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IN LOC DE PREFAŢĂ 

A). Apa Elanului 

1), Căutând a scrie despre Cuzești în istorie, ne in- 
teresează a stărui în deosebi asupra ramurei Cuzeștilor de 
la Falciu, din care a eşit Alexandru Ion I Cuza Vodă, 
Domnul Principatelor-Unite. Cum însa istoria acestei fa- 
milii se leagă de istoria moşiei Barboşii, sat aşezat pe va- 
lea Moisiei, un afluente al Elanului, vom schiţa desvol- 
tarea vieţii româneşti pe aceasta vale a Elanului, după 
date exacte istorice, culese din actele de proprietate ale 
moşiilor, ce vin pe această apă, atâtea câte pâna azi 
ne-au căzut în mână. 

Interesul de a lega povestea acestei familii de mo- 
şiile de pe valea  Elanului “este cu atât mai vădit, cu 
cât de pe aceasta vale au eşii două case domnitoare, 
una a Cantemireştilor, răzeşi bâștinaşi în dispărutul sat 
Silișteni, pe Elan, spre obârşie, şi altaa Cuzeştilor, stă- 
pâni în Bărboşii de la Fălciu. 

2) Elanul izvorăşte din codrii merei, ce acopăr po- 
dişul Dobrinei, şi anume de supt dealul Fagădaului, cel 
mai înalt punct în tot podişul acoperit cu codri seculari, 
având 378 m. înălţime asupra Mării Negre. ln înfun- 
dătura dealurilo» Grumezoaei şi ai Elanului se deschide 
o mică poeniță, de unde iese izvorul foarte mic al Ela- 
nului, la o înălțime de 237 m. Apa șerpueşte la vale, şi 
după o distanța de 6 km. primeşte pe stânga apa Recea, 
și aşa unite udă satul Urlaţi, cel întăiu sat, actuahninte 
în ființă, de la obârşia Elanului, e 

Mergând tot spre mează:zi Elanul loveşte mai mult 
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în dealul despre răsărit, zis Mutul şi Porceana, primește - 
apoi pe dreapia la o distanța de 5 km. în jos de Urlati, 
apa Grumezoaei ce vine de pe valea cu acelaş uume, 
lungă de 12 km. şi trecând prin dreptul locului numit 
Dămeşti, fost sat, udă satul Zlurdugi — din vechiu Jteşti 
—tăindu-l în două, în dreptul căruia se unește apa Sa- 
căi, tormată din iorentele ce curg pe podişul înclinat al 
dealurilor Saca şi Dumbrava. In Hurdugi upa Sacâi 
are maluri adânci. 

De la Haurdugi Elanul face în jos 2 coturi din cau- 
za dealurilor, ce-i stau în faţa spre stânga, Ghibenii şi 
Căpsaști; cum şi din cauza dealurilor ce cad perpendicu- 
lar dinspre nord și se isprăvesc în valea Elanului, ca 
dealul Saăcuţii, şi al Hodorceăi tăiate de apa Săcufii. De 
la doi km. în jos de Hurdugi Elanul apucă aproape. di- recțiunea E..V. pe o distanță de un km. cât ține dealul 
Săcutei apoi îşi reia direcțiunaa N-S. pe alia distantă 
de 2 km. în directia dealului Hodorcaăi ca sa apuce o 
nouă direcţie E-V. pe o distantă de 11'/, km. până în dreptul satului Guşiţei, zis din vechiu Hăndreştii şi Cio- cani, al treilea sat ce uda ape Elanvlui. La dreapla satului Guşiţei spre noră Elanul primeşte pe dreapta apa Câşlei, formată din 2 afluenți: Larga, pe care vin aşezate satele Şişcanii, Tomşa şi Hocenii ; Şi apa Buw- jorului, pe care sint aşezate satele Ojelenii, Deleni, Golăşei și Zalaba, fie care din aceste apa primind alte părăuaşe în spre obârşia lor, Larga primind apa Mă: năstirei şi Uscata. iar Bujorul apa fecea şi Răgoaza. Valea Şişcanilor are o lungime de 12 km. iar valea 0- telenilor are o lungime de îi km., ca mai apoi apele u- nite în pârâul Câşlei să mai meargăo lungime de 5 km. pănă la Varsătura lor în Elan, în sus de satul Gușitei. „De la Guşiţei Elanul apucă directțiunea N.-S. şi dupa pe custanta de 3 km. primeşie pe dreapta apa Moisiei, pe aşezaţi Bărboszz, 'Taetura Bărboşi, Bagău ă Zgura ; apoi la 2 km. în jos în dreptul salului Posta anului, primeşte tot. pe dreapta apa Malăeștilor, pe 

lea «, Le satul Mălăeşti, Posta Elanului este al patru- lungit ceri pă apa Elanului. Valea Barboşilor are 0 lor are o iungime uePană În Zgura; iar valea. Malaeşti- Sime de 12 in. până în codri.
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De la Posta Elanului, apa Elanului merge lot spre 
“Sud şi toemai la 9 km. distanţa în jos este satul Gă- 
geşti, al 5-a sat ce-l uda Elanul în drumul său. La 3 

klm. în jos de Posta Elanului, Elanul primește pârăul 

Vuteanilor, ce se uneşte cu pârâul Vaii lui Darie, pe 

care sint aşezate satele cu acelaşi nume, având Valea 

Vutcanilor o lungime de 12 km. iar Valea lui Darie o 

lungime de 7 kim. La altă distanță de 4 kim. în jos Elanul 

mai primește în dreptul Popenilor apa Săci şi Hu/u- 

Dăfului de pe văile: Tupilaţilor şi a Pogăcenilor cu Hu- 

lubatul, amândouă fiind mult mai scurte, 
De la Găgeşti Elanul merge tot spre Sud şi după o 

distanta de 3 km. pe stânga satul udă Peicani, iar dupa 

alţi 3 km. udă pe dreapta satul Gzurcan, primind încă 

2 pârăe tot pe dreapta: pârăul Urdeştilor, pe care via 

așezate satele Urdeşti şi în fund Băseşti, cum şi Jigălia 

cu afluenții săi, pe cari vin aşezate satele Jigălia, Mic- 

eşti, Răşcani, Tiful, Dodeşti şi Tămăşeni. Valea Urdeş- 

tilor are o lungime de 13 km., iar valea Jigăliei o lun- 
gime de li km. 

De la Giureani, apa Elanului merge îngustându-se 

între 2 dealuri, Giurcanii în continuare cu Murgenii, pe 

"dreapta și pe stânga dealul Peicanilor cu al Raiului 

şi după ce primeşte la 3 km. în jos pestânga apa Hu- 

lubăţului, singurul afluent, de pe o vale mai mult sacă, 

“lasa în stânga satul Raiul, aşezat pe marginea dealu- 

rilor ce stăpânesc satul, şi după o distantă de 9 km. a- 

linge Murgeni, ce se află aşezat pe Mihoănea, un aflu- 

ente, ce se varsă în Elan.mai jos la o distanţă de 2 

km. în dreptul satului Hănăseni, al S-a şi ultimul sat 

ce-l udă apa Elanului. Giurcanii e cel mai de jos sat 

pe partea Elanului, ce udă județul Făleiului; în dreptul 

Raiului sintem intraţi în judetul Tutova. 

In dreptul târguşorului Murgeni se deschide valea 

Mihoanei, o vale largă ce vine de la apus, din fundatura 

schitului Bursuci, a Baărlaleştilor, a Epurenilor, cu Horga 

şi Fedeştii şi a Şuleiei, singurul sat ce cade în judeţul 

Falciu. Lungimea acestor vai e de peste 15 km., a- 

vând alte deschizături spre Nord -— Epurenii şi Şuletea, iar 

-spre Sud,—Baârlaleştii. 
"De la Murgeni în jos Elanul merge între 2 dealuri,
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formând un şes mai îngust de un kilometru, şi prezentând 
în terase o serie de dealuri pe dreapta, până ce după 
o curgere de 12 km. şi mai primind 4 mici afluenți. pe drepta, ca apa Țarinei şi a Sarăţei, pe care vin satele 
Schineni, Săraţenii de sus şi de jos şi Lateștii, apa 
Crețanei și a Frasinului, se varsă în Prut, în dreptul 

„bălții Radeanu, la o înălțime numai de 17 m. deasupra 
mării Negre. 

In tot drumul său Elanul are o lungime de peste 10 km. primind pe stânga un singur afluente, iar pe dreaptu 12 afluenţi cu alte pârăuaşe secundare. In tot acest drum de 10 km. el scoboară o terasă de 220 me. tri diferența de nivel de la izvor până la vărsătura lui în Prut. - 
Dacă am socoti în mijlocie numai 10 km. lărgimea basinului apei Elanului de la cele mai înalte culmi ale dealurilor, ce despari cursul văilor ce merg în E- lan de alte văi, pe o distanţa de 70 km., am avea că toală cuprinderea vaii Elanului ar fi între 80 — 100.000 Ha., cu păduri, şeşuri, locuri de finaţ, arături, vetrele satelor, cursul apelor, Şi tot felul de aşezări şi locuri roditoare și neroditoare. 

| Aspectul acestei văi a Flanului e din cele mai pl- toreşti. Mergând cu trăsura de la Nord la Sud, drum in parte obositor de rariştea aşezărilor, Şi a satelor re- „lativ mici ce se află pe cursul lui, e cu îndestulare ras- plătit prin varietatea priveliştei, ce ți se desfaşura pe dreap- ta drumului, la timp ce pe stânga ai coaste de dealuri ră- poase și în loc, ce fac se cada drept asupra apei Elanului, pe dreapta ai o serie de deschizături de vai în care s'au descălecat din cele mai vechi timpuri sate nenumă- rate de Tăzeşi şi de mari proprietari lasând tocmai cur- sul principal al Elanului gol de sate, din cauza impre- Jurărilor Istorice petrecule pe această vale. 

lişte încântătoare Ai în te li se desfăşura o prive- merg în terase din ce i e i „ant de dealuri, „e 
> » Ul n ce mai: înalte, muchea orizo- nului spre apus fiind acoperita cu păduri: l presărate pe costisa dealurilor pi sate e se vad, urilor, Delenii cu viile lor, Bă- seştii cu biserica lor albă, iar în jos şi în sus apa şer- ? 3
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puind prin locuri nelocuite, semn vădit al nestatorniciei 
vieții pe aceaslă vale, ce era drumul deschis al Câşle- 
lor 'Turceşti şi Tataraşti din fața Bugeacului, cum şi o. 
urmare fatală a schimbarilor dese de proprietate. 

Pământul e negru vegetal, caci abia în timpurile 
noastre s'au desfundat pădurile, care în vechime se tineau 
lanţ, tormând codri merei pâna în răvarsarea Elanului. 
Dacă valea Elanului n'a fost nici când loc tare şi cu a- 
dăpost: pentru aşezări de sate, în schimb pe afluenții 
săi au fost văgăune, unde sa aciuat viaţa românească 
imediat: după descălecătoare. | , 

Izvorul Elanului e cam în faţa ca şi a multora din 
afluenții sai, căci numai aşa ne explicăm de ce in 
fie-care vară apa Elanului saca de la izvorul sau mai 
până în dreplul Vuteanilor, daca nu şi ceva mai îu Jos ; 
căci foarte multe vai au ape seci, torente din ploi; 
tot pămîntul depe Elan pare flamând și insetai de apă, 
In vara lui 1909 pela 7 August eram în Deleni ; plova 
cu cofa în spre direcția Hurdugilor şi a Grumezoaei; se 
rupea pământul; spre Guşitei și dealul Strâmptura diu fata 
era soare. Intre Grumezoae şi Hurdugi a fost chiar ru- 
pere de nouri; s'au luat semanăturile; apa Elanului s'a 
fost revarsat, mai-mai să înece Hurdugii. Ce-mi fu mi- 
area, când a doua zi trecând spre Hurdugi, cum ve- 
niam din jos dinspre Muşata, am vazut Elanul sec, la 
podul ce vine dinspre Gușşiţei, iar ceva mai încolo şesul 
plin de apa, care fusese inghiţită de pământ. In Hurdugi 
înec ; pănă la Gruwmezoaea prâpădenie ; şi cu toate aces- 
lea torentul cel mare nu puluse curge mai mult de 2 
km. în jos de Hurdugi,; şesul inghițise apa. Numai spre 
loamuă şi primăvară Elanul curge pe toata întinderea 
lui, de la Maiu până la Sepi. Elanul e secat, aducând 
secetă în jur, cu toate pădurile ce zac spre apus. 

3). Denumirea. Numele Elan e slavonul eaenn, cer- 
vus, "Egee, cerb. Deci apa Elanului e apa Cerbului, 
dovadă ca în pădurile si codrii merei din intundaturile 
văilor ce dau în Elan trăiau Cerbi — flani — de care nu 
se mai găsesc azi urme nu numai în codrii Dobrinei, 
dar nici în Europa de mijloc. Numirea i-a fost data de 
pe când trăiau aici vechi Goţi și Slavi, căci nici Ru- 
şii nici Ruteni nu zic curat Elan, ci Oac, Lene Serbii,
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Polonii şi Cehii, gorau Bulgarii; e/nîs Lituanii, insă e- 

lan Scandinavii, unde elanul e renul lor, cum îi zic Ru- 
sii la ren : ckaepuniii Oaens=Cerbul de Nord. 
! lată etimologia complectă data după Heyne, Kluge 
şi Weigand: ahd Elch, elaho (păuă la 1100), mhd. elhe, 
elch (păna la 1500), anglosaxon eolk, nordice vechiu 

elgr (din germ. algiz, alkis) sued. dan. elg; celto-iatin: 
alces (Caesar de B. G.) grec rr; idgerm alhi. scand. 
norvegian brind=eland. messapic 2p8vdcc, cerb; lit. bred;s, 
elan. 

In Germană elenn, elentier, Elend, au de bază pe 
lituanul Fin:s (vechiu Ellenis), cerb, vsl. omnia, de unde 
lani, ciută, apoi itaenn ; cerb. 

Forma Elend (Luther 5 mos. 14.5), Ellend şi Elend- 
thier, vederlandez eland; vechiu bulgar isaenn e grecul 
ehăâc, din evoce, pui de cerb, kymr elain, ciută. 

Flanul a fost cunoscut și Germanilor, fiind amiv- 
tit în marea lor poemă Niebelungenlied. ed. Lachmann î.2. 
„Dar nach sluor er schiere einem wisent und einen elch, 

! starker ure viere und einen grimmen scheleh=după a- 
ceia a ucis repede un bison şi un elan. patru zimbri puter- 
nici şi un şele (cerb). Dela Germani a trecut la Francezi. 

Aslăzi el se găseşte în pădurile Tilsitului, păstrat 
mai mult în păduri împrejmuite. De altfel el trăeşte 
în codrii mlăstinoși din -Nordul Europei, Asiei şi Ame- 
ricei. Corpul lui e mai mare ca al cerbului, cu picioarele de 
dinainte mai înalte; capul stufos şi cu coarne late în 
greuiate de peste 20 kgr. Gâtul e scurt.. Botul e mare 
şi buza de deasupra mai mare de cât cea de jos, din 
cauză că el rupe coaja cu incisivii de sus Şi apoi o des- 
poae cu buza de sus; sub barba are un moţ de păr ca la tapi. Copitele cele mari sînt legate cu o membrană, 
iar celelelte 2 dinapoi sint mai late, aşa ca-l îulesnește 
a merge peste smârcuri fara să se cufunde. 

_ Padurile pe unde trăeşte Elanul sînt ţigloase și smârcoase. S'au găsit coarne de Elan şi la noi în tară 

g ȘI prin regiunea Prutului, de unde sa pulut da nume văii de azi : , N 
: a Elanului de arele vechi slavone. popoarele 

| & Elanul e o Apă proprie judetului Falciu, caci dacă azi uda parte şi din judetul Tutova, asta nu e de mult, ce 
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de la Reglementul organic. Mai din vechiu toată valea 
Elanului cu toți afluenții săi aparținea Fălciului, ca dovadă 
că chiar satele Blageşti, Igeşti, Bursuci şi Epureni atâr- 
nau de isprăvnicia Fălciului în 1803. 

_ Desfăşurarea dar a vieţii pe aceasta vale priveşte 
trecutul judeţului Fălciu, și ne interesează în special, 
căci pe această vale a Elanului avem astăzi cele mai 
vechi şi mai interesante aşezări răzăşeşti, din care apoi 

sa desvoltat o viață intensa boerească, care a putut 
da ţării 2 familii domnitoare: Cantemir şi Cuza. 

Şi daca azi se vorbeste de o decăzută soartă a ju- 
deţului Falciu, de o peire a boerimei din acest judet, 
răzășimea şi-a păstrat neatinsă vlaga. In pretacerile pă- 

mântului şi ale stapânirii stau prefacerile claselor diri- 
guitoare şi dacă statul prin a tot puternicia sa a putut 

să ridice unele familii, creşterea lor a stat în vădilă a- 

tingere cu pământul. 
5) Populaţia. Pe toată valea Elanului cu afluenții 

sai se afla următoarele . sate, a căror populatie e pre- 

cum urmează, după datele luate din marele dicţionar 
geografic al României din 1901. 
1). Urlaţă 490 suflete. 2) Gruwmezoaia 1383 suflete. 

3). Hurdugi 140. 4). Gugiţei 406. 5). Hoceni cu Tomşa 

și Şişeani clacaşi 730. 6). Șişcanii 150. 1). Oteleni cu 

Bagâu, 830, din cari Bagăau 41. 8.) Deleni cu Golășei 

şi Talaba 956. 9). Bărboşi cu Zgura şi Tăelura Bar- 

boşi 293, din care Zgura 40. 10). Mălăeşki cu Poşta 

Elanului şi Tupilați 763, din cari 303 Tupilați, 380 Mă- 

laeşti și 80 Elanul. 11). Vuteani 2502.12). Valea lui 

Darie 311. 13). Urdeşti cu Pogăceni, Cărpeşti, Popeni şi 

Odaia Sârbilor 303, din cari Pogăcenii 35, Carpeşti 100, şi 

Popeni 61. 14). Băseşti 928. 15). Tămăşeni 160. 16) Do- 

deşti 1180. 17). Țiful cu Micleştii, 552, din care Mi- 

cleştii 52. 18). Jigălia cu Râşeanii 697, din care Râş- 

canii 2714 şi Jigalia 493. 19). Suletea 932. 20). Găgeştii 

cu Peicanii şi Giureani, 738. din cari Giurcanii 339, 

Peicani 205, 21). Murgeni cu Hănăseni şi Raiu 1830. 

suflete. 22). hkpureni cu Bursuci, Horga şi Barlălești 

1883 suflete. 23). Lăţeşti cu Skineni, Saărăţenii de sus 

ŞI de jos 134.



VIII 

Totalul pentru toate satele pe Elan din județul Fal- ciu şi Tutova ar fi 20700, locuitori. 
In Dicţionarul topografic a lui D. Frunzescu din 1872 celim o alta statistica, care e mai mare ca cea din 1901, cifrele fiind acestea: Urlaţi 500; Grumezoaea 1425; Hurdugi 885; Guşitei 495; Hoceni 645; Şişeani 990, Oteleni 1160, Deleni 1370, Bărboşi 580; Maălaești 850; Vutcani 2900, Urdeşti 610; Băseşti 860, Tamaăşeni 695; Dodești 1230, Ţitul 545, Jigalia 135; Gageşti 705; apoi Murgeni 1985, Epurenii 1830, Spineni 2075. Total „24020 locuitori, ceia ce revine 34 locuitori la un km. p. Diferenţa aceasta mare la un interval de 30 ania- rată puţțina stabilitate a statisticilor noastre, daca nu ŞI o deslocare de locuitori cu prilejul improprietăririlor sue- cesive. 

In N. Suţu „No/iţe statistice“ din 1849 cetim des- pre Falciu că are 192 saie, împărţite în 5 plăși (Falciu, Crasna, Podoleni, Prut, Mijloc) cu o populație de 85163 „Suflete, din care 37163 în zona l-a acele 3 plăși dintiiu ŞI 46602 în zona Il-a, a plăşilor Prut şi Mijloc. In a- ceastăa zonă întră 11 sate mănăstirești, (20865 suilele) 19 sate răzăşeşti (192491 suflete şi 29 "ti , 
(15246 sunete) | ) ş sate particulare 

Cifrele din N. Suţu sînt exagerate, căci Statistica Moldovei din 1846 (Uricar XV, 369), dă un total de 2387 biroici sau 11935 locuitori pentru toate satele, ce vin pe Valea ialanului și afluenții sai. lar statistica din Condica liuzilor 180: tru valea Elanului următoarele liude : pe 1803, da pen 
Grumezoaia 3 Hurdugi ; și iţei 

| ezoaia 3. H SI răzeși 32, Gusit . 
ceni răzeşi 75, Şişcani 41, Bărboşii Căm N. Curs si 
Malaeştii spat. Şerban Negel 80, Vutcanii razesi 93, 
Câşla răzăşească, 62, Delenii răzeși 17, Talaba lui Alex. 
Le e ga geştii spalar Iordachi Catargi 28 Baseştii ra. U cu 82 liude şi breslaşi, 'Tamaseni ? 3 i 
sei o0 zaptedești a med. C. Lambrin i “SuePeti 

» Bursuci 13, Barlileștii a vornic. V. Costachi 50, Tiful a stolnicesei 8. lordachi Gafencu 16, Epu-: 
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enii a spătarului Gr. Costachi 45 cu. 135 liude şi 29 
breslaşi, Tupilaţii 30, Brăiţeni 10, Laţeştii a lui M. Cos: 
tachi spatar 35, Jureanii ce au tost neferi 95, Spinenii 
răzeși 52, Raiul a căminarului lordachi Miclescu 85, Săra- 
teni răzeşi 55. Creţana răzeşi 13, Murgeni moldoveni 
şi bulgari 35. Total 1619, ceia ce revine a 5 suflete de 
liude fac 8100 de locuitori pe aceiaşi suprafată, adică 
ar da o densitate de 11 locuitori pe km. p. Dacă soco- 
tim însă că mai trăia şialtă lume, ce nu intră în liude 
pentru bir, ce erau ruptaşi sau scutiţi de bir, femei vă- 
duve, bătrânii, nevolnicii, preuți ŞI alţi țircovnici, apoi 
slujitorii domneşti, hoerii, ceia ce ar face cel putin 1000 
de oameni, ar reeşi ca în 1803 populaţia aşezată în 
satele de pe Elan şi afluenții săi se ridică la 10000 
de suflete. 

Asupra mărimei satelor putem lua ca bune arata- 
rile Ini N. Sutu, care în 1849 socotește că în Fal- 
ciu erau 127 sate, din care în zona II, ocolul Prut şi 
Mijloc, în care întră şi valea Elanului, se numărau 64 
sate. Din acestea, 21 sate aveau mai puțini de 50 locui: 
tori ; alte 25 sate aveau pină la 100 suflete; în şepte 
sate populaţia era sub 200 suflete, în 5 sate era sub 
300 și numai unul era cu populaţie sub 400, cred ca Vât- 
canii. Socotind dupa aceste date ar reieşi că pe valea 
Flanului erau către 1849 sub 10,000 de locuitori. Ara- 
tarea lui N. Sutu consună cu părerea generală că sa- 
lele noastre mai din vechi erau foarte mici, cu foarte 

puține case şi că mai ales dela 1830 încoace satele 
noastre s'au indoit; după 1864 s'au înmulţit, dar nu pe 

regiunea Elanului, unde aşezările sînt vechi răzășesti și 
boereşti. Sate noi s'au creat în Fălciu pe regiunea 
Prutului cu noile împroprietăriri de la 1864, şi 1878. 

Toate satele și cătunele se se află așezate pe va- 
lea Elanului cu afluenții să; sînl azi în număr de 48, 
din care 37 sate vin în județul Falciu, iar îi sale în 
județul Tutova, toate aceste sate figurând până la Re- 
gulamentul organic în județul Falciu, cum ne dovedeşte 
condica liuzilor din 1803 şi actele administrative de 
mai apoi pâna la 1838. | | 

Pentru a încadra și mai bine populatiunea de pe 
valea Elanului, vom da tot după Nec. Sutu catagrafia
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populației judeţului Falciu, din care reiese felul proprie- 
taţii răzeşeşti al acestei vai. a 

Fălciu ; boeri 209, amploianţi fară ranguri 15, cli- 
ros, 513, profesori şi medici 4, streini 192, vatavi Și 
slugi boereşti 779, privilegiați 172, slujbaşi 797, tigaui 
mănăstirești 146, ţigani particulari 300, soldaţi —; slu- 
jitori '93, nevolniei 1899, mazilo ruptaşi 2701 (al pa- 
trulea după 'Tutova cu 3603, Tecuci cu 3561 și Vaslui 
cu 2759), sateni muncitori 155, oameni fara căpătaiu 211, hrisovoliţi 133, jidovi 219, streini 130, ţigani ai sta- tului 145. Totalul 17153. 

6). Proprietatea pe Elan. Apa Elanului în mică mă- sură a slujit ca hotar de InOȘii, şi aceasta numai în a doua și a treia generaţie dupa ce proprietatea s'a fost împărtit prin succesiune şi prin vindere. Mai toate mo- şiile mergeau din zarea dealurilor cu pădure, ce formează opcina desparţitoare a cursului apelor ce dau în Elan, de cele ce dau în valea Bârladului şi mergeau unele până peste Prut, altele se opreau în Prut, puţine în Elan, iar altele se opreau în afluenții Prutului ori aj Elanului. Cum mai din vechi locurile acestea erau socotite tari prin codrii se- culari, ce le acopereau, numai cursurile apelor erau pro-: prii pentru fânațe, iar prin curăturile facute în codri. S au așezat prisăci, apoi s'au făcut aşezări de sate. si așa. sa întins şi cultura pământului. 
a Inceputurile proprietăţii pe această vale a Elauului. cad o dată cu desealecarea Moldovei, şi daca din ve. chiu au fost Populaținni pe această vale — lucru de ue- asa duil- nu tim nici natura proprietăţii, nici nu pu- ti de jos s abilitatea ei. Cum valea aceasta venia în: 

șleahul cel "mare a] mersi] Spre Bugeacul tâtărăsc şi în- 
Sa pulut fixa o proprietat șI popoarelor navălitoare, i atunci, când începea si puterea legal area a rebe de Si 
titlul de proprietate. « , să recunoasca, 
pulaţie aparat a a trebuii să fie asezata pulat » care a dat numele vaii, după apa principala. apa Elanului, fara înțeles pentru noi; pe când i toti ailenții Elanului poarta numiri româneşti : Sar la pot ga, Saca, Bujorul, Moisiia, Hulubaţ, Recea ete Şi ai oa vem a ne uila numai la aceasta vaie ca să judecam natura. 

pe aici o po-
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așezărilor străvechi de proprietate. In regiunile Daciei: 

Traiane avem aşezări așa de vechi de popoare pe cursu- 

rile apelor mari, că însuşi denumirile date acestor ape: 

ne stau dovadă. Ape ca Dunărea, Prut, Nistru, Nipru, 

Siret, Buzeu, Olt, trec cu sute de ani epoca Romană. 

Cu toate deplasarile de popoare, ce s'au facut pe aceste: 

văi mari şi largi, a trebuit să fie o continuitate de po- 

pulaţie, care a făcui să se păstreze numele şi să cășu- 

neze numelor schimbările fonetice necesare. 

Popoarele. străvechi "s'au miscat cu aşezările lor din- 

spre mare spre uscat, locuind cursul apelor mari, fluvii: 

si riuri de mărimea întăia. Aici întră şi valea Prutului,. 

care a putut vedea aşezările Cimerienilor, Sciţilor, Zai- 

falilor ete., fără a se incumeta să se afunde pe cur- 

sul apelor mai mici, vude şi locurile erau tari, fiind pă- 

duroase şi folosul ce ar fi putut trage din asemenea Io- 

curi era foarte neînsemnal, fiindu-le cu îndestulare spre: 

hrana lor, vânatul salbataciunilor, imaşul șesurilor pen- 

tru vitele lor şi vânatul peştelui din apă. 

După sute de ani de scurgere a vremei, venind 

dinspre răsărit alte soiuri de oa meni, Slavii, ca popor 

stabil şi agricol, ei au ocupat în ţările Române şi cursu- 

rile apelor mai mici, afluenții râurilor mari, și potrivit gra- 

iului lor şi nevoilor lor le-au dat nume cu înteles pe limba 

ior. Daca Prutul e străvechiu şi fără înţeles etimologic, E- 

lanul din contra e slav, nici rusesc, nici rutean, nici bul-: 

gar, nici sîrb, ci paleoslovenic, adică de prin secol. al Vl-a 

incoace, când au început a roicete de Slavi şi pe valea 

aceasta îngustă şi tare la gura ei, ca şi alte văi: Pra- 

hova (colbos), Bistriţa (repede), Moldova, Ialomiţa, dând 

numele upei Blanul, după felul auimalului de vânat, ce 

se găsea prin codrii acestei văi, 

Noi Românii am venit cu aşezările noastre, după 

ce s'a constituit statul Moldovei, şi toate văile ce le-am 

ocupat mai apoi, le-am poreclit dupa înțelesul limbii noa- 

stre, ca Saca, Larga, Bujor, Moisia, Wihoane, Ră- 

goaza, Recea, pentru a vorbi numai de afluenții FElanului. 

Pentru a ne face o idee complectă de curgerea 

proprietăţii pe valea Elunului trebue s'o luăm de la o- 

bârşie şi rând pe rând cum curge apa, de la izvor spre: 

vărsătura lui în Prut, căci numai după ce vom vedea.
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mersul desvoltării vietii româneşti pe aceasta vale, vom i putea face încheerea cuvenită, în ceia ce ne priveşte ca ! povestire vieţii familiilor domnitoare Cantemir Vodă | şi Cuza- Vodă. 
| | 7). Urlații. Astazi cel întâiu sat ce-l uda Elanule Urlaţii cu 490 suflete. Condica Lizilor din 1803 nu ue pomenește nimic de Urlaţi, ceia ce nu ne putem explica, de cât că aşezările de liude din acest sat sa fie mai nouă, cu provenienţă din alte sate vecine, întru cât Urlaţii e sat hoc. rese şi alcătuit din sfarmaturile a 0 multime de sate vechi,ce au fost mai de demult spre obârşia Elauului, distanța de 6— 7 km. La 1846 Urlaţii aveau 56 birnici, La un kim. ai în sus de Urlaţi, se deschid 2 văi, una pe dreapta: valea „Recei, îngusta Şi păduroasaă, alta spre stânga. dinspre Gru:- mezoaia, valea Elanului, care duce la fundu! vaii Klanului. Dealul din mijloc e maj jos, și azi a început a fi despădu- rit şi dat culturei, facând un tapşan frumos, care merge ri- dicându-se spre Nord, până când se leagă de opceina dea: urilor, ce merg spre Dobrina, nodul principal al dealuri: lor ce stapânesc Huşii. Din pântecele acestor dealuri pa: duroase, cari trebue sa cuprinda câte-va mii de Ha de pa- dure izvorăsc 3 ape: Drislaveţul, pe care e asezat Hu- ŞII, cu direcțiunea de la N..vy spre S-EE; Sarata cu di- recția de la NN-V. spre SS-E; şi Elanul cu direcţia de la N, $. 

- Pe distanța aceasta de 6 —7 km. de la Urlaţi în 
sus spre obârşia Elanului au staiut din vechi 3 asezari 
de sale: Măneştii, Plăvăţeştii ŞI Siliştenii toate azi dis- 
părute. 

i ” 8). Mănești, Acest sat e omeni “ie ; fan cel Mare din 6999 Oct. 15 (490). scaţicul lui ae 
va de Toader diac. Numele si.] trage de la Manea De trăitor cătra 1450 tocmai la izvorul Elanului. In” 1490 
trăiau aceşti urmaşi: Duma fiul sâu şi 2 ne ti q 
fată, Dragotă Cremene şi Zintă. Ne mai având Po e cu moşia lor de la obârşia Elanului, ei o va Pi ace zloți tătaraşti lui Pătru Silşteanul, nt cu 75 | Uricul zice: pcâsra hau A Sma cun A aan u cecrpnunun ere Aparora e tu H ut or GEPXo La. aEAHIO CE4o Ha Bepxo Tanank nana Haneqiu, rAe  sAdan OTua ut Man n Monacrup. TAE MOTOR Saaprkem tom pa 

i
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HE abea... casa naulem$ Ilamps. Granip'knSA8 aa e saar ma. 
mapekuy“, „a venit sluga noastră Duma fiul Manei de la vâr- 
ful Ialanului şi nepoţii sai de soră Dragoiă Cremene şi: 
Țintă de a lor buna voe de nimeni siliți nici învăluiţi. 
și au vândut a lor dreaptă ocină dina lor drept uric,. 
un sat la vârful lalanului anume Măneştii, unde a fost 
casa tatălui lor Mau şi mănăstirea, unde apa izvorăşte 
din dealul cu pădure, deci a vândut cel sat si cea mă: 
năstire slugii noastre lui Patru Silişteanul cu 75 zloți. 
tătărăşti“, (Uricar XVIII, 53). 

Urzită viaţa în fundul Elanului catră 1400, Man a 
avul prilejul să facă o mică mănăstire, cum și aşezari: 
pentru el şi să descalece acel loc. făcându-şi case. Boer 
de tară sub Alexandru cel Bun, el a dăinuit acolo cu 
traiul pâna sub Ştefan cel Mare. Urmaşii săi 3 la nu- 
măr, fiul său Duma şi 2 nepoți de fata Dragotă Creime- 
ne şi Tinlă văzându-și prea anevoiasă viaţa şi căutarea. 
unei ocivi numai de păduri, își vând ocina lor lui Pa- 
tru Silişteanul, proprietarul unei alte ocini cu 5-—6 chi-. 
lometri mai jus tot pe acea văiugă a Elanului spre o- 
bârşia lui. 

| 
După cunoaşterea locurilor de acolo, batrânul Man 

n'a putul să-și facă așezarea de cât ceva mai la deal de- 
izvorul Elanului „de unde iese pârăul din dealul cu pă- 
dure“ şi unde și azi e o mică poiana, făcută de mână 
de om, cred, o veche curătură de loc pentru aşezarea u-. 
nei case şi a unei mănăstioare ceva mai la deal. 

După obiceul vechiu şi nou al țăranilor noștri aşe- 
zările de casă şi livadă se faceau pe hliza sau delnita,. 
ce o aveau în proprietate, și cum moşiile vechi veniau 
din zare în zare, erau mai mult iungi de cât late, şi a- 
șezările de sate „ceao, ceanwit“ puteau veni dese chiar pe. 
cursul îngust al unei văi de ape, siliştea veche netrebu- 
ind să cuprinză decât o casă doua, atât cât avea nevoe.- 
primul descăleeator. 

In anul 1490, cumpărându-se ocina lui Man de că- 
tră Petru Silişteanul, s'a surpat aşezarea cea veche din. 
1400 şi au disparut urmele satului Măneştii, cari n'au 
putut cuprinde de căt pe Man cu soţia lui, cei doi copi 
ai lui, Duma și o fată, care măritându-se a avut doi ba-. 
eți pe Cremene şi pe Ţintă, în total vre-o 10 suflete,
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punând în socoteală şi câți-va argati pentru slujba lor, 
la vite ori la vre-o prisacă. Cu aceşti primi însâdituri 
s'a urzit viața la obârşia Elanului intre 1400—149, 
pentru a se muta viața ceva mai jos la Plaviţeşti şi Si. 
lişteni. In 1490 nu mai era nici o aşezare de casă în 
Maăneşti ei era locul gol, căci se zice în uric „unde a îost 
casa lui Man“. 

9)) Plăvăjeştii. Ceva mai în jos de Mănești, şi tot pe 
cursul îngust al văii Elanului spre vârf „na gepyn Aaaa, 
dăm de un al doilea sat „eaqun ceao“, Plaviţeştii „las: 
“Bautipiu“, pe care Stefan Voda cel Mare îl daărueşte lui 
Coste Grasul pentru u lui dreaptă şi credincioasă slujbă 
în 14871 Mart 5 (6995). 

Uricul spune: „casra Ham Kocre I'paesan dr Ilazez- 
Welpin  cASXHA Ham Npako n B'RpH0... AAaH... ECAIH.,. €O NpABIA 

wrinHă AH ceăo Hăna'k Iazezueipin na Repkh  ANaana“, iată 
că aceasta adevărată a noastră slugă Costea Grasul din 
Plavaţeşti a slujit noao cu dreptate şi credință; drept a- 
ceia şi domnia mea n'am milostivit spre dânsul cu o- 
sebita noastră milă şi i-um dat şi i-am întarit lui în al 
nostru pământ al Moldovei a lui dreapta ocina un sat 
anume Plavaăţeştii la vârful Ialanului... lar hotarul ceas 
Ilazezuepinasps“ sa fie dinspre toate parţile pe unde din 
veac au umblat“. (Uricar XVIII, 44). 

lată dar ca în 1487 era al doilea sat pe Ialan, spre 
vârt, Plavăţeștii, întemeiat nu se ştie când si de cine, 
probabil de un strămoş a lui Coste Grasul, de oare ce 
“satul își avea denumirea în plural „llazezueaipiu“, ceia ce 
arată că au trecut 2 sau 3 generaţii de urmaşi ai lui Plă: 
vaţ (Balan). Pe când în Mâneşti nu mai srau asezari de 
“case în 1490; in Plavăţeşti din contra era sat ceva mai 
intemeiai, valea mai lărgindu-se catre gura ei, unde Elanul 
se întâlneşte cu apa Recei pe stânga. Uricul uita să Sa . a x | determine locul prin „ra eua Awai“, sau Prin „CAE ec 
Abu“, căci erau mai multe case'ale urmaşilor lui Plăvat 

„__ Numele de Plavaţ îl avem şi azi în graiu cu s e- cificare de animale „bou plăvan, oae plăviță, vaca Pi 
vană“ „Kpag naaganja (serbeşte), cuvântul find veciiiul 
“slav naaez, albus, naaganz, flavus, naagekz, MAAEaHja“ si a y „nit de la Jugo-Slavi. In părțile noastre ale Moldovii ş bătut cuvântul bălan, ca poreclă data la oameni, ram. 

i 
Î 

| 
| 
1
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mând vechiul plăv cu referință la animale, întru cât noi 
am avut aicea mulţi Ruteni şi Ruși, de la care am luat 
pe Balan. (sl a'kaz, rus Bta). Deci Plavateștii sînt. în 
loc de Bălăneşti. Nu greşim când bănuim că porecla 
adevărată a familiei vechilor proprietari a fost Grasul 
(lat. Crasus), dar că potrivit onomasticii vechi s'a sla- 
vizat porecla în Plăv, fiind una raport foarte strâns în- 
tre grăsime şi coloarea albă ori bălae a fetei. 

Satul Plavăţeşti a durat aproape 300 de ani la vâr- 
ful Ialanului. Din istoria acestui sat cunoaştem ceva, 
«in pachetul de acte Bereşti din Huși. 

In 1641 Sept. 2 (7150). Vasile Voda Lupul judeca 
un proces de hotară între răzeşii din Plăvăţeşti „ceao Ilaz- 
azu'kuu“ şi cei din Silişteni. In Plavaţeni trăiau aceşti 
răzeși: Pavădl Follea, Neagul şi Aftanasie călugarul şi 
alte rude ale lor. Ei încalcase o bucată de loc din ho- 
tarul satului Silişteni, ce venea mai în jos „paan cană 
BSRATB 34 BEMAn AXE ECT MEN AO HHMU, p'kikziţie ae 6cTa 'TA 
BSkarS 3a 3emae wr Xorap ceao Guanipkn“. Razeşii din Si- 
lişteni Vapse, Romagco, Crăciun şi Popa Silion ziceau 
ca bucata de pamânt nu ţine de Plăviţeni, ci de Silis- 
ieni şi Judecata dă câștig de cauză Siliştenenilor, şi 
dând rămaşi pe Plaviţeneni. Ca să se curme prucesul 
răzeşii din Şilişteni pun ferăe 24 zloți tataraşti în. vis- 
teria domnească. (Uricar XXIII, 176). 

Intre primul uric din 1487 şi a doua carte de jude- 
caiă din 1641 e un'iuterval de 154 de ani, în care timp 
S'au scurs cel puţin 5 generaţii de proprietari în Plavă- 
teşti, cu stăpânire pașnică din tată în fiu de la bunicii 
lui Costea Grasul pănă la cei 4 răzeși căuzaşi. Saiul a 
mai durat 50 ani după aceia, când C. Cantemir Voda 
întră ca cumpărător în Plăviţeni şi surpă răzeşiile acestui 
sat. lată ce cumpărături face Vodă C. Cantemir în 1690 
vara. 

Satul Plavăţeştii îmbla pe 3 bătrini: Pavăl, Fol- 
tea şi popa Platon. lu 4 Mart 1690 (7198), C. Cantie- 
mir Vodă cumpără cu 2 lei a patra parte din jumătate 
de bătrân din bătrânul lui Paval Hurjui de la Paras- 
chiva, fata Neculii, nepoata lui Pavaăl. 

Tot de la această Paraschiva mai cumpărase în 28 
Februarie acelaşi an a patra parte dintr'un bâtrin, cu
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4 lei, partea ei din bătrânul Foltei, zapisul ne spune că întinderea delniţii vândute era 7 pământuri lat de 3 paşi cu un pas de 6 palme. Socotind în metri ar eși că un bătrân în Plaviţeni, dat fiind ca era loc îngust, avea 160 metri lățime, şi cum tot satul îmbla pe 3 batiini, toata lărgimea moşiei ar fi fost de cel mult jumatate chilo- metru. 
In 13 Iulie acelaş an Voda Cantemir cumpără cu 3 galbeni a patra parte din jumătate de batrân de la Safta, fata Mariei, nepoata lui Ioniță şi de la vara ei Sofronia, fata Rochiţei, nepoata lui loniţa. In 8 August, Voda C. Cantemir cumpără cu S gal: beni doua părți din trei, din bătrânul lui Popa Platon, de la Gheorghe Taforde Şi de la vară-sa Parasca, şi cu 6 galbeni cumpara iumătate de batrân de la Vasile, ficiorul lui Andreiu, nenot lui Borila. 
Insumând toate aceste cumpărături vedem că Voda C. Cantemir cumpărase un bătrân şi 2/3 din a] doilea, mai râmîind răzeşilor din Plăviţeni numai | bătrân şi !/; cumpârătorul dăduse peste tot 19 Galbeni; socotind galbăânul a 2 lei în 1690, tot satul Plaviţeui, cu vatra de sat, cu țarini, cu pădure s'ar f putut cumpăra de Vodă Cantemir cu 33 galbeni, ceia ce arata ca întinde- rea acestui de al doilea sat era cu mult mai mică de cât a Măneştilor, care s'a fost vândul cu 75 zloti tata- răști cu doua sute de ani mai înainte. !) ” Incă din 15 Dec. 1689 (1198). Voda Cantemir îşi sco- sese uric de la divanul Mariei Sale asupra tuluror mosiilor sale de la Falciu; în lista lor nu vedem figurând si Plavi- tenii, căci nu intrase Cumparator de cât în Februarie 1690 (7188), expropiind prin cumpărături pe toți răzeşii de mai bine de jumătate de sai, rămiiuq proprietar Za, ne cu fiul său Gliginco ŞI ginerele său ioniţă, cum re iese din iscăliturile marturilor. i 

  

1) Zapisele le-am luat în regeste din arhiva Berea. în a. 1390. Toate zapisele sînt scrise de Gh. Trelea, un foarte prost că, din itor: marturisesco, loi, asoprit, avot, ţinotol, Fălcioloi, zapisol:; fa turi iscălese cele 5 zapise următoarele persoane: Arhire Andronach cani; Egumenul Ghedeon ot Silişteni, păr. Macarie ot Silișteni, Pri lişteni, Gligore Frone ot Plăviţeni, Neculai Țurehe Groza ot Silişteni Vreame ot Guzari, Aga Mihail, Varlaam Episcop Hușilor, Gliginco” mezoae, Cârstiisan vornic, Ioniță zet (ginere) Froni ot Plăviţeni Stef,  Gru- 
descul, Groza ot Silişteni, Șenghire; ! an Bo-. 
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In 1716, după ducerea lui D. Cantemir în Rusia se 
face un izvod de toate moşiile Cantemireşti din Moldo- 
va ; în acel izvod vedem figurând Plăviţenii sat întreg; 
tot aşa îl mai găsim trecut și în izvodul lui C. Cante- 
mir comis din 1733 Ghenar 17 (79241), dat surorii sale 
Aniţa Paălădoae. 

Catra sfârşitul secol. XVIII se uită cu totul de Plă- 
viţeni ; răzeşii mutându-se în Urlaţi, ca acel Frone. şi 
ai lui, aşa că boerul hotarnie ce a râdicat harta Siliş- 
tenilor cătră 1780 nu arată locul Plăvăţeştilor, ci pune 
numai Siliştenii în sus de Urlaţi. | 

9). Siliştenii. Cum te scobori astăzi pe drumul 
soşeluit, ce duce de la Şchiopeni peste deal şi dai în 
valea Elanului, ai în dreapta ta valea Răcii, care se îm- 

preună cu apa Elanului, aproape 2 km. în sus de Urlati, 

dealul care desparte acesie 2 vai pierzâdu-se în şesul ce 

se deschide. Atât despre Recea cât şi despre Elan se des- 

chide un şes destul de largut, ca să fie azi un câmp 

bun de arătură pe tăpşanul dealului mijlociu dintre cele 

două ape, azi mai tot dat culturii cerealelor, și din ce 

în ce despădurindu-se, iar în vale șesul bun pentru imaş 

şi fânete. , 

Ceva mai la deal de îmbinarea celor 2 văi, pe des- 

chizatura văii Flanului, era aşezat satul Silișteni, veche 

descalecare Cantemirească, încă din secol. al XV-a; tot a 

colo, ceva mai în sus, era ridicat un schit zis al Siliş- 

tenilor. Acolo şi-a văzut lumina zilei catră 1612, bătrânul 

serdar C. Cantemir, ajuns apoi Voda, acolo și-au petrecut 

copilăria şi tinereţele Antioh Vodă și Dimitrie. Voda Can- 

temir, înăltindu-şi pe creasta dealului un foișor zis al 

Beizadelei, peniru a avea vedere mai deschisa în jos 

pe Elan spre Hurdugi și a lăsa în amintirea oamenilor 

cum și în zapisele de mai apoi că a fost loc domnesc, 

calcat de Voda şi Beizadele şi că dar ungherul acesta 

de loc n'a fost nici atât de uitat şi blăstamat de D-zev, 

ci a hrănit, născut şi crescut fețe domneşti, cari au în- 

_seris frumoase si însemnate pagini în istoria Moldovei. 

Azi nimie nu spune ochiului de această veche viată, 

căci nici mănăstire, nici sat, nici foişor, totul, dar ab- 

solut totul a fost dărimat de vreme, care distruge to- 
. 9 2
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tul, pentru că vintul care bate, ploaea care cade, visco- lul care şueră, lapovița care plesneşie în fața, plugul care răstoarnă brazda, ciobanul care paşte oile stapâ- nului locului. vitele cari pasc iarba din vai, să nu în- timpine nici de cât amintirea unor vieti stâuse în acest fund al Elanului, spre acest varf ŞI obârşie, care a văzut perin: dându-se de la anii 1400 încoace atâtea vieti, înalţindu- se cătră Domnul atâtea rugi din cărţi cu slove chirilice şi din vechea mănăstire a lui Man din 1400 şi din schi- tul lui Cantemir de la Silişteni catră 1680. Vorbind de Maneşti am văzut ca Petre Silişteanul cumpâră cu 15 zloți tătărăști ocina lui Duma fiul lui Mane dia fundul Elanului, unde a fost casa lui Man. Uricul din 1490 nu ne spune nimic cine a fost acel Petre Silişteanul, şi nici în actele Siliştenilor nu cetim ceva de acest Petre Silişlea- nul, căci cel mai vechiu act dib pachetul Siliştenilor, 
lea de judecată a lui Vasile Voda din 1644 Septemb. ? (7150). Cao fi fost vre-un uric. mai vechiu a] Siliştenilor se prea poate; el s'a pierdut însă, şi proprietarii mai voi »au căpătat în pachetul cu acte al Siliştenilor de eat cartea din 1641 Sept. 3. 

| Iu jurul acestui Silişteanul Petru sia stabilirii pro- prietăţii în acest sat, prințul D. Cantemir în „Serisoarea Moldovei“ (Ediția Iași 1851, pag. 217) scrie urmatoarele : „Fiind că Teodor Cantemir parealabul de la Chilia şi de la Smil, s'au aratat întru apărarea acestor cetati „ca o slugă credincioasă şi ea un ostaş viteaz al crucii lui Hristos în potriva năvălirilor Turcesti şi Tataraşti insă pe urmă cu voia lui Dumnezeu, pustiinad i lui Turcii toate locurile acestea, şi el prin puriar > n ind silit ca să-şi părasasca moşiile pariuteşti, « or i. fost daruile moșului şi strămoşulul sâu, de do i a au fost mal înainle de D0i, pentru Slujbele lor cal cari dincioase, pentru aceea din mila Şi din dragoste Cre tineasca dăruim mai sus numitului Teodor Car e trei sate în ţinutul Falciului cu toate ale lor a emir, câmp, ape şi pascării, și îl facem mai mare » da dure, codrul 'Tigheciului şi căpitan mare preste cala ea tot Tigheciu“, - mea de lar mai jos: „ŞI pentru aceasta nici UD Neam poe 

i 

i
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zese nu este în Moldova, care să nu-şi aibă numele său 
împrumutat de pe numele satului, pe care Pau făcut 
el îutăiu, fiindu-i daruit de domnie, precum s'au numit 
şi Cantemir după aceia Silişteanul, despre satul cu a- 
semenea nume“ ; | | 

Nu vom face critica acestui uric domnesc, nici ca 
redactare, nici ca cuprins, căci ni se pare că totul e 
făurit anume pentru o cauză ca să dovedeasca ca cel 
mai vechiu slăpân al acestor locuri n'a fost numai un 
oare care Silişteanul, ci că a fost parcalab de Chilia şi 
luptator al Crucii. Voda Cantemir a născocit pe de- 
anlregul şi cuprinsul actului şi redactarea a uilat so 
dea cea adevărată a uricelor lui Stefan Vodă. 

