhipenii pentru Buzeni. 
a 1811 Mart 12, regeste. Pentru  Scrivuleni , . 

1811 Septembre 22. copie. Diata lui Gh. Kogălniceanu 
postelnic , , , , Pa 

„1813 Ghenar 28, regeste. Pentru Brăteni 
1813 Iulie 10, regeste. Pentru Brateni 
1813 lulie 20, regeste. Pentru Brăteni 
1813 Iulie 18, regeste. Pentru Brăteni . . 
1813 Oct. 9. Jalba lui Iancu Kogălniceanu pentru Ghi- 

dişeni , . , , . . , 
1813 Oct. copie. Jalba căminarului * Anastasă Papafil 

pentru Ghidişeni . , , , , 
1815 Fevruar 12. Zapis de vânzare prin care Aniţa P. 

Gaţă vinde cu 275 lei părţile sale din Scrivuleni, 
cătră iraţii săi . PR . . . 

1815 Feb. 21. Zapis de aşezare între răzeşii de Scrivu- 
vuleni pentru datoria de 275 lei luaţi cu dobândă 
din zece doisprezece de la Andrei Scutariul 
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1816 Mai 15. Scrisoare prin care răzeşii din Scrivuleni, 
vând pentru 287 lei lui Andrei Mocanul scutarul 
13 stânjini din Scrivuleni. . . . 

1791 lulie 12, regeste. Pentru Poncești pe Prut . . 
1817 Ghenar 23. Cartea lui Sc. Calimah Vodă către is- 

pravnicii de Fălciu să cerceteze pricina între ser- 
darul Ilie Kogălniceanul şi preut Ioniţă din Răchi. 
pentru moşiia Brătenii . AR , . 

1817 lunie (copie). Mărturia lui D. Jărverdian pentru 
Coluneşti punând zi de soroc la 10 Avgust. 

1817 Avgust 25, regeste. Un zurbalic în Dăneşti 
1817 Octombre 31. Jalba lui Ilie Kogălniceanu săr- 

dar contra căminarului Anastasă Papaiil pentru mo- 
șia Ghidişăni, luată zeșire pe nedrept de la socrul 
său stolnic I. Codreanu . . . . , 

818 Chișinău. Ilie Kogălniceanu căminar schimbă cu 
cumnatul său M. Hermeziu pomeșnic, dând jumă- 
tate din moşia Cruceştii pe Cogălnic și 4000 lei 
pentru casele din laşi, din Muntenimea de mijloc. 

1818 Februar 12. Ilie Kogălniceanul sărdar răscumpără 
13 stânjeni din Scrivuleni de la Anărei Scutariu, 
plătind 287 lei cu dobânda lor 144 lei , 

1818 Martie. Insemnăriie lui Ilie Kogăiniceanul cămi- 
nar pentru moșşiia Ghidişeni, din vechi a neamului 
Kogălnicenesc . . . . . 

1818 Mai 10. Jalba lui Ilie Kogălniceanu căminar contra 
pr. Ioniţă din Răpile, care a cumpărat fără să fie 
răzeş în Brăteni , . . . . 

1818 Mai 14. Scrisoare de aşezare a răzeşilor de Scri- 
vuleni cu cei din Ghermăneşti pentru 130 stânjeni 
pământ . . . . . . 

1818 Mai 19. Ilie Kogălniceanu căminar cumpără în Sori- 
vuleni 13 stânjeni moşie câte 25 lei stânjenul 

1818 Mai 28. Cartea lui Scarlat A. Calimah Vodă în 
pâra cam. llie Kogălniceanu cu preutul Ioniţă pentru 
Râpile « , . . . , 

1818 Mai 29 regeste. Pentru cei 150 stânjeni din Scri- 
vuleni 
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1818 Iulie 4. Un zapis de vânzare pentru .Scrivuleni 
1818 Iulie 25 Iaşi. Jalba lui Ilie Kogălniceanu căminar 

contra preutului Ioniţă din Răpile, că a cumpărat 
rău în Brăteni, nefiind răzeş cum şi contra logofe- 
țelului Gheorghe Boul . . . . 

1819 Mart 14: Jalba căminarului Ilie Kogălniceanul că- 
tră Vodă în pricina ce are cu preutul Ioniţă din 
Răpi pentru a se cerceta părţile de moşie ce le 
are în satul Brătenii « . . -. 