Uricul din 1490 numeşte pe Silişteanul, Petre, nu 
Toader cum zice Cantemir Voda Dimitrie, şi despre care 
iată ce mai spune în „Vita Costantivi Cantemyrii cog- 
momento senis, Moldaviae principis“. (Buc. 1883 pg. 1). 

| „Costantin Cantemir s'a născut la anul 1612 de la 
mașterea Mântuitorului, luna lui Noembre 8, din părinţi 
Teodor Cantemir şi Maria, în satul părânţesc ais Silişte- 
nîi!) din ţinutul Falciului, aşezal deasupra apei Elanu- 
lui. Insa părintele acestui Teodor sa fost tras din ve- 
chea tulpină a Cantemiriștilor, fiul lui Nestor Cantemir, 
nepotul lui Vasi:e Cantemir, strănepotul lui Ivan Cante- 
mit din strămoşii Gregorie şi Teodor Cantemir porec- 
Jit din nou Silişteanul *), care cel dintăiu dintre Can- 
temireştii din Crimeia la credinta creștină s'a fost con: 
vertil către anul 6951 sub Voevodul Stefan zis cel 
Mare“. | | 

Ceia ce a urzit D. Cantemir cu origina strămoşilor 
săi, e o frumoasă poveste, dar cu foarte multe anacronis- 
ane. Stefan cel Mare creştineaza pe 1. Cantemir din Cri- 
meia în 1443, după ce u luat parte la războiul Chiliei 
în 1484!! Şi Voevozii greşesc scriind, când vor! 

1) „in paterno pago Silistenii dicto in districtu Faleziensi, super flu- 
vium lan sito. | A , 

2) net Theodoro Cantemyr novo cognomine Silistannl . SI 
In pomelnicul Bisericanilor (Uricar XXIII, 310), găsim această spiţă a 

“Cantemireştilor, adausă de un contemporan la vechiul pomelnic scris cătră 
1620. „lo Costantin Voevod şi fii lui, Io Antioh Voevod, Io Dimitrie Voevod 

Şi părintele său Tudor, Maerina monabia. domnița. Aniţa, Maria, Alexandra, 
domnița Ecaterina şi copii .lor“.
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Ceia ce putem reține din D. Cantemir e spița ce o dă urmaşilor lui Petre Silişteanul, că a avut de fiu pe Grigorie, de nepot pe Ivan, stranepot pe Vasile, acesta pe Nestor, acesta pe Teodor Cantemir, care naște pe C. Cantemir la 1619 Noemvre 8, de ŞI e cam multa îngrămădi 7 generaţii în răstimp de 123 de ani. In 1641 Sept, 2, se judeca cu razeşii de Plavaţeşt: penlru pământ aceşti răzeşi din Silişteni: Vapie, Ro- maşco, Crăciun şi popa Silion, urmaşi de-ai lui Petru Silişteanul, nepoți din nepoți. Ei dovedesc la divan ca satul Silișteni li este ocina şi moşie pe hotare vechi, pe unde din veac au îmblat pEAKO Ad HA4eT Apzarui caci Npagiu WTHUHa n AEAtHHa Rec ceao Gnanmr'buin ca azeen NOTA. pom NocTapumu xorapu HOKSAa H3 'khka wangaan“ (Uricar XXIII, 176). 
„Tot pe atunei găsim proprietar în Silișteni pe uw Chiţă (de unde Chiţivoeşti;), a carui fata Anita, vinde lui Popa Ionașco partea sa din Silişteni, la obârşia flanu- lui, pentru o vacă cu vițel, 2 capre cu ezi, și un leu ban bun. (Uricar XXIII, 184). ” „In 1679 Noembre 18 una Siniea Calugariţa femeia lui Mursă, fata lui Roman, împreună cu fciorij ei Ar- leni, Zola, Ilinca, pimia Şi Dochiţa dau danie lui A. amandi postelnicul cel mare p; 2 i lar an. din Silişteni, jumătate de atei ea (atalui Jor Roman In 1685 Dec. 4, loan şi Gligore călugar, fiii lui Si- 

lai Ţurchi părţile lor păriuteşti din Silisteni 
„du 1686 Dec. 10 (7197) Stefana şi Prohira fetele. 

lui Joan Morariul ŞI cu mătuşa lor Gahia cum, 
Ion Morariul, vind lui Voda c. Cantemir a mana a ui dintr'un batrin dia satul Silișteni pe Elan cun si pa e lor de la manastire de la Silişteni pe pret d par ea (Uricar XXIII, 185), + Ve 20 lei, In 1689 Iulie 10 (71197) Gheor h , LL de lui C. Voda Cantemir a patra parte din Cocea Vin Petre Silişteanul, strămoșul sau, din vatra satul ul lui: 
tarină, din câmp cu loc de fânaț, din pădure di din de moara pe „lan, din manastire şi dia pomet ID văi In 1689 Sept. 15 (1198) Perie Costantin, Neculai şi Dima vind lui Vodă Cost. Cantemir în Savin, nătale.-  
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de batrin în Silişteni, ceialattă jumătate fiind dată lui 
Ramandi postelnic. | 

In 1689 Oct. 9, același A. Ramandi vornie şi cu 
femeia lui Maria vind lui Vodă Cantemir acel jumătate 
de bătrân, căpătat danie de la Mursoae de acolo. 

In 1689 Noemb. 12 (1198) Onciul fiul lui Patraşco 
și cu nepoatele lui Stefana şi Prohira, fetele lui Ioan 
Morariul vind lui Vodă Costantin Cantemir un batrin 
întreg ; bătriînul Petei, de oare ce Vodă pierzîndu-şi za- 
pisul de la fetele lui Ioan Morariuli s'a dat lui Vodă za- 
pis pe întreg bâtrinul!). 

| Cu aceste zapise Vodă Cantemir ramine stăpîn pe 
tot satul Siliştenii. Satul îmbla pe 3 bătrîni: Morarul, Pe. - 
tea şi Patru Silişteanul. Cunoaştem din acle numai pe 
Petre Silişteanul boerul din 1490, care cumpârase în 
Maneşti. EI fiind proprietar și în Silişteni, ramasese le- 
gat de un bătrân, după care trăgeau moşie şi Canteini- 
reştii. In adevar judecind zapisele de vinzare ale ba- 
trânilor, vedem că în bătrinul. Pete; fusese stăpîn A. 
Ramandi post. prin danie de la Sinica Calugariţa ; Voda - 
Cantemir cumpără întreg bătrânul, jumătate de la Ra- 
mandi, jumătate de la alţi 5 frați; în bătrânul Morarul 
Vodă: Cantemir întră cumpărător întreg cu 2 treimi de 
la Onciul şi ai lui şi cuo treime de la fetele Morarului; 
în fine în al treilea bătrân Voda Cantemir era răzeş pe 
trei părţi şi a patra parte o cumpără de la Gh. Cocea. 

Când Vodă Cantemir cumpăra toată ocina din Si- 
lişteni era om de 77 ani, deci toţi răzeşii vânzători e- 
rau rude pe de parie cu el, căci nici într'un zapis nu 
se arată că Vodă Cantemir ar cumpăra ca străin, căci 
s'ar fi pomenit în zapise că şi-au întrebat rudele și ră- 
zeşii ; zapisele verifică arătările lui D. Cantemir. Abia 
ridicat domn, cea întăiu grijă ce avu Domnul fu de a-şi 

1) Zapisele de cumpărătură ale lui Vodă C. Cantemir sint adeverite de 
armătorii marturi: Tudose Dubău vel. log. Vas. Costachi vel vornie de ţara 
le jos, Alexandru vel postelnic, Lupu Bogdan spatar, Lupu medelnicer, Gh. 
Anghel biv. vel jitnicer, Stefan vel comis, Ioan Costin serdar, Panaite vel 
sulger. $. Silion vel șatrar, N. Costin 3 log.; Balş vel vornic de ţara de sus, Veli- 
cico Costin vel hatman, Iordachi vel vist. St. Cerchez vel comis; apoi răzeşii: An- 
dor Manole şoltuz de Huşi, Apostol pivnicer domnesc, Stefan Tăpceanu batnar 
"domnesc, Zaharia biv şoltuz, Partenie; Mitrofan Episcop de Huşi, preut Ion 
de la Episcopie, Enachi Penişoară de Hurdugi, Timofte Vreame de Guzari, 
Arhirie a lui Gligoriţă otam. Vas. Safir de Râănceni.
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mări proprietatile în jurul satului de naştere, și înce- pând a cumpăra încă din 1636, în 1689 de Ia lulie (0 până la Noembre 12 a cumpărat tot satul. 
Odata stăpân pe toi satul dispune u se măsura și trimite pe Crastian vornicul de poaria sa masoare Si. liştenii, împreună cu toți răzeşii. Ilotarnica Silișteniior e din 1690 Dec. 27 (7199), şi e adeverita de toți răze. şii din jur!). | 
10). Mănăstirea din Silişteni. In satul Silişteni a fost ridicată din pajişte o manastire de însuşi Costan: tin Vodă Cantemir. Exista în preajma Urlaţilor o ve- che mănăstire, în care la 1677 s'a fost înmormântat câ- lugăriţa Macrina, sora lui C. Cantemir, şi ceva mai mare ca diusul „fliam unam Constantini natu majorem“. Din: sa nu sa fost măritat, ci sa calugarit sub numele de Maeriva , virginilatum Christo vovens schema monachium accepit. Mortua est haec senectute confecta anno Do- mini 1677 et în monasterio paterno Urlaczii dicto, a Costantino et Nestorio fratre honorifice est sepulta in majorum suorum coemeteria“, 

„Ar rezulta din cele zise: de D. Cantemir că în Ur. laţi exista o veche bisericuţa a familiei Cantemireştilor, în care au fost îngropaţi moşii şi Părinții Jui C. Cante- mir Voda. EI s'a nevoit din lbovul, ce a avut cătră D-zeu, „de a ridicat o mănăstire, cu hramul sf Ierarh Neculai, pe care o înzestră cu avere și bucate 'din ori. lejul său. „Deci miluim Domnia mea si întări p 
a , ]. . > itărim acea sfânta manastire Siliştenii sa fie în pace de gorstina de oi şi de gorştină de mascuri și de desetiaă de stu i: ŞI să aibă în scuteala 6 posluşnici; nimica nime a dea fără cât ce or da o dată întrun an câte 2 hi de om la vremea birului, iar alt val să nu aiba ga e 

, . . d» car - 
ma! să fie de slujba la trebile sfintei manastiri“ (a car XXIII, 186). 

x 

  

1) Iscălese hotarnica, Siliştenilor, pe e X nas întregime ea s'o glau aici, urniătorii mărtari 270 "egret că n'am copiat-o în echita călugărul 'de la Silişteni, Pavă! R 7 brat (frate) Pavăl, Savin zet (ginere) Godinat ot Seas o zona, maşco, ot Vorona. Marco sin Nedelcu ot Vorona, Toader Plot andin zeţ Ro- tuneşti Groze ot Răzlogi, Gavril ot Schiopeni, Ionașco oţ Ploţ escu ot Plo-. Frone ot Plăviţeni, Ioniţă zet Frone ottam, Tohilaţ şi Gjoanesti, (îrate-său) ot Grumezoae, Ioniţă Hurduc ot Plopeni. Sinco    
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Actul de danie e din 1692 Iulie 2 (7200), când 
Cantemir împlinia 80 de ani. EI luă în actulde inchi- 
nare blagoslovenia celor 4 ierarh ai ţării: Sava Mitro- 
politul Moldovei, Mihail Episcopul de Roman, Lavrentie 
Episcopul de Rădăuti şi Varlaam Episcopul de Huşi. 

“In 1696 Febr. 2 (7204), Antioh Voda Cantemir în- 
scăunându-se reiînoeşte privilegiul tatălui său printran 
act indentic, fiind aceiaşi vlădiei cari dau blagoslovenia. 
In 1700 Febr. 25, Antioh Vodă văzind reaua îngrijire a: 
mănăstirii, şi că preutii din Silişteni nu caută de dânsa, 
o închină  mănăstirei Mira, supt a căreia privighere o 
lasă „care va pune pe cine va crede şi va cerca dea- 
dausul mânăstirii“, i 

Alte acte despre Silișteni nu mai avem: 
Cantemiriştii fiind siliți a se expatria.după 1711 în 

Rusia, moşiile de pe Elan au fost rău căutate şi în spe- 
cial Siliştenii amenințați să dispară, căci răzeşii din loe 
vânzindu-şi lui Cantemir Voda răzeşiile lor şau mutat 
locuinţile în alte sate, ca Urlaţi şi Grumezoaia, unde şi 
găsim nume ca Frone, mulat din Plăviţeni, iar lon şi 
Gligore Călugărul toti mutaţi din Silişteni în Urlati. Fe- 
ciorii lui Cantemir nu au mai putut sta în Silişteni, tre- 
bile țării chemându-i a fi ostatici la Poarta, apoi domni 
la Iaşi și fugari în Rusia. Aşezările din Silişteni sau 
surpat ; s'a ruinat şi foişorul Beizadelelor şi toate aşe- 
zările caselor lui Cantemir. Chiar Schitul s'a dărăpănat 
și nici urme nu se mai văd din el în harta Siliştenilor 
de după 1780. | 

In harta cetim acestea: Apa Elanului e cracul din 
dreapta, dinspre Grumezoaia, unde celim „fundul Elanu- 
lui“. Pe stânga primeşte apa Recea, cu alt afluent al 
ei Măţişoara. Pe latura de Nord a hărţii stă scris - 
„Broşlenii a Episcopiei cu scrisori vechi şi trece peste 
hotar până în dealul Crasnei“. Pe revers stă scris „Fuu- 

dul Recei și altor vai“. Pe latura din dreapta spre ră- 

sărit sta scris „Moşia Episcopiei; poiana Tomii; Șchio- 

penii lui Vasile Darie şi altor răzeşi“. te latura despre 

apus sta scris „Zarea dealului prin codru peste Crețești 

și peste Silişteni şi Urlaţi“. „Creteştii Episcopiei şi Lun- 

ganii, Apa Lohanului.“ Pe latura de Sud stă scris: 

„Grumezoaiu ; Ploiuneştii pe Berehoi a d-sale post C.
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Lambrino“, Liniile de hotar sint drepte pe tuspatru păr- 
țile ; afară de colțul N.-E., unde sta scris pe un un: 
Shiu drept „hotarul anului trecut“ ceia ce arată ca se 
avusese proces cu Episcopia pentru Broşteni şi se rec- 
tificase hotarul în punctul acela. La mijlocul hărţii pe 
linia tocmai a fundului Elanului şi a afluenților Recii 
sta scris: „stapâneşte Episcopia din vechiu din 7003. 
Pe Elan sînt două iazuri, unul zis al Morarului, unul 
din bătrânii Siliştenilor, chiar pe linia de hotar între 
Urlaţi, Grumezoaia şi Ploiuneşti, şi altul mai sus în 
dreptul Siliştenilor. La dreapta Elanului, stă scris: Si- 
liştenii, la confluenţa Recei cu Elanul. Şi ceva mai jos 
pe aceiaşi linie Urlaţi. 

Pentru istoricul Cartografiei la n0i, specimenele de harţi vechi sînt foarte interesante. Cam după 178, data sobornicescului hrisov, daca nu şi ceva iai îna- inte, se cerea de catră divan la boerii orinduiti cu mă: soriştea să facă şi hartă închipuitoare de starea locului, pentru a se desluşi divanul asupra locului cu pricina. Harta aceasta a Siliştenilor s'a facut cu prilejul curmaării u- nui proces cu Episcopia pentru Broştenii săi, azi o ma- hala a Hușilor. Hărțile aceste închipuitoare nu dadeau nici o idee de proportie; distanțele de pe teren lipsesc și harta aceasta de care vorbim, luind în vedere dis- tanțele dupa harta statului major ar cuprinde la 10 km lungime, pe 2 kilometri lărgime, de şi laturile sint date în forma unui patrat, 
De Silişteni mai avem amintiri în izy ii- lor Cantemireşti din 1716 şi 1733, Ghena 17- oamosii enumeră între moşiile pe Elan: Sizistaps wi SA Handreştii. Şite p Silişleni, Viltoteşti și 

” 11). Urlaţi. Dupa o statistica di , în dosarul Prefecturii de Fălciu, Urlați 110, alatoare 
de 385 suflete. Cel mai vechiu uric. care ep ati de Urlaţi e uricul lui Bogdan Vodă din 7013 M este (1907). Se vorbeşte acolo de o întărire ce face at Stanei şi Anei, surorile lui Duma ce a fost pana oda „âkapunata“ in satul Urlaţi (%paaun), unde a fos acel 
fratelui lor Duma fost paharnicel (ae Bia aw casa ĂSamhi Gbigwaro naxapnnuta), la Elan pă Lasanke. 

Nu putem şti cinea fost acest Duma; Pam Putea lua 
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aceiaşi persoană cu Duma fiul Mavei din Măneşii, căci 
trăesc cam la aceiași epocă. Pe când Man îşi avusese 
aşezările sale tocmai în fund la izvorul Elanului, fiul său 

- Duma şi-a făcut casă mai în jos pe dreptul Urlaţilor de azi 
şi el era mort deja în 1507, când surorile lui, Stana și 
Ana vin şi capătă întărire pământului. lor din Urlaţi; 
satul are deja nume în 1507 „Spaauu, Urlaczi“, fară să 
putem restabili legătura între Duma, ce şi-a avut casă 
acolo în Urlaţi şi satul Urlaţi. | 

Proprietatea s'a scurs în mod regulat în Urlati din 
tată în fiu, sutul mergând pe 2 bătrâni. Acte de pro- 
prietate nu s'au mai făcut până cătră 1682, când Alex. 
Ramandi postelnicul căpătând danie de la Sinica Calu- 
găriţa, fata lui Roman, în Silişteni, mai căpata danie 
și în Urlaţi o jumătate din partea de sus, megieşa cu 
hliza lui din Silişteni. Ramandi a trecut partea sa din 
Urlaţi lui Costantin Vodă, ca şi cea din Silişleni. 

In 1690 Febr. 28, C. Cantemir Vodă cumpără un 
bătrin din cei 2 de la fetele lui Ion Morariul, Stefana, 
Antimia şi Tudora din Urlaţi cu 12 lei bătuţi. lon Mo- 
rariul era bătrin şi în Silişteni şi în Urlaţi, aici având 
jumătate de sat, dincolo o treime. El mai avu o fata 
Prohira, care se vede că murise în 1690 Febr., fiind amin-: 
tită numai în zapisul din 1686. Ca dovadă că aici Cantemir 
Vodă nu era răzeş, ci străin, e că vânzaătoarele afirmă „că 
şi-au întrebat răzeşii și n'au cumpărat nimene“. 

Tot în acelaş an April 1 (7198), cumpără al 2-lea 
batrân dia Urlaţi de la Groaza și fratele eiloan şi nea- 
murile lor cu 12 galbeni. Cu 2 zapise Cantemir Vodă 
s'a facut deplin stăpân pe întreg satul Urlaţi. 

Dacă socotim arătările zapisului Stefanei, că bătrit- 
nul ei avea 30 pământuri de câte 30 de pași în frunte 
(8 une) şi punând pâsul de 6 palme, ca de obiceiu, ar 
eşi ca un bătriu avea lărgimea de |]. 5719 metri, şi că 

dar cei 2 bălrini din Urlati aveau o largime de 3 kilo- 
metri, mergând în jos de la Silişteni spre Furehişani, a 

patra moşie, ce atingea Elanul, cum reise din zapisul 
Groazei, care zice ca bătrinul ei. merge în jos până în 
Furchişani, moșie, care de şi venea pe Sarata, dar atin- 
gea cu latura de vest şi Elanul. 

Tulburările venite în soarta familiei lui C. Cante-
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mir, Succesiunea la tron a lui Antioh Vodă, şi apoi a lui Dimitrie Voda, fuga acestuia în lusia, n'au tulburat întru nimic felul proprietății în Urlaţi. căci dacă urmaşii lui D. Cantemir au ramas în Rusia, urmaşii lui Anlioh Voda au rămas în Moldova şi Șau stăpânil moşiile în tară, precum îi vedem figurând în aclele de proprietate ale Urlaţilor. Antioh Voda şi-a dus traiul la Țarigrad, unde îşi avea palate, dar trăja în strâmtoare cum re iese din scrisoarea din 1123 Ghenar 12, a lui Duni: trașco şi Costantin beizadele. data surorei lor Aniţa Pa- ladoaea  băneasa »văzându-ne Dumneei şi pe noi la cât ne aflam“. (Uricar XXIII, 216). 
Se vede ca prin hainia lui D. Cantemir 'Tureii de- parte de a-şi însuşi lor moşiile, sau a fi confiscate noul domn N. Mavrocordat, se redau fratelui său Antioh, care traia retras la Constantinopol, caci în 1716 (1224) găsim în actele Urlaţilor un izvod, în care se trec toate moşiile lui Antioh Costantin Voevod în seria cum ul: mează : 

„Zineştii la ţinutul  Cohurluiului sal întreg cu 30 vecini ; | | 
Frijenii, Plăvitenii, Timirlenii, Glodenii, Goruneștii, Hurdugi, Capşeşti “la Fălciu pe Sarata :— Silişteni, ViL toteşti, Hăndreşti (Iţeani),- pe Elan ; — Baburuzi, Jidani, Furchișeni, Murariv, Tabara, Plotunesti iarasi pe Sarata; -— Chircani, Berehoești toi la Falcii; Vlădeştii Ja Iaşi ;— Totoeştii la Harlau: Şchee la Neamţ, Steteanii la Ro- man. În total 23 MOŞII, din care numai la Falciu 18 sate şi moşii pe Elan şi Sarata, unde era temeiul ase- zărilor Cantemireşti. 

” „„ Murind Antioh Voda Cantemir, frații îşi impart mo. șiile, şi se vede că amândoi frații convin ca să dea toate moşiile lo: de la Falciu Surorii lor Anitei măritata cu ban Th. Paladi. Intrun izvod scris şi iscalit 'de C Cante- mir comisul, din 1733 Ghenar 17, se însira toate silis- tile, ce se dau surorii lor Anița Palaai bănea a: “Ge runeştii, Glodenii, Lungenii, Plaviţeștii, Plotunesiă F chişenii, Hurdugii, Căpşăştii, Plopenii, Viltotestii « ur nii, Frijenii, Berehoeştii, Jidanii, Buburuzii. pe Contaș, Chircanii, Timirlenii, Daneșiii, Cioca riu, Tabăra și Țopul. 

Silişte- 
Delenii ot 

Rit, Mura- 
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Urlaţii îl dăduse eu un an mai înainte, cum rezultă 
din scrisoarea ce C. Antioh “Cantemir comisul o serie 
vornicului Băisan din Urlaţi în 1732 Mart 30 (7240): 

„Băisane, sănătate; alta pentru satul Urlaţi; iată că 
lam dat cumnatului Paladi banului; deci de acum sa- 
tul dumnealui la stapâni şi de dumnealui vei ăsculta Și 
tu şi oamenii, că aşa am socotit şi lam dat surorii mele 
Aniţei, şi de acuma înainte dumnealor lor stapâni ; iar 
pentru prisăcile ce am acolo, aşa mam tocmit cu cum- 
natul meu, să ste acolo să nu se râdice de acolo până 
ce leași ridica eu și lot sa poarte grija acelor trei pri- 
săci şi a prisăcarilor; iar pentru zapisul Urlaţilor ne- 
fiind acum la îndămână nu liam dat, iar mai pe urmă 
lioi da dumisale; aceasta cu alte silişte de penprejur, 
să fii săvătos“. (Uricar XXIII, 275). 

Scrisoarea aceasta se incadrează cu multe alte la 
fel, căci când se schimbă stăpânul unei moşii, fostul 
stăpân dadea de ştire sătenilor prin vornicul sau vată- 
manul (ureadoicul) satului că de acum înainte au a asculta 
de noul stăpân 1). 

Serisoarei de înştiinţare catra Băisan, vornicul satu- 
lui îi urmează dupa 10 luni o alta scrisoare de aşe- 
zare între traţi. Domnița Aniţa sora lor, era căsătorită 
cu banul Paladi. La 12 Ianuarie 17133 ei scriu că „i-am 
ales şi i-am dat un sat anume Urlaţi, cu toate alte 
siliște din prejur acestui sat ce sint la ţinulul Fălciului 
ca să fie dumisale moşie ve&nică neavând nici un cu- 
vânt a mai pomeni „pentru aceasta şi fratele nostru 
cel mare loniţă Beizadea, măcar că nici nu sa întâm- 
plat fiind în țara Românească, numai nici d-lui la aceasta 
pu poate să aibă cuvânt de netocmire, din vreme ce dum- 
neei sora noastră Aniţa după diata părintelui nostru de 
ar fi vrut a cere și mai mult de cât atâta, i sar five- 
nit ei așa cu dragoste frâțască și dumneei primind i-am 
dat de la noi această încredinţală scrisoare ca să w'a- 
vem noi de acum îvainte a ne mai amesteca la acest 
sat numit mai sus Urlaţii şi să avem ai da dumisale și 
toate zanisele cele vechi de toate aceste silişti“ 2). 

1) Scrisoarea lui Gh. Stefan Vodă cătră vornicul din Popricani că are a 
asculta de adevăratul său stăpân Iordachi Cantacuzino. Ispis. și zapise. II, 1,91, 

2). Scrisoarea aceasta ne întregeşte spița lui Antioh Vodă Cantemir. 
El a ţinut în căsătorie pe Catrina, fata lui Dumitraşco Ceaur log. din Va-
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Domnița Aniţa lui Th. Paladi vist. uzoare cu mult îna- 
inte de soţul său, căci în 1745 Mart 22 (7253), Ion Nec. Ma. 
vrocordat Voda scrie o carte eatră Ilie Costachi biv vel ar- 
maş şi Negre Apostol biv vel câpitan sa meargă să măsoare 
moşiile lui Teodor Paladi vel vist, de la Falciu, ce le 
are de pe femeia sa domniţa Aniţa, fata lui Antioh Vodă 
(pachet Urlaţi No. 12). | 

C. Cantemir cumpărase în Urlaţi numai 2 batrini; 
pe un batrin îl stăpânia Ioan calugarul fiul lui Atanasie, 
fost egumen la Dobrovaţ. Nepoţii acestuia, loan Ilorea: 
nul, şi cu femeia sa Tudosia, fata lui Simeon, nepoata lui loan Călugarul, şi cu fiii săi Nastasa, Petre şi loana îl dau danie lui T. Paladi vist. în 1733 Ghenar 2 (7241) 

lar al 4-a batrân, a lui Gherman, e dat danie maănăstirei Fataciuni de lorest ieromonah fiul lui Paval 
Gherman în 1754 Ialie 1 (7262), oprind pe neamurile 
sale să se amestece. (plic Urlaţi No. 13). 

Răzeșşii din Grumezoae, moşie vecina cu Urlatii, 

    

lahia (Letopiseţi II 2, 42, 257); și soră cu Vasile Ceaur. Are aceşti copii; 10- niţă, Costantin vel comis. Dumitrașco beizide, Maria căsătorită cu Rădu- canu C. Brâncovanu (Let. 112, 71) şi pe Aniţa căsătorită cu Ţ Palade ban, “apoi vel. visternie. 
„Acest Teodor Paladi este unul din cei 5 băeţi ai lui Ion Paladi vis- 'ternic, ginerele lui Ion Racoviţă vel vornic, care a iost ținut pe Nastasia sora lui M. Racoviţă Vodă. Ion Paladi a avut 10 copii, Teodor, Ion, Dumitraşco ; Neculai și Costantin, (sterpi); Maria Tofaneasa, stearpă, Păşcaniţa stearpă, Başotească stearpă, Maria logofătului Manolache Costachi, și Safta lui Sandu urza, 

Teodor Paladi îl găsim comis în 1794, ban în 173 i EI a avut 6 copii: Zmaragda şi Maria, căsătorită cu pa Arzi Saal: gioglu, Zoiţa Roset, Catrina, C. Paladi vel, logofăt şi altă fată soţia lui Iancu azu. 
; Acest T. Paladi vel vist. scrie vestita, scrisoare i i i zășie po cumnata, sa Maria, soţia lui C, Paladi, frate-său, acea jupănescă re 

“căzuse în darul beţiei şi dă sotului ei cunoscuta, scrisoare die 1751 Luni 
21 (7259), (loan Tanoviceanu, Arhiva de la Iași 1, 55). Acest vist. “7 Bre lade moare în 1755 Febr. 1 şi e îngropat la biserica sf. Sava ăi T Fă 1 turea cu fiul său Cost. Paladi vel log. mort în 1798 Dec. 18 (Epi Sea sedec „Notiţe"; N. Iorga Inscripţia II, 139, 272). Spiţa lai Ion Plai: Melhi- am copiată în, colecția mea inedită de (Surete şi Izvoade IV 272 L  Vist. o vist. e fiul lui T. Paladi stolnic Şi a Asprei, are de fraţi De PL on Paladi Costantin Paladi de la Bacău şi pe Enache, iar de soră PA nireda Paladi, cu Velicico Costin vornic. El e nepot lui Paladi; are de mo Gavri ladi sulger, ginere al Cantacuziniștilor. (N. Iorga. Doe. Cant avril Pa- tele Pălădeşti XVI. 189). "zneşti şi ac- Posed un manuscript grecesc din Fa Main, asupra, familia; , seris de Gh, Machidon »Karactporpi SDVOnTIxi,  r$ Bis 2 Mae aladi rpăs wa» loăw$ Ilo))55%, DES za 
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peste deal pe apa satului, se amesteca în Urlaţi, fac moara, 
iazuri, cosese fân, şi întră în proces cu Maria Arghi-. 
roaea postelniceasa, proces care durează câţi-va ani se. 
fac câteva înfaţişeri la divan şi se discută cursul pro- 
prietaţii. | 

Dreptul Grumezenilor rezultă din aceia că Timir-- 
căneșiii, Lupul şi Ioniţă, nepoţii lui Tohilat, ficior lui: 
Frone din Urlaţi de pe la 1670, ziceau că în trupul Ur- 
laţilor e un loc numit rediul lui Frone, care nu s'ar fi. 
cumpărat de Cantemir Voda, ca s'ar fi lăsat moştenire: 
la urmași din neam în neam pâna la ei. Ce-i drepiul 
procesul se deschide cam târziu, prin 1778, Mart 9 (plic 
Urlaţi No. 41) dupa ce atât Cantemir Costachi, cât și 
Cantemir Antioh, cât şi fiii săi Costantin, Dimitrie, apoi 
și sora lor Anița T. Paladi, visterniceasa lau stapânit fara 
întrerupere, ba şi-au .nărit prin danie trupul moşiei cu al 
da bâtrin a lui Aftanasie egumenul de la Dobrovat. A 
se deschide un proces dupa 88 de ani de stăpinire paş- 
nică nu dădea mulţi sorţi de izbândă, de aceia în jude- 
carea procesului s'au cetit uricile, s'au adus mărturiile, 
batrinilor sub carte de blastam şi Andrei Angheriu om 
balrâu, care tinea minte de pe vremea- lui Patru împa- 
rat mărturiseşte ca fiind vatav 50 de ani pe Urlati stă- 
pânirea locului celor 3 prisăci, la rediul lui Frone a 
fost a lui T. Paladi, iar nu a Timireăneştilor (plic Ur- 
laţii No. 14). : , , 

In acest proces bătăile nu lipsesc; Lupu şi Ioniţă 
Timircan pândesc pe vatavul Apostol al postelnicesei 
Maria Arghiroaea, şi pe când venea de la Huşi îl sana 
în bătae tocmai în mijlocul satului Urlaţi. lu timpul Da: 
tâii razeşii începura a face glume pe sama bătutului, n 
demuind unul din ei, Gavril Romaşeo, să-l bata că it 
da 100 lei, iar altul mai zgârie-brânză zicea că mai mu 

de 10 lei nu face ap mojic! In judecarea procesului sau 

târiit la lași toţi răzeşii, în cartea de judecata inși 
mărturiile fiecăruia şi felul cum a curs bataia î). - 

Dat nara r i Ioniţă 'Timircan, 
1). Iată numele celor chemaţi în proces: Lupu şi oniță Timireat, 

Neculai Timirean, Gavril Romaşeu veri, Danachi, Șt. iror e erohez, C. 
iban, nepoți; V. Grapă şi N. Oltenescu gineri j—inart ari Laba 19 Mart 

Taur, Iancu, Ifrosie, Vasile Bernevig; Solomon, loniţ 

1719 (plic Urlaţi 15).



XXX 

Un vătav boeresc era mojic pentru  răzeşii mazili 
din Grumezoaia ! Aceasta în 1779. 

Strânşi cu ușa, fraţii Lupu şi Ion 'Timircan la 13 Mart 1781 dau scrisoare la mâna postelnicesei Maria Arghiroaea că nici unul din ei n'au stăpânit în Uelaţi, Şi că nimene din neamul lor și nici chiar unchiul lor Ga: vril Băuariul nu le-a spus că ar avea moşie în Urlati. 
(plic Urlaţi 16). 

Tot  atunei Maria Arghiroae postelniceasa câs- ligă 2 procese: unul cu Gh. Cerchez, nepotul Ti- mircăneştilor, îndemnat de moşii sâi să se ridice cu proces. Stapâna îl iartă, nu-i strica casa ce facuse pe pământ străin, îl iarta de dijma, cât despre moară va da dijma; iar după un an s'o strice ; procesul se stinge în 15 Mart 1778 (plic Urlați 17). lar după 3 zile (20 Mart 1778) postelniceasa ciștiga procesul cu fraţii Timir- cănești pentru rediul lui Frone din Urlaţi. In Cartea de judecată se înşira toate actele vechi, Cei 2 razeși aveau în stapioire uricele Măneștilor și ale Urlaţilor dia „6995 şi 7015 şi divanul le ia şi le da Arghiroaei post., iar Arghiroaea aduse de faţa zapisele lui C. “Cantemir, pomenite mai. sus. 
Ce-o fi fost pe sub mână în judecarea acestui pro- ces, nu se ştie; razeşii din Grumezoaea au păstrat o Vie amintire de aceasta Cucoanaă Maria Arghiroae, care i-a cam zvintat cu procesele, ŞI ca să le ia răzeşilor Timir. căneşti uricele străvechi, foaste oare când ale lui Frone din Urlaţi, însamnă ca nu erau aşa de strai i de lent l de proprietate în Urlaţi. 1 de dreptu Cu Gh. Cerchez buelucul Nu Sa isprăvit aşa de u- şor. El avea 2. mori, una de cai în rediul lui Frone, si alta de apa pe Elan în Furchişeni. Arghiroaea ostei. niceasa îi strica în tărie moara de cai și judecati îl da râmas în 21 Mart 1782 (plic Urlaţi 19). * | | Scapata din procesele cu Timireăneştii, Maria Pa. ladoia posteln. cere de la domn carte de Stapinire as pra moșiilor de la Falciu, şi domnul fi dă carte de sta. pânire în 30 Iulie 1784, să ia de a zecea din ca a nile cu pâne, din fânețe, din bălțile cu pește, din ari săcile cu stupi la 50 stupi unul, iar fiind mai putin cati 6 para de stup, din gradinile cu legume pentru negoț, iar 
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fiind pentru trebuinţele lor să nu li se ia nimic, din a- 
ceste moşii: Silişteni, Urlaţi, Furchişeni, Plotunești, Por- 
ciana, Glodeni, Plopeni, Frijeni, Jidani, Lungani, şi Ta- 
băra (plic Urlaţi 21); iar în 12 lulie 1796 capătă altă 
carte de stapânire de la A. [. Calimah pe Urlali şi Gu- 
şitei. (plic Urlaţi 22). 

Hârtiile mai nouă ale Urlaţilor vorbese de întâmplă- 
rile de mai apoi; In izvodul de împaărteală a averii lui 
Th. Paladi vist. din 17166 Mart, cetim că Maria ia 18300 

lei cu Bârleşti, Băcanii şi Urlaţii (1000 lei) cu părțile de 

prin prejur. (N. Iorga Studii şi doc. XVI, 214). Maria 

Paladi, foasta bâneasa Arghiroaea lui Bostangioglu, n'a 

avut copii; ea a înfiat pe C. Sturza „că nevrând D-zeu. 

ca să-mi dea copii din pacatele mele. am luat pe Cos- 

„ tachi drept fecior și clironom“. (dem XVI, 216). | 

Moşia Urlaţi a trecut de la Maria Paladi postelni- 

ceasa la nora ei Maria Slurzoaea „Mapwopo vrowuon 
Somobna“, apoi la Stefan Catargi, apoi la D. Berea, M. 

Marta şi azi proprietar este d. Adam Mitachi, răzeş din 

Şişeani. Si | | | 
12). Furchişenii ca moşie a atins şi Elanul, căci sa- 

tul Furchişeni ce era pe Sărata. In zapisele Urlaţilor 

se pomeneşte ca în 1690 batrinul Groaze: din Urlaţi se 

megieşia pe din jos cu Furchişenii. Moșia Furchişenilor e 

data în izvodul moșiilor Cantemireşti pe Sarăta; se vede 

însă că fundul moşiei spre apus atingea Elanul, de oare 

ce se amiuteste de Furchişeni ca de pe Elan. Inea din 

1638 (1166), una Lie cu fraţii şi feciorii ei vând lui Toa- 

der Frone din Urlaţi a patra parte din Furehişeni de 

pe Elan. Acest Toader a fost frate cu Tohilat şi cu Gli- 

gineo, căci şi ei erau părtași în moşia Furchișenilor, dar 

ei şi-au pierdut părțile din cauza unui furțişag ce se făcuse 

lui C. Cantemir serdarul în 1674. Toader işi vinde partea 

lui tot serdarului C. Cantemir în 1675. lata dar pe 

Cantemir stapân pe valea Elanului ceva mai în jos de 

Urlati cu 443 st. in jos, adica cu aproape un chilome- 

tru, cum reiese din hotarnica Furchişenilor din 1688 fa- 

cută de Buta vornic de poartă şi de Varlaam Episcop de 

Huşi (Arhiva, laşi |, 4ii „Istoria unei moşii, Plotu- 

neștii“). | i | 
13). Sacoteştii ca moşie aling Elanul cu fundul,
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iar ca aşezare erau tot pe apa Saraţii şi a suferit mai multe 
schimbari în cursul vremurilor. lata o mărturie a unui 
Dima Safir, care spune că „am apucat acel loc. zicâu. 
du-i Hârtopul lui Cenghiri 1) câta-va vreme; dar apoi mai 
pe urmă s'a facut un sat pe acel loe şi i-a zis Negrii 
multă vreme, iar de la o vreme încoace am auzit zi- 
cându-le Sacoteştii, iar acum de la o vreme încoace am 
auzit zicându-le şi Eţeanii, şi eu Dima fiind copil învă 
tam carte...“ (Uricar XXIII, 316). 

Ca Sacoteştii erau ca moşie nu ca sat, pe Elan, reiese 
din zapisul din 1777 lanuar 10 prin care lon Canlacuzin 
vel vist. cumpără cu 101 lei dela C. Ghibanul şi de la 
frații săi Carp Ghibanul şi Gligoraşcu Ghibanul, „precum 
ca să se ştie că având noi moşie la Ejcani ce este la 
ținutul Falciului pe apa Elanului. (Uricar XXIII, 284), | Tot atunci în 1777 Dec. 7, dau zapis de mărturie 
7 răzeşi din vecinătatea Sacoteştilor, şi anume Chirilă de 80 ani, Ion Done de 50 ani. Nestor Ghindar, Stefan Brenevig şi Nec. Ciobanu, ca „aceasta moşie ce se chea: mă Sacoteştii, și le zic şi Eţcani“. (Uricar XXIII, 285). 

Negreşit că mărturia lui Dima Safir enprinde în Sine ceva unic în felul său, căci numai într'o viața de om s'au făcut atâtea schimbari, de nume: Hârtopul lui Cen- 
ghiri, apoi Negrii (Curi Negri), apoi Sacoteşti, apoi Eţeani, __Eteani sint Ivăneştii, de azi, foasta proprietate a Episcopiei de Huși. Tot Etcani erau şi Handreştii de lânga Guşiţei. Din aceste variaţiuui de nume date aceleiaşi moşii după satele ce se urziau pe cele trei vai, ce se numără din Elan pâna în apa Saraţei despre rasarit credem că 
Sacoteştii de pe Elan, trebuese puşi imediat după Fur- apa Ela ului € de a se împreuna apa Grumezoaei cu 

Sacoteştii a fost sat foarte vechiu, căci 
din Huşi, găsim uricul lui Alexandru Lapuşa eg etele "Serea 
April 1 (1558), îm care ni se Spune acestea: ID 4 . 
fraţi Petre, Dragoş și Marica cumpără cu 140. te 
tarâşii 2 părţi din jumătatea satului Sacoteşti c Ta d pe imbe malurile Ialanului „cor MOAORHHA ceao naut E 
KoTelpin Ha aaanrk uo wBa croponu Lanan'k A&4 uacr“, de la 

- 1). IHAHrHpH Costandin a fost vornic în Urlaţi cătră & 1636 (pag. 117). 
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Marcu Beareş, i Stana, copiii lui 'Loader, cari îl cumpă- 
vase acest sat încă de pe vremea lui Stefan cel batrin, 

„evăparo“ bunul lui Alex. Lăpuşneanu „Wwr A'kaa name“, 

(Uricar XVIII, 154). 
"Rezultă dar că satul Sacoteștii există pela 1450, caci 

sub Stefan cel Mare Toader Beareş îl avea şi el de 

cumyărâtură. Cu vremea satul s'a mutat de pe apa E- 

lanului, unde era uşezat pe îmbele maluri, spre Sa- 

rata, schimbându-și după vai şi numele în Curi- Negri, 

Etcani, Hârtopul lui Cenghiri şi Ivăneşti, dupa curgerea 

proprietaţii în aceste vai. 
14). Jidanii. In izvoadele de moşii ale Cantemi- 

reștilor, din 1716 şi 1733, se înşiră şi satul Jidani, ca 

venind pe Sarata; moşia însa Jidanii atingea şi Ela- 

nul. Prin 1672 există satul Jidanii, despre care găsim 

în actele Plotuneştilor urinătoarele ştiri: . în 1612 A- 

pril 26 (7180) unul Toader Jidan din. satul Jidaui, vinde 

cu 50 lei serdarului Cantemir părţile sale din satul Ji- 

dauii „cari sînt pe valea Saratii în ținulu! Falciului o 

jumatate de batrin din partea din jos, și alla jumatate 

de batrin din partea diw sus „unde a şăzul Husul. Za- 

pisul lui Toader Jidan mai spune că partea din jos a sa- 

tului îmbla pe 3 bătrîni, iar partea din sus pe 5 batrini. 

Cu un an mai târziu, 1673 April (7181), un Dumi- 

tu şi cu femeia sa Nastasia și copiii lor lon ŞI Ene, 

neavând cu ce plali cele 2 vaci cu viței luate de la ca- 

pilan Vreame, îşi vind părţile lor de razeşie „parte din 

duo sute, unde a fost Roman Blândul la Sarata a treia 

parte diitun batrin, iar alt sat, amide a fost Husul, 
așijdere a treia parte dint”un batrin, cu aceste hotare: 

„Din matea Saratii la apus peste valea Berehoesăl, 
pâna în: matea Porcenri, şi în jos la vale până Ja e 

preuvarea vailor Futeleasa şi Porceana ȘI Pre Sea SN 

sate prin mijlocul Vartopului spre Sarata şi P ui 

fâulâna Porcului si de aici până unde da Bere oeasă | 

arata”, (vezi „Istoria unei moşii Arhiva — la 2 
05 seq.). |  cerdarului 

Fiu capitanului Vreame, Timofie, darueşte serdaru iii 
Cantemir în 1617. Noemb. 4 (7186) partea ia âni > 

"din Jidani, luata de la „Dumitru pentru datorie. 

lar în 1686 Mai 25 (1194). Voda C. Cantemir mai
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cumpără câte o treime din cele 2- sate, unde a slat Ro. mab Blândul pe Sarata, şi unde a sta! Husul, cu 3 lei, fixându-i şi marimea ca erau 6 pol funii, şi funia de 16 stânjeni. Luind aceste măsuri, reiese că o lreime dintr'un batrin era 230 m. iar uu sat întreg era de 100 m. latul; iar cei 2 bătrîni veniau 1384 m. latul lor pe Elan. 
Toate aceste arătari ale zapiselor din 1673 şi 1686 se verifica prin zisele uricului slavon dat de Alexandru Lăpuşneanu Voda în 1561 lunie 23, din Vaslui, in cu- prinderea următoare: 
loan și femeia lui Sara Şi sora lui Dumitra cum: păra cu 100 zloți de la Sava, Muşa şi Buna, copiii lui Cliuciu a treia parte din satul, unde a fost Roman Blândul, şi-a 5-a parte din satul unde a fost Husul „iv TpETon ac wm AB cena ua Aman rac ua Poman HazHASa Ha Gapare n ApSro ceao PAE BHA XScSa neraa uacmi, (Uricar XVIII, 159). 

In 1561 se pastra incă în amintirea stăpinilor celor 2 sate pe Elau, lui Sava şi surorilor lui, ea de mult irâ- avusese” asezari. AlaPâni, Roman “gandul și. Fusul cari mai erau aţa » at că în 1561 nu 
15) Siliştea lui Berevoiu. In mar ie e . tru Voevod da în 1448 lulie 15 (6956) cale Suci ba Cernat Ploscarul, şi fratelui sau Steful, mari latifundiari ai secol. al XV-a în ţara de jos, se Pomeneşte şi de silis- tea lui Berevoi pe Elan. Cum Berehoiasa este af și c e 

venea moșia Jidanii, unde a stat Husul credea pe Ch revoi cu seliştea lui atingea Elanul în aceasta p. ca ve tre Grumezoaia şi Hurdugi, poate chiar pe locul Jid, ilor. (Ziarul Galaţii 1908 Iulie 2; Surete şi Izy ms ” Steful Cernatescul vinde satul Berivoestii m IV 324). pe Sarata, în jos de Plotunești, lui Ivul Parau cati acum Serii oescul cu 37 zloți, în 1484 Mai 14 (6992) Satul , "Tr atinge: Ie ar Şi în "4484, 1TUPUl moşiei atingea Elanuj și în 1448, Berivoeştii ca familie s'au menționat şi Grumezoaei şi în ai Şchiopenilor; dar nun voescu se întâlneşte des în Onomastica  M Fagarașului, unde-i gasim nobili înc i 
g Ș N g. iucă Prin Sec. a] XII-a. 
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16). Husul. lata un nume, care ne interesează. 

foarte mult, întru cât de acest nume se leaga iârgul 

Huşi. 
Din arătările uricilor aduse mai sus, reiese că Hu- 

sul a trăit ceva mai în jos de Plotuneşti pe Sărata şi 

câ inoşia lui se întindea până în Elan, alaturea cu Fur- 

chişenii, pe îmbe laturile Elanului, mai în jos de: Urlati. 

Hotarăle Jidanilor din 1693 ne desluşese cât de mare era 

„moşia lui Husul pe Sărata şi Elan, distanţă de cel putiu. 

15 km. în jos de locul, unde s'au aşezat mai apoi Huşii. 

Nu putem preciza din acte întru cât moşia Husului sar 

fi fost întius şi pe Dreslavât, a treia apă care izvorăşte 

din coastele dealurilor Dobrinei dinspre răsărit. Dacă pe 

coasta spre Elan, găsim proprietar pe Man, cătră 1400; 

pe coasta despre Sarata şi Dreslaveţ, gasim proprietară 

Episcopia Huşilor, donaţie domnească, încă din 149, 

data zidirii bisericii de câtră Stefan Vodă ; se prea poate 

ca înainte de 1495 tot locul păduros din fundul Saraţii 

şi al Dreslavâtului să fi fost al Husului, bunul sau tatal 

Husului de la 1490. În adevăr din textul uricului . din 

1489, Mart 13 (Arh. istorica 1, 154) reiese că irâia pe 

atunci Staneiul Hus, fiul lui Jur), nepot lui Husul, care 

vinde odata cu nepoții lui Oană vornicul lui Lupe ar- 

maşul o selişte peste Prut, unde a fost târgul Saratii 

cu 80, zloți tataraşti. 

Primul Hus a stat în înrudire cu Oana vornicul, . 

de oare ce Marina, fata lui Stanciul Husul, nepot lui - 

Husul, era nepoata Nastei, fala lui Costea, nepoata lui: 

Oană vornicul. 
| 

Persoana lui Oană vornicul de Suceava e foarte cu-: 

noscuta între boerii lui Alexandru cel Bun, şi urmează 

lui Vlad vornicul din 1410 până la 1494, urmându-i în 

vornicia Sucevei Cupeici. Oană e loan, cum vine des 

în multe : documente.ale timpului. Acest Oană era-unul: 

din marii proprietari pe Prut de la gura Sarăţii în sus 

până spre Huşi, distanța de 30 chilometri, cum reiese 

din actele de proprietate ale satelor de pe valea Prutu- 

lui și în special actele satului istoric Lunca Banului, 

din vechiu zis Pauleştii. 

Oana vornicul a avut 2 copii: Costea şi Lazăr. 

Costea a.avut 3 copii: Nastea, Toma şi Ilea; Lazăr |
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avu 2 copii, Ana şi Sima, trăitori pe la 1489, când își 
vând moşia lor de pe Sărata lui Lupe Armașul. Nepoţiilui 
Oană vornicul sint rude cu M. Buzea şi cu Husul, caci 
Nastea, fata Costei e nepoata lui Mihaila Buzea, cara 
tinea, dar, în căsătorie o fata a lui Oana vornicul; dar 
avea de nepoata pe Marina fata Husului, nepot lui Hu- 
sul cel Pătriv, toţi înrudiţi cu Oană vornicul. 

De la Mihaila Buzea avem salul Buzeştii de sus: 
și de jos, pomeniţi pe Sarata; Husul îşi avea moşia 
pe Sărata, Elan şi Dreslaveţ, hotarul spre Nord-Vest fa- 
cându-l coama dealurilor Lohanului, culmea cea mai înalta 
şi opeina între vaile Prutului şi ale Bârladului, ce curge 
în Sirel. 

Balrivul llus a trait pe Elan şi Sarata, în jos de 
Plotuneştii de uzi; iar marele Stefau Voevod zidind bi- 
serica în 1495, pe locul moşiei lui Hus pe Dreslavet. 
a înzestrat biserica cu moşie, luînd'o penlru sine ca 
domneasca şi a pus temeiul unui iârg, pe care l'a nu- 
mit după moşia lui Husul „Huş“ ; „ea Tsco ua A phcaantu “ 
penlru a deveni mai apoi târgul Huşilor, „8 X8cok, & xScap* 
cum Şi zice uricul din 1502, Ghenar 23 „din hotarul târ- gului nostru, al Huşilor“. (Cr. Huşilor 16). 

Nu continuitatea neamurilor de pe Husul, de pa locul unde 
a trăit Husul, s'a născut târgul Huşilor, ci pe mosia lui 
Husul de pe Drisluveţ, nu de pe Sarata sau Elan, Voda, 
Stefan zidind mănăstire a prileji. înfiinţarea târgului Husşilor în răstimp de la 1495 — 1502, aâna loc de use- zare la colonia de Hnsili, veniţi fugari în Moldova cum . _ . . . 3 și altor Ungureni, cari se gasesc fiinţând în Husi de la fi- nele secl. al XV-a şi pâna azi, întaiu ca schismalici zi apoi convertiți Ja catolicism dupa 1572. (B. Pila 
„lon Vodă cel cumplit“ pag. 131, 248). » bien 

Pe unde a lrâit Husul nu s'a întemeiat sat. caci 
de şi se vorbeşte de 2 sate pe El: lar nici căci ia : - „Pe tian, dar nici unul uu „se pomeneşte ca sat intemeiat şi cu durata, ci locul d „sat se determină prin „unde a fost Roman. Blâvdul 
„Şi „unde a fost Husul“ (rac na X5c8a). 
| O alta cauza, care explica de ce pe locul, unde a 
“a trăit Husul, nu s'a întemeiat sat, e că însăşi: fala aj Mariua, vinde în 1502 fraţilor Petre şi Lega partea lot de ocină de pe Sarata, și pe Elan cu 40 zloți lalarasti, 

psi 
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şi aslfel s'a surpat continuitatea. Cumpărătorii si-au 
mutat aşezarea pe altă vale a Sărăţii, întemeind satul 
Leoşli, ce şi azi există (pag. 183. Cr. Huşilor 240). 

Allă îustrăinare ce fac în 1527 Mart î5 urmaşii 

lui Oană vornicul, e că atât Toma fiul Costei, cu ne- 

poatele sale Sorea şi Mărina, cât şi copiii lui Stan (Hu. 

sul), Oană, Isac, Nastasia, Maria, Tudora şi Magdalina, 

vind cu 400 zloți tatăreşti lui Nica, Soltan şi lui Andrei, 

satul Barbești pe Prut, ce Pa avut bunul lor Oana vor- 

icul de la Alexandru cel Bun. (Surete şi Izvoade [, 223). 

Oana vornicul a mai avut şi o fata I/ca, care are 

de fiica pe Maruşea; In 1581 trâiau aceşii urmaşi: O- 

pretina fata lui Gavril ; și verii sai ]lieş, Marica, Todosia, 

Licea, copii Sofroniei ; toţi nepoți Maruşeai, stranepotți 

Danei vornicului (Surete şi Izvoade is. XVIII, 523). 

lar în 1583 april 23 celim acești urmaşi ai Ilcăi: 

Odochia şi Greaca copii Olencai, Iliaş, Dochia, Marica şi 

Licea, copii Sofroniei, Ion Heurlic, Condrea şi Marica, copil 

Gaftonei, Anton şi Iguat, copiiStancai, Samuel, Alexa, 1o- 

naşco şi Hilip copii Parascai, toți strânepoți lui Oana 

vornicul (Surete ms. XXI, 161, Acad. Rom. par. 55). 

17). Grumezoaea. Din Urlati ridicând dealul la ju- 

maâtate chilometru întri în Grumezoaea, sat frumos ra- 

zăşese, cu case bine durate şi curale, cu gospodari vred- 

nici şi cu o viaţă rurală mai intensă. Salul se află a: 

şezat pe amândouă maiurile pârăului zis al Grumezoaei 

care izvoraste din fundălura văii, din sus de schit, 

si se formeaza din 92 ape mai mici, Şi se varsa Iu 

Elan pe dreapla, la 2 chilometri în sus de Hurdugi. 

Salul Grumezoaea e format din unirea a inăl multor 

sate, ce sau aşezal pe această vale, de oare ce vechii ba- 

trini, făcându-şi case pe hlizele lor de pământ, sa da nu 

mirea satelor, după numele vechiloi stapâni: Zergvoevii 

'Ochiteşti, Grumezeşti, Plopeni, toate unite azi intr un ita- 
mare Grumezoaea, cu 1390 locuitori făcându-se a se u a: 

celelalte numiri străvechi, cari se pastreaza insă bg 

satenilor din loc, ca Plopeni în partea din Jos, ŞI Că 

constituind o deosebire econumică ȘI deconsiderate So 

între mahalagii din jos (Plopenii) şi ce! din sus (Grume? 
. - PRI DAE 5 AN 

uii). In margina din sus a satului se zice ŞI azi fântână
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lui Berehoi; iar mai în sus de Sat, ca la 1 chilomelru e: 
schitul, ridicat cătră 1800 de răzeşii satului. 

- Cu istorieul -satului şi a moșiei Gruwmezenilor, se o-. 
cupă ce multa stăruința prietenul meu D. Lascar, eco- 
nom și fost protoereu, de la cari am luat spre copiere: 
răteva sute de acte vechi, caci nu e sat mai bogat în hârtii vechi ca Grumezoaia. Un sac de hârtie şi un pe- 
iec de moşie! 

Cel mai vechiu uric al satului Grumezoae e din 1445. August 1î, de lu Stefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, prin care întărește lui pan Toader Gaănescul câteva sate pe Elan spre vârf şi alte vai, unde au trait socrul său popa Oană, Vlad fiul Oauei şi Toma socru-sau, cum. şi O cumpărâtura ce au facut cu 60 zloți de la Slan Po- sadnicul în satul Grumăzeştii. 
Socotind vaile, ar urma că așezările lui Toma, lui: Vlad Oana şi a socrului lui popa Oană veniau în fundul vâii satului de azi spre schit în sus, alingând Elanul spre obârşie „Ha Repya IAaant“, pe dreapta în fata Maâneştilor,. Plaviţeştilor şi a Siliştenilor, așezarile lui Man, a lui Pla- văţ şi a lui Patru Silișteanul find pe siânga, iar a ce- lorlalţi trei pe dreapta spre Grumezoea de azi, „__ Toţi razeşii din Grumezoaea îşi ştiu începuturile lor, ȘI-li spun de Toader Ganescul, — fiul lui Ganea —gine- rele lui popa Oana, care ar fi “umpărat cu 60 zloti toata moşia de la Stan Posadnicul. Faptul acesta se ex lica prin aceia că Grumezenii au fost framâniati ani iulegi de un proces cu un. Alex. "Tutovin, ostavnoi poruşoic strănepot a lui Ioniță Hurduc, ŞI care a silit pe razesi» să-şi duca zapisele și uricile des la divan la Ia şi Daca în 1445 Toader Ganescul capăta intarise dor neuscă pe 3 aşezări de sate la vârful Elanului denumite numai după „gde Dil, gde osil“ a] primilor descalieatori în schimb Grumazeştii existau ca Sat, incă în forma IL , ralului, adica satul fiilor lui Grumazu, şi ca Stan Lo sadnie, boer şi mare proprietar a] Laleştilor (Scule îi de azi) era stăpânul şi acelui sat. - i Dir Răzeşii din Grumezoaea au uitat de irmașii lui St, Posadnicul și ai lui Toader  Gaănescul ; şi dau acestuia de urmaş pe Frone din Urlaţi, despre cari însă jude cata divanului din 1832 se pronunţa astfel: „şi ei, ra
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zeşii, iarăşi au vrut a se ajuta cu pomenita spită, ce 
zice că acel Gaânescul ar fi făcut pe Frone..., asupra că- 
ruia... ne-am lămurit că acel Frone se vede iscalit de 
marlur în zapisul... din 71971 (1689) zicându-şi Frone de 

Urlaţi. iar uricul pe numele Gănescului fiind din 693 şi 
făcând socoteala anilor de la 6953 la 7197, se găsesc 

344 ani, o vreme foarte îndelungată, când negreşit Fro- 

ne n'a putut fi nici nepot Gănescului, dar mai vârtos fi- 

cior, precum spiţa îl arata“. (Surete și Izvoade Î. 143). 

Se vede ca urmaşii lui Toader Găneseul au stapi- 

nit în mod liniştit moşia, dar fiind multe generaţii la 

mijloc, cel puţin 7, răzeşii au uitat succesiunea lor şi 

se opresc la Frone părintele lui Tobilat, Gliginco și al 

Prodauei, bătrinii de mai sus ai satului. 

Stan posadnicul mai avea moșie pe valea salului zisă 

din vechiu „Neagră“ şi dacă vânduse lui Toader Ga- 

nescul în 1445 cu 60 galbeni Grumezeştii, urmaşii. 

sai vind în 1558 unui alt Toader —poate nepot de ul 

Ganeseului, cu 450 zloți o a patra parte din satul de pe 

valea Neagra, mai spre gura văii, „“opha Aaa.“ Şi 

iată pe Grumazevi întinşi în jos pina la gura vaii, unde 

îşi dadeau - coate spre Elan cu Urlaţii, apoi cu Furehi- 

genii, cu Sucoteştii, cu Jidanii, cu Husul și Romau 

Blândul, (Surete şi Izvoade I, 144). Cu aceasta cumpă- 

vatură se scot din moşie toți urmașii lui Stan Posad:- 

nicul, nepoți lui Coste Posudnic: Crăciun, Nicoara şi 

Dragna. 
Satul Grumazeştii din 1445 începuse a lua nume 

şi de Ochiteştii „wr ce4e COxurepiu ue Sere TpSma- 

aupin“. cum ne spune uricul lui Stefau cel Mare din 149 

Mart 15, (Surete şi Izvoade II, 331), probabil că aşezarea 

lui Ochită era pe altă bliză de cât cea a lui Grumazu, dar 

fiind de scurtă durată ma râmas, încorporindu-se tot în 

a lui Grumazu. Cărarea, (crasz) care mergea de la O- 

chiţeşti sau Grumazeşti spre Hoteeni, a slujit de hotar 

între Şişcani şi Hoceni tocmai de la 1497 încoace până azi. 

Se mai ştia ca Grumezoae a fost Ochiteşti înca pe la 1721 
Julie 29. (Sur. III, 337). Din secol. al XVl-a n'avem hâr- 

tii despre Grumezoaea, ceia ce arată ca sa succedat 
proprietatea în mod paşnic. Cu secolul XVII încep a 
se inmulti hârtiile si a lua formă tulpina proprietăţii de
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azi a Grumezoaei, căci toți răzeşii de azi îşi urcă spița 
lor de proprietate cătră sfârşitul secol. al XVII cu 7o. 
hilat. 

Acest Tobhilat a trait peste 90 de ani şi a lasat 
cele mai multe urme în proprietatea Grumezoaei. EI 
vine des ca martur, ca boer hotarnic al moşiilor din jur 
și el' singur ne dă lămurire de cum a curs proprietatea 
in Grumezoia, cu cel puţin 120 de ani înaintea datei 
'zapisului sâu, ce e din 1715 Mart 30 (1223), deci catra 
1600. 

„lată că scriem ficiorilor şi nepoților şi altor moş- 
neni cari au în Grumezoae şi cine cu cine ține sâ se 
știe şi precum ştim că au ţinut din batrinii noştri. Lo- 
cul Grumezoaei îmbla pe 2 bătrini: un batrin eslea 
lui Berehoi, şi unul este a lui Sprânceană. Batrinul Plo- 
penilor se face 4 părţi; a patra parte ţine knachi, o 
parte ţine Tudor; iar cele 2 parți se fac 3 părti; o parte „ține Petre Moisă: cu Andrei Calugarul, o parte tine Gliginco, Tobilat şi Hurdug şi împart cu fraţii lor. Din partea lui Tudor se împarte cu Urdoae şi cu Cerna; din bătrinul lui Berehoi giumalate de bătrin a lui Be- rehoi o ţine Tohilat de pe femeia lui Prodana ; iar din fraţii lui Berehoi cine s'ar afla la acea giumătate de ba- trin de or întoarce lui Tobhilat boii ce i-au perit cind au plătit moartea de om pe ficiorul lui Jaloba, atunci or tinea cu Tobilat; iar pe ce giumatate de batrin ce tine Sprânceană s'au sculat Variţii cu zapise mincinoase am scris la bătrineţele mele pe cum ştiu cu sufletul meu Tehilat 1223 Iunie 10. (Surete şi Izvoade ins. III, St Tohilat nu ştie de Ochifeşti, ci numai de Grama. 

zoea, formă care u bătut şi pe Grumăszeşti si pe ame. 
măzeni şi pe Ochiţeşti. In Grumezoaia erau de | dn 1600 doi bătrini: Bereboi şi Sprânceană. Bereho; a 
cunoscut ca mare proprietar în vaile acestea. Şi e păstrează numele lui în apa Berehoiasa, şi cu fata se lui Berehoi, chiar la poarta țarinei în parlea de oana 
satului, unde era batrinul lui. (vezi $ 15) Socrul lui pe a 
lat, Berehoi, tatăl Prodanei e un vechiu “urmas ani: 
Tatul Berevoescul din 1483. şi acesta un urmaş a] ut 
mului Berivoiu, care a dat nume satului Berivoeştis rI- era selişte în 1448. % ce
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Raăzeşii de Schiopeni îşi leagă tulpina spiței lor de | 

„Berehoiu, care a avut 4 ficiori: Gligore sulgerul, ]lie 

„Șchiopul (de la care şa luat nume satul Şehiopeni, pe 
anoşia Fâureştilor). Dumitraşco stărp şi Dolachi batri- 

nul. Berehoiu ar fi.avut la inceput 1191 stânjeni în 

moşia Făureşti. (Surete şi Izvoade ms. VIII, 297). | 

Al doilea bătrân a lui Sprinceană e adeverit prin 

zapisele vechi ule satului ca mai vechiu de cât Tohilat. 

Cel mai vecbiu e Gavril Sprinceană şi Vasilca Sprincenoae 

“(pag. 106) care are de ficior pe Ionaşeo Sprânceana; acesta 

are de ficior pe Simion Sprinceana. Inca de pe la 1600 

se descălecase o prisacă cu pomet în jur, cât se cade 

unei priseci, care după obiceiul timpului se facea atât de 

mare cit ar putea arunca omul cu măciuca în toate par- 

ile; aceasta pe partea de lo: ce i se venea din Grume- 

zoaea, bâtrinul lui Sprinceană. Prisaca a fost vânduta 

de Simion Sprinceană lui Herie căpitanul, cu livada de 

perji și cu o chiuă. (Surete III, 53). Nu trecu mult. şi 

Herie Capitanul vinde prisaca sulgerului Stratulat, ce se 

întilneşte prin 1639 (Surete III, 45), cînd mai cumpără de 

la alte neamuri ale lui Herie şi ale lui Simeon Sprinceană, 

de lu V. Dieniş a patra parte de bătrân din Plopeni şi 

Grumazoaia cu 14% galbeni. 

Ori cum o fi curs proprietatea în Grumezoaie de 

la 1445 încoace, după 1600 găsim tot satul împărțit în 

«ei 2 bătrini: Berevoiu şi Sprinceana. Berehoi, socrul lui 

Tohilat avusese mai mulţi fraţi, dar de oare ce se pla- 

ise de 'Tobilat o moarte de om cu boii sai, ei n'aveau 

parte ; iar cumnatii lui Tohilat, Pașco, popa Iosip stăpi- 

mese cealalta jumatate de batrin. După cum Tohilat a - 

“intrat în Grumezoaia răzeş după femee,. aşa cred că şi 

de la Ganeşti, moşia a trecut la Berevoi şi Sprinceană tot 

prin linie femenină; aceasta în secl. al XVIl-a. 

robilat era răzeş în Plopeni, ce venea în jos de 

Grumezoaea, azi uniţi în aceluşi sat mare şi frumos. : 

In Plopeni 'Tobhilat cu fraţii săi, avea drept la a 

treia parte din giumaătate de sat, celelalte două treimi 

-stăpinindu-le Petre Moiseiu şi Costachi ; iar ceialalta giu- 
matate o stapineau în doua, Enachi Penişoară și Tudor. 

In 1710 Mart6 Tohilat şi cu fii săi Clima şi To- 
iontan dau danie lui Antiohie Jora hatman pentru mult
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bine şi îndămănare ce i-a facut un bâtrin şi jumatate din Plopeni, la ținutul Falciului pe apa Elanului, unde- se impreubă Grumăzoaia cu Elanul, care moşie îmi este- de pe tata-meu Frone şi în viaţa mea am şi cumpâ- rat partea lor Tudor şi a Cernei şi a Cocii şi a preu. tesei a popii lui Gheorghe, și a Stratului ginerele lui Hurdug, care îmbla în doi bătrîni şi jumătate. Aciul de danie e iscalit de Ghedeou Mitropolitul Su- cevei şi Ion Buhuş vel log. şi de Nec. Costin vel vor- nic. (Surete şi Izvoade ms. XVII, 233). | | Tobhilat era ficior lui Frone din Urlati și frate cu Toader Gliginco; şi pe numele lui Frone am vazul deschis proces mai apoi pentru un rediu în Urlaţi catra 1820: de Timireaneşti, curgălori din. Tohilat. 
In jurul batrinilor din Grumezoaea, vedem o serie de zapise legale de numele lui Enache Penişoară, gine- rele ugăi Străiulat, fost sulgeriu, care ar fi cumpărat. părți de la un Simeon Codâu, feciorul Ţigancei, nepot lei lui Grumazu. In 1648 Mai 1 Simeon Codau vinde a treia parte dinti”'un batrin din Grumezoaea cu SS galbeni: lui Vasile Stratulat fratele Agai Stratulat. (Surete III, 51). Indata dupa aceia acest Vasile | Stratulat. darueşte acea a treia parte dintr'un bâtria Juj Enache Penişoara, ginerele fratelui său Aga Siralulat, (Surete III, 46). Luind arată-ile acestor 2 Zapise reiese ca dintre. urmaşii lui Toader Ganescul a lost în suta a XVl-a unul  Grumazu, care “păslra înca porecla răstramo- şilor sai. Socolind în mijlocie, acest Grumazu a lrăjt între 1500—1550. Fiul sau Ilea a trăit între 1530-1580; fata lui Țiganca a trait între 1560 — 1610; iar Simeon Codau, ficiorul ei, a trăit între 1590 —1650, cind se si face vinzarea cătra Vasile Stratulat. Î | In jurul acestor 2 Zapise s'a provocat un proces. în 1691 Iulie 20 între Tohilat cu Gliginco frați şi între Mihăila Penişioara, ficiorul lui Foache Penişoara gine-.- rele ăgâi Stratulat. Tobilat tagaduia dreptul Penişores. tilor de a fi stapanit cândva pămiat în Grumezoaea Cantemir Voda punând la îndoială aratarile Părților îi. trimete să dovedeasca lucrul cu juraţi, şi Tohilat ma gasit jurători, nici 24 și nici chiar 6 răzeşi, și deci pierdut procesul. Și aşa a rămas bun razeş în Gru- .
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mezoaea Penişoreştii pe batrânul lui Sprinceană după 

1691. | 

De la Tohilat proprietatea răzeşilor din Grume- - 

zoae curge după spiță. Intinderea moşiei răzeşeşti după » 

spiţele Penişoreşti şi Tobhilat ar fi fost aceasta. | 

Enachi Penişoară stăpânea 670 stânjini, din care: 

21 selişte și 443 padure. 
Tohilat cu Prodana stăpâneau 2131 stânjeni din: 

care 522 st. selişte şi 1608 padure. 

Unind masurile urmează câ toată moşia Grume- 

zoaea, cei 2 batrini Sprinceană şi Berevoi, şi Plopent: 

cu cei 4 batrini, aveau o întindere pe cursul văii satu- 

lui de 2800 stânjini, adica 6224 metri, tocmai cât e lun--: 

gimea vâii Grumezoaei. - Aa | 

Dupa masoriştea facuta în 1832 de V. Tenie vor-- 

nic de poartă, ginerele lui Badros, reiese că moşia Gru- 

mezoaea de la fântâna lui Bereboi „ce este in marginea 

satului Grumezoae din sus“ cuprinde 750 stânjini curme- - 

ziş câmp, şi 2460 stânjini padure în sus până în hota- - 

rul Cveteştilor şi al Urlaţilor. | | | 

kuachi Peuişoară a avut & ficiori : Maria, Alexan-. 

dru, Mihalachi şi Neculai, fie-care moştenind câte 167 

slânjini. Spiţa arata urmaşii numai ai lui Mihalachi Pe- 

nişoară. me: . 

“ “Pohilat a avut aceşti feciori: Viasie Timircan şi : 

Ion Tolontan, cum Singur ne spune în noliţa dictată de 

«l în 1676 Mni 20 (Surete V, 164). Spiţele răzaseşti ne - 
mai dau alti 3 copii: Climă, Vasile Romaşco şi Nasta- 

sia, Hărnăgioaia.—Spiţele intocmite în 1858 dau aces- 

te numere: 170 urmaşi din Nastasia „Harnageoaia 89 

urmaşi din Vlasie Timircan, 59 urmaşi din Clima, 73- 

urmasi din V. Romaşco. , . 
În actele Grumazenilor celim câ răzeși de aici a-- 

veau moşie în 12 hotară, în îi hotară, în 10 hotara. Iata + 

numele acelor hotarâ. după cum reiese din actele Peni: 

sorestilor. Aşa Cristea Şi Sanda lorguleasa, ficiorii lui: 

M. Penişoară, nepoti Maricai, strănepoţi agăi lui Stratulat 

posedau fie-care câte aceşti stânjini în: Grumezoaea 9, 

Futeleasa 17, Hurduci 52. Dănești 17,. Păulești 39, Schee 

30, Ciortova 26, Capoteşti 17, Şujde 50, Oteleni 15, 

pitigoeşti 8, total câte 284 stânjeni. (Surete şi Izvoade: 

sas. XVIII, 177, 399).
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in funiul văii Grumezoaia, pe sprinceana dealului 
«e desparte valea mănăstirei de valea Saca, se înalța 
ru schit (mânastire) de lemu cu hramul Vovedeniei, zi. 
“dit de razeşi înainte de 1800. cum reiese dint'un act 
-al răzeşilor din 1802, Aug. 29 în care se zice: „Adec 
noi oamenii din satul Gruinezoaea, ce sîntem fitori la 
schitul nostru din fundul vâi... venind maica Elisaveta 
au cerut să se așeze aice la schit şi uoi am primit-o, 
să stăpinească atât schitul cum şi toți pomii. cum şi 
poiana de la schit în jos şi sau dat voe săşi facă şi 
ceair pentru fân... şi ori ce fel de hrana vom face noi 
“Sau cei străini să aibă voe iaica a ne lua dijma.“ 

„Zapisul îl dau ea chizăşie la mâna protopopului de 
Huși lane, şi-l iscalese acești razeşi: N. Giureaneanu, 
N. Ultenescul, Gh. Tolontan, Andrei Romasco. Matei 
Idriceanu, C. Romaşco, C. Timirean, Eoachi “Romaşeo, 
Erei One, Erei Mihalachi, Alex. Vasilachi (Surete si Iz. 
voade ms. IV, 519). 

„__ Pentru întreţinerea schitului se lăsase 150 slinjini din curmezişul moşiei Grumezoaei, cum reiese din cartea de judecata din 1832 Aug. 12 (Idem IV. 528). „18. Dăneştii. De la Urlaţi în jos, cu 3 kwm., cum și de la Grumezoaia în jos cu 2 km. vaile se unest, ȘI pârâul Grumezoaei se varsă în Elan şi asa marit Elanul atinge Hurdugii, dupa o curgere de alti 2 km. Pe stanga dealul domina valea Elanului, iar pe dreapta se ridica un podiş, ce merge lot micşurindu-se spre S-E, 
şi se prelungeşte după o mică scurgere de apa — Saca — spre Hurdugi, care e aşezat pe ispravitul acestor 9 coame de dealuri, ce vin din Sus dinspre Hoceni și "Grutmezoaia şi se supţiază în Elun. . PE: coasta dealului din stânga, cam la jumătatea ui șpre Hurdugi era aşezat satul Danesti , cca hliză şi azi îşi pastreaza numele. Scale 

Proprietatea în Dănești îdiea î 7 cînd a Pai pah. Ga Spania e al XVI, put A tu : „nota ȘI cu sora lui Vasilea. Fiind acelaşi proprietari ca şi în Grum “unde găsim batrinul Sprinceana, Dâneştii au avut ac iaşi soarta ca' şi Grumazoaia, atita numui ca n, ace- 
“fosi nevoe de 2 aşezări pentru acelaşi proprietari si vatra satului s'a surpat fiind şi așezali la loc rau și 

ezoaea, -
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gust prea pe costişă de deal. Şi Sprănceană cu ailui 

și Penișoreştii cu ai lor s'au tras spre Grumezoaia şi. 

Hurdugi. 

în 1640 Febr. 28 aga Strătulat cumpără de la Si- 

mion Sprinceană, ficior lui Jonaşco Sprinceană, nepot lui 

Gavril Sprinceana şi al Vasilcai Sprincenoaei cu 15 ughi 

o jumătate din a patra parte din satul Dăneștii pe E- 

lan, adica a opta parte din tot satul. Cu câţi-va ani: 

mai înainte acelaşi Simion Sprinceană îşi înstrăinase vu 

prisaca din Grumezoaea cătră Herie căpitanul, care îw 

1639 o vinde tot agăi Stratulat: (pag. 1926), 

In 1686 luni 5, Enache Penişoară, ginerele agăi' 

Strătulat. cumpără cu 5 lei o altă jumatate din a patra 

parte din Daneşti, cu vatră de sat, cu vad de moară în: 

Elan, cu țarină de amîndouă parțile de Elan, de la alte 

neamuri a lui Simion Sprinceană, de la Varvara, o ne- 

poata de soră, şi de la alți 3 nepoți de fată, . 

Tol acest Enache Penişoară mai încrase în 1682 

Arril 8 stapin pe altă parte din Dâneşti, partea Steluner 

femeia lui T. Dobanda, căci sotul ei cu alti 5 săteni 

luase o iapă de la Enachi să-şi plăteasca capul lor, st 

să-i dea iapa întrun an, său 6 lei. Trec 2 ani şi eLbu 

pot plati iapa, atunci Enachi îi apucă la strimtoare şt: 

ia părțile din Dănești ale Stefanei, pentru cei 6 orli (60 

parale) cât i se venise partea bărbatului ei (pag. 126). 

Tocmai în 1162 Aug. 1, Postu Penișoarâ ficiorul 

lui M. Penişoară şi nepotlui Enache Penişoară, giuerele 

agăi Stratulat, cumpără în Dănești 0 jumatate de bă- 

trin de la M. Cojan, ficior Chelsiei, nepot Drăgaei (pag. 

191). Deci în 3 generații de Penişoreşii s'au fost cum- 

părat delniţe în Daneşti de la vechii moşneni de acolo, 

În 1194 Sept. 5 se face hotarnica Daneştilor de 

N. Badros şi Gligore vornic de poarta (pag. 128). Re- 

iese ca moşia Daneştilor îmbla pe 4 batrâni, ŞI că Ma- 

via Paladoaie postelniceasă, proprietara Urlatilo, sa 

pânea 2!/. batrâni în Daneşti, iar Penişoreştii le ba- 

irâu.' Daneştii se întindeau pe valea Saca în sus, „ce 

Vine între delnite şi dispart Hocenii de Grumezoaia. 

Im jos Dăneştii dădeau: coaste cu Hurdugii, în sus 

dadeau coaste cu Plopenii mahalaua din Jos a Gru- 

mezoaei. |
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Latura dinspr2 apus pe Saca, din Hurdugi la Plo- 
+peni s'a gasit de 26!/, funii. funia de 30 pași şi pasul de 
“6 palme (adică 1170 m.); latura dinspre rasarit pe Por. 
„ceana s'a gâsit de 45 funii (adica 2025 m.). Lungimea 
«Dăneșştilor din Porceana pâna în Saca pe latura din: 
„spre Hurdugi s'a. găsit 62 funii (adica 2790 m.) iar la= 
tura dinspre nord s'a gâsit 50 funii (adica 2250 m.). 

„ Adica toţi cei 4 batrini din Daneşti cuprindeau 402 Ha. 
28) Ilurdugii. E al doilea sat ce-l udă uzi Ela- 

nul venind de la obarşie, dupa o curgere de 12 Kk. în 
„Jos. Salul și-a schimbat numele in cursul vremii, fara a 

ști bine împrejurările, eari au provocat. aceste schimbari” 
„Răzeşi din Hurdugi n'au hârtii vechi, sau nu mi-au 

„ parvenit direct de la ei decât foarle putine și relativ 
nouă. Din actele satelor şi moșiilor îavecinate am putut 

-ceti ceva şi de Hurdugi, întrucât moşia d-nei Moruzi: 
- Cuza, Beldiman, merge pană în poarta țarinei Hurdu- 
- gilor, iar spiţele razeşilor din Hurdugi sint comune cu 

ale Grumazenilor. 
__ Asupra persoanei lui Hurduc, frate sau nu cu To. hilat, stapân sau nu în Hurdugi și in Grumezoaea, s'a născut un proces indelung la începutul seci. XIX, cu » dosare—delle — multe, şi nu cu puţine culise. "Tocmai în 1832 s'a ispravit acest lung proces, cu deplin câştig urmaşului zis a lui Hurduc în persoana lui Alex. 'Tuto- "vin, sudit rosienesc, ostavnoi porutnie. 

espre vechiul sat /festi nusti ci i că fost descalecat. Pe la 1630 satul tra pie ei ada în mâna lui Alexa Arapul postelnie, care Pa tinut în stapanire dându-l de zestre ginerelui său lonaşco Jora IV vornic, care i-a luat în casatorie pe Guy 1638 Iunie 27 Jonaşco Jor i pe. Simina, In sa: A a cu femeia lui Simi își vind cu 45 ughi ocina lor Iteștii i Simina Arapu | , care 3 acum Hurdugii pe, Elan“ (eAHo ctae nana a e m'EnSerek HHHEa XSpASyiu na Gaan'k) lui Str „i 
"Surete 111, 48). ) tratulat sulger 

A “Pe Arăpeștii îi i i i î peștii îi găsim proprietari în P i . câu, In câmpul lui Dragoș Arapul apare peiuesti la Ba- : găsim înainte de 1650 pe Gh. Arapul, Alexa Ara, i postelnic, C. Arapul, lie Arapul spatar și parcalab d. „Neamţ, (Surele III, 48, IV, 42, V, 168); Ispisoace Ab
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pise, sub vocabulo. De Arăpeşti în seecl, al XVIII, vezi 
N. Iorga (Studii și doc. XVI, 85 seq.) “ 

Pe Stratulat sulger, devenit apoi agă, cum şi pe 
“fratele său Vasile Stratulat i-am găsit cumpărători în 
'Plopeni, în Grumezoaea, răzăși fiind, de oarece cumpără 
după dreptul vechiu răzăşesc, nu ca străini. | 

Stratulat sulgerul dă Iteştii de zastre fetei sale Mari- 
cuța, măritată cu Euachi Penişoara câtră 1640. Se pas- 
trează izvodul lui Stratulat biv agă, prin care arata ce 
zestre a dat fetei sale Maricuta : 

10 boi de plug 
3 boi tineri, 

10 vaci cu vitei, 
3 vaci linere, 
1 iepe cu mânzi, 

10 mascuri, 
150 matce cu stupi, 
;200 oi, 

O vie la Manţu în dric, cu cramă, 

Satul Hurdugi cu curţi, iazuri şi cu vecini. 
-O0 parte din Daneşti, 
„Prisaca din Hurdugi, 
„A patra parte din Futileşti, 

- Jumătate din Pojorâni pe Prut, 
din ţigani jumatate, SI 
Povijia casei, argintării, o sabie, o şarvana, un ilie 

(pag. 194). , 
Din acestea se vede cam în ce consista averea unu: 

boerinaş de pe Elan, ca aga Strătulat. Intaiu erau vi- 

tele : boi, vaci, cai, porci, oi; apoi priseei cu stupi; ve- 

veciui,ţigani; moşii, iazuri; iar în casă foarte mica po: 

jijie. Şi era singura fată la părinţi. 
Zapisele lui Enachi Penişoară ne mai lâmurese asu- 

pra vecinilor din Hurdugi. Se vede ca Stratulat sulge- 

rui îşi facuse în sat mai mulţi vecini din oameni strâ- 

ini, ori aduşi de peste hotară, ori din oameni fără 

«apaâtaiu din tară. Dând moşia de zestre ginerelui său lui 
Euachi Penișeară, se vede ca vecinii s'au folosit de a- 

cest prilej şi au şterpelito din sat, parăsindu-şi cisla 
satului sau valra veche, dând bir cu fugiţii. Enachi Pe- 
mişoarâ întrând stapân capata carte de la domnul Va:
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sile Vodă în 1642 sa-şi cerce şi să-şi aducă, de pe unde-ă 

va găsi, pe ai sai drepți vecini, ce au fugit din sat div 

Hurdugi şi şi-au lasat cisla în Hurdugi. Erau 50 deve- 
cini, a căror nume se dă complect în carlea domnească 
din 7150 (vezi pag. 125). 

Intrata odată moşia Hurdugi pe mâna Penişoreşti- 
lor a urmat schimbările acestei familii, prin -vinderi şi 
cumpărări, formându-se 2 aşezări, unu a Hurdugilor ră-. 
zeşi, coboritori din Enachi Penişoară, şi alta a Hurdugi- 
lor clăcași. din vecinii vechilor proprietari; şi după car 
tea din 1642 trăiau 50 de vecini pe lângă aga Stratulat. 

Intrat stăpân Enachi Penişoară priu însurătoare în: 
Hurdugi, Daneşti, Futileşti şi Pojorăni pe Prut, moşii 
Siratulăteşii, vedem după spiţă că întinderea acestor mo- 
șii ce erau un trup, aşezate pe mai mulle vai, începind 
din. valea Saca, peste Elan, Berehoiasa, Sărata şi apoi 
Prutul, era de 488 stânţini fata. Urmaşi ai- acestui E- 
nache  Penişoară de pe fiul sau  Mihalachi Penişoară, 
vi se dau în 1863 un mai puţin de cât 141 tifre (Su- 
sete și Izvoade ms. III, 328). . 

Partea boerească s'a incorporat mai apoi în moşiile 
Beldimaneşti, devenite apoi Cuza-Moruzi, unde se şi ga- 
sesc o parle din vechile zapise Penişoreşti. ” 

20) Ioniţă Hurduc— Hurdugii. Numele de Hur- 
dugi stă în legatură cu porecla de Hurduc, nume care 
se găsește între răzeşii din Plopeni şi Grumezoae. Do- 
cumentele ne vorbesc de un Hurduc, cumnal de a luţ 
Tohilat, trăitor în Plopeni, unde stăpânea o treime din 
giumătate de Plopeni împreună cu 'Tohilat şi Gliginco, 
ficiorii lui Frone de Uilaţi.. Dar acest Ionita Hurduc, 
cumoatul lui 'Tohilat, cum îl atesta el în mărturia lui 
din 1715 trebue să fie un nepot de a lui Hurduc care: 
stapânia o parte din Iteşti, ca sa poală da dupa sine 
numele satului - Hurdugi în loc. de lteşti. - „Satul ] 
care acum se numeşte Hurdugi'“ zice zapisul lui 
din 1638.. o o 

Răzeşii din Grumezoaea au avut către 1832 un 
“mare proces cu Alex. Tulovin, ostavnoi poruănie, su- 
pus rusesc, şi au trebuit să-i dea loc în trupul Grume- 
zuaei -pe zapisele, ce a,arătat că le-ar fi avut sirabu. 
nul său: lonița Hurduc, tatal lui Simion Hurduc, zis s 

tește 
Jora
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Tutovin. Ioniță Hurduc era din Plopeni şi încă din 1652 

Mast 21 capata învoire de la Vasile Haciul fratele ju-. 

paânesei lui aga Stratulat să-şi aduea nişte stupi de la 

Prut pe hliza sa de pământ. 
In spitele întnemite cu prilejul procesului din 1832 

să arată aceste înrudiri: | 

A) a) Toader Ganescul, b) Froni, c) fii săi: Gligin- 

co, Tohilat, Tanasă, Savina și loniţă Hurduc, frați. d) 

Sămilașco Hurduc, e) Dumitru şi Costandin Hurduc, £) 

Simion a lui Cost. Hurdue, zis şi Tutovin (Surete ms. . 

XVII, 741). . | 

B) Alta spița întocmită în 1844 după alte spiţe 

mai vechi din 1758 da toţi urmaşii lui loniţăa Hurduc, 

care stăpâneau 680 stinjeni. lonaşco, Crucianu, Sămilaşco, 

Jleana şi Toader; Din Saimilaşco Hurduc se trag 3 co- 

pii: Catrina, Dumitru şi Costantia. Din Coustantin Hur- 

duc avem 9 copii, între care e şi post. Simion Tuto- 

vin, tatăl poruşnicului Alexandru Tutovin Hurduc, și bu- 

nul d-lor Gh. și Alecu Tutoveanu de astăzi. | 

C) După alta spita tot din 1832 cetim această filiaţi- 

une: a) Toader Ganescul, b) Sprinceana şi Berehoi, €) din 

Berehoi ies: Maria, Ileana şi Varvara câlugăriţa, d) din 

Maria iese Ileana şi Ioniță Hurduc; din Varvara iese 

Prodana lui Tobilat. Deci după această spiță lonită 

Hurduc nu e nici frate cu Tobilat, nici cumnat de soră, 

ci văr primar cu Prodana, nevasta lui Tobhilat. (Surete 

ms. XVII, 743).. | | 

Razesii au voit să confunde persoana lui lonilă 

Hurduc cu a lui Vasile Sprinceană, zicînd că au fost 

una şi aceiaşi persoană. Inşelaciunea_ era evidenta, şi 

boerilor judecători din 1832, Gavril Haciul clen. şi V. 

Tenie vornic de poartă, le:a fost lesne să dovedească 

ca cele 2 persoane au fost deosebite unu de alta, și că 

dar spita lui Hurdue «e alta de cât a lui Sprineeană. 

Pe baza acestora i se deosebeşte lui Alex. Tutoviu 98 

stânjini în câmp de la fântâna lui Berehoi în sus şi 

580 stânjeni pădure sau peste tot 618 stânjeni din tot 

trupul Grumezoaei. 
Daca Hurduc a dispărut din tulpina răzeşilor, numete 

însă al primului desealecator Hurdue cătră 1630 pe lo- 

cul din preajma lIteştilor a ramas legat de satul ce-i 
4
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poartă azi numele Hurducii. a cărui viaţa e legată de 
familia Arapul, Jora, Strătulat şi Penişoara. 

21) Puteleştii. Pe îmbe laturile Flanului se afla a- 
şezat un sat Futeleștii încă din .secl. al XV-a, sub Ste- 
fan cel Mare, cind trăia pe acolo un boerinaş poreclit 
Mic Futilă. In actele secl. al XV-a găsim mai multi 
boeri purtind nume ca mic Craiu, mic Pojar, mic Gă- 
lescul, mic Futilă, precum tot atunci trăiau boerinaşi cu 
porecla Marele, ca Toader Marele, proprietarul Calugare- 
nilor de ia Vaslui (Surete 1, 154). 

Strămoșii noştri erau mai realişti în darea poreclelor 
la oameni, nu aşa subţiri ca cei de astazi. 'Tocinai pe 
Sarata era satul Curs Wegri; apoi la Vaslui găsim sa- 

- tul Curi Seci (azi Cursești); tot în Vaslui e satul Puleni 
pe Racova; apoi mai găsim un boer Coiliţă. 

Uricul de danie şi întărire a lui Stefan Vodă pe satul lui Mic Futila s'a pierdut, dar din uricul lui Petru 
Vodă Rareş din 1546 April 2 celim curgerea proprieta- 
ţii. Satul Futeleştii îmbla pe 2 bătrini, din care unul îl 
tinea Țintea, ficiorul lui Mic Fulila. Tintea avu de fata pe Mariica. Aceasta ne mai avind ce face cu parlea ei de_inoşie de la bunul si Mie Futilă, o vinde cu 200 zloti tatarăşti Maugei Frijoaei, după a cârui nume Sa si dat jocului nume de Frijeni, pe Sarata. Trebue să ne închi- puim ce mutrăa o fi facut Voda Rareş in Barlad, cind au venit cele două jupânese, una sa vânza si alta să cumpere o moșie cu aşa nume si un rete II, 344). ŞIe Ş SI așa de scumpa ! (Su- 

In 1639 April i sulgerul Strătulat cum tate din Futelești cu 20 ughi de la Medelean (, „Noao- Bia cede Păreanwin na Gaau  uro cer ş RAWeT  Ganuit ua Won cropon'k Gaanot'k ; Surete III, 329). 
In 1673 Ghenar 11 Duca „Voda judeca un proces pentru Futeleşti în împrejurările acestea. Urmasii lui Medelean călugărul, Vasile, Marica şi nepoţii lor Vă -] a „Şi lop, deschid proces Nastasiei Pavaloaei de la Pojoreni. sora Varvarei, soţia lui Straătulat sulgerul, zictăd ca Medelean calugarul n'a vindut o jumatate de sat de 

pâră jumă- 

Futelești ci mai puţin, de Şi ispisocul lui Vasile Voda „Spune de jumatate. Negasind însă jurători ei pierd pro-: cesul. (Surete V. 318). . pro
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Se vede că ştiau ceva copiii lui Medelean de au 
pornit'o cu pâra ; şi în adevăr în foaea de zestre a lui 
Stratulat sulgerul, dota fetii sale Marica, maritata cu E- 
nachi Penişoară, vedem trecut „a patra parte din Fute- 
leşii“ dar actul fusese făcut mai cu economie fără şti- 
rea lui Medelean. 

Odata încorporat saltul la alte moşii, cum erau pe 
atunci așezările mici de case, noii proprietari n'au mai 
avut interes să păstreze casele de pe Elan, pe îmbe 
Jaturile, ci s'au desfiinţat, mulându-se pe alle văi ca 
Sarata, Prut sau chiar în Hurdugi. care vine astazi a- 
şezat pe îmbe laturile Elanului. Nu dar numele urit al 
satului i-a grăbit moartea, ci schimburile de proprietate. 

29) Sişcanii. Trecînd de la Hurdugi în jos spre Gu- 
şilei, se isprăvește valea Sacăi, şi în jos de podişul, care 
se uflă aşezat azi satul Gușşitei, se, deschide o alta vale mai 
largă, formată din confluența a 2 ape cu nume de Larga 
şi Bujorul, pe care se afla aşezate astazi mai multe sate 
răzeşeşti, între cari cu vremea s'a format marele do- 
meniu Cuzesc, unit din 3 irupuri de moşie: Baărboşi, 
Hoceni şi Guşiţei. Nici într'o parte proțrietatea răze- 
şească n'a fost hrentuită mai tare ca în aceste vai, 
unde actele de vinzări sint foarte dese, procesele la di- 
van nesfarşite, şi proprietatea a fost pururi teatrul tu- 
turor prefacerilor. 

Cu istoricul acestor sate de pe aceste 9 văi, ce se 
“arsă unite în Elan întrăm în istoria moșiilor Cuzeşti, 

întru cât mai toate actele vechi au fost luate odata cu 
cumpărăturile lui D. Beldiman. 

Şiscanii sint aşezaţi în fundul vâii Larga, de unde. 
si moșia s'a numit Larga „am măsurat toată moşia 
Şişeanii, ce s'a chemat mai înaiute Larga“. De aici 
drumul îndata apucă la deal spre Fagădău, iar de acolo 
se dă în valea Lohanului, lu gara Creteşi. Pe acest 
drum se scurg cerealele la Creteşti, şi drumul ca şi 
aşezarile de sate nu sunt aşa de vechi, ca mai în Jos 
la Hoceni. Tustrele satele Tomşa, Şişeanii clacaşi şi 
Șişcanii razeşi sint tormaţiuni mai nouă, desprinse din 
trupul Hocenilor, care. la început a format o singură 
anoşie. 

Inceputul proprietății aici se leagă de uricul Hoce-
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nilor din 1497 (Surete II, 331). Pe valea Largai trăia 
din vechiu ua boer de ţară, Stan Coliban, căci uricul din 
14971 zice de Hotceni, unde a fost Stan Coliban  (eAno- 
cea 44 Aapak nonak Xomuanin rage Buia Gran Roangan). Daca 
aşezarea lui Stan Coliban ar fi fost statornică sar fi dat nume locului de Stâneşti ; se vede însă că un alt 
urmaș a lui Stan, Hotco (Hodco)  Coliban, a legat nu: mele său de aşezarea satului. Acel Hodco a avut 2 co- pii, pe Mihail Cupcici şi al doilea copil, de la care se pomenesc ficiori pe Vlad şi Mihail. Boerul hotarnic Otel miedarul le împarte moşia în doua, punându-le hotar Cărările Grumăzeştilor (wr crasa ue HpUCANT COT ceAo COkumeni, - ue aSeerek TpSazsepiu) şi zice uricul, „însă de la drum în sus sa fie nepoților lui de frate lui Mihail și lui Vlad pe îmbe laturile -matcei cu toate veniturile“ (aan 60T crasa Buwuu Ad ESAcT Epavuuniie ere Muyanaa n Eaaaa no wa'k croponk marku Aapru). 

Cu această împarţala soarta celor 2 trupuri din a- ceiaşi moşie e deosebita. In actele Șişcanilor se găseste un uric uşa de rupt că abia se poate lega ceva din el. Data lui pare a fi din'1531, luindu-ne după boerii din el, şi se vorbeşte de urmaşii lui Mihail si Vlad. Mihail a avut o fata Ana, cu acești ficiori, Daueciul, Vlad. A- huşca și Dragalina ; iar Vlad a avul de ficior ve Lim- pede şi acesta pe Ghedeon. Uricul ne mai spune că a: ceşii doi fraţi Mihail si Vlaq. şi-au așezat casele lor pe partea data lor de Stefan Voda (rac nm ua AMoge uy). (Surste ms. XIIL 440). Deci în 1531 trăiau în Șişcani ficiorii şi nepotii primilor proprietari, avindu-si fie-care aşezările sale. Dupa 15 ani, unul qi urmaşii Anei, si auume Ghedeon. îşi vinde cu 30 taleri lui Lazor un loc de prisaca din hotarul Şişcanilor despre apus 'anume de la fântâna Oaea“ (cane m'kero wm „Nacukoy top VOT apa INI nuraHutaep OTRZ Banaqă Hanark op KpanuuuTraz (Da). Vorbind de hotarul acelei priseci zice ca sa fie din toate părţile cât poate asvirli un om cu măciuca în toate părţile din mijlocul prisecii (4 Xorap 'ou nacnud: o 9y XOTapă Hu aunawp. W'TKh Bân4 Aa 9% KpaHHu lira Cara Ad ECTE KOAHKO MORTI AETHATH AH vana KIEM fa Scu : po w7 nocpka'k nacuney). 
Intre 1490 și 1546 locul din sus de cărările Gra_ 

C'To-.
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amezeştilor a luat nume de Şişcani „care Șişeani nu este 
altă de cât o juinătate. din irupul Hocenilor, ce iarăşi 
după vreme s'au poreclit de pe numele unui răzeş şi 
că jumătăţire eşita din Hoceni a luat în urmă numele 
de Şiseani.“ Din aetele trapului Şişcanilor boerești ar 
reieşi că Sişca a fost ficior Anei şi nepot lui Mihail. 