1819 Mart 14. Cartea logoieţiei de a se aduce la divan 
pe preotul Ioniță din Râpile să stea în giudecată 
cu ]lie Kogălniceanu căminar pentru Brăteni 

1819 Mai 18. Izvod de scrisorile ce are ilie Kogălni- 
ceanu căminar la Orhei, de pe unchiul său Gh. 
Kogălniceanu postelnic și despre vărul său primar 
stolnic 1. Cheşco , . . . 

1819 Sept. 7. Zapis de vânzare prin care P. Flore şi ai 
lui vând 23 pol stânjeni în Scrivuleni, câte 25 lei 
stânjenul căminarului Ilie Kogălniceanu 

1819 Sept. 16. Zapis de vânzare prin care Șteiana și 
ai săi vând căminarului Ilie Kogălniceanu 11 stân- 
jini din Scrivuleni câte 25 lei stânjenul |, , 

1820 Ghenar 27. Vasile Bontăş stolnic vinde cu 1000 
galbeni olandeji maicei Elisabetei, soţia lui Toma 
Cozma şi fata lui C. Kogălniceanu stolnic, jumă- 
tate din Buzeni. . . . . . 

1820 April 2. Mărturie pentru partea ce are litode Po- 
târcă în Scrivuleni de pe soția sa loana, născută 
Satir Gheorghe . . . . . 

1820 luni 20. Ilie Kogălniceanu căminar cere de la Vodă 
să i să întărească cumpărăturile a 62 stânjerii din 
Scrivuleni. făcute de la răzeşi . . . 

1820 Iulie 3. Cartea lui M. Gr. Suţu Vodă cătră isprav- 
nicii de Fălciu să scoată la mezat vânzarea pă- 
mânturilor din Scrivuleni, cumpărate de la răzeși 
llie Kogălniceanu căminar de 
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1820 Iulie 16. Jalba căminarului lie Kogălniceanu pen- tru a avea protimisire de răscumparare a părților din Ghidişeni, scoase la vânzare de Alecul Anas- tasă Papatil, nepotul lui Ioniţă Coareanul . 
1820 Sept. 10. Zapis de vânzare prin care Gavril Ban- tăş vinde căminarului Ilie Kogălniceanu 7 stânjeni din Brăteni câte 20 lei 'Stânjenul. PR 
1820 Oct. 14. Zapis de Vânzare prin care litodi Potârcă vinde căminarului Ilie Kogălniceanul 18 stânjăni moșie în Scrivuleni câte 25 lei stânjenul , 1820 Oct. 15. Zapis de aşezare între căminarul Ilie Ko- gălniceanul şi Isachie Tatarul cu ai lui pentru 10 stânjeni moşie din Brăteni PR 
1820 Oct. 18. Zapis de Vânzare prin care Pavăl Flore vinde căminarului Ilie Kogălniceanu 9 stânjeni în Scrivuleni câte 25 lei stânjănul . : 1821 Genar 27. Ilie Kogălniceanul căminar se jălneşte domnului că pr. Ioniță din Răpile a cumpărat părţi în Brăteni, nefiind răzeș în moșie i: 1821 Fevruar 2 Iaşi. Carte lui M. Gr. Suţu Vodă cătră | ispravnicii de ţinut Fălciului să cerceteze pricina : dintre căminar llie Kogălnicianu şi pr. Ioniță ot Râ- | pile pentru moşia Brătenii . 

"1823 April 27. Alegerea stânjenilor Saftei Lupului Bur- | ghelea în: sumă de 26 stânjeni în Scrivuleni 1823 Maiu 29. Jalba căminarului Ilie Kogălniceanu . că luând în orândă pe 4 ani venitul moşiei Ghidişeni şi Făltăeștii de la A. Papatil, să fie oprit de a-și | vinde moșia fără îndestularea sa 
1823 Iuli 13, laşi. Anatoraoa divanului în pricina dintre Căminarul Iordachi Fotea și spătar Matei Roset, pentru hotarul moşiei Șopărlenilor să meargă la . culmea dealului. nu până la şleahul 'Răbăii, “căci! se încalcă moşiile Urzăştii şi Bălăneștii | 
1823 August 20. Iordachi Buzne polcovnic atestă că că- 

jăni în Brăteni de la Lupul Burghelea 

minarul Ilie Kogălniceanul are cumpăraţi 10 stân- 
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1823 Noembrie 28. Zapis prin care Lupul Burghelea 
vinde 26 stânjeni în Scrivuleni căminarului Ilie Ko- 
gălniceanul cu 25 lei stănjenul . . 

1824 Ghenar 12. Zapis prin care V. Gaţul vinde cămi- 
narului ]lie Kogăiniceanul 40 stânjeni din Scrivu- 
leni cu 20 lei stânjenul . . 