Asupra prisecii de mai sus ni se mai spune că în 
1692 a fost vândută lui Istratie Vrabie de câtra nepoții 
lui Lazor, Sandul ficiorui popei lui lonaşco „cu loc în 
laturi din mijlocul prisecii cât zvărlecte cu măciuca în 
toate părţile.“ (Surete ms. XIil, 600). Lazor cumpară- 
torul din 1546 a avut 3 copii: Crăciun Curiac, lica şi 
Gata, după care se împarte satul. În Aouă jumătaţi din 
a treia parte întră stăpân Mierauţă  Coşescul în 1638 
Ghenar 26, în una prin moştenire de la mama sa Du- 

__milra, fata Oanei, nepoata Ilcaii şi a Gaătei, în alta prin 

cumpârătură de la nepoţii lui Craciun Curiac, de la 
Maleştean şi Ştefan şi Alexandra preuteasa popei Fene, 
feciorii Anghelinei Frijoaei, cum şi de la Chirvasie fiul 
Maricai, nepot lui Grăciun Curiac, cari şi-au fost pus 
zălog pământul pentru 25 taleri încă de pe vremea lui 
leremie Vodă Moghilă (Surete ms. XIII, 507). 

Răzeşii din Şişcani începuse a se amesteca în ho- 
tarele Hocenilor şi în 1642 lulie 10 Vasile Voda prin 
cercetarea ce a făcut'o Dumitraşco Oțel din Oteleni dă 
rămaşi pe Sişcăneni în persoana lui Simpetru, Sava, 
Dumitru şi Danaila. | 

Mierăuţa Coşescul a stăpânit 50 de ani moşia lui. 
căci reinoeşte dreptul lui de proprietate tocmai în 1688 
Maiu 18 la Costantin Vodă Cantemir (Surete ms. XIII, 
508). Fiul său Toader Coşescu şi cu feciorii săi îşi vind 
jumătate din batrân lui Mihail Camarășul — apoi al 3 
logofat — cari deveni unul din marii cumpărători de la 
răzeși, formînd trupul Sișcanilor boereşti, care a întrat 
în stăpânirea Beldimăneştilor, pentru a întra mai apoi 
în trupul inoşiilor Cuzeşti de la Barboşi. 

Intre răzeşi se aminteşte şi de unul Tomşa, după 
care s'a dat numele satului "Tomşa, în jos de Sişcani, 
ca facând parte tot din trupul Sişcanilor. In 1690 Sept. 
15 era o poiană a Tomşii, care se vinde lui Mihaila 3 
logofat de Stefan Rotowmpan cu ai lui ficiori, dupa ce
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"Și lor le-a fost cumpaărătură -de la Mardarie cu ai lui 
ficiori, şi acestuia iaraşi cumpăratura de la Costandin, 
ficior Fendei, nepot Tomşii. Deci Tomşa a trait pe la 
1600, şi şi-a deschis o poiană, pe locul căreia s'a înte- 
meiat satul Tomşa (Surete ms. XIII, 596). 

Proprielatea răzeşasca a curs în mod normal în 
Siscani cu începere de la 1490, şi că atit satele Sişcani 
cât și Tomşa încep abia în suta a XVII. 

Hotarnica Sişeanilor e din 1783 Sept. :V, rădicata 
de N. Agarici şi N, Penişoară. Hotarnicii arata ca Siş- 
canii"se împărțeau pe 3 batrini: Mihail, Vlad şi Curiac; 
cei doi dintăiu prin împărțala de la Stefan Voda. iar 
Curiac prin cumpărături mai apoi. Lărgimea moşiei era de 88 funii, ceia ce venea de bătriu 29 pol funii. Lungimea moşiei venia din apa Largăi, zisă a Sişeanilor, pana în apa Bujorului, zisă a Otelenilor (Surete ms. XVIII, 168). 

23) Hocenii. Azi e sat şi targ. Satul e plin de "tigani lautari, ce-ţi iese înainte la pod şi te sue în cân- „tari tot dealul înalt spre Grumezoaea pentru un golo- gan doi. Cu lautarii din Hoceni se urnese nuutile  fe- telor din 7 sate, și precum şi Fastâcii din Vaslui se bucură de acest nume, că are lăutari mulţi, așa şi [Ho- cenii la Falciu te atrag prin cântările lor. De ai pri- lej să treci prin satul din sus de târgușor, auzi la fie- care casă baziind lautarii. cari din clarinete, care din: dible, care din troinboane, de crezi că te afli într'ua conservator filarmonic, aşa de lipsite de armonie le sint cîntecele lor. 
lar târgușorul e aşa de mare că legea electorală, cu zona de votare păna la 200 metri, nu se poate a.- plica la Hoceni, întru cât tăblilele cu zona de votare 200 metri ies dincolo de marginile târguşorului în afara Azi târgul e în dărapanare ca Şi biserica cea mare şi fru- moasă a lui Beldiman, cu frumoase picturi şi odajdii ce se strică vazind cu ochii, din cauza greutăților de a. repara şi întreținea o biserica mare boierească pentru un tărg de tigani şi de negustoraşi. 
Istoria Hocenilor începe din seel al] AV-a, cîna pe: aici s'a fost aşezat acel Stan Coliban, (rac una Grau Ea. 4H&4H) de ai carui urmaşi vorbeşte uricul din 1497 Mari 

15, prin care M. Cupeiei îşi împarte trupul Hocenilor
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în 2 parti, partea de sns—uzi Sişcanii —dâud'o uepoti- 
lor sai de frate, lui Mihăilă -i lui Vlad, şi pastrindu-şi 
pentru sine partea din jos de la cărările Grumazeştilor 
cu acest hotar: „lar hotarul acelui sut Hotceni pe Lar.. 
ga, unde a fost Stan Coliban, se începe din Larga, din 
drumul ce pleacă din satul - Ochiteștii, ce se numeşte 
Grumăzeştii, de la o fântână la Oboeia, şi d: acolo 
drept spre apus peste matea Lărgii, şi de'aci în jos pe 
îmbe laturile mateii Largii pâna la fântâaa Mogai, şi de 
acolo se întoarce spre rasarit tot pe drumul lui Cocar- 
țala până la gura văii săci, unde se varsă în Elan,:şi 
de acolo în sus pe malca vâii Saci la marele chedru 
(nuc), la un semn într'un stejar, care este însemnat cu 
bour, unde se întilneşte cu hotarul 'Turburei, şi de acolo 
se întoarce în valea Largaâi, la un stejar care este în 
gura vâii, ce viue din susul. drumului şi este însem- 
nat cu buor, şi de aici în jos pe sub pădure la o piatră 
în Sus de fântâna împutită şi de acolo pe sub padure 
prin cărările Grumazeştilor de unde s'a început primul 
hotar; astfel s'au împartit de la cărare în jos, însă aşa 
s'a imparțit să fie lui M. Cupcici pe îmbe laturile Lărgii 
în jos, iar în sus să fie ale nepoților săi de frate“ (Su- 
rete II, 332). 

Uricul lui Stefan Voda e foarte lămurit; căutind să 
faca o împartală, o specifică atit de tare, în cât au ră: 
mas aceste hotare bune peniru urmaşi pănă calră finele 
secl. al XVII, cînd au slujit în judecata divanului dom- 
nesc ca orientare. 

Numele de Hotco era des întrebuințat în onomas- 
lica veche, cînd găsim în secl. al XV pe Hodeo Ştiboi, 
Hodco Mamurinski, Hodco Creteanul, Hodco Teaţinschi, 
la care trebue să punem şi pe acel Hodco Coliban, ur- 
maşul lui Stan de pe la 1400. Cât despre Cupcici se 
ştie ca era una din acele mai mari familii boereşti din 
seci. al XV-a, căci găsim pe Cupeici logofat supt Alexandru 
cel Bun şi apoi vornic mare supt Stefan Voda, rămaă- 
nîod în urma boer de divan fară boerie. Credem că a- 
cest Mihail Cupcici este fiul lui Cupeici dvornicul, care 

"trebue să fi fost ginere lui Hodco Coliban, ficior lui 
Stan Coliban. 

Intre 1497 şi 1546 au murit stapânii Hocenilor, M.
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Cupeici cum şi Mihail şi Vlad, nepoții lui. In 1546 Mai 
8 ficiorii lui Mihail Cupeici, şi anume, Fătul Tatar, An- 
ghelina şi Titiana îşi vând părţile lor din Hoceni cu 310 
zloți tataraşti la 3 fraţi: Paşco Răzlog, Marco şi Petre 
Beareş. Petru Rareș are grija ca să le împartă prin u- 
ricul său de intăritură şi moşia în 2 părti : o jumatate 
so ia Paşco Razlog singur, iar altă jumatate s'o ia 
Marcu cu Petre Beareş (aan Aa tem Math Tor ceio,.. Ha 
ABA WacTu noaoBua Aa tera cacySk nauemS Ilamunotu Pra. 
ATS camom$, 4 nau Tora ApSra noaoaună Ad ECTh CAOVTAN 
Hauinm AMapkozu nu Ilerpu ErkpeuS Surete II, 344). 

Hocenii au îmblat pe 2 batrini şi Soarta lor n'a 
fost aceiaşi. In batrinul lui Paşco Răzlog vedem întrat 
ca stăpân pe Gligore Beldiman încă din 1699, cum re- 
iese din cartea lui Antiohie Voda din 7207 lunie 21 
(Surete ms. XIII, 631) prin care întăreşte lui Beldiman 
„Sluga domniei sale iubitului nostru frate Iw Dumitru 
Costantin Voevod,“ partea lui Paşco din Hoceni, pe care 
parle o ţine el zălogiia pentru nişte bani ce au platit la o moarte de om, cât s'a venit pe partea lui Paşco.“ Dupa numele lui Paşeo Răzlog sa fost urzit chiar un.sat pe batrinul său, Răelogii, cum găsim citați pe Hariton din Răzlogi, 'Toader de acolo şi Efriwm ottam, în zapisul din 1669 (Surete ms. XII, 511). Cum însă au întrat Beldimăneștii în stăpânirea _tru- pului lui Marco uu se ştie, căci la judecata din 1787 cu banul Gh. Beldiman, nu sa putut dovedi dacă popa Fene şi Bârladeanul au fost urmașii lui Marco sau ai lui Petru Beareș, căci urmaşii acestora nu se țin minte de răzeşi cine au fost. Numai din Marco se dau urmaşi după cei 2 copii ai sâi: Mihăila Mânuja și Maria lui lon Sişeanul. Urmaşii acestor 2 copii ai lui “Marco isi vind ocinile lor banului Gh. Beldiman îuaiute de 1785 asa că la acest an banul își ridica hotarul mosiei folosin- du-se de hotarnica lui Stefan cel Mare din 1497 eat hotarul cu cărările Grumazeştilor dinspre Sişcani ceia ce arată ca semnele lui Stefan Vodă au fost tinut in samă 300 de ani de răzaşii din loc. e in 

Venind însă la cumpăraturile facute de pe la răzesi . ŞI anume: 1) de-la Alexandru şi loniţa Cavaleru] diu 1163, Maiu 4: 2) de la Carp Chicoroagă din 1164 Iuţi
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4 în sumă de S0 de păminturi, hotărite şi alese de 

Gr. Agarici şi Strătulai Oltenescu în 1760 Noem. 29, ca 

proprietate a lui Gligoraş şi a Siminei, bunii vinzători- 

lor, care şi ei le aveau de pe Bârlădean şi popa Fene, 

si neputându-se. elucida adevărul prin zapise sa re- 

curs la un compromis şi anume: „și pentru ca să nu 

lipsim tot blăstamul şi jurămintele şi alte pricini de 

giudecată dintre dinşii i-am învoit ca vechilul dmsale ba- 

nului Gh. Beldiman cu toale scrisorile ce trage de pe 

Bârladean şi de pe popa Fene, afară de ce are de ia 

neamul Mânjei şi a Sişcăniţei, să ia de pe Petru Beareş 

cu a patra parte din Hoceni, ca cum ar fi fost acel 

Barladeanu şi cu acei vinzători toți din Petre Beareş, 

și stranepoţii Mânjei şi ai Sișcănitei să traga pe Marcu 

cu a 4 partie din Hoceni, ca cum ar fi fost Mânje şi 
Sişcăniţa feciorii lui Marcu şi aşa cu această invoială 

“si hotarire s'au învoit“ (Surete ms. XIII, 533). 

Io planul ridicat „hartă închipuitoare de starea lo- 

cului“ se vede măsura lungimilor din Hoceni, şi găsim 

4190 st. latura spre răsărit pe Saca, fundul moşiei spre 

nord, din lac la gura prihodiştii 400 st. capătul moşiei 

în jos spre sud din apa Largâi în Saca și Elan 1480 

stânjini, iar laturea în lung spre apus 3594 st. din cari 

fac 2440 din capul prihodiştei pănă în cărările Grume- 

zoaei, şi 1154 păna la Curieci. 
Din aceștia s'au seos banului Gh. Beldiman 2599 

stânjeni din silişte, din câmp şi din pădure, mijlocul 

moşiei, dind Mânjeştilor partea din jos dinspre Curieci 

şi Sişeăniţei partea din sus despre Sişcani. Satul [Ho- 

ceni venia pe trupul lui Paşco Răzlog, cum şi zice ho- 

tarnica: „din care am scos 577 pol stânjeni partea lu: 

Paşc:o Razlog din locul seliştei vechi, unde este și acmu 

satul dumisale“ (Surete ms. XIII, 524). 

24) Pulburea. ln trupul moşiei Hocenilor dam în 

documentele vechi de nume de sate azi dispărute şi ră- 

mase ca lrupuri de moşie, între care cel întăiu e Tulbure, 

moşie ce venia în sus pe apa Largăi, din sus de casa 

lui Trifan şi din sus de lac, în capul prihodistei. In 
„sus de Tulburea venia o mânăstire; azi dispărută, sau 

poa:e vechea biserică din Tomşa, refăcută nai apoi. 

Numele s'a dat dupa mănăstirea Tulburea „începindu-se
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cu măsura Sişeanilor din locul sfintei mănăstiri Tulbure, 
ce este data şi inchinata sfintei Mitropolii Romanului“ 
(Surete ms. XVIII, 169). 

25) Răelogii. Prin 1669 exista satul Razlogi, după 
numele Jui Paşco Răzlog, unul din cumpărătorii: llotee.- 
nilor de la ficiorii lui Cupeiei. Pe locul Razlogilor s'a 
întemeiat satul Hocenii, sau mai drepl aşezările lui Paş- 
co Răzlog şi ale urmaşilor sai s'au unit cu aşezările de 
case din Hotceni şi a batut cu vremea numele de Ho- 
ceni pe acel de Razlogi, cum la Grumezoaia s'a conlo: pit numele de Plopeni și Ochiţeşti cu acel de Grumezoaea. 

26) Curiecii. Pe harla lucrata în 1787 se arată câ Curiecii venian în jos de Hurdugi, şi anume plecau din Larga și dădeau în eapete cu Futeleştii de pe Elan. Curiecii au făcut parte din trupul Hocenilor, şi nu.aele s'a dat după Crăciun Curiac, razăş din Hoceni pe la 1580. Elaa- vut de fata pe Anghelina Frijoae, care are de ficior pe Meleștean, ce vinde în 1638 lui Merauța Coşescul par- tea sa din Sişeani. Curiac Craciun nu şi-a legat numele de un sat; ci de un trup de moşie, incorporat azi în Hoceni. 
Măsurile moşiei Curiecii in 1783 erau acestea: ca- pălul despre apus pe Larga din Hocevi pănă în 'Talaba 36 funii, iar capatul de răsărit 34 funii din Hoceni păn: în Micşinești, ceia ce face în metri 1440. Pe harta sta- tului major stau însemnați Curiecii pe aceste locuri, „27) Micşineşti. Intre Hurdugi şi Guşiţeii de azi erau din vechi mai multe sale, Micşineşti, Gulieni, Grozesti şi Ghibeni, cari au rămas numai trupuri de moşii fara aşezări, din cauza mutării locuitorilor in satul de uzi Guşiţei, cum şi prin alte sate din. jur. 

__În capătul de rasarit al trupului "de moşie Cayi- ecu, care făcea parle din Hoceni în marginea de jos, după acel Crăciun Curiac, venia trupul  Jficşi- neştilor, zis şi Futeleşti, ca unul ce facea parte din moşia lui Petre Micşin din Deleni, care moșie se în- lindea din dealul Bărboşilor, lrecea apa Bujorului; da- dea în apa Largăi, şi atingea Elanul, în partea Futeles. tilor. Cu vremea partea Micşineştilor dinspre Elau s'a incorporat în moşia Futeleştilor, cum reiese din cartea 
de înştiinţare, ce a scris logofeției celei mari în 1894.
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Noem. 10 spatarul lon Cuza şi Meletie Episcopul Huşi- 
lor : „Dumnealui post D. Beldiman după jaloba ce au: 

dat Mariei Sale lui Vodă că în trupul moșiei d-msale Ho- 

ceni la capul mosiei din jos rămăind loc de '100 stân- 
jini sub stapinirea răzeşilor, ce se megieşesc cu o altă 
moşie răzăşască cu Futeleştii sau Micșineştii“ (Surete 
ms. XV, 195). | 

Trupul acesta de 100 stânjeni latul a fost cumparat 
de D. Beldiman post. în 1810 şi încorporat la Hoceni. 

Pe aceasta hliză ingusta de 223 metri nu s'a putut 

aşeza sal. de oare-ce era capătul despre rasarit . al ba- 
trinului Mieşin din Deleni—sat compus din 2 alte sate: 
Micşineşti şi Căpşeştii, sau venia capătul dinspre apusa! 
satului Futeleşii, încorporat în satul de azi Hurdugi, 
mahalaua de peste Elav. | 

Hotarnica din 1177 Aug. 1 (pag. 153) dă Mieşineș- 

lilor aceste laturi ; capătul dinspre apus pe Saca 29. 
funii (1191 m.) şi eapaătul dinspre răsărit pe. valea To- 

deresei 16 funii (500 m.). Spre nord se megieşia cu Fri- 

jenii şi Fuleleştii; iar spre sud cu Guzarii şi Grozeştii. 

Lungul moşiei din Todereasa la Saca era de 132 
funii sau 2640 slânjini (5250 m.). 

28) Gulienii sint amintiţi ca sat în aclele Grozeşti- 

lor şi anume în cumpărăturile ce a facut izbașe, apoi 

hotnogul Darie—de la care avem azi Valea lui Darie, 

peste deal de Vutcani—prin 1687, de la Stefan Pa- 

novskie, Vasile a lui lon Lobodă, frate lui Panovskie, 

şi de la Profira Lohănaş „din Grozeşti, din Gulieni Și 

din Chitivoeşti“ (pag. 140). Gulienii s'au încorporat cu 
vremea în Grozeşti. | 

2) Grozeştii de sus şi dejos ca sat existau în secl. 

al XVil-a, caci în 1680 se zice în sat în Grozești pe 

ăpa Elanului“. (pg. 139). El se măârginia la nord cu 

Micşineștii. ă 

"In Grozeşti avem o serie de danii şi cumpărâturi 
facute de izbaşa Darie, apoi hotnog, cum şi de Mihail 

3 logofat. Satul îmbla pe 3 batrâni, „din saat din Gro- 

zeşti de pe Elan în ţinutul Falciului din 3 batrâni ce se 

împarte satul“. (pg. 143)- Mihail 3 log. îşi seoate ispi- 

soc de la Costantin Vodă Cantemir în 1691 pe toate: 

cumpărăturile sale din Grozești.
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In 1707 cămărașul Gligore Beldiman. omul de casă 
a lui D. Cantemir Vodă, intra cumpărător în Grozești şi 
în scurt timp el încorporează în trupul moșiilor sale 8 
hotare a S moșii megieșe: „Curiecii, Grozeztii, Căpşeștii, 
Viltoteștii, Chiţivoeştii, Delenii, Lungenii şi Ghibenii“ cu- 
prinse toate în hotarnica generală a Grozeştilor din 1183 
ridicală de banul Gh. Beldiman. 

Din această hotarnică reiese ca trupul Grozeştilor de 
Sus mergea pe 3 batrâni, avind 25 fune capatul moșiei 
despre apus de Saca. Erau 9 stăpâni: N. Sava cu? 
bătrâni și St. Ganţul cu un bătrân.Capaâtul dinspre rasă: 
rit mergea până în Racamuş şi valea 'Todereasii dincolo 
de Elan. Latul acestui trup de moşie avea 300 m. în- 
iru cât funea avea 9 siânjeni a S palme. 

Grozeştii de jos plecau tot din Saca dinspre apus 
cu o lărgime de 30 funii pe 3 batrâni: Panoski. loan 
“Şi Lohănaş şi mergeau alăturea cu Ghibenii pe din jos 
„pâna deasupra Mușatii, “răsăritul de iarna. Lărgimea 
Grozeştilor de jos era de 1250 m. şi pe Elan venia sa: tul Grozeştii, care exista în 1783, cum spune hotarnica. 
„pe malul Elanulni despre apus prin satul Grozestii“. 30) Poniceştii. In uricul din 1532 Mart 19 se po- meneşte de satul Poniceştii pe Elan, îmbe iaturile. Ra- reş Vodă întăreşte stăpânirea şi împărțala în satele De- leni pe Bujor și Poniceştii pe Elan, dând Malinei si Ma- Tușcăi a treia parte din mijloc din Deleni şi Ponicești pe Elan, Malei dându-i a treia parte din Delenii de jos şi Ponicești de sus, şi lui Petre Micşiu cu surorile sale Alba și Marușca a treia parte din Delenii de sus si ko- niceştii de jos. Cum se vede Poniceştii pe Elan râs- 
pundeau în capat elenilor, şi erau aceiaşi proprietari 
unindu-se în mâna semințeniei lui Petre Mieşiu cele 2 trupuri Delenii şi Poniceştii. (Surete IL, 130). 
Ă _Poniceşiii se leaga de numele Pobici, des cunoscut în lista boerilor secl. al XV-a: Stanciul Ponici boer fară titlu prin 1497, 1443; Petre Ponici boer fara titlu prin 
1469; Cozma Ponici prin 1490, slrămoșul Ponicestilor 

-diu Dorohoi. (Surete V, 173). Poniceştii erau întu liti cu cele mai mari familii din secol. al XV-a, ca Tăutul Ta loceo şi alţii. Așezările lor pe Elau erau mai vechi de anii 1500, căci nici o urma nu se mai pastreaza de ei în ac-
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tele posterioare, întru cât stăpânirea: locului a trecut în 

alte mâni, şi deci şi locul şi-a luat nume după urmași. 

Fara a greşi credem ca Petru Micșiu a fost în ceva le-. 

eături de: înrudire cu Ponicești, întru. cât neamurile lui 

stapânesc câte o treime și din Deleni şi din Ponicești. 

31) Ghibenii. Vechea'iaşezare a Poniceştilor pe E- 

lan a luat cu vremea numele de Ghibeni, după numele 

stapinilor ce au curs pe aceste locuri, Ghibanii, urmaşi 

din Malina şi Maruşea, verele lui Petre Micşin şi rude: 

de aproape cu Poniceșiii din secol. al XV-a: Staneiul, 

Petre si Cozma Ponici, hoeri supt Alexandru cel Bun 

şi Stefan cel: Mare. Din Poniceştii, ramura bărbătească 

prin încuseriri cu Tâutuleştii şi Tolotco s'a tras mai apoi: 

în țara de sus, iar moşiile Poniceșştilor din ţara de jos — 

Poniceştii pe Elan—au rămas la giueri, între care tre- 

bue să socotim pe Micşin, bunul proprietarilor din 1532 

a Delenilor şi a Poniceştilor. 

Numele de Ghibeni arată că moșia fosta lui Ghibaz,. 

care a avul mai mulţi copii Ghibani, formă de plural mai 

veche şi mai obişnuită de cât Ghibăneştii. Ghiban ca 

familie apare întai în Deleni, din vechi Micşineşti. şi din 

spita de neamuri a răzășiler din Deleni, urmași Mălinei 

din 1532 găsim eă dintre urmașii ei apare îna 5-a gene- 

ratie Ion Ghiban, cel dintăiu Ghiban - cunoscut din ac-- 

tele de proprietate în Deleni. j 

Malina a făcut pe Chetran, pe Ursu și pe Şotropa. 

Sotropeştii intră apoi proprietari în Zabuliceni-Goeşti/Câşla 

Şamaşirului), ca moștenind pe Costandin Leon. Chetran a 

facut pe Lon; lon a născut pe Buzelan, pe |Titiana Ghi- 

ban, Mârza, Tiganaş şi pe Bugeac. Din Titiana Ghiban 

se naşte Anton Ghiban, tatal lui Ion Ghiban şi al Nas- 

tasiei Corovancă. 
Acest lon Ghibanul e tulpina iuturor Ghibanilor din 

Deleni, Schiopeni,  Pojoreni şi Zgura. In toate pro:e- 

sele de pământ ce se nase mai apoi între razeșii Ghi- 

bani, toti se ridieă la lon Ghibanul. Câţi copii au a- 

vut Ion Ghibanul, ce incuseriri a facut nu ştim; în ori 

ce caz copii lui şi-au împaârțitSaverea din moşii și vite 

şi urmaşii săi din Deleni curg din Lupul Ghiban şi Lu- 

dora ; pe când cei din Zgura curg din Apostol Ghiban. 

lata în ce împrejurări lon Ghibanul a sporit moşia
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lui şi a putut da naştere la irupul de moşie poreclit 
mai apoi Ghibenii. Supt Duca Vodă, cătra 1676 se în- 
tâmplă o moarte de om pe locurile paduroase ale De: 
denilor „s'au făcut o moarte de .om în zilele Ducâi Vodă 
la ţinutul Falciului“. Vornic de Bârlad era Gavriliţă 
Costachi. Dupa legile vechi deşugubinele formau veni: 
tul vornieiei ; şi vornicul Gavriliţa facu mare strinsoare 
satelor din 7 hotare să plateasca moartea aceia de om. 
Gloaba deşugubinei a fost că vornicul Gavriliţa a luat 
9 galbeni de sat, deci 63 de galbeni, iar vornicia de 
Bârlad a luat câte 2 galbeni de sat, adica 14 galbeni. 

Se vede că răzeşii r'au avut cu ce împlini plata 
deşugubinei, caci întâmplându-se moartea în pădure, tor: 
nicia, a lovit cu gloaba pe cele 7 sale, pădurea fiind a tu- 
turor în obşte și a nimărui în parte, deci ne bhlizilă; lon Ghibanul a dat dar pentru toţi răzeşii săi, un bou și? vaei cu vitei şi 2 ughi.. Ca sa se despăgubească de da- 
rea deşugubinei Voda C. Cantemir scrie o carte dom: measca la Stefan Boul hotnog sa cerceteze pricina jal: bei lui lon Ghibanul mazil, şi poveslind pricina pome: neşte ca de la toţi răzeşii din valea Moisiei, re Pruna, din Pruna în sus în fundul Bagăului şi pana lu poiana 
Zgurii, din vadul lui Fraţilă, să sechestreze moşiile pen: tru Ion Ghibanul, ” 

Stefan Boul hotaogul cerceteaza pricina în Dec. 5 anul 1692 E află ca partea ce a dat Ion Ghibanul pen 
răzeşii lui e de 11 galbeni, din case boul 6 galbeni, vaca cu vițel 3 galbeni şi 2 ughi bani gata. Domnul pe baza scrisorii de cercetare a lui St. Boul hotnog în- urmă tan Lon. Ghibanul in 1693 lunie 26 stăpânire pe 

ocină şi de moşie ce „a binea și a opri toata partea de valea. Moisei sie ce iaste pe valea lui Fraţila și pe valea Bapalgiui ta n poiana Racilor ȘI să oprească și 
în fântana Neagră d a i Sacnei BE vale în Jos până tuturor răzesilae . pomat ŞI cu fânaţ și cu toale a 

„ol ŞI Să opreasca şi prisaca Prunii şi tot pomatul lui Varnă a Şărbacanilore. (Surete [, 137). 
din polita RE si supa mat Stăpân în i sa lor, Pruna, pacii me u „j Eagăului, deasupra Deleni: 

Elan, în valea Racamia, a] inZiDduii-se hliza până peste ! «ea hacămușului şi a Muşatei, pe unde sa
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pastrat numele de Ghibeni. Soarta acestui trup n'a 
fost aceiaşi: o parte s'a încorporat în trupul Gușiteilor 
supt Beldimăneşti, alt trup s'a întrupat acum în Muşata 
d-lui 1. Pivniceriu ; aşa ca nu putem da de cât hotarnlea 
Aăhibenilor, cunoscută din actele Curiecilor. 

Capatul Ghibenilor dinspre apus, între Grozeşii de 
jos și Capşeşti-— alt trup din Deleni—coasta cu Talaba, 
pe matca Elanului. era de 31 funii în 1777, mijlocul 
moșiei pe coasta dealului Rupturii 22 funii, iar capătul 
dinspre răsarit 26 fuve, în urma rectifiearii-cu Grozeștii. 

Lărgimea dar a Ghibenilor a trebuit să fie de 1.300 
(pg. 157), și în cursul vremii nu numai că au fost 

inipantiți pe curmeziș ci și pe lungul moşiei, rămânind 
a se încorpora în Gusiţei, partea Ghibenilor din Elan 
în Racamuş, peste dealul Rupturii. - 

In actele lui M. Gr. Ghiban din Deleni (Surete ms. 
II, 531) găsim aceste cifre pentru hliza lui din trupul 
Ghibenilor. Lungul moşiei Ghibenii din Elan în Răcămuş 

1900 stânjeni (4237 m.), iar în lat stapinea în medie 37 
stânjeni (471 st. în Elan, 32 în dealul Rupturii, 36 pe 
coastă, 3% în apa Răcanuşului). 

32) Guşijeii.  Guşiţeii este astazi ul treilea sat ce-l 
uda Elanul în drumul său de la izvor spre gură, şi am 
văzut ce aşezări multe au fost din vechi pe aceasta apă 
de la Micşineşti din fund, pană la Ghibenii din coasta : 
Guşiteilor. De aceste schimbări wa scapal nici aşeză- 
rile, ee au dat naştere Guşiteilor, pomeniti ca sat încă din 
1640 Iunie 13 (pe. 133), caci nu aşezarea de azi a sa- 
tului e cea mai veche. ci au fost altele, cari prin incor- 
porare în acelaş trup de moşie, s'au pierdut, iar vechile 
aşezari prin strămutare sau închegat în salul Gușitei 
de azi. 

Guşiţeii sau format din sfarmăturile a 2 sate, unul 
Handreştii zis şi Ciocanii, şi altul Vitolţii div Gura Bu- 

jorului, după cum se mai ceteşte încă în actele de sla- 
_pânire de la 1840 încoace.. 

Din 1835 April 15 zapisul lui Gh. Dumitriu catră 
răzeşii de pe hhza Vitolţii, ce-i zic Guşitei—; în 1840 
Dec. 30 zapisul căpitanului V. Corovancă pentru 24 stân- 
jeni din hliza Guşiţei, ce-i zic şi Vitoltii; — în 1844 Mart 2 
adresa judecătoriei de Falciu câtră raăzeşii de moșie Vil-
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totești prin care îi înştiintează ca sa îusărcinat ingine- 
riul losif Baiardi să cerceleze pricina de impresurare 

între vechilul Balaşei Catargiul şi răzeşii de moşie Vilto- 
leştii, ce-i zic şi Gușitei, şi Handreştii ce-i zic şi Cio- 
canii.“ (Surete Ii ms. 330). Corovancă posedă asupra 
Viltotilor o carte a lui Duca Voda din 1681, Oet. 9% 
(7190); Gușiţeii era parte şi în stapinirea mânăstirii-Sf. 
Sava din lași (pg. 53). 

Handreştii veniau ceva mai sus de Vitolteşti, între 
apa Bujorului şi Saca, iar Vitolţii veniau de la gura 
Bujorului spre Elan, pe îmbe laturile Elanului. Iutre aşe- 
zările celor 2 sate din sus şi din jos, s'a închegat Gu- 
şiteii de azi, pe cea mai bună pozitie de loc, putand 
cuprinde pe podișul, ce se radică la spatele satului o 
aşezare cât de mare de sat, dacă împrejurările ar în- 
jesni formarea unui sat mare. De la Guşiţei Elanul a- 
pucă direcţia N.—S. şi valea se lărgeşte din ce îu ce 
prin suptiavea dealurilor, ce se pierd în Elan, formând 
podișuri întinse, bune pentru agricultură, fiind azi toate 
despădurite. 

33) Hândreştii. Sub Stefan cel Mare era trăitor pe 
aici boerul Nicoară Românescul. Acest Nicoară Romă- 
nescul cumpără cu 40 zloți tatarăşti în 6998 Ghenar 9 
(1490), jumatate: de sat din Handreşti de la Ion Sacşa 
şi de la nepotul său Onea şi sora lui Crâstina. (Iun 
Gantuă n nenor sro GOne un crcrpa ere Kpacrua poAaa... 1- 
asgnta ceao wr Xanapiu avem Bop n men Cha cass 
nauitaiS Hukoapa PomzneekSa sa îi saar Tarapekiiy...). Acad. 
Rom, pecetea 85). El a avut 2 fete, de oare ce nepotii- 
sâi poartă nume de Berescul şi Manescul, ceia ce arată 
ca pe o fata u sa a fost maritat'o cu Berescul din care 
sau nascut Trifan Berescul, lon Ontea și Procop ; iar 
alta fata a fost maăritat'o cu Manescul Nicoara, din cari 
trăiau în 1546 nepotii sâi Dragoş Mânescul şi Dragoş 
Anuşea. Aceşti nepoti ai lui Nicoară Romaânescul sta. 
pâniau jumătate de sat din Handreşti, între Bujor și 
Saca (ncaognta cea Xzuapeii aie BS%op ni ateu Geha). 

Ca să gasim satul cu acest nume de Handresti 
stăpânit inca de prin 1480 de boeri cu nume de. Ro. 
manescul, Jjerescul, Manescul, arală câ satul era mai ve.- 
chiu de cât 1490, câna însuși acel Nicoară Romanesceul 
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întră stăpân ca cumpărător, cum reiese din ispisocul lui 
Voda C. Cantemir din 1691, care a avut în mâna uri- 
cul lui Stefan cel Mare (pag. 163). Deci nici Ion Sacşa 
n'a putut fi înte.aeietorul satului Hândreştii, ci alt-eine- 
va, un Hândrea câtre 1400. : 

In 1546 cei 5 nepoți ai lui Nicoară Romanescul îşi 
vînd cu 200 zloți părţile lor, adică toată jumătatea de 
sat din Hândrești la 4 inşi: Stanciul cu soţia lui Muşa, 
Ignat cu femeia lui Cerna, Cojoc şi Andreică. Rareş 
Voda dispune împarţirea jumatatii de sat din Hândrești 
în 3 parți: Stanciul o treime, Ignat o treime şi Cojoe 
cu Audrei, alta treime, aceştia formind bătrinii satului 
pe o jumătate de. aşezare. 

Dupa 1546 stăpânirea a curs liniştit în urmașii lui 
Stanciul, Ignat şi Cojoe, bătrinii satului. Traiau în 1691 
aceşti urmaşi: lon, Gabia, Dochiţa Zbărnei cu bărbatul 
ei lon, toţi feciorii Portareseului, curgători diu Stanciul 
și Muşa ; Margine fiul lui Florea Ciocan, urmaş diu lg- - 
nat şi Cerna, C. Şotropa şi ai lui curgători din Cojoc. 
Toţi aceşti urmași afara de Sotropeşti îşi vând. părțile lor 
lui Cantemir Voda, care da carte. de stapânue lui C, 
Şotropa pe a treia parte din jumatate de sat din Ciocani, 
ce Sau raspuns la urice Hâodrești. 'Locmai în 1706 
lunie 20 Şotropeştii işi vor vinde părţile lor lui Antioh 
Voda Cantemir cu 35 lei batuţi (pag. 164) Din actul de 
vânzare al Şotropeştilor, Constantin Şotropa.. Lupul Coz- 
ma Şotropa, Costantin al Afteniei Şotropa şi Simina 
Profirei Şotropa, se vede cât de mare a fost toată moșia 
Hândreşti. O jumatate de sat cuprindea 37 pământuri, 
deci tot satul cuprindea 74 pământuri. Un pământ avea 
faţa de 30 de paşi, care a 6 palme pasui, fac 50 metri 
latul unui pamânt, sau toată moşia cuprindea 3700 m. 
intre Saca şi Larga. | 

Odata întrata moşia Hâudreşti în mâna Cantemireş- 
tilor, ea a suferit soarta moșiilor Cantemireşti, şi in ade- 
văr în lista acelor moșii găsim și Ciocanii—Ciocanii zis și 
Ceucanii era ui trup de moşie între Bălănești zis şi 
Giurcani şi între Vitolţi, cum reiese din hotarnica Bar- 
boşilor din 1782 Mart 25 (pg. 32). Numele și la tras 
de la Florea Ciocan, trăitor pe:la -1600,—care tree prin 

zestre la Paladeşti, apui la Maria Slurzoaea baneasa. 
D



LĂVI 

35) Vitolteştii (Vitolții), Supt nume de Vitolleşti 
avem şi azi un sat în jud. Fălciu; peste deal de 
Băseşti, pe clina spre apa Bârladului. Parte din trupul 

“acestor Vilolteşti a întrat în moşia Băseştilor, partea 
boerească, cum reiese din hărtiile moşiei, azi proprie: 
tatea d-lui Zane. Vitolteştii, scurtat apoi în Vitolţi, des- 
pre care se spune că erau la gura Bujorului au fost 
alții. 

In 1490 Ianuarie, Stefan Voda întăreşte lui Ivanco 
şi lui Gavril 'cumpaărâtura ce au facut cu 105 zloți tata- 
raști de la Oanea şi Cristina, ficiorii lui Jurj și ai Ta- 
iarului în satul Vitolteştii în gura Bujorului, pe imbe 
laturile Elanului (Ano ceso Ha Serie BSopa, nanmi'k Enroa- 
retin no werk cmoponu IAAan'k). 

Numele Vitolteşti - prin metareză Viltoteşti —stă în 
legătura cu cel mai vechiu nume din onomastica veche 
nobilitara, pan Litolt, ce vine des pomenit în actele 
serl. al XV-a intre 1436 — 1442. 

Proprietatea a curs în Vitolteşti în mod paşnic de 
la 1490 păna în 1640, cînd intervine un proces la di- 
vanul lui Vasile Voda” Mihori eu Arion şi Enache Pa: 
ruş pretindeau că strâmoşii lor n'ar fi vindut mosia lor 
din Vitolteşti şi că deci Arsânie şi ai lor cu nedrept se 
acolisesc de razeşiu lor. Mihoci se dadea de urmaş a 
lui Oană Jurj, vînzătorul din 1490, pe cînd Arsenie, 
Gligore, Negrea, Tanasa erau urmașii lui Ivanco si Ga- 
vril. Mihoci în sprijinul părerii sale aduse un uric dela 
Iliaș şi Stefan care ar fi daruit strămoşilor sai 2 sate 
peste Prut pe Salcea şi Vitolleştii din gura Bujorului. 

După acest uric stravechiu se vede că Jurj Oanâ 
fusese şi el cumpărător în Vitolleşti de la vechii sta- 
pâvi ai Salcei şi ai moşiei de pe Bujor. 

Mai aducea ' Mihoei în sprijinul cererii 
uric de la Petru Vodă de impârtare a celor 
pe Salcea. | 

Divanul lui Vasile Voda cetește uric i a fi 
teie şi luând marturia a oameni Patria serpi udeca fap» RP N a . u maărtu- risit că stramoşii şi părinţii lui Arsenie au stăpânit ne- „strămutat în Vitolteşti, judeca că daca in 1434 cela 3 sale 
au putut să fie a stramoşilor lui Mihoci, prin vânzare Vi. 
tolteştii au trecut în 1490 în stapânirea străbunilor lui 

sale şi un 
2 sate de
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Arsănie. și de aceia în actul de împărtală de la Aron 
Voda nu se găseşte trecut și satul Vitolteştii. Vasile 
Voda dă ramas pe Mihoci, iar Arsănie cu ai lui plătesc 
herâe şi rămân buni proprietari în Vitoltești „în gura 
Bujorului pe Elan pe îmbe părţile Elanului.“ 

După 40 de ani începe a cumpăra părţi în Vitol- 
teșt; Serdarui Cantemir, ajuns apoi Vodă, după ce în- 
trase ca răzâş prin danii şi cumpărături în Ciocani 
(Hândreşti). In cariea de mărturie a divavului marilor 
boeri din 1686 lunie 9, se enumeră toate dâniile şi 
cumpărăturile lui Vodă Cantemir în Vitolteşti. Satul 
umbla pe 4 bătrâni. Voda Cantemir cumpărase un ba- 
trân întreg pe 30 lei, o altă jumătate de batrân de la 
nepoții Gradei, două optimi din alt bătrân de la ficiorii 
Petriului din Deleni, dar mai caăpătase prin 7 danii, 7 
alte hlize. 

Pentru toate acesle părți din Vitolteşti el îşi ridică 
0 hotarnică prin Vladica de Huși Mitrofan, Buta vornicul 
de poartă și lon Hoibanul biv parealab. Capătul dinspre 
apus era în piscul dealului deasupra Bujorului, capătul 
despre răsărit era peste Elan în obârşia văi Botasca. 
Pe din sus se megieşia cu Goruneşiii, care se vede o- 
cupau locul între Hândreşti şi Vitolteşti. Toate parțile 
iui Cantemir Voda din Vitoltești cuprindeau în' frunte 
46 iunii a 19 stâujini funia, ceia ce fac 5592 stânjeni 

Şi Viltoteştii ca şi Ciocanii au luat soarta moșiilor 
Cantemireşti, trecînd la urmaşi prin măritiş. In lista 
moșiilor, ce fraţii Dumitraşeo. şi Costantin beizadele, fi- 
eiorii lui Antioh Vodă Cantemir, dau surorii lor Aniţa 
la maritişul ei cu Teodor lon Paladi ban în 1737, se 
cuprind şi Viltotegtii. 

36) Goruneştii sat pe Elan. Existenta acestui sat 
se adevereşte în zapisele de vânzare din secl. al XVII, 
din care reiese că. trupul moşiei Goruneștilor cum şi sa- 
lul Goruneștii s'au format din bâtrinul Pelre Micşin, 
intemeetorul Delenilor de azi, vechiul sat Micșineşti, ce 
veniau pănă în Elan „din sat din Micşineşti din ținutul 
Falciului pe apa Elanului.“ 

Goruneștii îmblau pe 3 bâtrini, toti traşi din bă-
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trinul lui Petre Micşin, „din bătrînul moșului nostru lui 
Petre Micşin, ce se iinparte în trei părţi.“ 

In 1690 April 22 (7198), Costantin Voda Cantemir 
cumpără cu 16 galbeni un băirin întreg din cei 3 bă- 
trini ai satului, bătrinul Alba, de la Toma și de la fe. 
meia sa Dorofteia, fata lui Dragan nepoata Albei în sal 
în Goruneşti pe apa Elanului, şi aceasta moşie merge 
din apa Elanului spre răsărit întocmai cu locul Iteştilor, şi 
din apa Elanului spre răsarit pănă în hotarul Hurduzăilor. 

In 1690 Iulie 11 (7198) Cantemir Voda mai cum- 
pără un batrin, al Marugcăi cu 20 galbeni de la lon şi 
Pintilii, ficiorii Aniţei, nepotii Maruşcai. 

In acelaşi an lulie 3 tol Cantemir Vodă cuinpătă 
2 parți din al treilea bătriîn, u lui Micşin, de la urma- 
şii lui Petre Micşin, şi anume Slefan, ficiorul lui popa 
lonaşeo, nepot lui Ifrim, şi de la Gavril, ficiorul lui Ba- 
lan nepot lui Samoil, amindoi strănepoţi lui Petre Mic- 
şin (Surete ms. XIV, 449—452), 

Mai rămasese deci nevîndut o parte din a treia parte 
dintr'un batrin. Cantemir Vodă lasă lui Antioh Vodă 
moştenire satul aşa cu 22/3 batrini din întregul său; aşa 
îl ia: de zestre și domniţa Anița de la fraţii sai în 
1732. Tocmai în 1768 Noem. 26, T. Paladi visterni: 
cul soțul domniţei Aniţa capătă danie şi treimea din 
al treilea batrin cu un zapis de danie, în care cetim: 
„adică eu M. Cojan diaconul sin N. Cojanu, nepot lui 
Dobânda din Micşinesti... am dat danie dumisale T. 
Palade vel vist. a mea dreapta ocina şi moşie din satul 
Goruneşti pe Elan, ce-i la ţinutul Falciului, care sat a îmblat în 3 batrini, și 2 batrini întregi şi diutral trei- lea bâtrin ce se împarte în trei părţi doaa parti sint cumpărătura răposatutui Cantemir Voda qe la 'razeşii de acolo, adica din tot satul numai a treia parte din- tr'un băirin ce au fost partea noastra au ramas nevin- 
dula, şi pe ace:a a treia parte dintr'un batrin, am fost trei frați cu nişte veri primari ai mei, ce am avut, care nea: 
mul dinti”un frate nici sa ştie unde se află, iar neamul 
dintr'un frate este faţă, dar vi nu se amesteca, lot eu am stapânit această moşie, şi eu ucum dându-ma la sprijinul: dumisale vel vist. cunoscând mult folos si S0-. cotind eu ca nici un folos ru ne 'iaste aceasta paric de
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moşie, fiind și puţin și încunjurate de alte moşii a du- 
misale ce are de pe Cantemir Vodă, am socolit de am 
dat'o danie dumisale.“ (Surele ms. XIV, 458). 

Pentru parţile fraţilor sai din Gorvneşii le da parti 
în Futeleşti tot pe Elan. - | 

Din mersul proprielatții în Goroneşti se ved» ca ea 
se leaga de persvana lui Petre Mieşin Şi a Surorilor 
Sale Alba şi Maruşra, despre care vorbeşte uricul din 
1532 în lui Petre Rareş (Surele [, 129). Goruneştii nu 
existau în 1532, cari KRures Voda le întareşte uumai 
Delenii pe Bujor şi Poniceştii pe Elan. Numele şi ia 
putut lua ori de la nn urmaş ai lui Micșin, Gorun, ori 
de la vre-un copac- gorun—ee se puneau ca semn de 
hotar pe aceste locuri. 

In 1532 trăiau pe aceste locuri 6 persoane, veri 
între ei: Petre Micşin, Alba şi Maruşea; — Malea;—Malina 
şi Maăruşca. - | 

Răzeşii din Deleni își trag proprietatea ler de pe 
Malina și Măruşea; razeşii din Goruneşti îşi trag pro 
prietațile lor de pe Petre Mieşin, Alba şi Maărușca, care 
luuse la împarţala partea din sus din Deleni, Şi din Po- 
niceşti partea din jos. Pe aceste loturi s'au urzit satele 
Micşineşti şi Goruneşti pe Elan, din care Goruneştii s'au 
desființat dupa 1770, iar Micşineştii. s'au tras spre Bujor 
şi au întrat în corpul Delenilor împreuna cu Caăpşăştii. 

Părinţii celor 6 veri primari din 1532 erau frați 
irăitori pe la 1500, iar bunicii lor au trait pe la 1450, 
când traiau acei tre Ponici: Stanciul, Petre şi Cozma. 

Dupa 160 de ani traiau în Gorunești aceşti străne- 
poți ai celor 3 fraţi din 1532. Ion şi Pintilie curgători 
dia Aniţa; Doroltea curgatoare din Alba; Ştefan şi Ga- 
vril curgători din Micşin. Toţi se dau de nepoți direcţi ai 
strămoşilor lor din 1532, de.şi sint la mijloc 160 de ani, 
ceia e arată ca ori erau in 1690 oameni bătrâni de peste 
50 ani, ori ca au sarit 2 generaţii din strabunii lor. 
Alba — Drăgan - Dorofteia. | 
Maruşca— Aniţa —loan şi Pintilie. 
Petre Micşin: a) Ifrim—popa lonaşto; b )Stefan —Sa- 

moil-- Balaban; c) Gavril—Dobânda—Cojaneştii. 
Catra 1800 numele de Goruneşti s'a fost pierdut 

şi S'a contopit cu acel de Micşineşti, nume carea bătut
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în viață pe acel de Goruneşti, ca stând în legatura cu 

numele primului boer» din 1532. Cum moştenirea era 
aceiaşi în Goruneşii ca și în Micşineşti. masura acestor 

2 hlize era în 1824 urmatoarea după hotarniea lui Sta- 
văr vornic de poartă, împărțindusă în 4 parți: pădure, 
selişte, sărăturile cu spini, şi dumbrava cu câmpia, 15. 
funii la pădure câte 5 funii pe 3 fraţi Micşin, Alba şi 
Maruşea: 13 funii în sileşte; S lunii în sărâtură, pe lo- 
cul lui Talabă, 9 funii câmpul (Surete ms. II, 534). So- 
cotind funia a 20 stânjeni şi faciud mijlocia reiese că 
Micşineştii cuprindeau 500 m. în laţime. 