1824 Ghenar 21, regeste. Pentru Scrivuleni 
1824 lune 20, regeste. Pentru Scrivuleni 
1824 Iunie 30, regeste. Pentru Scrivuleni . . 
1824 luli 20. Căminarul Ilie Kogălniceanu cumpără de 

la răzăși 10 stânjăni moşie din Scrivuleni cu 20 lei 
stânjenul . . . . . . . 

1824 luli 30. Căminarul Ilie Kogălniceanul cumpără de 
la răzeși 10 stânjeni moşie în Scrivuleni cu câte 
20 lei stânjenul . . . . , . 

1824 Decembrie 14, regeste. Sama şiertului al 2-a (Ghe- 
nar-Mart), a căpitan. Andrei Kogălniceanu, hacul 
surugiilor . . 

1825 Febr. 21. Răzeşii de Brăteni se jăluesc contra că- - 
minarului Ilie Kogălniceanu că nu ia parte la chel- 
tuelile de judecată cu cei de pe moşia Scrivulenii 

1826 Ghenar 20. Mărturia lui lamandi Brânză polcovnic 
că lie Kogălniceanu agă a cumpărat 4 stânjeni în 
Scrivuleni de la neamul Florescu, dar că şi-a pier- 
dut zapisul .. . . , . . . 

1826 Ghenar 20, regeste.. Zapis de vânzare în Dăneşti 
1826 Februar, regeste. Pentru Scrivuleni 
1826 Mart 15, regeste. Pentru Scrivuleni . 
1826 Noembre 10, Jalba lui Matei Roset hatman contra 

lui lordache Fote ban pentru Şopărleni . 
1826 Decembre 8. Ion Sandu Sturza Vodă întăreşte a- 

natforaoa marilor boeri pentru Şopărleni a cămina- 
'rului loan Fotea , , . , , 

1827 Martie 3. Aga Ilie Kogălniceanu cumpără de la 
Vasile Ichim 7 stânjeni moşie în Scrivuleni cu 20 
lei stânjenul . , . . . . . 

1827 April 27, regeste. Fraţii Vasile şi Andrei Kogăl- 
niceanu cumpără cu 180 lei în Dănești părţile I- 
lincăi Isac 
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1827 Mai 28 laşi. Cartea lui ]. Sturza Vodă pentru re- paratul clădirii temniţii în condiţii mai higienice - 1827 Iunie 10 Iaşi. Aga Ilie Kogălniceanu cumpără de la Pavăl Florea 7 stânjeni moșie în Scrivuleni cu 25-lei stânjenul . . . . . . 1827 luli 23. Aga Ilie Kogălniceanu cumpără de la polc. Gh. Nica și alţii 16 stânjeni moşie din Scrivuleni câte cu 20 lei stânjenul . . . . . 1827 August 16, regeste. Părţile Kogălnicenilor în bă- irânii din Dănești . . , , . 1827 Sept. 27. Mărturie pentru moartea lui Ion Kogăl- niceanu, îngropat la Botoşani în 1796 . 1827 Oct. 12 Iaşi. Soltana lacovachi căminăreasa dă vechilimea iratelui său Ion Kogălniceanu pah. să-i apere interesele pentru moșiile sale din Basarabia contra casei stolnicului Ion Cheşco . . 1829 Ghenar 29 laşi. Jaloba hatmanului Matei Roset contra lui Ioniţă Brânză polcovnic, că a trecut cu cosirea în moşia lui Şopărlenii. Cere dreptate 1829 Martie 4, regeste. Casele lui Iancu Kogălniceanu paharnic în Botoşani . . . . . 1829 Iulie 13. Ponturile slujbei desătinii anului 1820 . 1829 Octombrie 15, regeste. Sama lui Andrei Kogălni- ceanu pe şteri al treilea, ocolul Crasna - . 1829 Noemb. 13. Cercetarea ce îac Tânduiţii pentru cele 2 stoguri fân cosite în tărie de polc. loniță Brânză din Păhneşti de pe moșia Șopărlenii a hatmanului Matei Roset . , . . . . 1830 Februar. Țidularul stânjenilor de moșie din Scrivu- leni şi Brăteni pe nume de răzeşi şi Ilie Kogălni- ceanu . . , . . . . 1830 April 14. Cercetarea pietrelor de hotar puse de V. Tenie vornic de poartă pe moşia Şopârleni, a hatm, Matei Roset . . . SR . 1830 Mai 10. Aga lie Cogălniceanu recunoaște că hat- man Matei Roset are drept de protimisire în răs- “cumpărarea Drăcenilor, cumpărătura sa de la post, Iordachi Roset . 
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1830 lunie 6. Răscumpărarea cu 7000 lei lei de la aga 
Ilie. Kogălniceanul a părţilor cumpărate de la post, 
Iordache răzeşii având protimisire în Drăceni 