31) Oţelenii.  Râdicâvdu-ne pe apa Bujorului— apa 
Bujorului sa numit dupa unul Bujor, căci se zice în 
acte apa lui Bujor, valea lui Bujor; după cum și apa 
Moisei s'a numit tot după unul Moisze—în sus, dăm 
în fundul văii de satul Ofelenz, sat mare razeşesc, fiind 
aşezal cu 92 chilometre mai în sus de Deleni, pe dealul 
mijlociu al apelor Răgoaza şi Recea, ce formează Bu- 
jorul şi pe coasta dealului dinspre Hoceni. Raăzeşii din 
Oieleni n'au hârtii, sau chiar de or fi având n'au ojuus 

la cunoştinţa mea. Hârlii vechi de ale Otelenilor se gă- 
sesc şi în actele Barboşilor, de oarece trupuri din Oteleni 
au întrat cu vremea în moșiile Beldimaneşti, şi apoi 
în domeniul Cuzese. | 

Oţelenii ne duc eu mintea la Ofel, nume de borri 
vechi, amintiţi în uricile slavone ale secl. al XV-a. Asa 
în 1497 Mari 15 Stefan Voda întarivd lui Mihail Cup- 
cici moşia sa Hotceni pe Larga spune că moşia u fost 
holarita şi stâlpita de pan Ofe/ Miedar, „nau Guta 
iMieAap“ (Surete II, 332). Hocenii sint asezati pe coasta 
răsăriteană a dealului, pe a carui coasta apusana stau 
aşezaţi Oţelenii. Deri miedarul Otel pan, adică boer. find 
vecin cu M. Cupcici, a căpătat de la 
de a hotărnici el moşia vecinului sau. 

__ Dupa slujba sa de miedar, adica boer care strinera 
medul, ni se arata că în vremile vechi, cînd vita de vie: | 
era aşa de răspândită, şi deci vinul mai rar, tara id 
păduroasa, un articul producator de venit şi de pe ÎN 
domnia strîngea zeciuala era za7ed/, tacut di pe care 
de .la fagurii de miere. Vadrăritul va fi o z 
pe urmă; la început cultura albinelor fiind 

n hostopină 
eciuala mai 
mal răspân- 

4 
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dta, potrivit situațiunei generale a (arii, şi derivatele 
din miere erau impuse la zeciuială, ca ceara și miedul; 
de fie-care stup se plătea o para. și la 50 de stupi se - 
putea lua unul pentru domnie, ceia ce arată ca un stup. . 
cu albiue pretaluia 50 parale, pana catra 1750. 

Inaintaş acestui Otel miedur. trebue sa punem pe 
Orei, boer fara titlu, în uricul lui Bogdan Voda din 1449 
dat. şi ca vornic lot sub Bogdan în 1451, ca să apară 
apoi boer fără tillu în primul an de domnie a lui Ste- 
fan cel Mare; ceia ce dovedeşte că Otel a fost de politica 
lui Bogdan şi Stefan, şi dintre priirii boeri cari au spri- 
mit domnia lui Stefan Vodă contra lui Petre Aron. 

Tot areslu cred ca e Oţel Dragomir pan din uricul 
lui Stefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, din 1446 
Mart 5, câruia domnul îi întăreşte cumparâtura cea tă- 
cut cu î20 zloți tătaraşti în satul Bozieni, deasupra Al- 
dei şi cu mânăstire şi cu amindouă izvoarele, de la ru- 
dele lui Stanciul Korhomut şi Negrita, ficiorii lui popa 
llieş (Uricar XVI, 3). 

De un alt O/zl găsim amintiri sub Petru Vodă 
Rares, pănă sub Bogdan Voda Alexaudrovici, ca pro- 
prietar în Dobrosloveşti pe Bârlad (Surete V, 128), a 
«aruia fete: Marica, Ana şi Costanda trăiau înca în 1617. 

De alti Otel mai gasim amintire în actele Onceşti- 
lor (Ispisoace şi Zapise II, 1, 131), uode găsim pe un 
Androaachi Oțel cu ficiorii sai în 1637. Tot de acest An- 
dronachi Oțel şi de frate-său Ghiorghita Oțel ni se po- 
menește şi în 1660 (Ispisoace şi Zapise III, î. 153); ba 
acolo se mai vorbeşte de un călugar Vasile Otel şi de 
tatal lor lonaşeo Otel, care a plătit 360 zloți tataraști, 
12 boi balțaţi,; 7 epe fatăluite, câte 6 galbeni iapa şi3 
cai buni a 13 galbeni calul, pentra moartea unui ture 
îintâmplata pe locul numi. apoi Turcegtii. 

Şi razeşii din Oţeleui își leaga razeşiile lor de ba- 
trinul Moşulei Oțel. care a născut pe Mâgdălin Otel 
şi acesta a avut 3 ficiori, pe Dumitrașco Otel zi 2 tete 
mâritate una cu Coșăscul şi alta cu Horja, cari aceşti 
3 sint bătrinii satului, stăpânind fie-care câte 627 stân- 
jeni, după cun: a întoemit spiţa de neamuri Gavril Bogza 
jicnicerul în 1796 Mai 20. 

Spiţa continuă numai urmaşii din Dumitrașco Oțel, 

Li
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care a avut 5 copii: Frone, Mărica, loan, lonuşco şi 
-Satta. De urmaşii Coşescului nu pomenește spiţa, căci 
fetele sale Safta și Angheluşa și-au vindut parţile lor 
lui Adam Luca vaharnic în 17103 cu 20 lei (pag. 87). 

Intoemitorul spiței din 1796 n'a putut cunoaşte bine 
pe toţi inaintaşii lui D. Oțel, caci bătrinul Moşuleţ Otel, 
bunicul lui Dumitraşco Oțel din 1700, e departe dealfi 
primul Oțel, aratat în uricile secl. al XV-a. Despre Oţe- 
leştii urmaşi ai lui Oțel miedar din 1495, pana lu 1650, 
spita nu spune nimic şi sare aproape 200 de ani până 
ce se leagă de bătrinul Moşuleţ Otel, bunul celor 3 ba- 
trini din Oţeleni. Amintirea razeşilor din Oteleni în 
1196 se pulea ridica cu 150 de ani în urma, aşa că. 
primii Otel din spița sa fi trait prin .1600, de oare ce 
stranepoaiele sale, fetele lui Coșescul îşi vind deja în 
1703 parţile lor lui Adam Luca paharnicul. ln colo au- 
torul spiței din 1796 uita cari au fost copii lui Otei, de 
şi îi da 5 copii, şi de şi în 1723 se vorbeşte de Marga 
fata iui Otel; apoi se mai vorbeşte de un Andrei 
Bogza, care are de ficiori pe Simion Bogza şi pe loana, 
Catrina, Erei Bogza, aceştia în 1699 (pag. 86). 

Cel care rupe mostenirea regulata a razesilor din 
Oţeleni e comisul Adam Luca, buuul după soție a lui 
Nec. Cuza pitar. El întră eu danie în 1699 Oct. 5, pri 
mind părţile lui Simion şi a Ioanei, copii lui Andrei 
Bogza, şi anume a 5-a parte dintr'an bâtriua din cei 3 
batrini ce siat în Oteleni. Odata întrat răzeş in Oteleni, 
Adam Luca, care era proprietar pe aceiaşi vale, la Za- bulichi-Goeşti, şi în Barboşii de peste deal. paharnicul 
Luca mai cumpăra în 1703 August a patra parte din 
all batrin de la Gligorie Macarie cu 25 lei, după ce a- 
cesta işi zalogise pamântul cu 11 lei la Tiron vatavul De aceşti razeşi vinduţi spita nu nai spune nimic, căci spilele razeşeşti nu siat spite genealogice în înţe- lesul »ropriu al cuvîntului, ce: spiţe cari dovedez.: drep- 
tul de moştenire la pamânt (pag. 86). ă P 

Tot in 1703 Decembrie pah. Adam Luca wm 
pară în Oteleni părți din batrinul lui Coşescul ginerele 
lui Dumitraşco Oțel, cu 20 lei de la Augheluşa si bar- 
batul ei Iftimie. şi de la Safta, dupa ce-şi întreaba pe „răzeşii lor... „căci am întrebat pe toţi frații Şi razeşii 

ai cum-.
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şi nime n'au vrut să cumpere şi au zis să viuzu cui 
oi gasi“ (pag. 87). 

In 1704 April 10 pah. Adam Luca mai cumpără o 
jumătate de batrin cu 25 lei de la Arhirii sin Cărauşul! 
care şi el întrase cumpărător în Oteleni de la fetele lui 
Gavril lie, Nastasia şi Gafia, „pentru un bou de negot 
ce le-am platit de la Mihail logofătul şi -pentru 12 lei 
ce l--am mai dat bani guta de şau scus fet-le din foa- 
mele, căzind la mine cu ware rugâminle ca sa le scot 
capitele.“ “ 

lu 1713 Maiu 20 sulgerul Adam Luca îşi face in- 
ventarul părților sale din Oteleni şi reiese că el siapă- 
nea din trai bătrîni 2 părți din balrinul Coșescul cu 20 
lei şi S părţi din bătrinul lui Macarie, fără a 9-a parte 
a lui C. Talger; şi 3 părţi din batrinul lui Oțel de pe 
Marga, Bogza şi loana (pg. 81). | 

In alta însemnare posterioară găsim aceste parți 
de danie şi ciimpărâtură : a palra parte dintr'un bătrin 
de la uligorie Macarie ; partea Margăi fata lui Oțel; a 
5-a parte din baâtria de la Simion Bogza şi loana; ju: 

mătate de bătrîn de la Nastasia și Gafia (pg. 87). 
Io 1794 se măsoară moşia Utelenii pe cei 3 bă- 

irini şi se găsesc 60 de funii cupătul despre Şișcani, 
31 funii mijlocul şi 18 fune fundul spre apus, moşia fi- 
ind mai largă spre răsărit şi mai îngustă spre apus. 
Cum funia era de 30 stânjani, urmează că lărgimea mo- 
şiei Otelenilor. era de 4000 m. la rasarit şi de 1200 m. 
la capătul despre apus. 

Hatmanul Dumitraşco Racoviţă era stăpân pe tot băltri- 
nul Horgii, care i se şi alege de Gligore Cucoranul voinic 
de poartă. Iată de ce spiţa nu mai aminteşte de urmaşii 
Horgii, căci hatm. Dumitraşco cumpărase de la Simion 
şi Gligore feciorii lui Agapie, nepoți Horgii, tot batrâ- 

nul bunului lor Horga. | 

Cei trei bătrîni şi-au fost legat numele lor de câte 

ceva: Ofel şi-a făcut prisacă în, partea din sus a dealu- 

lui din mijloc şi un iaz; Horga a făcut şi el o prisacă, 

iar nepoţii sai Simion şi Grigore au facul livezi, Coșes- 

aul a iezit un iaz, pe care apoi la dres Adam Luca 
suigerul, | 

Adam Luca sulgerul a lăsat părțile sale din Oţe-
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leni fiului său Gavril Luca clucer; acesta le-a dat de 
zestre fetei sale Catrina, măritată înainte de 1805 cu 
căminarul Andoni Zalotin (Antobi Ziloti), care și acesta 
la rindul său le lasă fiicei sale Soltana-- Susana moua- 
'hia — avînd de epitrop după moartea tatalui ei prin 1818 
pe N. lrisoverghi vel vornic, frate cu Alex. Hrisoverghi 
spatar, ce ţinea în căsătorie pe altă fată a lui A. Ziloti 
(Surete ms. XIV, 27, 31). 

Răzeş în Oţeleni găsim şi pe hatmanul Neculai 
Siratulat, din tulpina Darieștilor, și stăpânia. în 1802 o 
livada, pentru care a avut pâră cu Fotachi Arvaz „iar 
de la o vreme încoace au întrat stăpânitor neamul Dă. 
rieştilor din care se trage şi d-lui hatmanul Neculai 
Stratulat (Surele ms. XIV. 19). N. Stratulat a fost mare 
boer de divan şi proprietarul caselor din laşi strada 
Muzelor, unde a fost școala Centrală de fete. 
„In 1889 întră proprietar priu cumpăratură D. la- 

mandi agă, care în acelaş an le reviude post. lordachi 
Beldiman din Sişcani. răzeş și vecin cu Oleleniii. 

___ 38) Deleni. Sat aşezat pe coasta celui mai înalt 
deal din vaile, ce dau în flan. Suit pe dealul Urlaţilor 
dinspre Şchiopeni ai în faţa culmi de dealuri din ce în ce mai înalte, dintre care vederea e oprită de satul Deleni, ce se întinde ca o pânză alba pe coasta dealului cu acelaşi nume.. Tocmai în fund și mult mai în jos za- veşti dealul Baseştilor cu biserica lor cea alba, iar mai încolo ceriul se împreună cu pământul prin briul de dealuri ce fac opcina a 2 mari văi, a Prutului si a Siretului, 

Vechimea Delenilor cade în secl al XV-a, Şi sia în legătura cu numele de Micşin. In 1502 Mart 14 traia Neaga, fala lui Micșiu, căreia i se intareste de Voda Ste- fan satul Micşineştii pe Elan. Ş. vede ca tatal ei mu- rise pe atunci şi fata îşi reinoeşte dreptul de proprie- tate prin moştenire. Vechea aşezare a Micşineştile: e Elan s'a surpat şi trupul de moșie din Bujor spre Elia ŞI care trecea peste apa Largăi din valea Hocenilor 
luat apoi numele de Futelești, şi s'a încorporat su te la Horeni, parte în Hurdugi. pare 

Aceasta Neaga a putut fi mătuşa dupa tata 
Petre Micșin din 1532, cum şi a verilor a lui „Sale Malea,
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Malina şi Mâruşea. Tatal ei Micşin. bunul lui Petre 

Micsin din 1532, era mort înainte, de 1500, şi urmaşii 

săi Micşineştii— erau cel putin 5 la număr—au întemeiat 

satul pe Elan, care îşi avea numele în 1502. 

In 1532 exista satul Deleni, care era împartit în 3 

trupuri; partea din sus o iau Petre Micșin, Alba şi Ma- 

ruşea, partea din mijloc o iau Malina şi Maruşca ; iar 

partea din jos o ia Malea. Despre această împărțire pe 

trei bătrini mau nici o amintire răzășii din Deleni, 

eaci ei sau oprit la alti batrini: ZJurduzăii, Căpşeşti 

şi Mâcșineştii, probabil după alti moștenitori ai celor 

de la 1532. kazeşii din Deleni au hărtii vechi, dar n'am 

putut sa le citesc de cit hărtiile lui C. Bădros, a lui Gr. 

Ghiban, a lui I. Codreanu şi pachetul de acte ce stau 

la primărie în dosarul No. 1 a unui Popa zis şi Ghiban. 

Razeşii din Deleni îşi leagă răzăşia lor de bairînul 

“Maliuei şi Maruştai, care moştenesc trupul din mijloc al 

Delenilor în 1532. Am văzut ca urmaşii lui Micșin îşi 

înstrăinase partile lor din Gorunești lui Voda Cantemir 

prin 1690. Catra sfirşitul seel. al XVIII, în cele 3 lru- 

puri erau stapâni: Badroseşti în Hurduzai, Bugecii şt 

Ghibauii răzesi în Micșineşti şi Corovanca în Capşești. 

Ei îşi ridica o hotarnica în 1784 prin mazilii Lupul Ti- 

mirean, V. Idriceanu şi Peire Tulbure. Razeşii afirmă că 

satul îmblă în 3 trupuri; cunosc uricul din 1532 de și 

afirină că „ispisocul cel adevarat nu Vau văzut nefiind 

la nici anii din răzeşii aceştia, dând samă că ar fi la 

Eşi la alt razeş a lor. (Surete ms. IX, 13). Ei arată că 

din Pelre Micşin se trag răzeşii din Micşineşti (Bugeac 

și Ghiban), din Alba se trag razeşii din Hurduzâi, (Ba- 

dros) şi din Maruşcea se trag Catrâneştii ce stăpânese 

Căpşeşti. Tot ei afirma ca mai de mult Hurduzai cât şi 

Capseştii şi Goruneştii s'au numit Pogâceni ') de pe Elan. 

Variaţiunea asta de nume în diferite trupuri de mo- 

şie arată putina stabilitate în vechile așezări de sale. 

1) Pogăcenii sat pe Elan e amintit în 1732 în cartea gospod, ce Gr. 

Ghica Voiă o serie lui N. Jora 2 log. ca să cerceteze pricina între Beş- 

leagă ruptaş de camară, ginerele Banului din Șărbăcani, și între Tăbuşcă, 

„pentru o hliză de loc din Pogăceni de pe apa Elanului“ pricina fiind astiei 

că 'Tăbuşeă pretindea că are drept în Pogăceni după un zapis de danie dela 

Tacodim, călugărul, socrul Banului din Serbăcani. (Uricar XXI, 264). Azi Po- 

găcenii vin pe valea Urdeșştilor. ” ,
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Ca dovada avem cazul petrecut cu Simion şi Gligorie 
Agapi, cari au căpătat voe de la Albul, tatal căpitanu- 
lui Tofan, să-şi faca colibă şi sa se hraneasca pe mo- 
şia Delenilor cât a vrea. După o ședere de 12 aniei 
se crezură că şi de drept sînt moşani în Deleni, ceia cea 
provocat proces în divau. Judecata a curmat pricina cu 
jurâmintul a. 8 oameni, cari au declaral că nu ştiu pr 
fralii Agapi maşeni în Deleni şi i-au izgonit cum arata 
cartea de judecată a lui Gr. Ghica Voda din 1741 une 
15 (Uricar XXI, 266). 

Daca am prinde firul tuturor aşezărilor ne-au explica 
în mod practic cum s'au schimbat aşezările de sate, alcă- 
tuite din câte 5—6 case a membrilor unei familii. Asa 
ne explicăm cum peiîntinderea de loc din jos de Oţeleni 
şi până la gura Bujorului au fost alitea sate : Micşineşti, 
Terpeşti, Capșeşti, Hurduzai, Deleni, Talaba, Golăşei; 
Balaneşti, Giurcani, Chițivoeşti, Zubulichi, Goești, Cişla, “ Vitolţi ete. etc. 

Raăzeşii din Deleni au facut 2 hotarnice,” una în 1784 Mai 1. şi alta în 1790 Oct. 5 de Stavar vornit de poarta. Dupa aceasta de a: doua hotarnica măsura Delenilor e mai lămurita. lata laturiie: pe linia despre răsarit pe stinga Bujorului s'au găsii 39 lunii, câte 13 funii de fiecare bătrin; Micşineşti, Capşeşii şi Hurduzăi, adică în metri 2116, din care 3 funii saraturile ce merg până la Talabu sulgerului Alex. Luca, ficior lui 'Toma Luca stolnic şi nepot lui Stefan Luca visternicul sub Dimitrie Cantemir. 
Mergind pe liuia din mijloc s'au găsit 15 funii pa- dure în sus spre Oteleni lasata în devalmaşie răzeşilor (670 m.), fara a fi împarțită pe bătrîni, şi apoi s'au dis. pârtit câte 13 funii fiecare batrin, iar sărăturile aici au fost câte 6 funii de fie-care bătiin. iar câmpul 23 funii (1035 m.), ceia ce face peste tot 4000 m ” 
A treia masura pe deal la apus spre 'bosi. « găsit 26 funii padure lasata în devalmăşi caii bu poi s'au lăsat câte 13 funii seliște de fie-care batra (1739 m.), şi s'a găsit şi o dumbrava iu gi0os de au ni (906), și câmpul în jus păua in Chiligoesti 94 ș : (1074 m.) sau peste tor 4374 m. "7 anu Fundul moşiei spre apus S'au găsit 87 funii (3880 
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m.) lar lungul moşiei din Bărboşi pănă în apa Bujoru- 
lui s'a găsit. 26 funii (9500 m.) în spre Oteleni şi 51 
funi (92974 im.) în spre Chitigoeşti. | 

Suprafaţa moşiei Delenilor era dar în 1790 de 860: 
Ha. Azi satul Deleni s'a întins cuprinzind într'un tot 
cele 3 trupuri, ba s'a unit şi Go/ăşei şi cu Talaba, cari. 
fac mabalale din jos şi din vale a Delenilor. Hotarnica 
Delenilor o iscălesc toți răzeșii di Deleni in număr de: 
35 câţi şi erau, căci în statistica lui Moruz la 1803 se: 
dau în Deleni 17 răzăşi şi în Talaba 6.. 

lata răzeşii din Deleni: a) în bâtrînul Hurduzaăi, 
A. 'T. Badros, Pavel Sterian, preut. Gavr. Sterian, pr. 
Sim. Sterian, V. Salitra, Gh. Harnagea, Sandul şi Ion: 
A. Savin; :—p) batrinul Mieşineşti şi Capşești: monah Sil-. 
vestru Bugeac, Vasile și Toma Bugeac, Simeon Ghiban,. 
Zaharia Ghiban, Vas. Ghibau, A. Ghibau. Manole Ghi-. 

ban, Şarban.Ghiban, N. Corovanca, N. Cocâle, C. Ro: 
maşco, |. Ţiganaş, V. Codreanu, Andrei Hariton, Da- 
mian iganaş, Gavril Tiganaş, V. Ochiul, Ionita Ilie, 
Antohi Saliehi, C. Salichi vornic, diacon V. Salichi, D. 
Ochiul, [. Gr. Badros, pr. Toma Romașco, lon Buzincu,. 
Andrei Sălitra. 

| 39) Talaba. In trupul Delenilor sînt azi 2 sale. 
mici Golăşei şi Talaba cu foarte puţine case, şi aproa-- 
pe unite cu sutul Deleni. De Golaşei nu șlim de unde 
li se trage numele, căci în 1803 nuzi găsim pomeniţi în: 
condica Liuzilor lui A. C. Moruz Vodă, şi nici pe harta 
lui Buta inginerul din 1851 lulie 20 (Surete ms. IX, 66). 
nu-i denumeşte, de şi pe locul acesta însamnă vre-o 10: 
case, ceva mai în sus de satul Talaba. în dreptul ia- 
zului al 2-le pe Bujor. Cred însă ca cei din Golăşăi nu pot 
fi razeşi închiaburiţi, ci oameni ca în atitea sate numite: 
în Muntenia, Vai de ei! 

De Talaba avem amintiri în actele lui C. Badros. In: 
11711 prin Aug. Gr. Ghica Vodă a judecat cu divanul său: 
pricina dintre iordachi Bădros și stolnic. G. Negrea. gi- 
derile lui Toma Luca stolnic pentru a cincia parte din 
Chiţivoeşti numita şi Talaba, şi pe care parte erau 2. 
iazuri pe apa Bujorului. Iordachi Badros era aşa de. 

„tare pe dreptul lui ca a pus lă mijloc 10U lei plala bo-- 
erilor judecători că va dovedi adevărul de partea lui..
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Toma stolnic stăpânia aceaslă a 5-a parte din Chitivo- 
eşti prin danie de la Băluţa, fata Ursului din 1709 lu- 
lie 16 (Surete ms. LX, 2) întărit apoi de Gr. 1. Calimaeh 
Voda în 1763 Noem. 20 (Uricar XXI, 270) şi de Gr. 
Â. Ghica în 1765 lunie 2, după anaforaua boerilor Cos- 
taehi vel log., Palade vel vornic, şi C. Roset hatman 
din 15 Maiu asupra iazului și din 1 lunie asupra unei 
ocini parte din Chiţivoeşti, partea de la Baluta. 

In aceaslă anafora se spune pe larg istoricul Tala- 
bei; sulgerul Talabă a trait pe la 1692, cind şi-a și ho- 
tărit locul prin vornicul de poartă Agarici şi Gavril Bana- 
riul căpitan la Greceni (Uricar XXI, 200). Ela stapanit lo- 
cul până la 1704, când îl vinde lui Stefan Luca vister- 
nicul. Acesta a mai cumparat în 1707 doua parți din 
Chiţivoeşti de la Trohin Poroschi. Pentru toale aceste 
părți Stefan Luca a căpâtat întărire domnească de la 
Matei Racoviţa Vodă în 1709. Dupa aceia şi-a facut iaz şi 
moară „inaintea Moscalilor celor de demnlt, când au 
venit Patru împărat aice în ţara, care moară au stăpâ: 
nito tol cu pace traind părinții acestora şi nau zis 
Badroseştii nimic; şi dupa râdicarea Moscalilor viind 
Tatarii în țara a ars moara şi s'a stricat iazul si a se- 
zul pustiu locul cităva vreme; pe urma s'a apucat stol. 
Toma Luca şi de iznoavă a ezil iazul tot intr'acel loc 
și a făcut moară“ (Uriear XXI, 198). 

Stefan Luca 3-a vist. tatal lui Toma Luca stolnic, cum- paărase încă din 1704 lanuar 12 de la Sofrone si Iona: şco Talabă partea tatălui lor Talabă sulgerul, | 
începe din părăul Sişcanilor despre răsărit şi merge până în Saca,“ şi „sau dovedit ca ace bucata de loc este aleasa din Curieci şi pe numele sulgerului Talaba 
se numeşte acum Zalaba“ (Surete ms. ÎX 2: XXI, 154). | 

La cercetarea făculă s'a marturisit « ălr îni e: Luculeştii, Stefan Luca vist. "Toma Luca . Si păl ini că său, au stăpânit locul și vadul de iaz cu moara 68 de ani „ŞI că numai St. Luca au avut moara inea : înainte cu citiva ani de venirea Moscalilor ce an rit cu Petru imparat“ (Surete ms. IX, 3). u venit 
Judecata boerilor hotărăşte ca stoln. 

vele lui Toma Luca stolnic sa stăpâneasca 

Uriear 

G, Negre, gine- 
“ot locul numit 

„te se



LXXIX 

“Palaba, compus din partea de Curieci, spre răsărit păn 

în apa Şişcanilor şi spre apus a 5-a parte din Chitivo- 

ești, aşa cum s'au ales de sulgerul Talabă „ce este a- 

leasă şi hotarită de sulgerul Talaba între Chitivoești şi 

între Deleni, şi neavînd alt nume de selişte se numeşte 

Talaba pe numele sulgerului Talabă“ (Surete ms. LX, 4). 

Pe planul ridicat de inginerul G. Buţă în 1851 e 

însemnat satul Talaha pe apa Bujorului, mai la vale de 

Mieşineşti spre Bujor în hotar pe dih jos cu Chiţivoeşțtii. 

39) Chiţivoeştii zis şi Ghiţivoeştii sint un trup de 

moşie din jos de Micşineşti şi Talaba, pe aceiaşi linie ce 

merge de la răsărit din apa Bujorului spre apus în Saca 

unde da coaste cu Baărboşii. Pe planul ridicat de Gh. 

Buţa în 1851 se dau Chitivoeştii lângă Micşineşti. N'am 

găsit pănă acum cine a fost Chiţivoe, care a dat nume 

hlizei din jos de Deleni. De sigur câ în vale de satul 

Talaba a fost mai din vechi o mică așezare de case, 

5—6 la număr, urzite de acel Chiţivoe, urmaș al de 

Micşiw, caci în 1709 lulie 16, cînd Vintilă şi cu femeia 

Jui Balută vînd partea socrului său Ursul din Chiţivoeşti 

arata ca era sat pe hliza Chitivoeştilor, căci zapisul de 

vinzare zice: „a cincea parte din batrinul Ursului din 

vatra satului şi din vadul de moara cu tot venitul.“ 

* (Surete ms. LX, 3). 
Această cincime din bătrinul Ursului a fost încor- 

porata de cumpărătorul Stefan Luca vist. la Talaba. 

In 1763 Noem. 20 Gr. I. Calimah Vodă întăreşte 

lui Toma Luca biv stolnic a cincia 'parte din sat din 

Chilivoeşti, partea Ursului diu vatra satului“ (Uricar 

XXI, 270). 
Satul era mai întemeiat în secl al XVII, căci în. 

1685 April 5 (Uricar XX, 187). Vicol Pricopie din Hii- 

piceni îşi vinde cu 20 taleri parlea sa . „giumâtate din 

a patra parle“ lui Tanasa ficiorul Petrului din Chilivo- 

eşti. Cu vremea Tanasa a Petrului a făcut iaz pe par- 

tea ni şi nişte nepoți ai lor Enache Sava şi C. Stegaru 

vind în (758 un baâtriîn întreg al Petrului lui Toma Luca 

stolnic (Surete ms. LX, 3). 

In secl. al XVIII întră răzeşi prin însurătoare Badro- 

seştii cu Iordachi Bădros, —om rus—aşa că cu Bădroseştii 

încep o serie de procese, cari prilejesc talmaăciri şi râs-
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tălmăciri asupra vechilor drepturi de moştenire asupra 
tuturor hlizelor din trupul Delenilor de azi. 

In 1791 Stavăr vornicul de poarta  hotarviceşte 
moşia Chiţivoeştilor şi dupa hotarnica lui se ia Vasile 
Tenie vornic de poartă în 1834 Ghenar 7 și [ace o nouă 
impărtală răzeşilor din trupul Chiţivoeştilor pe numele 
de Baădroseşti, Salitreşti, Haărnaăgești, Popescul, Sterie- 
neşti şi Alexandreşti. După arătarile acestei hotarnice 
(Surete ms. VIII, 735; IX, 20), întinderea acestei moşii era aceasta: pe valea Bujorului spre răsărit erau 405 
st. (900 m.), pe coasta ripii sub deal era 349 st. (180 m.) pe drumul satului erau 302 st. (670 m.) şi pe Saca 
la apus spre Bărboşi 252 si. (561 m.). Moşia mergea largindu-se spre răsări! din Saca în Bujor. 

In harta închipuitoare râdicata de  Stavaăr vor: nicul de poarta ui se dau aceste însemnari asupra uşe- zării satelor pe Bujor, cum merg cursul lui: 
Pe dreapta de la izvor spre gură: 1) Talaba. .) Chiţivoeştii rezeşi, 3) Zabulichi-Goeştii ce se cheamă Câşia, unde ni se da și satul cu biserica si cu vre 0 39 case, chiar prin drepiul iazului, ce şi azi îşi are ie- zetura lui rupta, 4) Giurcanii, 5) Ciocanii, 6) Gusiteii. „Pe stânga Bujorului se insamnăa: 1) Balanestii Lu- căl în dreptul Talabei, 2) Bălăneștii în dreptul Chitivo- eşti și Zabulichi-Goeşti, 3) Giureanii ce tree peste Bujor, 4) Capşeşti drept Cioeani. Spre apus hotar se da Saca ce-i între Deleni şi Bârboşi (Surete ms. XIV, 66 67). 40) Bălăneşti (Terpeştii, Giurcanii). Pe coasta răsărileană a dealului din Bujor spre Larga, în cap cu Chiţivoeştii veneau Bălăneştii nume ce Şi azi se da dea- lului din aceasta parte, cu ceva mai în sus de Câsla _ Avem o holarnica a Balaneşiilor din 1784 Lulie 20 ridicata de C. Ărhiri mazil si Erei Grigore protopop de Vâtcani. Balaneștii îmblau pe 3 bătrini: Baâlau hoc și Pătrul.— In spita răzeşilor întocmita de Stavar vor- ticul de poarta noi dam de aceşti urmaşi -dm Bă stapâniau 310 stânjeni: a) Apostol Balanescul ; acest; naşte pe Vasile Croitorul; acesia are 7 copii : A ol. Toader, Carstea, Todoşea, Alexandra, Sandu și U AN = Moşia se întindea din apa Bujorului spr sa iq Aa Aa Pe biai pa . e răsâri : in Saca și din Talaba în Jos pâna în Giurcanji mepbână 
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paralel cu Chiţivoeşti. Largimea acesteia era pe apa Bu- 
jorului la apus de 50 funii (2200 m.), pe coasta dealu- 
lui 44 funii (1700 m.), pe Saca 45 funii (2000 m), iar 
lungimea din Bujor în Saca era de 37 funii spre nord 
(1700 m.). lar suprafaţa totală era de 300 Ha. (Surete 
ms. XIII, 126). 

Balăveştii au purtai 3 nume în cursul timpului. 
Pe la 1547 sub Iliaş Voda purta numele de Terpeşti, 
cura celim într'un opis de documente: „ispisoc de la 
Iliaș Voda din 7055, seriind ca au întărit lui lazor şi 
Grecului şi lui Maxim pe satul Zerpești pe Elan, care se 
chiamă acum Bălănești“ (Surete ms. XII, 165). Acel 
acum e 1141 iunie î. Uricul în original Pa prezentat 
la judecata din 1768 Andrei diaconul fiul lui Cristea 
diaconul. Azi nu știm unde o fi originalul. 

Ca Balâneştii s'au mai numit şi Terpeşti marturisesc 
răzeşii de Bălănești în procesul lor cu Iordache Badros 
din 1779 lulie 26, cînd zic: „pentru moşia Bălănești, 
care mai inainte sau numit Terpeştii“ (Surete ms. IX, 
22). In 1719 Iordache Baădros pierde procesul cu răzeşii 
din Balăneşti, iar în 1782 îl câștigă aducînd noi dovezi 
scotind toate actele (Uricar XXII, 200). Procesul nu s'a 
isprăvit, căci razeşii se scoală din nou cu proces și lord. 
Bădros pierde în 1786 Noem. 6 (Surete ms. LX, 55). 
Se zicea că moşia Bălăneştilor s'ar fi fost chemat şi 
Turcul, pe când răzeşii fura siliţi sa se mute ceva mai 
jos cu moşia lor la Giurcani. 

Bălaneştii ar fi luat numele după Bălaa, unul din 
bătrini, pe hliza căruia sa aşezat satul. Ceva mai în 
jos de baătrinul lui Balan, care trâia pe:la 1623, cum 
reiese din ispisocul lui. Stefan Tomșa din acel an, Mart 
2 (Surete ms. XIII, 723), işi tacuse seliște de sat Şan- 
dru Giurcan cel orb, despre care ispisocul de mai sus 
aminteşte : „adica au venit înaintea noastră şi denain- 
tea a tot sfatul nostru sluga noastră Ionașco Buzdugan 
diiacul și cu fraţii săi Eremia Agarici şi Nechifor din 
salul Popeşti: !) ot ţinutul Falciului, şi au părit de fata 

1) Popeştii, satul de pe Elan, a fost o aşezare pe unul din .bătrînii Bălă- 
neştilor pe Elan, de oare-ce întră în corpul acestei moșii. “Tot aşa şi Bălă- 
neștii au înghiţit satul Terpeştii ; apoi a fost înghiţit de satul Giurcanii, iar 
acesta cu Zabulichi şi Goeştii au format satul Câşla cătră 1800. 

In ispisocul lui Vasile Vodă din 1636 Mart 8 se întăreşte nepoților lui 

6
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pe Balan şi pe Petrul şi pe Mihoci din satul Baălăneștii 
pentru o selişie unde sau numit cau fost Giurean Şan- 
dru cel orb pe amândoaă părţile Bujorului.“ S'a adus 
atunci: dovada că locul acesta a fost cumpărat de mo- 
şul lor Movila de la lvanco piserul din Vaslui sub Ste- 
fan Voda cel bătrin. Uricul vechiu lipsește, ca şi cel 
din 7055 

Deci în 1623 Giurcanii erau alt sat de cât Bala- 
neştii; în secl al XVI, Balaneştii se numiau Terpeşţi 
(1547) nume ce-l gasim ca s'a dat mai din vechiu şi 
Boraştilor de la Vaslui (Ispisoace şi zapise |. i s.v.). Bala. 
neştii au dispărut ea sat încă de pe la 1700, şi au ramas 
ca moşie; Giureanii însa au continuat dea fi sat și 
dupa. 1190, eaci în toate actele de după 17193 cetim: 
„Şi au mai arătat o hotarnica din veleat 7202 Iunie (0 
intru care arata că au început a măsura din pârâul 
Bujorului spre apus paua în hotarul Barboşii şi au facul 
în jos pâna în hotarul Giurcanilor ce sau numit la ho: 
tarnică Balaneşti“ (Surete ms. XIII, 746). De la 1800 în- 
coace Giurcanii sau confundat cu Balaneştii: „Dumi- 
trachi loan din Iaşi a cumpărat 169 stânjeni din juma- 
tate de sat de Balaneşti, ce acum se numește Giurea- 
nii“ (1800 Ghenar 13, Surete ms. XIII, 7149), „de pe apa Bujorului pe: amândoaa părţile Bujorului“ (idem 758). | Largimea moşiei Giurcanii nu era - mare, căci în 1193 s'au gasit (9 funii, a 20 stanjeni funia (900 m): „ŞI am prins a măsura din apa Bujorului înspre apus dintr”o piatră hotar din marginea moşii Ciocanii în sus prin sat păva dinaintea bisericei și am găsit 19 funii 19 
stânjini şi 4 palme.“ (Sureie ms, XII, 745). _ Hotarnica din 1199 a iereului Artenie e mai pre- cisă. Proprietarul uoeşiilor pe din sus cu Bălănestii zis și Gircanii, Dumitrachi loan din laşi, nepot Sotropii strânepot Leului cumpara 169 stânjeni din jumătate de Giurcani zis şi Balaneşti. Se fac hotarni - e ae , = : e holarnica și se vede că îot trupul Giurcanilor, era de 406 stânjeni si că intindea din Saca la Barboşi, şi ca mergea pe 3 atzi Mateiaş, Stefana şi Solomia (Surete ms. XIII, 158) 

  

. 

Cristea vel vornic toate satele lor din Moldova Uristea sub Irimia Vodă Movilă şi pomenină s tea s sutele ce „Ira stăpinit Măricuţei Cernătoae zice: „.„.satul Popeşti din tinutul Pale Căzut în sama moară în apa Flanului (Uricar XXI, 260). Ciului cu vad de
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41) Zabulichi-Goeşti (Câşla). Eşind din Deleni pe 
poarta țarinei din jos spre răsărit şi ţii drumul drept 
spre Guşiţei ; tai în drum ogoarele din dreapta şi din 
stânga. Spre dreapta ai podişul încujbat al Săcii, ce des- 
parte Bârboşii de Deleni, iar în stânga ai lanurile de 
grâu ale răzeşilor, pe locurile unde au fost aşezările lui 
Terpea—Terpeştii, a lui Balan —Balăneşti; a lui Giurean 
Sandru cel orb --Giurceanii ; a lui Chitivoe — Chitivoeșştii, 
toate aceste desfiintate astazi și strinse în trupul De- 
lenilor. 

Cu cât seliştea dispăruta e mai veche cu atâta și 
actele sint mai vechi; şi când deschizi pachetele cu acte 
ale unor moşii de astăzi, nu satul ce ființază astăzi are 
în plie cele mai vechi acte, ci seliştile ce nu le mai 
ştim pe unde au fost. | " 

Astăzi înire Deleni și Guşiţei, proprietarul cel mare 
Beldiman a ras din temelie cu biserica cu tot cel din ur- 
ma sat, ce se păstrează în amintirea bătrinilor din Deleni, 
Câşla, atit de cuprinzător prin numele său de Câşla, 
dind foc şi bisericei şi darămindu-se casele, zice-se, în 
ziua de Paști, 

Pe locul unde azi ferul plugului brăzdează pamin- 
tul ca să rodească înmiit, s'a perindat un lanţ de vi- 
eţi din cele mai vechi timpuri, sau frământat iuterese, 
S'au iscat procese, s'au umplut saci de hărtii pentru 
nişte răzăşii mici,: cu iazuri mari şi livezi şi mai mari, 
singurele urme vizibile din fostul sat Câşla, aşezat pe 
amîndouă laturile apei Bujorului, dar mai mult pe coasta 
dealului din dreapta, unde şi azi se găseşte nearat locul 
bisericei, iar livezile de nuci seculari se vâd. pe încuj- 
patura văii Saci, ce merge spre Barboşi. Când în vara 
anului 1909 am trecuti pe jos iazu: Câşlei, aşa secat 
cum este, fui cuprins nu de puţină mişcare sufletească, 
caci ştiam din cetile alâtea și atâtea fapte petrecute 
pe acel pământ bulgăros şi hleios, care a slujit de 
vatra de sat la 2 aşezari Zabulichi şi. Goești, -despar- 
țite prin Giurcani și apoi amîndoua contopile catra 
1780 în Câşla, zisa a Samaşirului, ca să dispara catră 
1840, sub biciul de foc şi interesul economic a lui 
Beldiman. Vatra satului Câşla era o piedică, un fel de 
cuiul lui Pepelea în «aijlocul imenselor lanuri boereşti,
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din Hoceni şi Guşiţei. Incorporarea acestor 2 trupuri de 
moşie în unul singur al Beldimaneștilor a fost lovitura 
de moarle data Câşlei. | 

Nu e sat din imprejurimi, care să nu aibă sateni din 
Câşla. In 1803 Câşla numara 63 de liude, cam 300 
suflete. 

Cel mai vechiu proprietar cunoscut în Zabulichi și 
Goeşti se da un Costantin Leoa aprodul  „Boceranrni Aewa anpea.“ lancul Vodă Susul îl face „aprod de. casa 
domnii mele „anpea wr aoa reaamn.“  Pentrn serviciile 
aduse domnului. lancul Voda Sasul îi întareşte câtra 
1580 satele Samaileştii şi Maliceani la Ţinutul Tighe- ciului şi Goeştii pe valea Bujorului în ţinutul Falciului H Apr ceao Hanm'k Toemin uro cr Ha ACcanna Rwwopva (Uri: 
car XVIII, 192). . ... E 

Dupa 4 ani acelaşi aprod-€. Leoa, ce trăia acum în Sămăileşti la 'Tigheci pEocranrun anpoa wm Gama: Anpin“ capătă întărire de la Petru Șchiopul de a-şi sta- pâni Goeștii şi Zabulichi de la Falciu pe apa Bujorului cu loc de moara în apa Bujorului „W'T ceao Loan n 3a- EVAHHANH To fer. Op BRoaccr zaauire na Acann$  Bvopr ca mer sa maun na A94NHS Homops* (Uricar XVIII, 204). »__ Ca acest Costantin Leoa să fie aprod domnesc în 1580 trebue să fi fost om de 40 de ani, şi cum el era proprielar în Tigheciu și Falciu, judeţe megieşite el a fost un boer de prin aceste locuti şi nu greșim, cînd îl punem în legătură cu acel Leva din 1502, care împre- ună cu fratele său Petre cumpără de Ia Marina fala Husului cu 40 galbeni „0 bucată de pamint e Sărata parte ce este despre Elan pe din gios de tarkul “Husu- lui ce este pe Drislavaţ“ (Surete [ 71; Cr i, : de Episcop Melhisedec pe. 96). a SSUŞIOI Am arătat mai sus care a putut Â a am vorbit de locul unde a trăit Husu] De lept Leoa şi-a legai numele de satu 
arala, cari îşi aminlese în zapisel . : şi Leoa, şi de la cari îşi trag chiar spade frații Petre toți răzeşii din satele Cirligati, Capoteşti „Neamului lor ___ Kăzeșii din Leoşti, ca C. Badarau câ. peosti.. A li se aleaga Leoştii, şi aduc atunci această pita - wa si P ati : (d. 

) Lewa și Petru frați ; 2) Petru naşte pe Lazor; 

cea parte, cind 
„&de bil Husu.l“ 
| Feoştii de pe
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3) Lazor naşte pe Gherman ; 4) Gherman naşte pe Lu- 
pul. 5) Lupul naşte pe Hiloteia, pe Ghervasie Gânscă şi 
pe Mirăut (Surete ms. IX, 471). 

In 1758 lunie 9 Episcopul de Huşi face o cercetare 
asupra :noşiilor Episcopiei „Spărietii -şi Carligaţii“ în 
procesele sale cu țăranii. Se rinduese cercetători 2 bo- 
eri : pe Buhaescul pab. şi N. Cogaălniceanul b. v. spatar. 
Razeșii de Carligaţi au scos şi au arătat uu uric de la 
Stefan Vodă cel Bun şi alte scrisori facute lot pe acel uric, 
în care s'a aflat scriind că strămoşii lor Leoa şi Petru 
au cumpărat de la Nastea nepoata lui Mihail Buza şi 
de la Mărina fata Husului o bucata de pamânt pe Sa- 
rata parlea ce este 'despre Elan... care dupa cunoştinţa 
noastră pe numele acelui Leoa s'au numit acea bucată de 
loc satul Zeoştii.“ lar mai jos continuă: „şi la uric 
nu să pomenește de satul Leoştii făra numai de acea 
bucată de pământ ce scrie că au cumpărat strămoşii 

“or Leoa şi Petre drept 47 zloți tataraşti; şi tot această 
bucată de pămînt, au fost din început șezând pe dânsa 

- l.eoa sa numit Leoştii“ (Cronica Huţilor 240 —9244). 
Dar hotarnica din 1756 rezuma hotarnica din 1704 

iulie 10, ridicata de Arhirie Pivniceriul şi Mihalachi Pe- 
nişoară aprod, din poronca lui Voda pentru Stefan Luca 
visternicul, şi zic ei: „au mărturisit oameni buni și bă- 
trini că fiind acel los câmp slobod şi fiind hotărit cu 
alte moșii a dumisale şi cu a altor moşii, au arătat cine 

unde i-au fost voe, iar drepți moşani pe acea selişte 
m'au ştiui de cât tot pe vist. Stefan, care d-lui au scos 
şi 2 ispisoace, unul: de la Patru Voda şi unul de la 
iancul Voda a strămoşilor dumisale Costandin Leoa 
vatav de aprozi“ (Surete ms. IV, 514). 

In 4704 hotarul moșiilor :. Zabulicenii-Goeşti era a- 
cesta : „din apa Bujorului spre apus... şi pe din sus 
hotar alaturea Chiţivosștilor... wmergînd tot spre apus 
până unde se întălveşte cu hotarul Barboşilor ; iar pe 
din jos merge alăturea cu hotarul Balăneştilor.“ 

Ceia ce spuneau boerii hotarnici în 1104, şi 1756 
celim în ispisocul lui C. Voda Cantemir din 1692 luni 
15 (pag. 183). Se ştia în 1692 ca urmaşii lui Leoa şi 
Petre au fost vindut parțile lor din L.eoşti lui Ionaşco Ghian- 
ghia logotat mare. După moartea lui lonaşeo Gheanghe,
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Prăjeştii au scos la vânzare moşia Leoştii, şi o cum- 
păra din nou razeşii Ghervasie Gansca, Margine Ciocan 
şi popa [Ifrim şi alţi ai lor. Tot în 1692 se regulează 
soarta bisericei din sus de Leoşti „din fundul Săraţii 
cu loc de gradina și de pomeţi pe lângă biserica, şi 
preutul cine ar fi la acea biserică cât va face pâue in 
hotarul Leoștilor să nu i se ia de a vecea“. 

Dar la Fălciu mai este un Leoşts pe Crasna în 
legătura cu Leoa, dar fuate de a lui Leoa paharvicul. 

In 1555 Maiu îti Alexandru Voda Lăpuşneanul în- 
tareşte lui Stefan Leoa şi lui Gherasim Leoa, fraţii lui 
„Leoa paharnicul, satul „care acum se uumeșşte Iboştii;“ 
pIho _c'k mentp umenover Ambipin“ (Surele 1, 218). unde 
au fost Slăvescul şi Mihai, „rac na Gaanrektaa în 
Anka.“ Tatal lor a fost Gavril Leoa uşer, -iar mama 
lor era Anghelina. | 

| Am putea dar intregi spiţa celor 2 fraţi: 
a) Leoa: î) Gavril Leoa uşier, 2) Steful, Gherasim, 

Leoa paharnic. 
b) Petru: 1) Lazor, 2) Gherman, 3) Lupul ete. 

- Costantin Leoa aprodul trebue să fie un urmaş al Leoştilor din suta XVI-a; El avea de frate pe Vasiliută clucer, Răzeşii din Câşla dau acești urmaşi lui C. Leoa din 1584 vatavul de aprozi : Ştefania casatorita cu C. „Şolropa şi Soltana Țiganaş. Tiganașeştii au incercat un mare proces asupra Câşlei pana catra 1795, “Tocmai în 1811 moşia se cumpără la mezat de Dim. Beldiman stolnic. 
In 1741 Mai 30 slugerul se jalues i . ic: Vodă ca să scrie carte IA Viadiia "da pui Luca Ghica oprească pe Mihaila din Baârboşi de a lua dijma de pe Zabuliceni şi Goeşti, intru cât stapânul lor, |] uca st. gerul traeşte în țara de Sus, şi vu-și poate cauta de moşiile din țara de jos (pg. 94). La cercetarea te sa făcut s'a aflat ca preutut Mihaila se acolisest le N sie şi ca Luculeştii sint drepți proprietari : îao Ce MO: - L “1 Proprietari ; dar se mai arată ca şi un C. Şotropa se face moşan întw. săliște (pg. 96). san  într'acele 

| Ar reeşi din scrisori cea: fii iq 
bod“ Stefan Luca vist. era Stapan aacest | irupuri de moșii pe lânga C. Şotropa, unu 

Oc câmp slo- 
acestor doua 

l - din. scobo-.
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ritorii lui C. Leoa. Faptul acesta de a găsi 2 proprie- 
tari pe aceiaşi moşie, din care unul, Vasile Adam, arată 
şi scrisori pe Zabulichi și Goeşti, aruncă o bănuiala că 
deținătorul actelor se ştia că nu-i proprietar, căci în 
loc ca el sa le ţie în persoană şi să ceară pe baza lor 
pentru sine moşia, el pah. Vasile Adam preda scrisorile 
acestor 2 moşii în mânule lui C. Agakie, care pe baza 
lor a deschis proces contra al de Sotropa și Ţigănaş. 

Apoi pe baza scrisorilor ce a prezentat domniei 
capătă carte domnească de stăpânit de la Gr. A. Ghica 
Voda în 17717 lunie 11 (pg. 98). In această carte se zice 
ca C. Agachi şi M. Agachi mazili de la ținutul Falciului, 
erau strănepoții lui. Costantin Leul, ceau fost vatav de 
aprozi și eluceriului Vasiliuţa Ciorneiu. Domnia nu era 

“ținuta sa verifice titlurile celui ce cerea o carte gospod 
de stapânit; era însă în procedura veche, ea daca cei 
izbiţi în drepturile lor prin aceste cărţi veniau cu ja- 
lobă la domn, acesta rânduia cercetare la fata locului. 

Așa s'au petrecut cu aceste 2 moşii Zabulicenii 
şi Goeştii. Domnul a rînduit în cercetare pe Vladica de 
Huşi lacov şi pe ispravnicul de Fălciu stoln. lanucachi, 
şi în 1783 Mai ei descopăr următoarele: Grigore Ţigănaş 
bunul Tigănășeştilor din 1780 fiind bolnav de vătămaătură 
a dat la moşul lui Vasile Adam pah. la Axinte uricarul 
sa prefăcă scrisorile. Scrisorile au rămas apoi la Adam 
Luca, tatal pah. V. Adam; toţi răzeşii au marturisit ast- . 
fel ca ei au apucat stăpânind în Goești numai pe Ţi- 
gânăşeşti. 

„Iar ceia ce spune N. Cuza „că răposatul socrul 
sau Vasile Adam pah. n'a stăpânit moşia din pricina 
Tureilor, fiind că era un om fricos, şi să afla Câșla tur- 
cească pe aceste moşii“ erao rea legătura de fapte. E: 
piscopul de Huşi sub carte de blăstam află că pe lângă 
Țiganaș mai stăpânea Agaki 30 paşi de moşie în Zu- 
bulichii danie şi ca şi pah. V. Adam ar fi stăpânil mo- 
şie acolo în Goeşti“, şi nu putea s'o stăpânească din 
cauza Turcilor, fiind cu Câşla pe acolo.“ (L. 100). 

Era greu de stabilit adevărul cu marturi când 
lipsau actele și moșiile erau prinse cu Câşla Turceasca 

“a Şamașirului adică cu aşezarile lor pentru iernatul şi paă- 
'Şunatul cailor. În jurul acestui fapt că încă de demult era.
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aşezata Câşla aici pe moşia Zabulichi şi Goeşti şi marturii 
se cam încurcă şi spun adevărul din auzitele altora, nu 
din cunostinţa lor. Iata un fapt curios: ruptaşul Manole 
chelar om de 50 ani mărturiseşte ca ştie pe Gavril 
Agaki că ar fi venit cu 2 poloboace de vin Şi le-a fost 
pus spre vânzare pe hliza Goeștilor, cerându-şi voe de la 
Turei, şi. din aceasta scoale ca Gavril Agachi era şi 
stăpânul locului. Tigănaşeştii traiau în Deleni ŞI dijmuiau 
locul Câşlei. 

Toţi răzeşii atesta în mod statornic că pe iga. __ năşeşii i-au apucat stapânitori, luându-le dijma de pe ma: laiu şi altele. Ba mai atesta ca atâta ştiu pe Agachi că într'o zi a băut 4 ocă de vin de la un Istrate şi nu le-a platit până a nu se strică Căsla“ (pg. 102). 
Deci Câşla turceasca eru stricată înainte de 1783, când se depun mărturisirile răzeșilor; dar lunga ședere a Câşlei turcești, amestecul de lume acolo a înlesnit formarea unui sat nou, pe câmpul slobod ce era prin 1742; satul era deja întemeiat în 1791 Mart 18 „parți de moşie a noastre Zabulichi şi uoeştii ce sînt pe apa Bujorului în ținutul Fălciului, ande este şi satul ce se numeşte Câşla“ (Surete ms. XIV, 1283). 
Procesul de desbatere a celor 2 mosii a ținut de ia 1783 pană la 1794, și din actele prezentate, mărtu- sirile depuse, confruntările făcute, analiza faptelor re: lese că cu toată stăruinta dumisale Nec. Cuza Pitar Şi a altora, răzeşii au câştigat procesul, făcându-se do vada câ de şi pitarul Nec. Cuza are hărtiile, dar nic el nici socrul său, nici neamul Luca nau Stăpânil efectiv în Go- est şi „abulichi, surpindu-se vechea zicala ca cine are carte are parle. Dar ca sa se desb. 2 a i decat procesul peste 10 ani. Sbata dreptatea sa ju “ Procesul a luat sfârşit în 1787 foarte instructive concluziile 

Veisa, vel logofat (pg, 108). 
reîntimpinarea unui uşa de l mult şi razaşii cari au purtat procesăi 19 In ie sosi! dul de cheltueli în 1794 Mai 14, dupa ce sa i ZVO hotarnica definitivă a moşiei: | a ridicat Şi 14 lei mâncaţi, bauţi. 

21 lei la pusul pietrelor hotar, facerea hotarnicei și 

51 lunie 30 şi sint cărţii de Judecata, data de 

30 
a
s
e
z
a



LXXXIX 

osteneala hotarnicilor N. Badros şi Acsinte Lupan. 
3 lei la facerea carţei gospod. 

23 lei ispravnicului de au iscaălit hotarnica. 
Total 67 lei (pg, 115). 

Jar pentru desbătutul moşiei s'au cheltuit 308 lei 
(pg. 114). 

| Hotarnicu e ridicată în 1794 Mai 12 şi dă aceste 
întinderi : Zabulichi şi Goeștii formau un rup impartit 
in două; la nord se megieşiau cu Chiţivoeştii pe tot lungul 
lor, iar la sud cu Balăneştii pe tot lungul lor din Bujor 
în Saca. Pe latura Bujorului s'au gasit 14 funii, pe la- 
tura Sacii 17 fanii, mijlocia fiind 15 jum. funii care a: 
10 stânjeni funia fac 151 stânjeni (340 m.) latimea Za- 
bulicenilor. lar a Goeștilor su gasit pe laturea Bujoru-: 
lui 18 funii și 17 funii la capatul despre Saca, deci 
389 m. 

Lungimea moşiei din Saca în Bujor a fosil de 73 
funii adică 730 stânjeni (1639 m.). Suprafata totala fi- 
ind 120 Ha. 

Cinci ani dupa dezbătutul și hotărâtul moşiei se 
cumpără toate parţile de Dumitrache, fiul lui Ion Şotro- 
pa, șlicar în Iaşi, razeş de Goeşti. In 1799 Mari 7el 
capală carte de stăpânire prin mezat. 

Dupa 12 ani, murind Dumitrache lon Şotropa  şii- 
carul, nevasta lui Safta vinde la mezat cu 12000 lei lui 
D. Beldiman stolnic prin vechilul seu Nee. Hrisoverghi 
vel vornic (pg. 120). Şi aşa locul Câşlei a întrat în lru- 
pul moșiilor Beldimaneşti, iar mai apoi domeniul Cuzese. 

__ Numele Câşta, vine foarte rar în toponimia tării, 
Nu se cunosc de cât 6 Cașle de alungul Prutului. Câşla- 
Boiului, Câşla-Costangaliei, Câşla-Talpizului, câte-treie/în 
Judeţul Cahulului ;— Câşla-Chioi, Câșla-Dere în judetul 
Bolgradului, și Câșla-Taplai în Cohurlui. "Toate aceste 
Câşle vin pe linia de dispărţire a vechiului Bugeac, pe 
unde era şleahul cel mare al oștirilor turceşti. In dru- 
mul lor armatele turceşti—ciambururile— îşi alegeau lo- 
curi de popas, unde se aşezau la ernatic cu caii lor Şi 
daca locul era bun pentru așa ceva cartierul lor dura 
mai mulţi ani, cum s'a petrecul pe apa Bujorului, ceva 
mai sus de vărsătura lui in Larga. 

Ernatul Tatarilor în ţara era -o pacoste mare pe ca-
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pul Moldovei şi cu ce accente jalnice nu descrie Neculcea 
ultimul ernatic al Tatarilor sub Dumitrașco Voda Cao: 
tacuzino! Dar Câşlele aceste turceşti w'au durat mult, 
ca şi ernaticul lor, şi nici n'aveau nevoe de stabilitate. 
căci ei poposiau pe la casele oamenilor, le mâneau boul 
și porcul lor, le mânca ovăsul pentru cai Şi îi aducea 
la sapă de lemn. 

Tureii din contra au avut motive de facut aşezări 
” statornice, mai ales dupa ce se țineau lant războaele 

cu Ruşii. Cel mai din nord punet unde Turcii și-au 
aşezat Câşla lor a fost pe valea Bujorului spre E 
lan, celelalte fiind tot pe linia Prutului îo Cahul, B6l: 
grad și Covurlui. In framântările dese dintre Ruși şi 
Turci după 1711. şi mai ales dupa 1769, Moldova a 
fost des calcata de armatele Tureeşti şi HRuseşti, iar în 
special valea Prutului era drumul oştirilor şi în luptele 
cu Tatarii. 

Probabil ca aceste neorindueli din țară au avut ca 
umare că mai toți răzeşii de pe valea Elanului s'au fost 
tras în văile dosnice în sate -mai mari şi au lasat sim: 
ple moşii vechile sate ca Curiecii, Vitolteştii, Cioeanii, 
Goruneştii, Grozeșştii, Chiţivoeştii, Balaneştii, Zabnlicenii, Goeştii, şi altele. . | 

In jurul Câşlei turceşti s'au aşezat diferiți oameni, negustori, crișmari, căci chiar răzeşii afirma ca acel Gavril Agachi, om de casa lui Vasile Adam, a desfacut 2 poloboace de vin la oamenii din Câşla, ba în alta zi a băut 4 oca de vin în Câşla fara sa le plătească. Câşla tureeasca s'a stricat, dar satul format în megie- șia Câşlei turceşti a rămas mulţi ani după aceasta. Așa Câşla (urcească. era stricata în 1783; iar satul Câşla în 

)5 avea 65 liuzi; iar proprietarii răzeşi ai Caslei cei mal mulţi traiau în Deleni Şi vedem ca pe o latime de 120 Ha. nu se putea croi nici sat mare, nici sa fie mulți proprietari. In 1811 Câsla nu are de cat un sin- 
Sotrbng ear pe Safta, jupăneasa lui Dumitrache lou a Şlicar, jar : i | cu 19000 lei în 18$ e 9. Beldiman cumpara Cașta 

42) Salcea. sat disparut ŞI greu de precizat, d acă 

  

1) „Câșta, ture. qysla—qyşlaq=cartier do iarnă, câș=iarnă. ernatic, casarmă de la
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a fost pe apa Bujorului, pe Moisiia sau tocmai pe Jigălia. 
La 1495 traia pe Elan un Toma Salce, fiul lui Ivaşco 
Tricolescul. Toma şi-a lat numele de Salce, după satul 
ce-l stăpânea, căci în Febr. 4 anul 1495 (7003) Toma 
Salce cumpara cu 70 de zloți tătăraşti salul Sa/cea pe 
Elan de la lon Buz şi sora lui Dragalina, nepoata popei 
Scolofendia, cum şi de la ruda lui Inn, fiul lui Vasile, 
nepoți ponei lui Dragomir. 

Deci cu trei generaţii mai înainte se stabilise o a- 
şezare cu numele de Salcea pe Elan de câtra cei 2 
popi, popa Scolofendia şi popa Dragomir, probabil frați 
şi bălrinii celui dintai proprietar de pe la 1400. Uricul 
pu uilă a pomenică „satul Salcea venia pe Elan între 
lonaş Tricolescul şi între Găfoane“ sano ceao na IAaan'k 
nana Ganue ateu Ivan Tpukoateisa u meu Taipoane (U- 
ricar XVII, 71). | 

Aceşti 2 preuţi, Scolofendia și Dragomir, au mai 
avut proprietăţi şi pe Jigălia, şi anume Dodeştii, şi ur= 
maşii lor lon Buz şi Drăgâlina nepoți lui popa Sro- 
lofendie, Ion a lui Vasile, cum şi Petru Ghilţ şi Muşa, 
nepoți lui popa Dragomir vind la 4 Febr. 1495, tot în. 
laşi fiind domnul pentru târnosirea lui Sf. Neculai gospod, 
cu 100 zloli tataraşii satul lor Dodeşti pe Jigălia. 

Deci iată că aceşti 2 preuţi şi-au făcut aşezări din 
“valea Jigaliei pana în Elan, urmănd de aici că așeza- 
rea satului Salcea ar câdea cu mult mai jos de cât 
valea Bujorului, spre gura Jigăliei în Elan. Uitându-ne 
pe hartă, vedem că Dodeştii de pe Jigalia vin în direc- 
ţia Urdeştilor, unde avem valea Ghelţenifor, dupa Ghilt 
Patru, unul din urmaşii lui popa Dragomir; iar spre 
Elan ar răsbate la Popeni. | 

In 7043 Mart 2 (1535) Ion ficiorul lui Toma Salce 
vinde lui Savin Lungul satul Salcea „3a IAaann“ cu2000 (9) 
zloți tătarăşti (N. lorga. Doc. VII, 73). 

In 1789 în luptele Ruşilor cu Turcii, Suvarov, care 
înlocuia la comanda pe Rumienţov, mută teatrul luptelor 
pe Prut şi Elan. La Movila Rabâi statea Repnin. iar Ko- 
burg se ciocniră cu trupele lui Hasan la Salcea. (N. 
Iorga „ocupatia austriacă“ din 1789 Anal. Acad. Rom. 
XXXIII, b, 219). | 

Uricul ne spune că Salcea, venia între. lonaş Trico-
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“lescul şi între Gafoane; unde era dar Tricolescul Ionaș 
43) Tricoleştii sat dispărut aslazi, dar vevia aşe- 

„zat şi el pe Elan lânga Salcea şi lânga Găfoane. lu 
uricul din 7003 Febr. 3 (1495) ni se vorbeşte de Toma 
Salce, ficiorul lui lonaş Tricolescul, traitor catră 1450 

“pe valea Elanului. Cât a trait bătrinul lonaş Tricolescul 
şi-a facut așezari pe moşioara lui, şi cum s'a întâmplat 
ca fiul sau Toma Tricolescul sa cumpere în 1495 satul 
Salcea din vecinătate de la nepotii primilor proprielari, 
s'au unit cele 2 trupuri de moşie Salcea și Tricoleştii 
într'un trup mai mare, unul prin moştenire de la tatal 
său Ionaș Tricolescul şi altul prin cumpărătură cu 70 
zloți tataraşti de la nepoţii popei Scolofendia. 

Nici Salcea nici Gafoane nu Şau mai pastrat uu- 
mele lor. întru cât prin cumparaturi sau întrunit în 
trupul Tricoleştilor care cu vremea a înteat în stană- 
nirea Gorieştilor şi a Luculeştilor de ia strabunii lor. 
In 1721 Mai 22 Gorieştii şi Luculeştii îşi împart mo- 
şiile, venind îu partea fraţilor llie şi Autiohie Gorie şi 

* satul Tricoleştii pe Elan. Ă 
Deci la 1721 exista satul Tricolsşti pe Elan. Satul 

a stat şi pe la 1758, când se scoate de la C.M. 
Cehan hacovița Voda o carte catea [lie Coslachi biv vel stolnic sa cerceteze pricina cu Tricoleştii de pe E: lan între Ilie Gorie paharnic şi între Cosiaehi si Gavril 
Placinta, care a facut 15 clăi de pâne pe Tricoleşti şi p'au voit sa dea dijma lui Gorie,. Costachi Goris arată pe Tricoleşti uricul din 7003 de la Scefan Voda zapi- sul de imparțala din 7229, şi cartea de stapânit de la 
Mihai Voua Racoviţă. Placiuteştii şi ei aratau cu gura „că văzînd moşia fară stăpân Şi ştiindu-se ca se tag şi ei din lonaş Tricolescul, a cui a fost mosia mai în- vainte de la Stefan Voda cel Bun“ e i (Surete ms. 551). In baza acestor drepturi nedovedite cu ete pal 351). au alungat cu palițele pe vechilul lui C.I. Goria pah. pe lon Soronarul din Baseşti, când Venise sa râdice dijma. 

Acum întru cât Tricoleştii via omeniti ş Barboşilor, şi cartea domneasca del cut paelele 
Voda e între hartiile Berea din Huşi . . ŞI deducem ca si Ței. coleştii ca şi Salcea au fost sate pe Elan spre 

spr ur
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Bujorului şi că în 1495. nu se puteau preciza satele de . 
cât prin apa Elanului, de oare-ce nici Bujor nici Moisie 

nu trăise spre a da numele lor celor două ape: Bujorul şi 
Moisia. 

44) Bărboşii. De la vărsătura apei Moisiia în Elan. 
şi păn la isvorul său e distanța de aproape 18 chilo-.. 
metre. Pe toata această întindere n'avem. astăzi de cât 
o singură aşezare în satul Bărboşii, iar spre nord avem 
Tăetura Bârboşilor, unde avem ţigani lingurari, iar în 
fund pe valea Zgurei avem saltul Zgura cu ale lui 2 ma- 
halăle, locul vechiului schit ul Zugrii, întemeiat de verii 

primari Sava şi Irimia Arhip Ghiban, hagii, iar pe stinga 
avem Bagăul, o veche aşezare incă de pri secl. al XVII. 

Nu tot astfel au stat lucrurile mai de mult, caci 
şi aici ca și pe celelalte vai s'au fost făcut mai multe 
aşezări de sate cu case puține, cari însă dion cauza 
schimbărilor de proprietate s'au surpat, o dată cu dis- 
pariţia micii proprietăţi răzeşești în mâna boerilor Gorie 
şi Luea predecesorii Cuzeştilor. Daca pe celelalte văi ra- 
zeşimea s'a pastrat, pe valea Moisiei şi a Mălăeştilor a 
cedat pasul proprietăţii mari, căci cu cât înaintam spre 
sud răzeşimea din loc a avul de concurent pe puternica 
familie a Costăchestilor din Bârlad, care s'a întins pe 
tot lungul culmei de dealuri din valea Bârladului spre 
Roşiesti, Stoişeşti, Murgeni şi pănă la Fălciu în Prut. 

Procesul dispariţiei răzeşiilor mai mici de pe aceste 
2 vai a Moisiei şi a Maălăeştilor s'a început din suta a 
XVII, căci din întamplare Barboşii p'au acte mai vechi 
de cât secl al XVII, de și urme de asezari mai vechi 
se găsesc. Se vede că și locurile erau mai păduroase 
pe aici, căci şi azi se zic codrii Barboşilor, ari acope= 
riau văile pân hăt departe iu jos şi înlesniau Vutea- 
nenilor ca din desişul codrilor merei să se coboare în 
vale spre Docolina, prin Taălharești şi sa lese urmaşilor 
acea faimă mare, ca şi despre răzeşii din Pocreaca, ca şi 

“ împrăștietilor dia Spărieti de supt Bordea, sav de la 
Strâmtura de lângă Barlad, locuri tari și cari au dat 
mult de furca stăpânirii de după vremuri ca să asigure 
liniştea drumurilor. In jumătate de ceas un haidau din 
Vutcani, din Bagaău ori din -Zgura era calare în Docolina 
şi pulea pândi la drumul mare. De aceia şi găsim ca
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aici stapânirea se leagă în jurul unei morți de om, des- 
pre care am vorbit mai sus la $ 33, şi în urmareaca: 
reia lon Ghibanul Calaraş capată pentru 11 galbeni plata deşugubinei în 7 hotara următoarea: întindere de loc: „valea lui Fratila toata ŞI pe valea Moisiei pâna în poiana Racilor, valea Bagăului din poenile Macnei pe vale în jos pănă în fântâna Negri, poiana prunei şi pământul lui Vârna a Şaărbacanilor. (Surete și Izvoade I, 137). 

Acestea în 1693. 
Şi Bagau şi Zgura sunt nume româneşti, ceia ce arată ca stabilirea proprietăţii pe aceste fundaturi de vai e târzielnica. In codrii merii ce stăpâniau Olteneştii, Tarzii şi Docolina veche, nu putea să unu fie o aşezare a Talhăreştilor şi alta a Bagâului, iar cât de Zgura vi- aţa acestui sat să leaga de schitul descalecat in pădure câtra 1835, şi pe locul căruia se alla o cruce ridicată de fostul proprietar dr, Șerbănescu; astazi moşia Zgurii a întrat în posesiunea lui Gheorghe Ghiban din Deleni. Proprietatea aici sa leagă de Ion Ghibanul, caci din însuşi faptul ca vornicia de Bârlad a pus la gloaba de- Şugubinei razeşii din 7? hotara arată că pe locurile a- ceslea erau codri, făra aşezare de selişti, tarini şi pri- Sări, ci erau ale tuturor, în devălmaşie şi numai. așa au fost globite 7 sale din jur, eu drepturi asupra codrilor din înfundaturile Zgurei şi ale Bagaului. Acestea reiese din hotarnica Zgurii din 1820 luli 10 de Ionita Florescu polcovnic şi de Costin Gângă vornie de poarta, cari a- testa ca Zgura şi Moisia se tineau de Deleni Şi erau a curgătorilor din Ion Ghibanul, avind în aceasta scrisori de proprietate „cări scrisori au dat răspuns că toale se afla la uuul din răzășii lor, poleovnicul Balav, care se afla la Eşi“ (Surete ms. II, 555). lar 'mai departe a- cești oi hotarnici arata câ Vârlaneşlii din Deleni pre- tindeau că aveau și ei drept în pădurile Zgurii s; Moisiei alaturea cu Ghibaneştii. 

, lata de pildă o spita Ghibaneasca din Zgura : Eu Sos iscalitul Gh. Codreanul dau acest înscris la mâna nepoților mei Mihalache și Gheorghe. cari se tra din Nastasia. fata lui Gh. Codreanu, care Gh. Codreanu se trage din o fiică a lui Toader Hariton, irăgându-se neam 

a
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"din Ion Ghibanu, de pe carele avea răzăşie în Zgura.“ 
(Surete ms. Il, 545). | 

Ion Ghibanul era frate cu Andrei Ghibanul; are de 
copii pe Apostol Ghiban şi o fata, nevasta lui Hariton 
Toader. Acest T. Hariton are de copil pe Lupul Ghi- 
ban și o fata măritata cu Gh. Codreanul. Din Nastasia 
se trag M. și Gh. Codreanul, cari la 1850 Mart 10 ce- 
reau părţi în Zgura din bâtrinul Hariton (Uricar XXII, 
982, Surete ms. II, 545). 

Barboşii aveau în 1803, după condica liuzilor, 61 
liude; în 1846 ni se dau a avea 98 locuitori; după ma: 

rele dicţionar geografie JBarboşii au 293 suflete, din 
care Bagâul 38, Zgura 40; iar după statistica prefectu- 
rei de Falciu din 1910 Barboși au 318, Tăetura Bar- 
boşi 81, Bagău 44. Toţi loenitorii acestor văi sînt azi elă- 
cași, ceia ce arată că proprietatea pe valea lui Moisei 
a devenil proprietate mare. 

In adevar w'avem nici o urmă că pe aici să fi fost 
însadita proprietate în secl. al XV. Codrii imerei ce a- 
coperiau văile şi dealurile Bărboşilor, Malăeştilor şi a 
Vutcanilor a făcut că abia în secl. al XVI, se găsiau 
aici. începuturi de aşezări, iar în secl. al XV, sa le gă- 
sim pe apa Idriciului, unde şi găsim vechi pergamente 
şi aşezări preistorice, ca pe locul Vladnicului, zis la 
Cetățuia. Nu putem şti din acte cine u fost acel Moisă 
care a dat numele apei, căci negreşit că valea Moisei, 
arată un vechiu proprietar, care a dat numele apei, ca 

şi valea lui Bujor. valea lui Darie, valea Dumitrei, după 
care și apele au luat numele. 

Numele de Barboşi ne duce cu mintea la Bărbosul 
şi în adevar că în actele Crastinicilor găsim expresia : 
„unde a fost casa Bărbosului“ (pg. 9). In 1621 satul 
Barboşi îşi avea numele sâu, căci în acel an Magdalena 
Zaharioae dă danie nepoatei sale Nastasia &upăneasa lui 
Dragan vornicul partea ei din Barhoşi cu piuă pentru 
20 saracuste (pg. 1). Zapisul la care se referă M. Ra- 
covița. Voda in 1721 lunie 15 despre Crăstinici e pu- 
blicat de noi la pag. 207, fară data, slavon şi spune 
că Chifanie şi fratele sau Crăstiau, fii lui Macovei, nepoți 
Lungului, au vândut lui Gavril şi femeii sale Nastasiei | 
partea lor din Măţeşii, de pe bunul lor Crastinici, unde



XCVI 

a fost Bărbosul „rac ua Bapeocsa“ pe apa Moisai)), lata 3 nume: Maţeşti „dăzuepu“ „unde a trait Crăs. tianici“ bunul vanzatorilor de prin 1620, şi „undea fost „casa Bărbosului.“ Daca cele 3 denumiri s'au Suprapus în cursul timpurilor, aşezările lor n'au fost în acelaș loc. S'au chemat în seel. al XVI spre început Mateșştii, dupa Măţă; pe acel loc şi-a făcut aşezari Barbosul. Aşezaările din Maţeşti surpîndu-se a luat numele de Barboși, după urmașii Bărbosului; eaci pe locul satului Maţăşti a trăit Bărbosul „rae ana Eapnocsa.“ Stăpâu în Matești a mai fost şi Crăstinici; el a dat nume salului Crăstinici. care e pomenit în izvodul Paladesc din 1766 (N. lorga „acte și documente XVI, 216) sub nume de Popeşti, „Crăstinici la Falciu ce o ține Badros Iordachi (Popeşti). “ Cras- liniei are de ficior pe Lungul, de la care vin DLungenii. Lungul are de ficior pe Macovei; acesta pe Chifanie și pe Cristian din 1620. 
Urmează dar ca toți aceşti proprietari în serie şi- au mutat aşezările lor pe tot cursul vai lui Moise, şi au dal nume diferitelor lor aşezări, din care azi nau rămas de cât trupuri de moşie, fara sate. Schimbarile aduse în cursul vremurilor în trupurile acestor mosii au inlesnit așezările în Barboşi, satul de azi, din care S'au închegat aşezări în Taăetura Barboșilor, apoi în Ba- gău şi Zgura. 

Aici în Barboşi şi-au avut așezări Gorieştii, apoi Lu- culeştii şi mai apoi Cuzeştii, şi biserica râdicata din teme. lie de Vasile Adam pah. arata ca închegarea satului cam tot pe atuncia a urmat. Deși biserica din Baărbosi n are iscripție, clopotul ue spune data înființării: „auzea KAONOTR CAS dakăr KS Kea'rSraaa ASu. Racuae AAam un â yR- WBhtcei avar. Gara ||.p anSa ae aa Xe. Favroa, __ Pitarul N. Cuza a mai îizestrat biserica ȘI cu un polir de argint suflat cu aur: „Ion, Ţ Vasile, Sofronia, Neculai, Nastasia, 1797 Mari 

cu carți 
eodosia, 

art 192 « 

  

1) In Ispisocul lui Ion Vodă din 1573 Dec. - silor se pomeneşte despre Micul Barbosul că a avuţ 44982) asupra Bărbo- Anghelina, iar de nepoți pe Lazor Comişel şi pe Toader ş pe Cristina S 
(Uricar XIV, 152). Satul acesta, Bărboşi a devenit apoi a lai Norul Cristinei vel vornie de ţara de jos dat danie de Ieremia Movilă Voaă ] estor Ureche de la intul, care venise cu Razvan asnpra domniei. Bări, uat în hitlenie Ialpuh (Uricar XIV, 161). rboşii veniau pe
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Biserica mai are un antimis din (803 Sepl. 8a 
Episcopului de Huşi Meletie: „Antimis, adică sfintita 
masă spre aducerea jertfei ceia "fara de sânge la sfânta 
şi dumnezeiasca leturghie ; sau sfințit en -darul şi pu- 
terea a prea sfântului Duh și Preosfinţitul Kiria Kir 
Meletie Episcop Huşilor, pentru aceia s'au dat voe și 
putere a se săvirşi cele sfinte pe dânsa în biserica din 
(Valea Râ) unde este hramul sfânta adormire, la satul 
Barboşi la anul 1803 luna Sapt. 8.“ 

Biserica întrun sat arată o aşezare mai temeinică 
de oameni. Cu aşezările răzlețe, unde stăteau cutare sau 
culare proprietari, nu se puleau zidi biserici, căci nu le 
puteau satisface vici o trebuință. Dacă găsim pe la 1620 
amintiri. de „chilia Călugaăriţii,“ biserică semeinică nu a-. 
vem de cât în 1774, când s'au înturlucat întruu trup 
toate moşiile şi s'au concentrai aşezările din urmaătoa: 
rele sate, ce erau pe valea Moisiei încă pe la 1680: 
Hultureşti, Drăgăneşti, Miţăşti, Pirlueşti, Ciocăneşti, 
Drăguşeni, Lungeni, Bărboşi, Stefeni, Cârâuşul, Crăs- 
liniei, Loroveni, Tepeni etc. 13 sate vechi, devenite 

trupuri de moșie reduse la o singură așezare de sat 
astazi, cu 318 suflete. Cel mai despre nord sat era Hultu- 
restii. „Hultureştii la sfărșitul văii Moisiia“ (pg. 3), şi 
cel mai din jos era Tepenii. pe ilan lânga Moisia, 
nume care Su pâstrat și azi la trupul dinspre Mușata 
pe Suhulet. . 

45) Hultureştii a au fost cumpăraţi de Drăgan Ar- 
naşul în 2 rinduri sub Siefan Tomşa Vodă şi supt Vasile. 
Vida Lupul. In zapisul întaiu de prin 1620 Dragan ar- 
amşul a fost cumparat trei sferturi din Hulturești de la 
aceşti razeși : Lupul şi soacra lui Cairina, Vasile al Te lei, 
Avgheliva cu frale-său Buzila, Stefan Guriş, Balau, Flo- 
rea Gligore. In zapisul al doilea Dragan mai cumpără 

sf-riul ramas neviudut de la Loghin fiul lui Paval a 
lui Ion diacu!. În total Drăgan armașul răscumpără Mo- 
șin toata de la 8 răzeşi, şi rămâne el singur proprietar 

clră 1650. Parte div răzeşii vinduţi s'au mulal în alte 
părti, cum găsim. pe Chirilă a lui Gavril şi pe lon Le- 
oule, Mihail a] Balanesei lrăind tocmai în Taoşti pe 
Crasna la Vaslui. Aceştia facând proces la urmaşii lui 
Dragan armașul,, capătă putere şi drept d: a stăpâni în 

1
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Hulturești numai uu loc de prisacă „și din prisacă în 
laturi loc cât aruncă cu toporul în toate părţile“ (pg, 4), 

lată dar că pe la 1700 satul Hultureşti dispare, cări 
priu vinzări eșind razeşii de pe moşie, casele lor li s'au 
surpat şi a ramas trup ue moşie, ce răpede s'a uvilat 
pentru hotarnicii de mai apoi. 

46) Drăgăneştii a trebuit sa fie satul urzit în ju: 
rul curților lui Drăgan vornicul. Din actele Baărboşilor 
ştim că acest Dragan vornic a tivout în căsătorie pe 
Nastasia nepoata Magdalinei Zaharioae, care în 1620 
Dec. 18 face danie nepoatei sale Nastasia femeia lui 
Drăgan vornicul parlea su din Bărboşi. 

După ce acest Drăgan armaşul cuprinse. tot salul 
Hultureşti, razeşii fiind siliţi sa se mute, s'au surpat a- şezările Hultureştilor, şi atunci după 1630 s'au întemeiat 
satul Dragâneşti pe locul Hultureştilor, care a trăit 
pană cătră 1681, cind e pomenit nu ea sat aparts, ci mai „mult ca moșie. Dragan îşi întinsese proprietaţile pria cumpărături şi în Lungeni, aceasta prin 1620 — 1630 (pg. 197 — 199). In 1680 Drăgan vel armaş era mort, căci în 1681 Febr. 18 ni se vorbește de urmașii săi: Gorie şătrar şi Tofana Racleşoae, care are de ficiori pe lon Racleş şi pe Angheluşa. 

Ar urma că Dragan arnmiaşul e tot Gorie, fiul lui Gorie Leca, nepot lui Costandin Leca aprodul din 1582, sau că Gorie şetrarul e ginerele lui Drăgan armaş, Cu succesiunea moșiilur lui Drăgan s'a surpat aşe- zarea sa şi prin 1700 unu se maj vorbeşte de Draga- neşti ca sat, ci numai ca trup de mosie, 
__ 41) Măţeşti e pomenit ca sat „WT cHao Mzuatpie“ in Zapisul slavon fara data (pg, 207), prin care Gavril şi cu Nastasia cumpără de la Chifanie »Kacăsaniu, knd. danie“ Satul Maţeşti, unde a fost Bărbosul De după 1620 numele de Maătești a dispărut și i-a luat locul E cela de Bărboşi „ra na Ezpaccsa“, - În Măţeşti era si o biserica, căci înainte de 1620 gasim Pe popa Grizore 
din Măţeşti „eper non Fpurogis com cuao Mizerii rigor 

48) De Pirlueşti n'avem nici o ştire ana Pomenit satul în 1691, el nu mai figureaza i ani nicăirea ca sal. mat apoi 
49) Ciolăneştii a fost sat pe Moisiia din jos de
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Barboşi (pg. 201). Un singur zapis vorbeşte de Ciolă- 

neşti, anume în 1680 Sept. 20, cînd lon a lui Ianasă 

Petrul vinde cu 45 lei si un cal satul Ciolaneşti, lui 

Gavril Luca căpitan. Primul proprietar a fost Petru 

Ciolan, care a avut 2 copii: Tănasă Petrul şi nevasta 

lui Hanski din Codru. Tanase Petrul naşte pe loniţă 

'Tanasă, iar Hănschioae naşte pe Tiron şi Costanda - 

Lefteroae, mama lui Sava. 

După 1680 nu se mai vorbeşte de satul Ciolaneşti 

ci de un trup Ciolaneşti în moşia Bărboşi, cura îl și ia 

de zestre pitarul Nic. Cuza ginerele lui Vasile Adam. 

„Moşia Bărboşii cu ale sale trupuri Ciolăneştii, Că- 

răuşul şi Stefanii“ (pg. 30). 
50) Drăguşeni sat pe Moisiia mergea pe 2 batrini, 

el venea de la fântâna rece în sus şi mai la deal avea 

loc de vie. Numele şi Pa tras de la Drăguș, care are 

de fecior pe Giurgea 'Țicșa, iar de nepot pe Gavril. A- 

cesta vinduse satul Drăguşani lui Gabăr parcalab înea 

de supt A. Iliaş Vodă şi Moisă Moghila Vodă din 1630, 

Vasile Lupul îi întăreşte lui Gabăr parcalab stăpînirea 

pe Drăguşeni şi alte sate și seliştele de pe apa Moisiia şi 

pe Lohan şi Crasna (pg. 199). In actele Vuteanilor ni se 

vorbeşte că în 1647 (recte 1643) un Gh. Cărăuşul cum- 

pără cu 60 taleri un batrin din Draguşani pe Moisia 

de la nepoţii Răşcovanului (Ispisoace şi Zapise, Ii, 2, 121). 

Cred că Draăgușenii s'a încorporat în Bărboşi, aviad a- 

şezare în partea din sus de azi a satului pe unde vine 

via boerească din sus de Curte. In 1716 nu se mai 

ştia nimic de Drăgușani, nici ca trup de moșie în Barboşi. 

51) Lungenii îşi trag numele de la Lungul pitar, care 

a trăit cred pe la 1550 pe valea Moisiei. Lungul a avut 

numai un ficior pe Caba, care avu aceşti ficiori: Dră- 

ghici, Toader şi Sora. Drăghici naşte pe Simeon, Toa- 

der Caba pe Anisia, iar Sora naște pe lonaşco, Maria 

şi Irina. Toţi acești 5 strănepoţi ai Lungului vind în 1622 

partea lor din Lungeni lui Drăgan armaşul cu 40 taleri 

de argint (pg. 197). 
Tot în 1622 Aug. 4 Drăgan b. v. armaș mai cum- 

pară cu 30 galbeni un alt bătrin din Lungeni de la Ste- 

fan al Anei, fata Tudorei fata lui Stănilă, nepoată Negritei. 

Lungul era stăpin și în Maţeşti, căci aici găsim pe
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Nicoară fiul sau şi de nepoți pe Chifanie şi pe Craslian. Deci Lungul a avut 3 copii: Cata, Macovei ŞI pe Negrila, eu urmaşii lor dați mai sus. Dragan nu tulrase stapân în tot satul Lungeni, şi unii din urmaşii Luogului an centinuat de a stăpâni pănă caâtra sfărșilul secl. al XVII-a, cînd gasim în 1687 Iunie 19 pe Arhirie cum. părind de la Arvinlie şi femeia lui Probira părli în: Luvgeni pe pe Lohânaș, urmași de ai Căbeştilor (pg. 202), Dupa 14 ani acelaşi Arhirie nepol lui Gh. Cara. uzul vinde lui Adam Luca camaraş cu 25 lei un bâtrin, îutreg din Lungeni, din cei 3 Patrini, care umbla satul. In acelaşi au 1701 Iulie 30 Adam Luca mai cumpâră un bătrin tot din Lungeni cu 30 Jei de lu cei 4 ficiori ai lui C. Iki din Gurbaveşti cu 30 lei, lac alte hlize mai Mici, ce rămăsese în cuprinsul celor 3 batrini din Lun. &ui acelaş Adam Luca le cumpără între 1702 —1710, așa că de la 1710 Mai 20 Adam Luca sulgerul rămîne aproape singur proprietar în Lungeni, după ce u ex- propriat prin cumpârâturi pe cei 12 răzeși, cât stapâ- niau părţi în cei 3 hătrivi ai Lungenilor.. Tocmai în 1765 Iulie, Vasile Adam jicnicer mai cum- pară restul din Luobgeni, ŞI în izvodul de bătrinii Lun- &enilor se arată că Lungenii umblau pe trei bătrîni: Carăușul, Ikeștii și Ursul din Deleni. Din acest al 3-a batrîn, care îmbla în 1 parți, 5 Părti erau cumpărate, iar din cele 2 parți rămuse nevindute şi împarţite iarasi. în 7 părți au ramas numai 2 vevîndute (pg. 909). Ş 
In 1765 Iulie Inochentie Episc. de Huși şi Nicola spatar masură între alte moşii şi Lungenii si găsesc că: la capatul despre răsărit și apus cuprind 23 funii, funia ce 20 stinjeni gospod, (1125 m.) care împărțindu-se pe: 2 bătrîni vibe câte 7 funii 13 st. şi 2 palme de bătrîn & = ou

l = 
—
 

din Luvgeni, şi Pia: _ _ : Acest Cărau- 
Cui ÎŞI avea case în Luvgeni, cum ne spune izvodul de bâirini din Lungeni : Carăușul, Ike ŞI Ursul din Deleni 
„Trei bâlrini ce sint în Lungeni, unde a fosţ casa Ca- 

ranşului“ (pg. 208). Pe acest Cărauşul ș] che «he. Acest Gh. Carauşul a trait pe la 1647 şi a cum. 
părat un batrin în Draguşanj, cu 69 taleri de la nepoţii 

pe 
ai 
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Râşcovanului, jumatate din baătrinul lui Gheorghe di 
Vatcani cu 15 taleri, jumatate din bătrinul Borcea «n 
"15 galbeni, şi a patra parte din batrinul lui Guralata 
cu 9 taleri (Ispisoace şi Zapise II, 2, 122). Ela avut 
de ficiori pe Stratul, care în 72101) da danie finei sale 
Naslasiei, fetei lui Pacurar din Stefeni un batrin de la 
Pârvul. 

Acest Gh. Cărăușul trăitor între 1622 și 1646 e unu 
urmaş al L.ungului din '1550, întrat prin căsatorie în 
familia lungului. Nepotul său Arhirie, ficior Stratului 
vinde în 1701 lui Adam” Luca cămaraş partea sa din 
Aungeni, poreclita Căraușul, după numele bunului sau 
cum e şi cunoscut bâtrinul Carauşului ca un trup dev- 
sebil de moşie. 

Intrând trupul batuinului Caărăuşul în stăpînirea lui 
V. Adam s'a pierdut şi numele de Caraușul, prin sur- 
parea aşezărilor lui Arhirie, nepot Carauşului. 

53) Vorovenii e un alt trup de moşie, care a fost 
sat pe Moisia. El venia mai în jos de Lungeni și Ca- 
răuşul fiind amintite alăture. In 1765 hotarnicii măsura 
şi Vorovenii „capul Vorovenilor din gios, din hotarul 
Stefenilor în sus zarea dealului.“ (pg, 217). In curme- 
ziş Vorovenii aveau 15 funii, 6 st. 3 palme coasta spre 
răsărit, 12 tuue 4 st. prin mijloe matca apei Moisiei, și 
10 tune zarea dealului Malaeştilor ; adică în medie 12. 
tune 6 st. 5 palme (525 m. 20), mai mică ca jumătale 
din Lungeni. 

Cu toate acestea, pe aceasta fâşie de pămint larga 
de 535 m. gasim o serie de stapini, pe cari îi răseum- 
păra Adam Luca paharnicul între -1702-— 1721, cu 147 
lei ; iata aceşti răzeşi : Gorze şi Safta, fata lui Panoski, 
Ion şi Andrei Ghibanul fraţi, Ifrim Poruski şi frații lui 
Simion Otel, Sim. Bogza şi Nastasia, Gr. Gheuca. Var- 
lau şi Irina; în total 15 răzeşi trăiau pe un trup de 12 
funii în curmeziş. 

Acest irup de moşie şi-a luat numele de la unul 
Vorovanul, care a avut de urmaşi pe Filip Vorovauul. 

1) Data doe. e greșit pusă ca din 7120 (pg. 196), el e din 7210 (pe. 
215). lar hotarnica din 1765 e şi mai precisă: „măcar că în scrisori arată 
numai în spre apus, iar nu şi despre răsărit, unde a îost casa Cărăuşului* 
(pg. 216), 
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Acest Filip a avut 2 fete: Parasca şi Chelsia. Chelsia 
are de urmaşă pe Nastasia, iar Parasca pe Sim. Bogza, 
Nastasia și Catrina. Urmeaza dar ca dacă strănepoții tră- 
iau pe ia 1710, Vorovanul a trebuit sa trăiască pe la 1600. 

Vorovenii veniau în gura Moisiei „ea fiind Voro- 
venii în gura Moisiei“ şi „pentru o moşie ce are în gura 
Moisiei anume Voroveni“ (pg. 215, 216). Aici găsim pro. 
prietar răzeş pe Gh. Jiverdeanul. vornicul de poartă, 
care face proces de revendicare şi câștigă în 1765; iar 
în 1803 unele din neamurile Juverdeanului viozându-și 
părţile lor din Voroveni căminarului N. Cuza, se iscă 
proces şi căștigă Gh. Juverdean. In 1809 se da zapis 
la mâna lui Gh. și lon Cuza fraţi, că în caz de vind, 
Gh. Jiverdeanu şi N. Munteanu moşia Voroveni „înlăi 
pe d-lor să-i întrebe, şi cu ce preţ s'or împaca so ia 
d-lor“ (pg. 219). 

Şi așa s'au incorporat Vorovenii în trupul Bărboşilor. 
94) Sic/enii. In actele de mai apoi ale Raărboşilor 

se pomeneşte că între cele 4 trupuri de moşie ce alcă- 
tuiau domeniul Bărboşilor e ŞI „Stefenii“ zis şi Stefa- 
nenii. „Ştefănenii şi Ciolaneștii şi Cărăușul, carele fiind toate într'un hotar s'au facut una“. (pg. 37) sau „că din 4 selişte anume Bărboşii, Ștefăneștii, Ciolăneştii si Ca: răuşul, ce sînt toate într'un hotar la ținutul Falciului şi se numesc Barboşii““ (pg. 57). Ştefenii veniau mai în jos de „Voroveni, căci se zice în hotarniea „din hotarul Şte- fenilor in Sus zarea dealului se încep Vorovenii de jos“ . (pg. 207). Ştefenii veniau „de la apa Moisiei la apus în 
ceia parte“ (pg. 49) şi erau 9 Şteteni, unii întrati în trupul Barboșilor, „au arătat razeşii marturi ca Slefenii nu sînt cuprinși toti în hotarul Barboşilor,“ ci “este o parte a Ştefenilor care e a lui Juverdian si altor razeşi" (pg. 49). Tot în hotarnica Baărboşilor mai 'cetim să Ste- fenii lui Juverdian şi a celorlalţi razesi se me ieși i în cap cu Ţepenii, unde erau proprietari Gavri] Sau i Toma Luca stolnic și că Stefenii treceau si -a : rit de Moisia (pg. 44). > Spre răsă- 
Huşilea Şi de Nicul fa nică data e Epise. Imochentie al x : "ui ale ISPravnie de Falciu în 1165 lulie, în urma cărţii domneşti a lui Gr. Alex. Ghica 
Voda din 22 Dec. 1164, cetim toate lămuririle acea
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Stefeni, iscându-se proces între Vasile Adam biv vel 

jitn. viitorul socru a lui N. Cuza pitar şi îulre Gh. 

Juverdian mazil'), Juverdian atestă celor 2 judecători că 

„el are Stefenii pe Moisia“ despre moașă-sa Nastasia 

fata lui Pacurar din Stefeni. Această Nastasie era fiică 

lui Stratul ficior Carâuşului (de la care satul Cârdușul 

——Luugenii- ) şi că Stratul al Caraușului îi cumpărase 

de la Pârvul înainte de 1910 (1709). La întimpinarea că 

actul lui Stratul Cârăuşul nu pomeneşte de numele mo- 

şiei că e sau nu e Stefenii, ci zice ca „am dat partea 

mea de moşie ce mi sa veni din moşie de la Pârvul 

desțre soare apune dintrun batrin cumpărătura“ (pg. 

196) şi ca zice numai „de selişie de pe Moisie, şi Moi- | 

sia este o vale, pe care vale sint multe moşii cu nu- 

mele lor,iar nu că este Moisia vre-o moşie“ (pg. 215), 

jitnicerul V.: Adam. a răspuns că „Stefenii nu sint pe 

valea Moisiei ci sint pe Elan şi trece peste gura Moi- 

siei păn în zarea dealului Malaeştilor“ (pg. 215). Gh. 

Juverdeanul a arătat că are 2 Stefeni „Stefenii de pe 

Elan îi are de baştină de pe moaşă-sa Nastasia, iar pe 

Moisia are alţi Stefeni, ce i-au avut moaşă-sa Nastasia 

de la Stratul Caărăușul“ (pg. 215). De fapt Slefenii de pe 

Moisia erau un batrin din Lungeni, zis şi Cărauşul 

şi că adevărații Stef«ni veniau pe Elan, mai în jos de 

Voroveni, cari aceştia. veniau în Gura Moisiei. Soarta 

Stefenilor a fost legată de soarta celorlalte trupuri din 

Barboşi întrînd apoi la Cuzeşti în urma actului din 1809, 

pomenit mai sus. Copii lui Gh. Juverdian şi anume Ga- 

vril, Vasile și Ioniţă Juverdeanu dau danie în 1182 lui 

N. Cuza pitar iazul de pe Stefeni „ce venia în gura 

vaii Moisiei pe apa Bărboşilor“ fost lor danie de la Sira- 

tul Carăuşul de pe moaşa lor Nastasia: fata lui Păcurar 

de Stefeni“ (pg. 224) aşa că o dăla cu iazul a îutrat 

în stapinirea lui Cuza şi satul. 

55) Tepenii u'au întrai nici odata în trupul Bărbo- 

șilor. Şi azi se zice Țipeni sau Țepeni la dealul ce stă- 

1) Gh. Juverdean mazil stăpinea la Fălciu pe Elan mai multe moşii, 

cum cetim în cartea din 7268 Iunie 8 (1760): Râncenii, Lungenii, Hănăsenii 

Scorţenii, Copăceni, Stefeni, YVoroveni, 'țepeni, Guşiţei, Deleni, Căpzăști, Vut- 

cani şi Fauri. (Uricar XX, 94). Răncenii în 1800 Mai 19 erau proprietatea 

stolnieului Toma Luca (Uricar XXIII, 292).
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pâneşte „iazul lui Ralet“ pe drumul ce duce la Stubuleţ moşia d-lui I. Ralet din laşi.  Reiese ca Țepenii vechi veniau în purlea spre răsărit peste Moisia şi Elan. In hoturnica Barbouşilor din 1781 Iunie 4. îutarita apoi de domnul C. D. Moruzi Voda în 1782 Mart 28, se pome- peşte de Tapeni, că aparțineau Luculeştilor: Gavril A- dam şi Toma Luca stolnicul şi că aveau în lărgime 21 fuuii a 20 stânjini-una (1204 m.) „şi de acolo în gios pe câmp zarea dealului între Saca şi Moisia alature cu allă moşie 'Țapenii despre rasarit a lui Gavril Adam pănă la o piatra hotar “au gasit 10 fue şi 5 pol stin- jeni. Și de acalo tot în gios ulatluri cu Tapenii stolni- cului Toma Lucai... despărțire de Bărboşi unde se lo- Vesc cu Stefenii lui Juverdian'“ Sau gasit 17 fune şi Sau pus 2 pietre hotar“ (pg. 52). ln 1537  Ţapenii aparțineau lui Gabar parcalab, cum celii în ispisocul lui Vasile Voda din acel an, care întăreşte lui Gabar satele Pănzătureştii pe Lohan, Cordevii şi Cordarenii pe Crasna, Vultureşti şi Drăgu- şeni pe Moisia şi Tapenii ce este pe Elan cu vad de moară şi cu livezi lâuga Moisia la ținutul Falciului, ce.i iaste și lui (Gabar' parealab) cumpărâtură de la Simion Ciujde, ficioral Nacului, stranepot lui Dobroslov Țepeanul“ (pg. 200). Deci Tepenii îşi trag numele de la acel Do- broslov Tepean, care a trăit pe la 1550 cel puțin pe locul ce domina Eianul dinspre Stuhulet. 56) Şi acum să ne întoarcem cu povestirea fapte- lor la Barboşi. Barboșşii n'au zapise vechi, şi nu stim ce a putut fi pe aici în sec], XV-a, de si ur ca libsi d ac- tele, se arata ca locul era âduros 5 ; poi â seci. XVl-a s'au stabilit pe Pa ros nelocuit. Abia în 
, : 1 aşezări cu ucele dese 

Schimbari de nume, după mutarea aşezaărilor primilor stapini. Barbosul a trait în Mateşti, unde îsi avea cas: Leş Ş să 
pe lu 1550. In 1620 Dec. 18 Magdalina Zuharioaea da 
dunie nepoatei sale Nastasia, Jupăneasa lui Drao: nicul ocina şi piua sa din Barbosi. “san vor- „_ Toată proprietatea în Barboşi se leaga de Jupaneasa, care insă nare toala moşia !) Tot pe 

    

scoală în 1721 Iunie 16 unul Arhirie Plăcintă, care cerea a Bisesc că se 
Bărboşi de pe un ispisoc de la Simion Movilă din 1607 lumea parte din - 

> dat stră-
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unul Onucă Chioloare punind zătog pentru. un galban 
partea sa din Baârboşi lui Gorie „din fundaturu Moisiei 
pănă în chilia calugăritei şi în jos pâna la alunis şi la 
vale pănă în gura izvorului“ - (pg. 1), moşia lui îi ră- 
mâne lui Gorie. Onacă avea moşia de cumpărătura de 
la alte rude ale Magdalinei Zaharioae, urnaşi ai lui 
Mâtă din satul maţăşti. 