1830 lunie 20, regeste. Pentru Scrivuleni 
1830 lunie 30, regeste. Pentru Scrivuleni 
1831 Ghenar 18. Răzeşii de Drăceni dau scrisoare de . 

aşezare la mâna polcovnicului Ioniţă Buzne să 
scoată părţile lor din Drăceni de la hătmăneasa 
Smaranda Roset şi să le ție el . . 

1830 Avgust 4. Sama şiertului 3 a ocolului Mijlocul 
(April—lunie) , , , , , . 

Fără dată (c. 1830), regeste. Bătrânul Ardarie din Dă- 
neşti, Vaslui . . . Aa 

1831 Ghenanr 21, Iaşi. Scrisoarea agăi Ilie Kogălnicea- 
în pricina vinderii la mezat a părţilor cumpărate 
cu 7000 lei de la Zmaragda Matei Roset . 

1831 Ghenar 31. Scrisoarea Zmarandei Matei Roset hăt- 
măneasă că a vândut părţile sale din Drăceni lui 
Ioniţă Buznea polcovnic cu 9600 lei , 

1831 Febr. 10, regeste. Kogălnicenii cumpără părţi în 
Dănești . . . . . . . 

1831 Mai 24. Harta Dăneştilor, ridicată de Lupu Bantăș 
vornic de poartă și T. Spuză căpitan . 

1834 Noemb. 4. Ţidular de stânjenii ce-i are agă Ilie Ko- 
gălniceanu în Scrivuleni şi Brăteni . . 

Fără an (1834). Ţidularul stânjilor de moşie din Scrivuleni 
Fără an (1834). Ţidularul stânjenilor de moșie din Brăteni 
1837 Mai 22. Rezoluţia în privința stricării mezatului 

părţilor din Ghidişeni vândute cu vicleşug de A. 
Papatil hatmanului Matei Roset în dauna agăi Ilie 
Kogălniceanul - , . . , . 

1837 Iunie 24, Zapisca canțelariei divanului că s'a în- 
Chis della urmată între aga llie Kogălniceanu şi 
polc. Ioniţă Buzne pentru Drăceni . .. 

1837 lunie 24. Adresa giudecătoriei de Fălciu cătră aga 
llie Kogălniceanul să producă actele ce are pen- 
tru Scrivuleni 
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1837 lulie 1. Aga Ilie Kogălniceanu scrie Judecătoriei 
de Fălciu arătând ce acte are, pentru cei 110 stân- 
jeni moşie cumpăraţi în Scrivuleni . 

1837 Dec. 17. Jalba lui Ioniţă Buznea polcovnicul con- 
tra lui Ilie Kogălniceanu agă pentru :obijduirile ce . 
sufere din parte-i . . . . . 

1838 Ghen. 20. Adresa judecătoriei. de Fălciu cătră aga 
Ilie Kogălniceanu pentru 186 stânjeni pământ din 
Scrivuleni , . . . . 

1839 lunie 28. Jurnalul divanului apelativ al ţării de jos 
în della a 186 st. din Scrivulenni între răzăşi şi 
aga lie Kogălniceanul, care câştigă procesul , 

1839 Noembre 30. Noembre 30, Casele lui Andrei Ko- | 
gălniceanul în Dănești . . . . 

1840 luli 5 Iaşi. Hrisovul domnului M. Gr. Sturza Vodă 
prin care se întăreşte agăi Ilie Kogălniceanu stă- 
pânire în Scrivuleni pe stânjenii ce-i are de cum- 
părătură . . , a 

1841. Aug. 4, regeste. Andrei Kogălniceanu e orânduit 
privighitor al birurilor în Vaslui . . 

1841 Sept. 19. Act de împărțală între fraţii Iancu Ko- 
gălniceanu spatar şi post. Ilie Kogălniceanu cu 
moşii, acarete, vii şi bani, primind fiecare frate 
câte 48400 lei partea sa . | . . . 

1842 Iunie 22. Scrisoarea lui Ilie Kogălniceanu post. 
cătră sameşul de Fălciu C. loan pah. în privința 
împăcăciunei cu căpitanul loan Mighiul . 

1843 Dekembrie 14, Scrisoare de aşezare între loniţă 
Buzne cu răzeșii de Leuşeni pentru pământul de 
pe bătrânul Hărăţ, pentru care au avut judecată 
cu aga Ilie Kogălniceanul RR , , 

1845 Noembre 7, regeste. în procesul spatarului Iancu 
Kogălniceanu cu serdăreasa Soltana Păun pentru 
501 galbeni , . . . . 

1846 April 10. Zestrele lui Andrei Kogălniceanu 
1847 August 1, regeste. Ceartă între răzăşii Ardăreşti 

şi Moșuliţăști în Dănești . . . , 
1848 Noembre 4, regeste. Privileghiile lui Andrei Ko- 

gălniceanul . . . . . 
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Pag. | 1849 Decembre 20. Diata vornicului Ilie Kogălniceanul - 230 i 1850 Mai 4. Răspunsul spatarului Iancu Kogălniceanu , în pricina prăbușşirei unei şuri a lui. Vasile Stan- p ciul şi cere despăgubiri de la spatar C. Arbure . 234 1850 Noembre 1. Inscris ce dă căpitan Ion Mighiul ma- 7 iorului M. Kogălniceanu pentru 17 fălci pământ, cum- „i | părat de la stol. V. Glodeanu în cotul Ghermăneşti „236 1851 Mari 30. Iaşi regeste. Divanul apelativ al Moldo- 
vei vinde la mezat casele sărdăroaei Soltana Păun 
cătră Enache Leca cu 646 galbeni spre îndestula- ! rea spaiarului Iancu Kogălniceanu . . , „236 | 1851 Sept. 5.* Alcătuire între M. Kogălniceanu şi doam- 
nele Balș şi Vlădoianu pentru apărarea interese- 
lor de procese . . . , , , 237 1821 Oct. 26 regeste. Andrei Kogălniceanu căpitan e 

      

  

     

  

      

numit privighitor ocolului Mijloc, Vaslui 273 1851 Noembrie 16. Adresa lui M. Kogălniceanu dată post. 
Iordachi Grigoriu pentru scăderea dejmei . . 238 „i 1852 Ghenar 28. Gr. A. Ghica Vodă dă carte de privi- y legiat lui Andrei Kogălniceanu din Dănești. a 273 1852 Febr. 25. Practicaoa judecătoriei de Fălciu perii îi imaşul unei moşii de pe Scrivuleni a polcovnichlui pe ! Anastasă Chitic . TD. i 1852 Oct. 20. Ţidula lui Mihai] Kogălniceanul că a pri- 
mit banii de pe partea sa din Ghermăneşti vândută 
Căpit. loan Mighiul . . . . . 239 1852 Oct. 23 Iaşi. Hrisovul lui Gr. Ghica Vodă pentru 
deschiderea ' unei fabrici de postav a colonelului 
Mih. Kogălniceanul . . . . . . 239 u 1853 Oct. 18, regeste. Ordin administrativ „2278 1853 August 17, regeste. Vânzare fără ştirea răzeşilor 274     1854 Ghenar 13, regeste. Andrei Kog. căpitan cumpără | H cu 500 lei 5 părţi în Dăneşti . „274 1854 Ghenar 20. Apelul Col. M. Kogălniceani “îă::pro-: » . țăsul cu Nastasă Chitic pentru pământ „it Fără dată (c. 1854). Intimpinarea comisiei epitropiceşti a 
casei răposatului Scarlat Donici agă la cererea cnea.- i . Zului M. Cantacuzino, soţul Elizei Donici . „241 

:244 
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1853 Mart 3. Chizăşie ce dă Zeilic Elkune, jidov de Neamţ 
lui M. Kogălniceanu pentru îratele său Avraam 
Reişăr, în chestia fabricei de postav, . 1853 Mart 10. Contract pentru fabricarea a 650000 că- 
rămizi pentru fabrica de postav a lui M. Kogălni- 
ceanu, la Neamţ , , , . 

1856 luni 3. Termen de judecată între Col. M. Kogălni- 
ceanu şi polcovnic Alex. Buzne pentru Odobeşti și 
Fălfăești . . . . . . 

1856 Noembre 29, regeste. Pentru o cercetare în Tătărăni 
1862 lunie 22, regeste. Note pentru Dăneşii 
1866 Februar 24, regeste. Un schimb în Dăneşti * 
1878 Mai 2. Moartea Ilenei lui Andrei Kogălniceanu . 
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Volumul acesta, a fost lucrat (zeţuit) de loan Breabăn şi 
Gh. Rotariu, tigografi din iaşi, sub conducerea celui dintăi. 

 