Nastusia lui Dragan vorbicul a avut 2 urmaşi: pe 
“Gorie şetrar și pe Tofana Racleşoae. Moşlenirea de la 
Drăgan în Barboşi a fost sporita cu zătogul de lu O- 
nacă Cheotoare, uşa ca în 1684 Totana Racleşoae cu 
fii săi lon şi Angheluşa îşi vind părţile lor „din tot 
hotarul Barboşilor“ pe jumătate de câtă cumpărătura a 
avui tatăl «i Dragan cu 120 lei bătuţi nepoților ei de 
soră lui Gavril Luca căpilan şi Toderaşco Gorie. unul gi- 
nere şi altul ficior lui Gorie Leoa. cumnatul ei. ludata 
după aceia un alt cumnat a lui Toader Gorie, anume 
Andrei Cujbă, ce ţinea în căsâtorie pe Sauda Goriusa, 
întorcind lui Gorie 23 Iei şi un lult îşi împart în doua 
jumătatea lor de cumpărălură de la Tofana Raciezoue 

(pag. 2). 
Gorie şătrar a avut 4 copii: Safta, căsăâtorila cu 

“Gavril Luca; Sanda, căsătorită cu Andrei Cujbă vornic; 
Maria, casatorită cu Ilie capitan şi pe Toderaşco Gurie. 
“Toţi ureşti 4 copii stăpâniau jumătate din Barboşi de 
pe tatal lor Gosie şatrar și anume 9231 paminturi, cât: 

27 pâminturi şi 6 paşi de fiecare copi); ceialalta juma- 
tate fiind a 'Tofanei Raăcleşoaei (231 paminturi) care a 
trecut-o prin vinzare lu nepoţii sai de sură, Gavril Luca 
şi Toderaşco Gorie. | 

Dintre fetele lui Gorie şetrar, Maria lui llie căpila- 
nul iese din Barboşi avind mai multe nevoi ; aşa în 1704 
Ion, fiul Mariei, soţia lui lie căpitanul işi înstraâi- 
nează partea lui din Bărboşi pentru un cul luat ce la 
vărul său Ştefan Luca 2 vist. și s'a fost dus în țara 

moșului său Damian parealab pentru 8 boi furaţi lui de cătră Nechifor sin 
Herman şi fratele său Răfei din Crăstiniei, cum şi prisaca cumpărată de la 
Mărica Simoae. ” 

Se mai găsesc amintiţi proprietari pe a 4-a parte din Bărboşi Petre 
Ştirbul, Cozma, ficiorii Nestri; cum şi Nestor ficior Nicăi, nepot Danciului, 
cumpăraţi toţi de Gavril Luca căpitan (pg. 9). Pe Arhirie Plăcintă îl dă ra- 
mas M. Racoviţă Vodă în 1721, ispisocul lui Simion Moghilă Vodă find 
vechiu şi răsuflat, iar el nestăpînind nici o dată cu el în Bărboși.



CVI 

leșască. Calul s'a prețeluit 35 lei; tot acest Ion furase 
și o iapă a Spănului din Lapuşna (pg. 4) prețeluita cu 
10 lei (pg. 6). lar Ilinca, fala Mariei şi sora lui lon, 
fiind maritata cu unul Oprea  slujbaş domnese a fost 
măneat 15 lei, bani domneşti apoi au mai luat dela 
vărul ei Stefan Luca S ughi, un postav  supţire şi așa 
Şi-a vindut partea ei din Barboşi. 

La rafuiala verilor între ei Luculeștii au arătat că 
toată partea Mariei li s'a venit lor pentru 90 lei în 
bani, cai şi odoare. 

Mersul, proprietăţii din Barboşi a atârnat de soarta războiului de la 1711, cu pacea de lu Stanileşti, întru câ! atât Slefan Luca vist. cât și llie cu Antiohie Gorie 
au luat o parte activă la acest războiu, cum celim în 
1. Neculcea cronicarul şi cum reiese din actele de pro- „prietate ale moşiei Barboşilor care se înmu'țesc după 1121, anul de întoarcere al Luculeştilor in Moldova sub domnia lui M. Racoviţă Vodă. 

Şi serie cronicarul I. Neculcea : „Duwmitraşco Vodă a trimis sol pre Luca visternicul la Moscali, zicînd ca-l trimite în iscoadă şi a scris la Turei, facîndu-le de ştire. Deci Luca vist. a găsit pre împăratul Moscealilor aproape in tara leşasea la Iaroslav la o nunta leşască a unui domn mare şi așa au aşezat cu împaratul de a facut legătura.“ (Let. II?, 306). 
, Razboiul de la Prut eşind rău, atât Dumitrașco Voda cât şi o sama de boeri au trecut Nistrul si sau aşezat la Harcov în Rusia, Intre boerii pribegi este şi Stefan Luca vist. cum îl dă în listă N. Costin (Let IE, 110) ; lar Ion Neculce serie aceste : „lon Luca vist. ŞI cu Sandul Sturza stolnic venise mai pe urmă în tara le- șască după noi lu ICiov, şi nevoind ei su mearga cu Dumitrașco voda, nu i-a putut lua, nici comandantul nu i-a dat, nefiind şi în izvodul Imparatului, Şi gândina că-i Va lăsa Moscalii să sa întoarea înapoi... Și s'au ispitit intr-un rînd să fugă și i-au prins și i-au ținut închişi tă lună... Şi au stat apoi un an acolo în Kiov ana au cheltuit ce au avut, şi apoi cu fuga au scabal din Kiov încoace de au venit în Moldova (Let. [2 334) Aratarile cronicarului „se întregesc cn cele din ac- tele Baârboşilnr. Cei 2 fraţi Luca, Stefan vist. şi Adam
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sulger, au lipsit 10 ani din căutarea moşii Baărboşilor, 

căci toate afacerile de moşii se limpezese în cursul a- 

nului 1724 în primăvară, şi M. Racoviţă Vodă spune: 

în Cartea sa domnească. vorbind de frații Luculeşii 

„au cu voi (lie şi Antohie Gore) moșii. depreună ne- 

împarţite în satul Baărboși şi altele pe aiure acmu du- 

mnelor tămplăndu-să şedere pe la alte moşii, iar voi: 

stapâniţi satul Barboşii tot locul şi părţile dumilorsale“ 

(pg. 4). 
Cronicarul Neculcea ştia foarte bine pașii cumna-- 

tului său Stefan luca visternicul, căci Maria, sotia lui 

Stefan Luca, era sora lui lon Neculeea Cronicarul. În 

26 April 1721, Stefan și Adam luca întrodue acţiune: 

de diviziunea moşiilor de la Falciu. În acest scop se: 

rîndueşte de domnie 2 hotarnici pe T. Lambrino me- 

delnicer şi pe Axinte Uricarul. Cei doi hotarnici se duc 

la faţa locului şi la 12 Maiu fac izvodul de cum curge 

proprietatea în Barboşi, „peste toate hotarăle Barboșşi- 

lor.“ Hotarnicii stabilesc că tot trupul Barboşilor cu 

prinde 462 pămînturi, un pămînt avind 24 paşi fala și 

pasul 6 palme proaste, ceia ce ar face circa 15 km. 

lungul moşiei din fundătura văi Moisia pană la gura ei. 

Toata această moşie o atestă că era proprietatea lui 

Dragan vornic, danie de la maătuşă-sa Magdalina Zahari- 

oaei. Mai întrau în trupul Bărboşiloralte 49 de pămin-- 

luri : parlea Danciului al patrulea batrin din Barboşi, 

pe care îl pretindea Nestor, ficior Nicai, nepot Danciu- 

lui, şi pe care s'au arătat zapise ca le-ar fi cumpărat 

Gavril Luca în osebi (pg. 9); deci aceste păminturi nu 

le-au fost pus hotarnicii- la socoteală. Tot trupul moşiei: 

Barboşilor Pau împărţit în două, după cei 2 copii ailui 

Dragan vornic şi ai Nustasiei, și anume 23| pâminturi 

Sau dat lui Gorie şetrar şi 231 paminturi s'au dai To- 
fanei Răcleşoaei. Jumătatea lui Gorie șetrar s'a împăr- 
ţit în 4, pe cei 4 ficiori. venind de fie-care câte 57'p, 

păminturi şi 6 paşi. Din jumatatea a 2-a a Tofanei Ra- 
cleşoaei hotarnicii mai alesera 2 parți (115'/, pamin- 

turi) Saftei, mama celor 2 fraţi Luculeşti ; o parte (51'/a. 

păm. și 6 paşi) lui T. Gorie, şi o parte (57'/, păm. şi 

6 paşi) Sandei Cujbuleasa. Odata împărțirea aceasta fa-- 
culă, boerii hotarnici le repartizează pe nume: Safla.
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Luca avea 3 părți (173 păminturi), Sanda Cujbuleasa 2 părți (115'/2 pamiuluri), 'T. Garie o parți (1154 pan), iar Matia a lui Ilie căpitan o parle (571/2 pam. Şi 6 pasi). la toate aceste pârţi dinu trupul moșiei Barbuşi „din tot hotarul,“ erau acești stapini: Stefan laura sulgerul, dupa Safta lui Gavril s_uea, nascuta Gorie. Posloluchi Cujba, Nic. Cujba şi Mariuta dupa Sanda lui Andrei Cujba Voruiceasa;  Anliohie Gorie, Ilie Gorie și “Catrina Ceapa după Toader Gorie; Ion şi Ilinca Oprea după Maria lui Ilie căvilan, în total 10 stapini. Acum boerii hotarnici mai răfuesc unele socoteli intre dinşii Și anume că Ion a Mariei și-a vindut partea sa 281, păm. lui Stefan Luca pentru un cal luat in tara leşa: Scă și o iapa furata ; ca lliuca Opreoae şiza vindut pat tea sa (28!/, pâmiuturi) lui Adam Luca peutru 8 ughi de aur şi un postav; şi ca dar cei 2 fraţi Luca au în- trat în slapânire a 57'/2 pămiuturi peniru 90 lei (pg. 6), Tot Stefan Luca mai capălă danie de la mâtuşa-sa Sanda Cujboae toata parlea ei diu Barboşi, adiea alle 97'/2 pâminturi; la aceasta danie frații Goriesti: Ilie şi Antiohie întimpinară că Sanda Cujboae, matusa lor le-a ramas datoare cu 66 veare miere, cum însa navea za- pis a ramas sa dovedeasca şi Slefan Luea sa plateas-a. „Aslfel părțile răfuite, în Bărboşi nu erau proprietari buni în (721 de cât cei 9 fraţi Luca și cei 9 fraţi Gorie, întru câl verii lor de pe Andrei Cujba şi as pe lie ca- pitan, unii Își vinduse, alții își dăruise parțile lor; şi stapiuiau dar: Stefan Luca Şi Adam Luca 346%, pă- mibturi, iar Ilie ŞI Antiohie Gorie 1151/ pămiuturi. Cum pe Bărboşi erau 5 iazuri, boerii hotatvici le îm. pari si pe Şie autnd Luculeştii 4 iazuri şi Gorieştii uu iaz, 
u . 1 = i 

= ” . . “soare la mana cumnata Mau Sei, Stefan Luca da Ser in «Său Savin Cujba pentru zapisul fara veleat (pg. 1), prin care Andrei Cujba a întors 23 lei şi 4 potroniei!) Jui T. Gorie (pg. 7). La 23 Maiu verii Gorieşti Şi Luculeşti îşi împart moşiile, Gorieştii iau! 
0 Păirine din bârboşi, Delenii din codrii Kigheciulai. 2 

1) Zapisul în original zice : 23 de lei şi un fig, . _ “an tult valora 1 potronici, şi cum erau 20 de potroniei ta ,Ceia pe arată că 
umblu 3 parale, şi eru a 5-a parte dintr'un leu Vechiu. Vezi şi la deci tultul 

ise. Melhi- 
.sedec. în Cronica Hușilor.



cIX. 
Tricoleștii pe Elan, un vad de moară pe Elan la Be- 
neşti, o prisacă la Coropreni (Vaslui) „aceste ce scriu 
mai sus ni Sau venit nouă şi a surorilor noastre, iar 
la alte mo ii să nu mai avem treaba nici surorile noa-. 
stre“ (pg. 8). 

Dupa ce apoi îşi deshat procesul cu Arhirie Plaă- 
ciulă şi cu Dătrinul Danciului; în 15 lunie 1791, cei 2. 
frați Luca îşi scot carte de la Racoviţă Voda prin care“ 
oprese pre toţi grădinarii boereşti, care mergu la Băr- 
boşi de fac gradini şi moşia p'au „anume pe grâdina-- 
vii dumisale hatmanului şi a dumisale lui C. Costachi 
vel spatar și a lui Iamandi şi a toţi hoiarii... şi mer- 
gînd zlotaşii acolo vad alilia oameni şi pun bani şi 
>" sărăcit câre un sărac de om ce au avut dumnea-. 
lui visternicul“(pg. 30). | 

Ja vara anului 1722 cei 2 frați Gorie nu Sau li-: 
nistit. ci folosindu-se de faplul ca „nefiindu-le teaiul a- 
colo la Bârboşi ei de şi aveau numar o pătrime (1451/4. 
pe miînturi) slăpâniau tot lveul, şi atunci la 17 Aug. t1792 
Daroviţa Voda le scrie că trebue sa li se aleava de o 
purie acea pătrime a lor, iar nu să umble pe toată 
mosia ; ba Vodă îi şi amenință, „câ neprimiadl se va. 
îrimite un boer mare acolo şi... bine sa ştie cata chel- 
tuislă se va face toala de la casele voastre sa va plini 
și veti petrece şi ruşine“ (pg. 11). 

Pe cind cei 2 fraţi Gorie se arălau îndaratnici, iată 
ci le vine pe cap o urgie, care îi silira sa-şi desfaca. 
|ătrimea lor de moşie «din Barboşi. Iată care tu acea 
urgie: 

In vremea războiului de la Prut în 1711 vara, în 
Înlie, Ilie Gorie, lua parte acliva' la desfaşnrarea rveni- 
wentelor. Var cu Stefan Luca vist. eare era cumnat cu L. 
Neculcea hatmanul lui D. Cantemir Vodă, Ilie Gorie ca 
unul care era stăpân în văile Elanului, tocmai în gusa 
Muisiei, uude 'Turrii își aveau Câşta lor, care a dat 
naştere la satul Câşia, din Câşla Simasirului (pg. 295) 
era la început, cunoscind bine locurile izbuli a lrage 
» vărsa pe un agă Ali, apa a Ceamaşirului, nepot 
estitului Celebi (pg. 12). Fapta acestui omor n'a pulut fi 
inuită mult limp și după multe cercelăni, mai ales. 

dupa ce boerii pribegi ai lui D- Voda Cantemir “aus: 

e 

îi 
| 

|
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întors în țară, ca Neculcea, Stefan Luca, Gorieştii, s'a 
cercetat cazul omorului acelui Ture mare şi s'a aflat că 
omoritor a fost Ilie Gorie. Şi zice cartea lui Mibalachi 
Racoviţă: „viind Ilie la mare urgie din necuviincioasa 
fapla lui ce au fostu făcut în vremea Musealilor, omo- 
rind pe Ali aga a Cemaşirului, şi viind ceauş Impâră- 
lesc pentru acea faptă a lui cerşind divan de la Imp 
răţie Celebi răscumpărarea sîngelui nepotului său Ali 
aga, neavind ilie cu ce să plateasca ciobotele treapâdul 
ceauşului împărătesc, scoase partea lui de moşie Baăr- 
boșii vânzătoare“ (pg. 13). 
„Nu greşim când identificam pe acest Ali agă a în: 
maşirului cu întemeetorul Câşlei turcești de pe moșia 
Zabulicenii-Goeşti, după cum afirma în 1784 batrânul | 
Chiriţă, om de peste 80 ani, când zice: „iar, din sat 
nam luat nimic dijmă, fiind Câşiă turcească ce să nu 
mea a Simaşirului, ci numai din câmp care şi acea 
dijma ce se lua iarăşi cu voia agâ Şimaştrului“ (pg, 995). 

Tot aşa nu greşim, când apropiem tot aici denumi: 
rea ce se da și azi la drumul Pașei, ce pleacă din 
fala satului Guşitei, ridica dealul Căpşeștilor, trece dea- 
lul Ghibenilor, tae valea şi dealul Futileasa şi trece spre 
“Guzari, fiind un drum ascuns, ce lega şesul Prutului 
spre Elan în direcţia Câşlei. Se prea poate ca pe acest 
drum, pe care, probabil, Ali aga ȘSamaşirului, a vrut să 
ia pe la spate armatele Rusești şi Moldoveneşti din 1711, 
a fost asasinat acel agă Ali, întemeetorul asezarei Câş- lei din gura Moisiei, în jos pe Barboşi, pe locul Goe: 
ştilor, de catră Ilie Gorie şi cumnatul sau Haugaș (pg. 17); 

Dupa 10 ani de la săvârşirea omorului lui Ali agă 
a Şamaşirului, Celebi a izbulit să scoata afacerea în judecata divanului și atunci Ilie Gorie pentru a scâpa 
de ăcea mare urgie și-a plătit capul cu partea lui de 
moșie din Barboşi ; „scosau partea lui de moşie din Bărboşi vânzăloare ca să să poata plati de ciobotele ciauşului împăratesc“. [ 

Cumparator s'a găsit numai de : 
hatmanul, fratele Domnului Mihalachi Racoviti e lei pentru acea jumătate de loe din a patra , ân : Barbosi iazul 'u : , parte din 0şi cu iazul pe jumătate şi cu seliştea uz a fost casa lui TI. Gorie şatrarul. Stefan Luca vist. n'a ingaduit
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să între stăpân în Bărboşi un străin, de şi D. Racovilă 
hatmanul era de departe rudă prin alianța cu Lucule- 
ştii, mama lui ÎI. Neculcea hatman cumnat Luculeştilor, 
fiind o Cantacuzineasca ca şi mama lui M. Racovita : 
Vodă. — Şi în adevăr se face uz de legea protimisului 
şi St. Luca vist. ca văr primare întoarse cei 65 lei lui 
Dumitrașco Racoviţă hatm. şi ia cele 56 jum. pămân- 
turi din Barboși, partea lui Ilie Gorie, după cea avui 
grijă a lua şi voia fratelui său Antiohie Gorie, după ur- 
mătoarele îndreptări : „aşa au socotit Domnia mea îm- 

preună cu lot sfatul nostru cum din vreme că nu sau 
tâmplat Antohii Gorie să dea banii în graba purcesului 
ceauşului împărătesc şau luat banii cu dobândă dmlui 
Stefan Luca vist. de-au dat de lau mâăntuit din nevoe 
de acmu înainte să nu mai fie a lui Antiohie Gorie a 

mai zice ceva sau a mai întoarce, ce să stăpâneasra 

dmlui Stefan Luca vist.. pecum au dat bani, căci şi Au- 
tiohie bine au auzit de urgie ce trage fratesău de că- 

tră ceauşul împărătesc, dar nau vrut să vie să caule la 

nevoia lui, sau să dea bani săl plăteasca de ceauş“ (pg.13). 
lata dar cum în cursul lui 1724 cei doi fraţi Ste- 

fan şi Adam Luca rămân siuguri stăpâni în Bărboşi pe 

cele 462 de pământuri. In vara lui 1725, August 19, 

Stefan Luca vinde fratelui său mai mic Adam Luca sul- 

gerul cu 250 lei toata partea lui din Barboşi „şi au 

ramas tot satul Bârboşi deplin a frăținimeu Adam“ (pg. 
15), afara de a 8-a parte a lui Antiohie Gorie, care o 

cumpără tocmai în 1746 Oct. 31 Vasile Adam post., fiul 

lui Adam Luca sulgerul cu 40 lei, de la nepoţii lui An. 

tiohie, Ioniţă Ceapă şi preutul Trohin, ficiorii Catrinii, 

fata lui A. Gorie ; După ce mai întimpină un proces cu 

verii lor Cujbuleștii, Vasile Adam, acum mare căpitan 

de Codru!), rămâne deplin stăpân pe Bărboși în 1748, 

după ce mai plăteşte Cujbuleştilor 33 lei şi 10 bani 
cheltueli de judecată (pg. 17). 

Vasile Adam s'a însurat de 2 ori, întăi cu mama. 
Zoiţei Gioneasa, şi al doilea cu Safta fata lui Nec, Jora 

1) Prin cartea gospod a lui C. N. Mavrocordat Voevod din 1748 Mart 
30 Vasile Adam e făcut căpitan mare la Codru Tighiaci, a cărui autoritate 
se. înțindea şi pe valea Elanului, aşa că Vodă aduce la cunoştinţa căpita- 

nilor, slujitorilor şi tuturor locuitorilor din Fălciu de această numire (pg. 206).
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soln. și a îlineai cum ne spune scrisoarea lui. Alex. Jora satrar din 1762 Mai 17 (pg. 206) cumnat hi Vasile Adam jienicer, cu care face pe Nastasia şoţia pi- usului Neculai Cuza, - | In pomelnicul: Doljeştilor, facut de Hudiei. în 1159 cetim trecuţi între donatori Şi pe Luculeşti: 1) Gavril Luca și jupăoeasa lui Safta și copii loc, 2) Stefan Luca vel vist. şi jupaneasa lui Maria și copii lor. Mihalache Luca cu jupaneasa lui Ecaterina fata lui Ioniță Sturza vel vornie şi cu copilul lor Stefau Luca, şi "Toader Lura v. slol. şi jupâneasa lui Maria, cari dau moşia Şiraţei, 3) Enachi Luca gramalic (frate cu Stefan) şi jupaneasa lui Frateriva fata lui Gligoraș Plotei și a lordosiei Lui popa Dumitrașco şi copii lor Ioav; și Dufina sura Eraterinei, 4) Adam Luca vel sluger şi copii lui Vasile: L.uca vel bun. Costanlin Luca vel stolnic, Gavrii Luca vel €lucer și Grigoraş Luca ve] clucer (Surete ms. XIX, 23). Povestirea mai departe a mo,iei  Rarboşilor se leagă de o seria de procese iscate între fetile lui Va- stie Adam pah. şi privesc afacerile Fa milici Cuza, pe care le vom povesti la rivdul lor. 
57) Mălăeştii. Valea Mălăeştilor îucepe din dealul ce stăpâneşte „groapa Cuzei“ la o înălțime de 3tăm.. Şi sroboara dealy la vale lot în cliva dulce, între dealul Bar- boșii spre văsarit, ŞI acoperit cu păduri seculare si în- ine dealul V/adnicul, pe sprinreanu căruia e aşezal sta Vega Pune, ct nalt at a at „SS ȘI pustie de sale, caci abia, după 

ae aa G Kia ÎI [Pi i ui Malaeşii, -ca a- 
sa nu mai fie alt sat. La gură vine pă “DEI 10 Elan Malaeştiii e mai insemuat prin. ga rani, i 

| sil PTlii prezentul sau de cit pria trecutul îndepărtat; are 368 locuitori - avem aici un spilal rural fondaţia Cc. Corbu, “proprielal ul cel din urmă al Malaeștilor ; este o. frumoasa biserica “n id una din cele mai alese din judeţ dupa Bazou De mie trecutul Malaeştilor am putut prinde ceva e: . espre 
sul de documenle 2 siliştelur din trupul IMoşiei  Mala- eşlilor, aflator azi la grefa Trib. sectia | [asi « all acte depuse şi neridicate incă tocmai de la 1865 e După acest opis Malaeştii au avut iceste : selişte: 

liri din opi-
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'Țupilaţii, Serbii zis şi Hulubatul, Paşcanii, Lungenii şi 

Balaneştii, Vorovenii, Scorţenii şi Stefenii, Ţepenii, Stu- 

hulețul, Hânasenii, Pogdaneştii, Copaceana. Am greşi de 

am lua aceste nume de moşii, cari au întrat în alcatu- 

irea moşiei şi satului Malaeștilor ca venind pe aceiaşi 

vale. Aşa Tupilaţii vin sat 4 kim. mai jos de Poşta 

Elanului ; Sârbii zis şi Hulubatul vine satucean peste 

Elav, pe sivgurul afluenle din stinga Elanului, Hulubatul; 

Hanasenii viu sat în jos de Murgeni; Bogdâneşiii vin 

sat pe Prut; Copăceana vine pe hotarul dintre Găgeşti 

şi Bozia de la Prut; iar celelalte hlize le găsim amintite 

şi în trupul Barboşilor ca: Luugenii, Vorovenii, Stefenii, 

Tepenii, iar altele la Deleni, ca Balaneşitii; toate aceste 

selişte sint amintite în opisul Malăeştilor, pentru că au 

fost moşii Costăcheşti, cum de altfel erau și alle trupuri 

de moşii din Roşieşti pănă la Falciu. Dar nu numai boerii 

aveau moşii răzlețe pe vai deosebite la distanţe de zeci de 

chilometre una de alta, ci erau şi răzeşi ca Gh. Juver- 

deanu, sau ca răzeşii din Grumezoae, care aveau moşii 

în 12 hotara pâna în Prut. | 

Pin 1637 Malaeştii erau ai Lupului Praăjescului. În 

1692 îi gasim a lui lordache Rusat, apoi îi găsim ai lui 

Matei Costachi. In 1804 stapin era vornicul Şarban Cos- 

tache Negel, fratele mitropolitului Veniamin Costache, 

iar în 1846 erau ai fiului sau past. Iancu Costachi Negel. 

58) Paşcanii sat pe Elan, întrat în trupul  Mală- 

eştilor prin dania, ce în 17190 April 5.o face Ion Ochilă 

Vârlan şi Damian catră Maltei Costache sluger. | 

Prin 1779 Ghenar 12 gasim câ pah. C. Paladi 

voia să se acolisască de moşia Puşeani, şi răzeşii se 

îpotriviră. Inca din 1679 Tuli 14 pah. St. Cerchez 

cumpărase pârţi din Pașcani de la Ştefana Edoaea. 

In 1777 Aug. 19 Gr. A. Ghica Voda poruuceşte 

sa se hotarasea parțile preutului Dumitraşco din Paş- 

cani şi Munteni. 

59) Lungenii de pe Moisiiu au întrat parte şi în 

trupul Malăeştilor, căci încă din 1617 Mart 4 razeşul 

Solomon vinde pah. Stefan Cerchez 19 pămînturi din 

lungeni,iar în 1702 Sept. 9 unul Aftodor, nepot popei 

Edului şi [flimie vind tot comisului Stefan Cerchez pâr- 

țile lor din Lungeni. Moşiile lui Stefan Cerchez au devenit 

Costăchești. 
e



CXIV 

60) Poșta Flanului, e trup rupt din Vateani. Nu cunusc trecutul acestui loc ; cred insă că numele şi La luat de la aceia, că aici era stație de poştă din drumul Brailei şi ul Galaţilor, cînd s'a organizat serviciul poş- telor în Moldova. In condica menzilurilor lui Searlat A. Calimach Vodă, scrisă de Tigura în 1819 Oct; 2 se po- menește şi de Elan ca centru de poșta, între punctele : Galaţi, Corni, Elan, Falciu, Epureni, cu nola ea aici se găsiau deposit de 4 stoguri : „2 sefa Ehay.“ Aici erau grajdiuri de cai, stoguri de fân și Surugii, a căror lefuri le însamnaă Condica menzilurilor astfel : „180.6 Elan, 210.7 Falciu“ pe Ianuarie, „120.4 Elav, 150.5 Falciu,“ lefi pe Maiu (N. lorgu, Studii şi documente XIX, 107). 61) Vorovenii aparțineau lui Gh. -Juverdeanu, vor. nic de poarta. ” Aici cumpărase și Nes. Cuza căminar ceva părți, dar în procesul iscat câştiga Juverdeanu ; şi de şi în 1808 se facuse O transacție între Gh. Juver: deanu şi N. Cuza ca vîuzindu-şi părțile lui să în- irebe  întaiu pe căminar N. Cuza. din actele Malaeş- tilor insă vedem ea Gh. Juverdeanu a vindut în 1811 moşia: sa din Voroveni Spat. Şerban Nesel. 'Poate actele de vânzare sint la Malaești. In Dee, 15, 1811 Gh. Ju- verdeanu şi Iordachi Munteanu cer vinzarea, în 4 April se scrie căpilanului de Huși se facă publicația ; la 7 April se face publicaţia; la 10 Maiu se face tidula de hareciu a mezalului; iar la 1 lulie 1811 se face hatarniea Vorovenilor vinduți lui Serban Negel spatar. 62) Odaia Sărbilor zisă şi Haulubaăţul, împreună cu Fastăcii pe Elan. erau ai polcovnicului. Gh.  Gociu în Val2 ue 12, gand h 59. rădică hotarnica de Ion TSOlICI vornic de poar ă, dupa nic: i BR: din 7284 Iunie 9 (1776). * ÎNPA hotarnica ui Badros 63) Scorfenii și Stefenii, trupurile lu; s'au încorporat în trupul  Mălaestilor înzap i 1811 catra Şerban Negel spatar. Despre cele ie d 
răzeşeşti din Stefeni și Scorteni avem amintiri incat di. 1694 cind toata puterea moşiei sta într'un iaz, e d 

„de moară. In 1651 Ave. 25 se isca proces pent VA şi se taie iazul. In 1676 Iuli 4 tot afaceri cu mori „az cate de iazul Stefenilor şi a Scorţenilor. Părţile aa 
A n . | , ile raze. 

şeșii au fost vindute în 1808 Mai 95 lui Șerban N ] spatar şi aşa au intrat în trupul Malaeștilor. cse
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6 “Tepenii și. Stuhulețul au hotarnica din 1751 
Sept. 18... 

65) Vutcanii. E cel mai mare sat din judetul Fal- 
ciu. Aşezal pe valea cu acelaşi nuine, așezările aici au 
sporit în atita ca astăzi are 3010 suflete. Satul aşezat 
pe amândouă. malurile cu ponoare ale pârăului. cu- 
prinde o rază de 3'/, klm. Viaţa economică a Vuteani- 
lor poate pildui tuturor celorlalte sate. Aici iniţiativa 
particulară şi spiritul de asociare în obștie au făcut ca 
văzeşii din loc, de şi au avut a suferi ciuntiri mai mult 
de jumătate din moşia lor, să-şi crească ocina în atâta, 
că astazi se găsesc stăpâni pe un domeniu de. aproape 
5000 falei, cu tendința de a se întinde la toate moşiile 
din jur. Numele cel rău ce şi-au scornit în judet Vutea- 
nenii, este pe deplin răsplătit prin hărnicia şi obşteasca 
lor asociare. , 

Vutcanii mau hărtii vechi, cum singuri ei spun încă 
din 1804 „și cerînd la răzeși ca să-şi arăte scrisorile ei 
au dat răspuns că scrisorile ce au avut din întâmplările 
vremurilor s'au prăpădit“ (SE. Spiridon din Iași, Koşieşti, 
Vatcani III, 21). 

la adevăr obştia răzeşilor din Vuteani nu păstrează 
decât un ţidular general al impărtirei moşiei pe 312 nume 
de văzeşi din 1859, și foarte puţine acte vechi (Surete 
ms. XVI, 1713—240). In schimb cele câteva acte vechi 
ale Vutcanilor se găsesc la Epitropia Sf. Spiridon (Ro- 
şieşti, Vuteani III) şi la urmaşii lui Gh: Saulescu zis şi 
Papadopol, de la cari am eăpătat spre copiare mai 
multe dosare. i 

Toată valea Vuteanilor de azi era loc pustiu în 
secl. al XV-a; nu era pe aiti nici o aşezare, cum încă 
cetim în ispisocul lui lilieş Voda Rareş din 1548 April 
"1 „dintr'un- loc de pustiu ce se numește acum Cerefe- 
oaia“ (Ispisoace şi Zapise I, 1. 90). lar daca ar fi să 
luăm arălările unui suret de pe uricul lui Stefan Voda 
cel Mare. scris de Matei în Vaslui la anii 7005 Mart 
14 (1497), vechia aşezare, care a dat naştere Vuteani- 
lor era pe Idriei, căci în acel an vine Vlasie, fiul lui 
Scoarţă şi vinde cu 60 zloți tătărăşti la 3 surori: A- 
nuşca, Negrita şi Maria satul Bezărecenii pe ldrici (Su- 
zete ms. XXI, 129).
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In seci, XVl-a valea Vuleanilor se chema Cerete: oaea, „pârâul ce acum -se numeşte  Cereteoaea“ şi [n 1548, cu 51 ani în urma uricului marelui Stefani, Ilieş Rareş vive şi iolăreşte lui Ilie Tarpici Şi soției sale Ileana fata lui Cojac Slăpânire „pe o jumatate loc din pustiu, de pe parâul ce acum se numeşte Cereleoaea, la coșarul lui Mrastata, în capul  dumbrâvii la fantana, cumparat cu 70 zloți lâtarăşti de la Mihociu paharnicul ficiorul lui Ghedeon, cari şi acesta Mihociu Pa avut de pe moşul sau Ghedeon cel batrin, danie şi întarituna de la Bogdan Voda. (Ispisoace și Zapise [, 89). Un Ghe- deou diac e amintit între 6940 - 6967 (Uricar XVII, 391). Ar urma ca stapânirea lui Ghedeou star a venil după ceă a celor 3 surori, ce au cumpărat în Bezereceni de la Vluicu sin Scoarța. mutindu-şi aşezarea de pe Iadrici — erau 2 idriciuri: sec şi cu apă —pe parâul Ce- releoaei. 
[n jurul acestui uric de la Llieş Voda, răzeşii de mai apoi ai Vutcani'or au avut interes sa mai rotun- „Zască ceva hotarale, caci câlra 1804, cînd se în tetise „procesele înlre obştea răzeşilor şi spal. Matei Costachi! pentru jumâtale dia Vutcani, un fălmaciu putin iscusit dascalul Alexandru din salul Simineşli (Vetrişoaia), face o traducere minciunoasa cum o califica Paval Debrici pol: Covic. lălmăcitorul oficial a] Episcopiei Husilor si apoi al departamentului pricinilor slrâine. dut PS pasat Suie Ara da aceste hotara 3 pl vân: 

lui Ghedeon cel batrâu. arte: PA cil „mică a inoșu- chema acum Ceroteoaeă i o cazi 25 din parau ID câmpu şi cu paduri... lui llei si de bucate mar ct Vateavi, osabit o danie din pad jllenii felii Pojaca oi le anie din paraul Vâtcanilor spre ra- sării în zarea dealului Malavu din marginea d A aşii din Graneşti şi cu mai mult pădure.« lar ve i d Ta do. tară în loc dea pune pur şi simplu formula vea 1 Ă vechiul hotar pe unde din Veac au a ucat ne „după 
Alexandru se deda la U precizare inerea ! le A pus hotar diu marginea dumbravij de Gr esti are dalului Malaeştilor, al doilea holar în de panesti, zarea zii se pugoara în pârâul [drici cu apă, mergi Pre Tr Â- asa 7 ab. ş . 7 pi ” 
Z"71 păra uude îi va sta impotriva acestui uric al nos-
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stru altul imai mare, osăbil 2 pietre ce san rânduit de 
am pus hotar, una piatra spre umiazăzi la câmpu, ca- 
pul moşiei, al doilea piatră la miazănoapte în codru, la 
apus pustietate“ (Ispisoace și Zapise 1, 1, 90). 

Nu mai avem nici o ştire de urmarea proprietății pe 
valea Ceretoaei, în secl.al XVl-a. Probabil că acest Ilie 

- Tarpiciu a avut de urmaş pe Borcea, Manăilă, Gura- 

lata şi Gheorghe Vaătcă, căci la pragul seel. al XVII se 

dă moşia Vuteanilor împărțită pe 4 bătrîni, cu aceşti 
urmaşi : Andonie Vatca, fiul lui Toader Vatea, nepot lui 

Gh. Vatea, ca unul ce stăpânea jumaătale de bătrin din 

a lui Gheorghe Vatca ; Ghiorghiţă, Antonie, Dabina şi 
Coiliţă, urmaşii lui Borcea iarăşi jumatate de bătrân; 
Magdaliva fatu Micai, nepoala lui Gurălată, pe a patra 

parte de bălrin, şi Istrate Mănăilă nepot lui Manaila pe 

a patra parte din a treia parte. 

Pe :oţi aceşti 6 răzeşi din Văteani îi expropiază 

Gh. Caărăuşul din Barboşi cu 35 galbeni și un bou bun 

cumpârindu-le 5/12 părți din toata moşia, și mai rămâ- 

nind râzeşilor restul de 7/2 din cei 3 batrini. 

Acest ispisoe a lui Vasile Vodă e ialpa tuturor a: 

rătărilor în procesele boerilor Costachesti cu răzeşii, 

ceia ce arata că trupul cumparat de Gh. Carăușul a 

trecut apoi în stapînirea Costăcheștilor. Dar în ceia ce 

privește numărul bătrinilor, boerii de mai apoi şi pâr- 

ţile interesate sau dedat lu tot felul de îmbinări, cari de 
«are mai înteresate şi mai departe de adevar. 

lata de pilda cum talmăceşte stoln. T. Burada în 

1838 hatrânii Vuteanilor după ispisocul lui Vasile Vodă. 

EI scoate 4 batrini: „Borcea, Gurălată, Gheorghe, pe 

care îl numește Moga şi pe Manaila. Pe Andonie Vatcă 

îl face nepot lui Gh. Moga; din Guralată ne da 4 copii: 

Gavril Colun, Macrina, Sandul și Mica, cu fiica ei Mag: 

dalina; din Borcea ne da pe Toader și pe Iftodie Mata, 

cu aceşti urmaşi, Bosie şi Toader Borcea, cu copilul său 

Istratie Borcea din 7225; apoi Gheorghiţă, Dahina, An- 

lonia şi Coiliţa din Iftode Mâţă ; din Manaila scoate pe 
Mereuta tatal lui Istratie din 7175, pe Damaschin tatal 
lui Nec. Damaschin din 7250 şi pe Avrămia, mama 

preut. Misaila, care face pe Vasile şi acesta pe Ioniţă - 
din 1804 (Surete ms. XXI, 156). Ori cât ar fi vrut bo-
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erii în judecata divanului sa forțeze textul unui ispisoe domnesc, nu puteau scoale, “ceia ce uricul nu Spunea. In adevăr, în proresele Vulcanenilor s'a [acut nu puțin caz în jurul zapisului de danie, ce Istrate ficior lui Mereuţa şi a Catrinei, vepot lui Misăila şi lui Berdilă a făcut în Vuteani, a patra parle din a ireia „parte din batrinul lui Misaila, câtra Chirila Bojian ; zapisul e din 1175 uct. 16 (1667) şi e întărit de Voda Iliaş în 7175. luli 15 (Surete ms. XXI, 157, 159). Istrate amintește că “în 1667 trăiau aceşti răzeși în Vâlcani, pe care îi aduce ca marluri : Ticui, Paval, Chirila, iftodie sin Paval, -toți aceştia fiind razeşi tevinduţi. Acuu daca punem în le- gălură ispisocul lui V. Lupu cu zapisul lui Istuatie din 1175, la 20 ani interval, reiesa ca Istratie nu putea vinde din aceiaşi batrini, în care cumpărase Gh. Cară- uşul, căci din batrinul Borcea Și Gheorghe cumparase jumătate, iar din bătrînul Guralatăa Dumai 0 patrime; pe cîud Istratie face danie a patra parte din a treia parte din batrinul Manaila. Vasile Voda a întărit pe cât a cumpărat Cărăuşul, şi ispisocul lui nu face dovadă pe cât bătrâni umbla Vatcanii, ci az Câfi bătrâni a cum: parat Gh. Carauşul Şi câte cât anume. Şi apoi încă nu se pulea ca în răstimp de 20 ani să fie incaput Manailă să aibă nepot pe Islralie. | 
__66) Ce era un dafrân > Ceia ce se ceteste în zapi- sele munteneşti de moș mare şi 7105 mic, se zice în Mol- dova bătrân. Cum proprietatea veche răzeşuscă nu era divizata pe teren, de cât cel mult În vatra satului şi în Jirebiile ce vineau în dosul caselor, răzeşii isi stiau drep- „tul lor la pamint după spiță. - Primul desealecator al unui sat, a carui nume de mulie ori se prinde în aratările uricilor vechi sau se găsește în denumirea satului, stâpânea la început toată moşia. EI îşi facsa aşezare şi case pentru copii lui pe cari Îi însura ori îşi marita fetele. [au dacă - urmasii primilor Stapâui, ori cumpărătorii acelei mosii erau mai mulţi fraţi, veri, ori alte rude, aceştia tati formau bătrânii satului. Stabilitatea bătriniloi osI forma : t Du eru fixata. 

Se suprapun mai multe rânduri de batrini, daca în viata economică a acelui sat wmijlociau fa te “de a- 
cele, cari tulburau paşnica Stapânire. In ori i caz in
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mintea răzeşilor s'a făcut foarte adesea confuzie cu nu- 
mărul şi vechimea batrinilor, amestecând bătrânii mai: 
noi cu bătrânii mai vechi şi uitându-le chiar numarul 
câți erau. Şi cum în procesele de pămînt de după 1180 
s'a cerut în mod imperios prezentarea la divan a spi- 
telor de râzeşi, am avut prilejul de a ceti sute de ase- 
menea spiţe, care n'au valoare istorică de cât pentru 
3-—4 generaţii anterioare, nu îusă şi pentru începutul 
lor. Nimică nu împedeca pe atunci ca cu asemenea 
spiţe schiloade să se câştige dreptate, divanul judecând 
şi el după dovezile aduse în instanţă, 

Așa și la Vâteani. Cătră sfirşitul secl. al XVI s'au - 
Axat bătrinii cei 4: Mănăi/ă, Gurălată, Borcea, şi Ghe- 
orghe Vătcă. lu secl. al XVII proprietateu răzaşască se 
tulbură priu cumpărăturile mari ce a făcut Gh. Carău- 
şul, care a luat din 4 bătrini un bătrân și un sferi, 
iar răzeşilor le-a râmas 2 batrîni și trei şferturi. In 1699 
April 28 Arhire, ficior Stratului, nepot Cărăuşului vinde 
vel vorn. V. Costachi cumpărăturile bunulu; său din Vâi- 
cani (Roşieşti, Vâteani, III). In 1706 Iunie î Antioh Voda 
da o carte gospod în pricina acestei vinzari fiind pâră 
la divan rădicată de preutul Juverdian (Surete ms. XXI 
405). Odată întrați Costăcheştii în Vâteani au urmat o 
sumă de procese, cari sau încheiat tocmai în 1805 
Mart 20 prin o transacţie. Intre 1699 şi 1805 au fost 
stapâni aceştia: V. Costachi vornicul, C. Costachi log. 
Gligoraş Costachi clucer şi Matei Costachi spatar. Pe 
când Costăcheştii cumparau de la urmașii lui Gh. Cărăuşul 
moşie în Vâteani, Luculeştii cumpărau tot de la aceiaşi în 
Barboşi cu bhlizele sale, aşa că de la acest Arhirie Că- 
ră şul avem mai multe zapise de vânzare a moșiilor 
suie de pe Elan (pg. 202). 

In secl. al XVIII se face mai multe hotarnice ale 
Vâtcanilor şi reiese aceste întinderi: coasta despre ră- 
sării, spre Bărboșii pit. N. Cuza şi Maălăeştii spat Şer- 
ban Costachi 6260 stânjeni; coasta despre apus spre 
Roşieşti 6258 stânjeni ; fundul spre miaza noapte la 
Târzii a log. C. Greceanu 836 stânjeni; capătul din jos 
684 st. spre Bancovici şi Fauri. Reiese dar că moşia 
Vâteanilor avea o lungime de 14 klm. din creasta dea-
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lului Vladnicului spre Târzii pănă în Bancovici, şi de 
1500 m. din zare în zare. 

Chestia pusă era acum la măsurătoare, câtă parte 
aveu i lua spat. Matei Costachi? Ela izbutit sa dovedeasca 
că avea drept la jumătate din Vâăltcaai, socotind Vâtea: 
nii că îmblau pe 3 batrini, dupa ispisocul lui V. Lupul 
şi că dar avea de luat 7 kim. în lung. Cum însă moşia 
si Roşiecii era vecina pe lungul coastei spre răsăril cu 

“Vâteani, divanul i-a iucuviinlat să ia jumătate pe cur 
meziş, adică din coama dealului de la apus spre Roşi- 
eşti pana în "malca apei Vâteanilor, lăsând răzeşilor 
partea din pârau spre răsărit pana in hotarul Malaeşti- 
lor. Asemenea iinparţire pe latul moşiei, nu pe lungul 
ei, strică aşezarea satului, de vare ce vatra satului era 
iai mult pe malui drept al părăului ; şi atunci se face 
o transacție în 1805 Mart 20, dând lui Matei Costachi 
tot Bancovicii, şi nartea diu sus. „lar celalalt hotar ce 
este in sus până în capul moşiei Vâlcani cum și întreg 
hotarul moşiei noastre Bancovici, ce este pe pâraul 
Vâteani, care pe din sus sa hotarăşte cu parlea aceusla 
a noastră de moşie, iar despre apus să hotărăşte cu 
Puţenii cuapa a d-sale spata', ceo are luata cu schimb 
iar pe din jos cu mosia Faurii iarăși a d-sale spatar ce O are Inata cu cumpărătura“ (Roșieşti, Vâteani III, 26). Trausaclia o iscaleze 65 de răzeşi, obştea tuturor raze- şilor de Vâtcani din acel an. 

67) Schitul Vladnicului. Din trupul Vâtcanilor, ca- patul de la nord spre Târzii sa desprins o parte, care a trecut mai apvi priu vânzare în mâna lui Gh. Papa- dopol, răzeș din Vâtcani şi pe care soarta şi vecinata- tea de moşie cu Veniamin Costachi, proprietar în Rogşi- eşti, la iulesnit sa înveţe carte în Grecia şi să ajungă protesorul Saulescu, atât de cunoscut în mişcarea noastră cullurală din Moldova, de lu 1828 încoace. 
i Pe creasta dealului ce domina valea Idricilor, se inalța manastirea de leu, zisa schitul Vladnicului, loc tare şi bine ales de ochiul primului ctitor al lăcașului, logofatul Costantin Costachi. Azi schitul e dărăpănat, nu ni stta ete În catatiteaona e îuata Și a viaţa veche religioasă a maarili ” pagina frumoasa din atIior noştri boeri. Râdieat
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Schitul în stilul bisericilor ruseşti cu 3 turnuri, nu 

poartă de cât o mică inscripţie săpată în stâlpul de 

lemn în cuprinderea: „La 1246 (1738) | nuu durat a- 

ceasta biserica | la 1846 san acoperit a treia ourâ || de 

căminar Gh. Saulescu. - 

Aici e îngropat Gh. Săulescu, care a murit în Sept. 

1864, pe mormânt w'are nici o piatră, ci e un grilaj de 

lemn, rădicat acum în urmă de nepotii săi copii lui Ca- 

Sian Leca, cari cultivacu multa îngrijire moșia Vladni- 

cului. Mai este şi o altă piatră mormântală a unui egu- 
men grec mori în 17716 scrisă greceşte și românește. 

Data zidirei Schitului din 1738, se potriveşte cu a- 

ratarile boerilor din 1804 în anaforaoa data catra C. A. 

Voda Moruz, cari aducând scrisorile razeşilor spre intim- 

pinare la arâtările spal. Matei Costachi, zic: „Pentru 

Schitul ce este facut pe hotarul acestei moşii de moșu/ 

dmsale spătarului, cu livezi şi vii ce sint împrejurul lui 

ca sau stăpânit de stramoşii, moşii și părinții dmsale 

cum şi de dmsa şi dijmuește livezile ce sînt acolo.“ Iar 

Aa puntul 9 se aduce o scrisoare din 1797 Mai 6 a lui 

Chesarie Costachi ierodiacon, prin care da danie averea 

sa fratelui sâu spat. Maltei Costachi și-l îndatoreşte „ca 

inai întâi pentru un schit anume Vladnicul ce este pe 

moşia Vâteanii şi se afla cam stricat săl tocmeastcă, a- 

vând şi câligări cât vor fi de trebuiața schitului şi cu 

toate cele trebuincioase și făcănd pe fieştecare an de 

doaă ori praznic, unul la hramul schitului la 15 a lui 

August, şi altul la ziua sfinţilor Imparati Costandin şi 

Elena.“ După care scrisori au aratat d-lui spatar Matei 

Costache ca cât pentru schitul ce se pomeneşte prin 

scrisoare: de danie a fratelui dmsale „carele aste fa. 

cut de logofătul Costandin Costache stramoşul d-sale“ 

cu livezi, cu vii şi de la vremea răzmeriţei trecute au 

rămas paragina“ (Sf. Spiridon Roşieşti, Vâtcani II, 21). 

Gh. Saulescu a întrat stăpân în Vateani pe -partea 

spal. Matei Costachi în 1838 prin hrisov domnesc. 

68) Bancovici şi Fauri. Aceste 2 trupuri de moşie 

au avut aceiaşi soartă ca şi Vâtcani. Bancovici a fost 

trup din Vâteani și toți răzeşii din Vâteani aveau părţi 

şi în Bancovici, care era partea de câmp, In 1805 ei 

dau întreg Bancovicii lui Matei Costachi, numai ca să
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scape cu vatra satului. In -Fauri Matei Costachi era stă- 
pân prin cumpărătură. | 

In planurile ridicate ale Vâtcanilor, ca cel al lui 
Baiardi din 1843 cetim aceste hotară. Faurii la gura 
vaii Vuteanilor în Elan, în faţa locului Poşta Elanului; 
mai sus vine Bancovicii, ce să mărginesc la răsărit cu 
Malaeșştii, la Sud cu Faurii, la vest cu Seorţenii Puteni 
cu apă, la nord cu Vâtcanii, 

La 1647 Mart 16 satul Faurii era împărțit în 3 
părți: Maria, Raspopul Mihail şi Dămian Cioroiul; Crăs- 
tian, ficiorul Mariei dă danie partea lui din ' Fauri „te 
iaste pe apa Bancovicilor mai sus de Păşcani“ Mariei 
din Bancoviti (Ispisoace şi Zapise II, 9, 77). 

In 7268 luvie 8Gh. Juverdeanul,  mazil capătă carte de la Voda sa-şi stapâneasca părțile din moșiile 
sale de pe Elan, şi anume: Răncenii, Lungenii, Hank- 
sceni, Scorţeni, Copaceni, Stefenii, Voroveni, epeni, Guşiei, Deleni, Capşăştii, Vâtcani și Fauri (Uricar XX, 94). 69) Tupilaţii sat foarte interesant ca alcătuire 
etnică, căci e locuit de turdpmani orlodoxi, colonie a: dusa de boerii Costacheşti în secl, al. X VIII-a ; Tupilaţii au fost la început răzeși, caci incă de prin 1672 Luli î, găsim pe Lazar Moșuleţ dind danie Comis. Stefan Cer- chez părţile sale din Tupilați; în 1678 Iulie 15 face da- die Grozava câtră Sietan Cerchez; în 1674 lunie + vind Nastasia și Cristina lui Stefan Cerchez, în 1616 Mart 30 vind comis. Stefan Cerchez Paval, Maria și Gliga; în (679 Mart 17 vinde Stefana Edoaea iot. comis. Stefan Ce vchez.. [n 1690 Mart 3 Stefan Cherhez comis cumparase tot satul și ia de la domnul Cantimir Vodă hrisov de întâritura '). in 1765 Iulie 20 se râdică hotar: nica Tupilaţilor, care fusese daruita de Siefan Cerchez hinei sale Ancuţa. Se isca un proces pentru Tupilați în 1165 între Stefan Ruset, Manolachi Costachi şi Ion Pa- 

miam Eni partea Călugariţii Elisaveta, sora lui Ve- min Costache Mitropolitul. Ca amintire a acestei stă- Pâniri ai unei călugarițe, şi azi se păstreaza denumirea PE 
1) De comis Stetan Cerchez cf ş , 5 i 

7177 şi 7179 ără îtesti la Cătega Vi 56 232, cu doc, din 
lana 70129 compărând în Turbătești la Cărligătura şi în Uscaţi la Fălciw
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„la Călugărita“ via „Calugăriţei“ pe locul dir fata gurii 
Malaeștilor. În 1793 Oct. 15 calugăriţa Elisaveta face 
danie fratelui său de curînd numit Episcop al Huşilor,. 
satul Tupilaţii ; iar în 1796 lunie 6, Veniamin acum E- 
piscop al Romanului dărueşle Tupilaţii fratelui său vor- 
pie Şerban Costachi Negel. 

10) Băseşti. .Băseştii vin aşezaţi pe colina cea mai: 
înaltă a dealurilor ce despart basinul Prutului de al Si. 
retului spre Bârlad. La spatele sătului se întinde un po- 
diş cu păduri de caţiva Klm. patrali, care are 383 m. în- 
nălţime, în piscul cel mai înalt, ca să se scoboare la 
260 m. înălțime; iar satul vine el singur la 248 m. în- 
nălțime, ceia ce face câ biserica albă. mare şi frumoasă 
a Paseştilor să se vază de departe, din dealul Schiope- 
nilor, al Stanileştilor, în zarea orizonului spre sud, 
ochiul trecînd iute peste 14 dealuri şi mai bine, ce zac 
între Băseşti şi dealurile de la Prut. Pe cât de locuită 
e valea Jigaliei, pe atâta e de pustie toată regiunea cu- 
prinsă între valea lui Darie la nord, Tupilaţii la Răsa- 
rit, Gageştii la sud, Urdeştii sat şi târg şi Baseşiii 
la apus. In toata aceasta regiune de peste 15000 H. nu 
avem ca populație de câi 2295 suflete. ceia ce revine 
cam Î6 loc. pe klm. 

Din podişul Baseştilor pleacă pâraile Plopul şi Ghil- 
teni, cari se unesc în dreptul satului Urdeşti; apoi ceva 
mai jos primesc pe stânga Pelmoseni şi formează pâ- 
răul şesului care se varsă în Elan puţin mai jos de 
Paşcani, Şi cu un Klm. mai în sus de vărsarea Jigaliei 
în Elan. 

Cea mai veche amintire despre Basești o avem în 
uricul lui Stefan Voda din 1484 Ianuar 9 (pg. 231), prin 
care întăreşte lui Neagu și lui Stoica armaş frați cunm- 
părăturile ce le-a făcut ei cu 120 zloți în satul Baseşli, ju- 
mălatea din sus de la Bâlco Băsescul. Deci în 1483 
saltul Băseşti era întemeiat şi pare că Bâlco îşi avea nu- 
mele după sat, nu satul dupa proprietar. Schimbarile 
de mai .apoi facute în trupul Băseștilor vor sta în lega- 
tură cu această vânzare din 1484, Parlea de sus din: 
Băseşti va rămânea a fi boerească, iar partea, din jos 
răzeşască, suferind urmările unei atiogeri aşa de aproape 
cu boerii proprietari. Catră finele secl. al XVl-a juma--
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latea din sus a Băseştilor întra în mâna lui Nestor U. 
reche vornicul „precum uric şi zapisul acelor răzeși că 
la dat Benco Băsescul lui Nestor Ureche vornicul” aşa 
serie V. Ursache în 1732 (Surete ms. XX, 784). In ma- 
rele uric ce şi-a scos Nestor Ureche de la Radul Voda 
în 1617 April 16 se vede trecut la Falciu: „parte de 
“sat din Vladeşti pe Idrici şi din Baseşti în tinutul Fal- 
ciului“ (Surete și Izvoade II, 170). | 

Baseştii jumătatea din sus a trecut „apoi la Nec, 
“Ureche spatar; apoi a trecut ca zestre la măritatul fe. 
tei sal» cu A. Buhuş hatm; de la acesta prin zestre a 
“trecut la Maria Ureche stolniceasa ; de la care a moș: 
“tenit'o Vasile Ursache, care în 1732 Mast 20 o dă da: 
nie lui N. Jora 2 log. cumnatul sau. In zapisul de da: 
nie V. Ursache face istoricul moşiei Băseşti; „care acea 

„jumătate de sat de Baseşti imi este şi mie de la moșii 
şi strămoşii mei de la Nestor Ureche ce au fost vornic 
mare precum scrie şi uricul acelor răzeși de aice Benco 
Basascul, care lau dat lui Nestor Ureche vornicul, care 

"se adivereşte şi dintr'uu ispisoc ce are de la Radul 
„Vodă tot pe acea jumatate de sat de Basaști precum 
„au fost dreapta moşie a lui Nestor Ureche vornic pre: cum arată şi izvodul de împarțală a fraților, eându sau împărțit ei în de ei, cu moşii şi cu altele au pus şi a- cea jumatate de sat Băseşti în rându cu alte moşii 4 -Urecheştilor... ca întracel izvodu de impaărtare fraţilor santu și isealiturile fraţilor dlui Grigore Ureche, vor- nicul şi Neculai Ureche ve] spatar, i Nestor Ureche vor- Dic“ (Sucete ms. XX, 184). 

Dupa aceia V. Ursache se călugăreşte şi îşi ia nu- mele de Varlam Ursache, şi îl gasim în 1736 Oet. 20 că schimbă şi strica dania . din 1732, făcuta cumnatului său N. Jora. şi o da lui Scarlutachi Costachi biv vel comis "vărul lui, pentru motivele ce le arată, ca Jora N, pen- tru a scăpa de sarcinile puse d. a-l câula pe el și a-i servi ceva din venitul moşiei, la înşelat ca pe unul ce trăia departe la Râşea, că razeşii” “au ridicat cu jalbă că slrămoşii lor au râmus pe Nestor Ureche si i-au stricat dania. Mai mult incă N. Jora căutând “moşia oăseștii pentru sine au ridical pâra la răzeşi ca pe ne- “drepl cauta el moşia, nefiind razaş cu ei, şi ca darei
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au să întoarcă ceia ce a dat lui V. Ursache. Şi cum pe: 
atunci numai prin danie putea îutra un streiu în cau- 
tarea şi stăpâuirea unei moşii, N. Jora a îndemnat pe 
V. Ursache sa-i facă zapis de danie, şi dânsul iza da 
ce-a ii preţul moşiei „şi nica trimes şi zapisul scris de: 
acolo ce vazându câ se apucă de plata i-am dat zapi-- 
sul de danie şi cerându-mi iarăşi ca să iscălese de cind: 
eu um fost mirean şi sa pui văleatul de când trâiu sora 
dmsale“ (Surele.ms. XIX. 168). 

lo asemenea împrejurări Varlam Ursache egumenul 
de la Râşcu schimba dania câtra Scarl. Costachi comis. 
în faţa Mitropolitului Autonie. 

Costăcheşiii întrase stăpâni şi în Baseşti încă din 
1676 Mai 9, ciud Gavril Costache capată danie jumătate 
din batrinul Herie ; dar această parte a fost data danie. 
unui ficior al san laţco ; şi tocmai în 1729 lunie 15 lor- 
dache, hul lui laţeo, vinde dmsale lui Scarlatachi Costachi. 
fiul Lupului Costachi, nepot lui Gavriliţă Costachi vornic.. 
Dania lui Vailam. Ursachi a mărit partea lni Sc. Cos-: 
tachi cu jumătate din Băsești. Slapâu pe Băseşti el îşi 
face o hoturnică în 1742 Iulie î, sidicula de Aposlol Ne- 
grea câpilau şi scoate ca Baseştii în curmeziz latura de: 
răsărit din hotarul Şarhacanilor până la Ghilteni cu- 
prinde 1940 st; curmezişul prin mijlocul moşiei cuprinde 
1115 st., iar latura despre apus din hotarul Petricani- 
lor (Gura Îulricilor) păua îu Carpeşti 1561 sl. şi i se alege 
partea boereas+a, pe jumătate adică 680 si. la apus, 858 
st. la mijloc și 6920 st. la rasarit (Surele ms. XIX, 173). 

După 9 ani, în 1754 lulie 15, Scarlatachi Costachi. 
clucer mai cumpără cu 10 lei 10 păminturi din Băseşti: 
din partea de jos de la ficiorii popei lui Ion Calul, ne- 
pot Cârnianului p(pg. 238). In zapisul de vinzare se fuce. 
amintire de uricul lui Alex, Lăpuşneanu din 1560 Mart 
$ (pg. 233), în cure Vodă întăreşte lui Vitolt comis 3 
cumpărături, uva facută cu 160 zloți la Gura Salcii în 
pustiu să-și faca sat, alta la Buhuşeni la Tigheciua 5-a 
parle cu 60 zloți şi o viecua palra parte din Băsești 
de la Dragoman de la Baseşti cu 73 zloți „care acea 

vie a faculo singur Dragoman cu mânule sale,“ o alta 
vie cumpaărala de !a Petre cu 90 zloți şi un ligan rob- 
Ghimon cu 73 zloți. A patra parte din Băseşti, din ju--
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mătatea din jos, cuprindea 40 de pămiînturi a 24 stâuj. pământul, adică. 960 st. (2140 m). Răzeşii vazindu-se strimtoraţi încep procesele şi scol diferite zapise şi urice, Ca să arăte că li s'au luat pe nedrept trupuri de moşie ca Detcani, Ruseşti. In acest timp moşia boereasca !rece prin zestre la lamandachi serdar, care mai cumpâră în- tre 1760— 17162 cu diferite Zapise, aşa că în 1164 işi face o nouă hotarnică, verificând pe a lui Apostul Ne. grea din 1742. Razeşii incep proces, dar pierd cauza în * 1167, şi zapisele lor se rup, găsindu-se unele plasto: grafii, altele drese. Iar în anul 1824  Joerul hotatnie Andronachi Donici log. hlizind parlea răzeşaseaă, a gâ- „sit că cele 394 falci râmase răzeşilor cuprindeau spre apus 925 st. spre răsarit 200 sl., din . hotarul Carpeş- tilor pe din jos pana în hotarul lui Costin Catargiul, iar alle 2 măsuri prin mijlocul moşiei 334 si. şi 268 st; sau în mijlociu partea răzeşască avea 332 si (7140 m.). Ea mergea pe 2 batrini fuste si Bălan. Batrinul Bustea se îÎmparțea în alţi 3 batrini Coatu, Chichila şi Roman; je batrânul lui Balan în alți 2 bătrâni Bălan şi Lazor. In Baseşti gasim stapânind multi răzeși din Harbuzi și Şulete (Surete ms. XII, 493). Andronachi Donici log. a fost “dat ţidularul pe nume de răzăşii lui Gavril Chichiţa, căre murind fară veste wa apucal a le da ră zeşilor țidulele, ce formau pentru ei titlu de proprietate; ŞI de acela în 1829 Maiu 27 acelaşi Andronachi Donici log. Scrie isprăvniciei de Falciu să oblige pe clironomii lui G. Chichița să le dea ţidulele la răzeși (Idem: 500). „_ Băseștii au trecut apoi la Alex. Ghica, tatăl lui Gr. Ghica Voda, şi azi e propristatea d-lui Emil Zane, care cu atâta bună-voinţa mi-a pus la dispoziţie toate actele spre copiare Şi consultaţie. D] Zane este primul ate al gre, înca din 1886 a crescut în mine curiosi- ta a S u i slavone și indirect a contribuit. la tol mâneşti Ica pana acum pe terenul istoriografiei ro- 
moșiei poiricea. Moşie fara sat, intrind azi în trupul IOȘI Șulor. Chiricea sa numit înainte Beneştii ȘI Şi-a luat Hume de Chiricea de pe Chirice cavit tatal 1 Stratul Chirice din Bogheni, sat pe Idrici. care în >» iulie ă (Surete ms. XIX, 111) s'a judecat cu Darie
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cel Negru Curteanul pentru părţi din Bogheni, Serbă- 
cani şi Puteni. In 1640 April 8 Chirice capătă danie de 
da Paraşchiva 12 prajini loc de prisacă şi vie în 
Drăguşani din; pădurea meree ; lot odată cumpără 
de la Nica nepot Hrinei un alt loc de prisacă şi vie 
în Draguşani în pădurea meree (Surete ms. XIX, 425). 
Chiricea cuprinde podişul ce pleacă. de la Şerbacani în 
sus, fundul văii; se coboară apoi. în apa Idriciului şi 
lrece încă dincolo de Idrici. Hliza aceasta de pamint 
„mai multă cuprindere nu are de cât o coastă de 
dumbravă, ce este despre răsărit, care se pogoară 
«cu linia în apa  ldriciului şi e trecătoare de vite (Su- 
rete ms XIX. 109). 

In 1773 Noem. 10 Gh. Costachi prin scrisoare da 
danie nepotului său lordachie, zapisele Chiricei cu dum- 
brava şi cu vad de moară în apa ldriciului „precum ca 
eu de a mea bună voe şi mare bucurie cu care D-zeu 
ne-a îuvrednicit a ne: bucura cu uşurarea cu care au 
ușurat D-zeu pe dumneai sora noastră Ileana,-cu un 
cocon şi primind d-lor ca să botez pe iubitul fiul dumi- 
lorsale“ (Surete ms. XIX, 159). 

La hotarvica ridicata în 1794 luni 24, se arată a. 
ceastă întindere, care cade cu lungul în sus şi în 
jos ; latura de răsărit se megieşeşte cu Tupilaţii şi cu 
Dumeştii şi are 101 fune (2920 st.), fundul spre nord 

la Idrici 25 fune (480 st.), latura despre apus alăturea 
cu Bogheni 86 fune (1720 st.), latura de sud alăiurea 
cu Şărbăcani 31 fune. (620 st.). Socotit Chiricea cuprin- 
dea în 1794 o întindere de 51 Ha.. In hotarnica din 
117185 Noem. 7 (Surete ms. XIX, 171) se schimbă în 
ceva mărginile. 

12) Şărbăcani. Azi moşie fară sat pe valea Şarbă- 
cani, formată din văile Bogheni şi Chiricea, mai în vale 
de fântâna lui Gh. Popa ia numele de râpa lată. iar 
mai în jos de valea Pelmoasei şi se uneşie cu părăul 
Baăseştilor în jos de Urdeşti. | - 

Șărbăcanii a fost sat, a cărui hotarnică ridicată de 
lord. Lambrior b. v. pah. în 1784 Noem. i îi dă aceşti 
locuitori: Lupul Slivneanu, Gavril Bratociveanu, V. 
Zotei, C. Zolei, D. Iorga, T. Foce, Pr, Stefan, Ilie Dia- 
conul, Pahomie Focea, I. Vlasă, I. Rotaru diac, N. Sa-
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vescu, D. Boeman, pr. C. Savescu, Gh. Soronarul, în 
total 15 locuitori. Satul şi moşia îmblau pe 3 batrini: 
Tomşa, Doda şi Onaca, cuprinzind fiecare bătrân câle 

„463 stânjeni. La râsarit moşia se lovia cu Mărciogenii, 
la apus cu Baseştii, la sud cu Pe/misana, iar la nordev 
Beneştii ziși și Chirice. Curmezişul moşiei capatul de 
răsăril era de 1631 st., capatul despre apus 1952. Cut 
părator în aceasta moşie la 1784 era Costin Catargiu 
b. v. spatar, caruia pe zupise i s'au ales 496 stânjeni 
(Surete ms. XIX, 117). i 

Şerbacanii au şi o hotarnica mai veche din 18 
April 29 (Surete ms. XIX, 174) facuta de A. Talpeş 
vornic de poarlă, care arată ca din trupul Şarbacanilor 
s'a disprins Chiricea. Latura de rasarit pe drumul nou 
al Brăilei pana în Pelmeşani 90 funii, 11 slânj. 5 palme 
(1811 st.), iar capatul dinspre apus din Pelmeşani pe 
lângă Basești pâna la Radiul Boghiului 87 fune l5 si. 
4 palme (1755 st). Hotarnicii alesta ca îmbla tot pe 
3 batrini, dar numele lor e Onacă, Tomşa și Arseul 
(în lor de Doda) avind fiecare batrân câte 603 stânjeni. 

13) Ploeştii sat dispărut; îşi avea case acolo pe 1131 Stefan Bâzgul şi formau acelaşi trup cu Chirice, 
umblând pe 2 batrâni; Darie și Obreja; din Darie se 
irag al de Chiricea, cari au dat naştere la trupul Chi 
ricei, iar din Obreju se trag al de Benea, cari au dat 
vaștere la trupul Beneşii, . 
„In 1781 hotarnieul Talpeş da ucesle hotară Ploeş 
tilor : „Ploeştii merg în sus pănă. se lovesc cu hotarul 
Vâlcanilor şi spre răsarit pănă îu zare și în jos până 
in Radiul Breazului, unde este casa lui “Stefau  Bazgul și livezile lui, adica 117 stanjeni de-a curmesisul moșiei“ (Snrete ms. XIX, 174). | 

14) Pogăcenii. Nu cunosc începuturile acestui sat către Sau surpat de muli, ramânind mosie fară acaret 
ȘI Stearpa. Asupra acestei moşii a tost o lunga debataţie 
la divan prin 1814 sau 1820 în următoarele împrejurări; 

prietari în Pogaceni erau frații Buşila, iar dupa 1812 au ramas în Basarabia. Ei împrumutase de la câminar 
Sa Sarba lasând vichil al său pe V. Coroi pah. care 
" a se încaseze peste 10000 lei de la drepți debitori. 
“urind Gh. Șarban, ginerele lui ban GH. Cuza sileşte
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încasarea banilor si vinde prin licitaţie moşia Pogăceni 

şi Ploeştii cu 5025 lei vorn. lordachi Catargiu în 1815. 

Dec. 8. Din desbaterea procesului se vede că Pogăcenii 

se mai chemau şi Aldeşii şi că toata moşia avea 255 st. 

în curmeziş (Surete ms. XIX, 121, 413). 

Se vorbeşte de Pogăceni într'un ispisoc a lui Ste- 

fan Voda Tomşa din 71125 (1617) întăritură pe a treia 

parte din Aldeşti, ce se chiamă şi Pogăcenii (Surete ms. 

XIX, 498). 
15) Fâstâci. In hotarnica lui Si. Popăscu vornic de 

poarta din 1761 se alege trupul Fâstâeilor şi al Cărâmboaei 

despre Pogăceni, cari erau ai lui C. Talpeş vornie de” 

poartă; amândouă acestea erau întrun hotar pe valea Ela- 

nului; la apus se megieşiau cu Şarbăcanii, la sud cu Săpo- 

teştii, la nord cu Pogăcenii, la răsărit cu Tricoleştii şi 

Sârbii avind în curmeziş 1177 st. la ațus, și 1190 st. 

la rasărit. Hotarnica lui St. Popascu e verificată în 1116 

Iunie 9 de Ursachi Porcescul, care găseşte 62 funii la a- 

mîndouă capetele (1240 st.), stapân acum fiind lord. 

Badros. Divanul crede în 1776 Noem. i că Fâstâcii nu 

e sal deosebit de Cărămboaia, ei esle tot din Fastâci. In 

1814 găsim stăpân în Făstâci pe lorgu Gociul, care în 

luli 6 îl vind lui Iordachi Catargi vornicul cum şi o 

parte din Pogăceni. Incă din 17186, cînd moşia a tre- 

cut la Buşilă, prin hotarnica lui C. Stăncescu vornic 

de poarta se fac amândouă aceste moşii Fâstâcii și Po- 

“gacenii un trup. sub numele de Pogăceni şi da acesie 

laturi: capatul despre răsărit 1884 st. mijlocul 1116, 

capătull despre apus 1060 st. In Pogăceni erau răzeși 

Focea, lorest dichiul Episcopiei de Huşi, Gociul şi Buşila. 

16) Valea Jigăliei. Cel mai frumos afluent al Ela- 

nului şi cel mai însemnat prin: aşezările de sate. este 

negreșit apa Jigăâliei. Pe cat valea Elanului e pustie de 

sate prin această regiune, căci satele sunt departe unul 

de altul si mici, pe atâta valea Jigaliei e stup de oa- 

meni, caci sint nu mai puţin de 7 sate, toate răzeşeşii, 

pe aceaslă vale şi vâiugile, ce dau în ca. In tund de 

tot Tamaăşenii cu 760 suflete; la 300 m. distanţă în Jos 

vin Dodeştii cu 1180 suflete, cel mai des sat în case; pe 

coasta apusană vine apoi Ţiful (Scripţăneştii) cu 500 su- 

fete. Micleştii pe altă vâiugă cu 52 “suflete; tot pe 
9
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aceiaşi eoastă vin Răşeanii cu 974 suflete; în vale de tot vine Jigalia cu 423 sufieie, iar la gura Jigăliei pe dreapta vin Giureanii cu 339 suflete. In total astazi tra. esc pe aceasta vale 3528 suflete, cu vadilă creştere pe fie-care an pe o Suprafaţa de circa 36 klm. p. luind că valea Jigăliei are o lungime de 12 klm. Şi 0 lărgime în medie de 3 klm. cu vaiugile sale, ceia ce revine la o densitate de 98 locuitori pe klm. p. Nu putem da etimologia cuvîntului Jigălia, căci ori e numele unui om, care a dat nume văii, ca şi Moisiia, Dumitra, Bujor, ete., ori eo porecla cu înteles în slavonă, tulpina fiind nr de la e%6, %HraTH, a arde, urkun, arzător, %HPâtc, ascuțit ; deci Jigălia ar însemna Arsura cum avem tot în judeţul Falciu in parlea de nord spre Râpile lui M. Cogaălniceanu. Iar XHPdanHnua înseamnă maşina de ars (prajit) cafea. In adevăr nu e lucru rar ca pe asemenea vale a Elanului, unde intâlnim atitea „Vi seci“ să se fi dat și un nume de Jigalie la o lo- calitate, după care sa se fi denumit apoi şi apa (Surete ], 244). Numirea e strâveche și apare în cele mai vechi acte slavone. 
Aspectul vaii e încîntător. De ie scobori cu lrasura din dealul Băseștilor în Tamaşeni, ai vederea oprita de cotul vaii spre Giurcani, şi spre Tiful; ce! mai frumos colt de văzut valea e din dealul: Harbuzailor deasupra Jigăliei, venind dinspre Şulelea. De acolo ai vederea u- Supra întregei vai, cu toate coturile sale. Satele stau: presarate ca livezi şi poene, între care apar brazdate acoperişurile cu stuh, astazi impestriţate ca tabla rosie: Jar dealurile din fată sînt ca nişte Covoare în fel de fi] de culori, după vrednicia Şi hărnicia Omului, care cultivat şi a lui D-zeu care a dat sau nu Ploae li vre- me. Când e seceta le prinde jalea de atita hirosală de mMuucă omenească, iar cînd e belşug e mai mare dragul să priveşti ogoarele zinăâlțate de darul lui D zeu cazut pe munca istovitoare a omului, 

Tămăşenii. Existau ea sat înainte de 1495 sub numele de Tămășel, cum celim în uricul Dodeş- „tilor: „un sat pe Jigalia, anume Dodeşitii iai in jos de Tămașel (nomniie Tamziutaa, pg. 184). Deci forma ve. che a fost Tămaăşel, de la care a luat naștere satul de
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azi Tămăşeni. Răzeşii şi-au urmal stăpânirea din neam 
în neam, cum le arată spiţele lor, întocmite mai târziu 
cu prilejul proceselor la divan, ca acela a neamului Tă- 
lăbir, avind de tulpină pe Ionilă Tălabir, stapân pe 950 
slânjeni din Tămaşeni, partea răzeşască, întru cât prin 
holarnica satului Tamaăşeui din 1766 Noembre 20, ra- 
dicată de Lupul Costachi vornic și de Antohi Luţă 
vornic de poartă, moşia Taâ.năşenilor se împărlia astlel: 
în parlea din sus de la Cărpiţi -sat în jos de Basești 
pe alta vale, —în jos spre “Tamaşeni 330 slânjeni s'au 
scos a ban. Scarlatachi Costachi, cumpărâtură de la 
răzeși ; de aici îu-jos s'au scos 250 stânjeni partea ră- 
zășască a lui Evachi Talaghir pană în hotarul mănăs- 
lirei Floreștii de la 'Tutova,. care parte a mânăstirei Flo- 
reşlilor era tocmai jumătate de moşia Tamaşenilor după 

ispisocul de danie de la Vasile Vodă Lupul, adică toc- 
mai 580 stăvjeni (Surete ms. îă, 141) o 

Nu posedăm actele Floreştilor spre a vedea mer-. 
sul proprietăței; din hotarniea însă din 125| Ol. 20 

(1149), radicata de Apostol Negrea b. v. capilan, și din 
mărturiile răzeşilor batrini la acea vreme, ca Arhirie 

Placintă, Timofli Chichiţă şi alţii, cari „aşa au dat samă 
cu sufletele lor, cum așa. au apucat din părinții lor că 

acel Enachi să fi fost șazător în Tămâşeni, cari i-au 

aratat şi locul unde i-au fost casa şi via în Tamâşeni, . 

Și ca acel Enachi ne mai putând purta nevoia pâmân- 
tului, având în potriva pe Crasteu vornicul care a că- 

zut cu niște slujbe asupra 'Pâwmăşenilor au cuprins satul, 

ȘI au fugit în ţinutul Hotinului, unde au şi muril.“ lar mai 

pe vrmă cu scrisorile lui Enachi:a eşit un Corlal Ja di- 

van cu Crăstea vornicul si Pa rămas pe Crăslea vorni: 
cul şi Ya scos din Tamaşeni, dar o bucăţică de loc tot 

a rămas a Craslei, care acum o tine mânăstirea Ploreş- 

tii aleasa și stălpita“ pg. (238); “din toale acestea reiese 

că inainle de Vasile Voda a lrebuit să fie pricina între 
Corlat uriearul şi Crăstea vornicul, întru cât ma! apol 

parlea lui a fost afierosita man. Floreştilor supt Vasile 

Voda. , 

In trupul 'Tamăşenilor mai erau aceste selişte : 
Huriti, Țeteşti, Urdeşti, Borşani și Burleşti, dar propri- 

elatea în ele era nealeasă, toți fiind traitori în Tăma-
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şeni „iar celelalte sileşte le-am tras şi acelea, dar niti 
o alegere nu am putut face, că încă siliştile cari unde 
se impreună, nu au putut fi, nici câte câţi balrâni sint 
intr'o selişte. căci aceste seliște merg tot una de alla 

„printre dinsele iar hotar nu-i pană unde să sfârșesc. 
toate“ (pg. 237). 

In toale aceste selişte era proprietar Crăstea vorvi: 
cul, care le-a luat din cauza neplaţii dărilor la vreme. Cum- 
părator a întrat apoi vornicul Lupu Costachi, care a zeciuil 
pe săteni „atâta s'au putut adeveri ca după ce au cumparat 
vornicul Lupul acele părţi din acele sate au trimes în 
acel an de au zeciuit pe toți. iar dupa aceia dmlui nu 
au mai zeciuit fiind toţi oamenii dmsale şi ei încă.au 
fost a dumisale (pg. 236). De la Lupul Costachi vor: 
nicul moşia a trecut prin moştenire la banul Scarlatachi 
Costachi. - 

Cumparator în 'Tamășeni a mai fost un Tatar 
lorga Gelepul, care fiind silit'a merge la pământul său a lasat hartiile pământului la o mânăstire şi supt M. Voda Racoviţă îu domnia dintaiu le-a fost cumparat de la calugari vornicul Lupul Costachi; dar în toate aceste timpuri şi răzeşii şi-au utmat stâpinirea pe partea din mijloc în lârgime de 230 st. (557 m.), cum afirmă ră: zeșii supt jurămiat „iar ei au dat samă cau stapânil şi „au avul vie şi pomi din moşi din strămoşii lor şi o bi- serică foarte, veche de la stramoşii lor;“ tot asa şi Bal: lag nepot lui Corlat afirma ca-i șlie moşinași din neam, în neam. | ” 

Tamăşenii îmblau pe 2 batrâui a 195 stânjeni fie- care, cum arată spița Talagireştilor : Vasile Zorilă zis şi Schiopul şi Ioan Tălaghir (Surete ms. IX 525) D re. lanachi Talaghir batrinii Spun în aratarile lor ca cum: părind vornicul Lupul Costachi pe la 1705 iumatat din Tămaăşeni de la calugari după zapisele lui lor a Gelepul tătarul „au trimes de au adus pe lanuchi Talăbir ia că-1 răzeş diutr'aceste selişte si au mers de i: pă bip locul şi din poronea vor. Lupul să-i zaciui „au aratat Aaa ri _a Ă ] zăciuiască în acel an; al fi zis acel Talabir eatra vornicut Lupul : la-i-ar ŞI lui au nu ia da? Ar fi zis vornicul Lui ul ei Și i-a da cu banila ce are. caci acel Talabi alea era 2 . a pălA | i “ ” ră 
trăitor peste Prut, aralânduii ŞI aceasta că e] aici nici
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caru nici boii nu are „dar nici el na mai slătut să ia 

dijma și s'a dus la casa lui; care acest Taălabir dau 

samă toți că aceştia sint neam şi cu dinsul“ (pg. 237). 
18) Dodeştii. Satul exista în 1495, căci în acelan 

Stefan Voda da din laşi 2 urice, din cari unul vorbeşte şi 

de Dodeştii pe Jigălia. La 4 Febr. 1493 Stefan Voda 

intarise lui Toma Salce, fiul lui Ivaşeo Tricolescul, cum- 

părătura ce a facut cu 70 zloți tătaraşti în satul Salcea 

pe Elan, între Gafoane şi lonaş Tricolescul de la nepo- 

ţii popei Scolofendia şi Dragomir (Uricar XVIII, 71). 

Tot aceşti urmaşi ai celor 2 popi, lon Buz şi sora lui 

Dragălina, nepoţii popei Scolofendia, cum şi Lon fiul lui 

Vasilie împreună cu verii lor Petre Ghiltu!) şi Muşa, ne- 

poţii lui poja Dragomir, vinduse la 3 Febr. pentru 

100 zloți satul Dodeşti pe Jigălia la următorii cumpă- 

valori:  Pitiul, Petre, Dragâlina, fraţi; Toader şi Ni- 

coară veri, şi lui Negrila Medeleanul unchiu (pg. 185) 

„EA ceae na %urzait Hanavk Aoaeipin, TA Bă Ilea  no= 

vuke Tamara,“ 

Ca sa existe un sat Dodeşti cu forma în plural în 

1495, arata că a trebuit să treacă cel puțin 2 generatii 

sau trei, între acel Stefan, care a trăit pe acolo, „TA 

sea Ijlebans „şi vânzatorii din 1495. Cum însă vinzălorii 

din 1495, erau nepoți celor 2 preuti : S:oloteudie şi Dra- 

gomir dacă ei mau întrat aici ca cumpărători, urmează 

ca Ştefan a fost părintele, ori socrul celor 2 preuţi şi 

deci străbunicul „np'EnptaEaz“ vinzătorilor din 1495, şi 

că dar a trăit pe valea Jigăliei ceva înainte de 1400. 

Cumpărători în Dodesti întră de odată 6 persoane, car! 

toate dau 100 zloți. Voda are grija să împartă satui 

Dodeş:i pe părți „ăan Aa scr HM Tor cEA9 Hă VETHBH WAcT 

iara sa le fie lor acel sat pe 4 parți.“ Aceste părţi aşa 

împărțite de Stefan Vodă vor forma pentru urmaşi bă- 

trinii Dodeştilor: o parle ptAna. dder” să fie celor 3 

fraţi Pitial, Petre şi Drăgăliva ; altă parte „Apsraa dac 

sa fie lui Toader singur pcamons“; a treia parte „TpeTa4 

  

: ă ă şi azii j ăii Ghelţeni, ce 
. 1 Numele Ghelţu se păstrează şi azi in denumirea văii , 

Vine la răsărit de lu şi Le uneşte eu valea Plopului pe care e asezet 

satul Băseşti, în dreptul satului Urdeşti. Pe dealul dinspre răsărit vine ru 

mul vechiu al Brăilei, de care se vorbeşte şi în actele Băseştiior şi în ale 

lăgeştilor din 'Putova,
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var“ să fie lui Nicoară Singur „camoms“ iar a palra parte „uerepaTa4 uacr“ sa fie lui Negrilă Medeleanul, un: chiul lor. 
De | Urmeaza dar că Negrila Medeleanul a mai avut d fraţi, pe părinţii nepoților sâi, ce erau veri între ei, și că dar Medelean batrinul era bunul tuturor cumpărăto. rilor. Medeleni se găsese în arhondologia veche încă de prin veacul al XV-a, şi şi-au legat numele de atâle sate Medeleni în Moldova. | Dintr'un perilipsis de acte ale Tifului şi Dodeştilor, ce le-a arătat la 1773 Searlatachi Costachi fiul banului Scarlatachi Costachi reiese ca-cu vremea proprietatea sa amestecat foarte tare în aceste selişte, şi că chiar Dodeştii nu erau socotiți de cât ca o seliște pentru  hotarnica Tămăşenilor din 1766 „Și osăbit pe din jos de Tama- şeni iai esle o selişle ce-i zie Dodeştii, care nu-i în, pri: cinile acestea“ (pg. 237). In acest perilipsis cetim că în 1677 Aug. 11. Armăşoaea jupăneasa lui Caraiman Ar- mașul cumpără din trei batrini unul, de la Floarea şi Chirvăsia, feutele Magdei, nepoate lui Andrieş, străne- poate Drăgălinei, sora lui Piliul şi Petrea din 1495, Deci proprietatea a curs liniștit şi ca pentru urmaşi a 4-a parle din Dodeştii din 1495 ce a fost data în sama celor 3 fraţi, a devenit 3 batrini ; Pitiul, Petre si Dră» gălina. In 1687 Febr, 25, fetele lui Caraiman armaş, ind lui Lupul Costache vel spatar partea cumpărată de a Floarea şi aşa întră ostăcheşiii si a i (Sur 

ms. IX, 173), neș A n Dodeşti (Surete 
Răzeşii diu Dodești păstrează o spiță de neamuri legându.se toți razeşia de Andries urmaşul Dragalinei. EI ar fi stăpânit 794 stânjeni, cai cuprindea moşia Do- deştilor, de la Tămaşel in Sos pe Jigalia. Andrieş a a- vut 3 copii: pr, Mereuţă, Boboc şi Stahi stărp, fecare “stăpânind câte 264 st. 5 palme pol, Bobot a avut la rindul lui trei copii, Vasile, Irodia şi Artene stapanind fiecare câte [76 st. 3 palme şi 9 palmace, întru cât ta- tar lor Boboc a cumpărat și partea lui Stahi. Preutul Mereuta din contra a avut 7 copii, impărțindu-si pămin- tul la toți li-sa venit numai câte 37 st. 6 palme si 5 parmace (Surete ms. IX, 19). | Unind masurile Tămaăşenilor cu ale Dodeştilor
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reiesă că din fundul văi, din hotarul Cârpeştilor în jos 
aceste 2 moşii cuprindeau 1954 st. (1160 Dodeştii şi 194 
Tămășeni) sau 4357 metri în jos spre gura Jigăliei. 

19) Țiful (Seripţanești). In hotar pe lungul moşiei 
adică din zare în zare moşia 'Tifului îşi dă coaste cu 
moşia Dodeşiii. Raăzeşii din Ţitul  wau acte vechi, ci 
toli se sprijină în stăpânirea lor pe holarnica lui Vi- 
araşcu Canţir vornie de poartă din 1783 Febr. 2 (pe. 
181). Şi răzeşii şi boerul Searlatachi Costachi chemați 
fala la hotărit afirmă că scrisori nu sînt „dar de or şi 
îi fost s'or fi prăpădit de întâmplările vremurilor“ iar 
răzeşii au zis „scrisori nau căci sau prăpădit din pri- 
cinile robiilor şi a răzmeriţelor.“ 

Atâta a putut arata Scarlatachi, un suret facut de 
Evloghie Gh. dascal de pe un ispisoc a lui Gaşpar 
Vodă din 7198 Ghenar 27 (1620), care ne spune că 
înainte de 1600 stăpânia în Scriptaneşti unul Borcea, a 

cărui ficior Mihăilă vinde în 1620 cu 20 taleri partea sa 
„de moşie lui Pacurar diac, nepot Sarbului. La 1783 o- 
riginalul ispisocului nu exista, nici alte acte mai vechi. 
Razăşii s'au pus dinpotrivă aratărilor acestui ispisoc, zi- 
când că acel Mihalache Borcea n'a stăpânit în Soripla- 
neşti. Evloghie dascalul era un traducător prea serios, era 
oficial, şi nu putea talmăci nici în mod falş, nici urice ră- 
suflate. Dar razesii voiau să jure asupra acestui fapt şi 

Vidraşco Canţir i-a oprit şi i-a silit sa se împace „ca 
să nu se facă vre-o încăreare de suflet“. | 

Nu putem şti dar cine a fost acel Scripțan, care a 
dal nume satului Sripțăneşti. Costăcheștii întră însă 

în 1701 Mart 19 (7909) stăpâni în Tiful prin cum- 
părătura ce face Lupul Costache vel spatar de la An- 

drei, ficiorul Cristioaei din Tiful (Surete ms. IV, 510). 
Se zicea dar pe la 1701 Tilul unei alte hlize, pe care 
şi-a facut case Ţitul, tatăl Condrei, buna lui Gligorie, 
căci îşi vinde şi el în 170% Ghenar 27 parlea a Lu 
Țiful „ce să numesc din vechime Scriptăneşiii, to pa 
pului Costache. vel spatar. O sută de ani sa jupla dn 

gura irăitorilor pe acolo numele de Țiful cu cl ce 
Scripţaneşti, caci dacă în 1704 nepotul lui iu di 
te zice Țitul, care din vechime se numeşte Scriptăneșiii, 
hotarnicii din 1783 înca zic „moşia Seripţăneștii, cei zi- 
ce acum Ţiful.“
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Hotarele Ţifalui în 1783 erau acestea: curmezişul 
moșiei plecând din marginea din jos a Dodeştilor la ra- 
sarit pănă la casa Beşleagăi 18 funii sau 360 stânjini 
(802 m.); iar de aici în jos pană în hotarul Micleştilor 7 
funi sau 140 stânjeni (312 m.); iar lărgimea Micleştilor 
este de 14 funii adica stânjeni 280 (6924 wm.). In total 
dar Scripțăneştii cu „valea ce se numeşte Țiful“ şi cu 
Mieleştii cuprindeau 780 st. (1738 m.). 

Lungul moşiei mergea coaste în jos cu Rășcanii, 
pănă la Biserica lui Scarlatachi la capul tălpei din sus 
261 st. apoi spre pădure în fand 1060 st.; sau peste 
tot lungul Țitului cu Mieleştii 1320 st. (2948 m.) Fun. 
dul moşiei spre apus prin pădure despre Stoişeștii lui 
Matei Costachi 620 st. (1382 m). lar lungul moşiei spre nord alăturea cu Dodeştii 740 st. (1650 m.). Curmezişul prin mijloc a eşit 810 st. (1806 m.). 

Socotind suprafaţa vedem ca Tiful şi Micleştii cu- prindeau în 1738 o intindere de 376 Ha. 4958. Din a- ceasta întindere același boer hotarnic a scos partea lui Scarlatachi Costachi 100 stânjeni în curmeziş pe 4 puncte pe o lungime de 1327 stânjeni, adica 51 Ha. 126177, şi de oare ce el era și proprietarul Râşeanilor i S'au dat partea la marginea din jos, aşa ca s'a lărgil curmezişul Raşcanilor cu 100 st. din Titul, a căreia largime s'a ingustat tot cu atita, ” Costăcheştii stapâniau în partea aceasta a Elanului următoarele moşii: Micleșlii, Titul, Tâmaşenii, Basestii, Jigalia, Broştenii, Râşcanii şi Doudeştii, în care a intrat ca cumpărător spatarul Lupu Costachi, apoi banul Scar- latachi ȘI mal pe urmă fiul său Scarlatachi Coslachi. (Upisul Tifului, Surete ms IĂ, 177). 80) Micleștii au fost incorporaţi în hotarniea Tifu- lui (Scriplâneştii) Şi deci nici ei n'au hârtii altele de cât ale Tifului. Cum Micleştii vin în jos de Titul, şi cum banului Scarlatachi Costachi i s'au dat 100 stânjeni din . marginea din jos a Tifului, urmează că trupul Micleş- julor din Seripțaneşti a fost suptiat cu 100 st, alăturată : can i, rămîn: j i i i 180 si. partea razesilor am nand din Micești și Mic. ea a trebuit să fie îni i văiuzi | și au aşezat casele lori Stăpân pe vălugile unde
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In nişte însemnări nedatate cetim câte părli a că- 

pălat Costachi Scarlatachi în Micleşti de la răzeși. Cum 

Miceştii umblau tot în 4 baătrini ca şi Raăşcanii fiind un 

trup la început, Costachi Scarlatachi a capatat bătrinul 

Dridu danie, bătrânul lui Varlam Călugărul cumpărătură, 

trei şterturi din batrânul Sergiu cumpărălură de la fi- 

ciorii lui Nohit, şi de la alţii. iar din bătrînul lui popa 

Râşcanu a cumpărat o treime de la Caraiman ; iar din 

partea popei Râşcanul fiul, a cumparat 2 parți a lui 

V. Muuteanu şi a Ţigancei, râmănind răzeşilor partea 

Focei (a treia parte din a patra parte) şi 2 parți din 

4 parti din a treia parte din a patra. parte, toți urmaşi 

ai popei Râşcanului celui bătrân. Şi faptul acesta a 

contribuit ca din trupurile Raşcăneşii rămase nevân- 

dule, ei urmând a-şi avea aşezare p* hlizele lor, să se 

dea nume satului de Râșcani (Surele ms. XU, 568). 

la 1803 Micleştii erau ai stolnicesei Todosiica. 

81) Râşcanii. Nu cunosc începuturile vieţii în a- 

cest sal. Dar el era intrat în stăpânirea Costăcheştilor 

incă din 1688 Sept. cind unul Dumitraşco Sitarul a 

vindut'o vornicului Lupul Costachi (Surete ms. IV, 509). 

lar nepoţii acestui Sitarul dau zapis la mâna lui Scar- 

latachi Costachi „sa aibă a-şi stăpăni moşia Râșcanii în 

bună pace despre noi care noi mai gios ne vom iscăli, 

iar dmlui sa aiba a o stăpâni după hotarnica ce o are 

de la vornicul Lupu Costachi şi după scrisoarea ce avea 

Amlui“ (Surete ms. Iv 509). , 

După nişte însemnări facute în 1832 Ghenar 30 re- 

iese ca Miecleştii şi BRâșcanii mergeau pe & baâtrâni: 

Dridu, Călugarul Varlam, Sergie, popa Râşcanu, care a 

dat naştere apoi satului Râşeanilor împărțindu-şi bătră- 

nul său pe trei parți: Caraiman, Foca şi popa Râșcauu 

fiul. Popa Râșcanul fiul la rândul lui şi-a împărţit par: 

tea sa pe 4 copii: Unguroaica. Hulpaşoaia, Bantăşoaia Și 

V. Teaca. Deşi giverii popei Raşeanul aveau atâtea nume 

ca Hulpeş, Goia, Bantăş, toţi însă fiind din patrânul Râș- 

canului, au luat nume în forma satului de Râşcani, sâu 

mai nou de Hâşeâneşti. (Surete ms; XII, 568). Stefan 

Goia din 1830 era ginere lui Vasilachi Râșcanul; acesta 

era ficior Unguroaicei, fata luipopa Râșcanul, ficiorul popei 

Râşcanului, care cred că a trait pe la 1100, pe când



CXĂXXVIII 

şi Lupul Costachi vornicul intră cumpărător în Râşcani şi Miclești şi alte moșii din jur. Moşia Râşeanii în lung avea 1613 stânjeni, iar curmezişul erau în medie 110 slânjeni (Surete ms. XII, 487) avind în sus Micleştii iar în jos Rânzeştii, capătul despre apus Ghermăneștii din Tutova a lui C. Lambrino vornic, iar capătul despre ră. sărit Penceştii a lui Lasearach: Costachi ag (Surete ms. XII, 487). 
82) Tvăşcani. Intr'un zapis de invoială din 1853 Mai 16 între Ruxanda soția răposatului „Grigoraş Pot Coavă şi aga Lascarachi Costachi, acesta da Ruxan- dei 10 st. 4 paline din moşia Ivăşcani de pe apa Jiga- liei, ce-i are Şi dlui cumpărătură de la M. Tupilă, cum și 20 galbeni, luînd în schimb parţile ei din Do- deşti şi din Scripţăneşti, ce le avea: „de pe Sofia fata popei lui Mierauţa din bătrânul lui Potcoava“ (Surete ms. IX, 1924). i 

„__ Ar reeşi dar că Ivășcanii find izolaţi diutrupul mo- șiilor  Kâşcani Şi  Mielești şi netrebuindu-i banului Lasc. Costachi acesta i a schimbat luând părtile din Do- deşti. Dar în legătură cu schimbul celim în spita de neamuri a răzeșilor din Dodeşti următoarele despre fi- liaţiunea preutului Mereuţă. EI a avut 7 copii: pr. Cos: tandin, |. Cocuș, Ilinca, Malahia, Stratina, Safta şi Sofia care uceastă Sofie a avut 8 copii, din care una e Maria Potcoava, soacra Ruxandei femeia lui Gligoraș Potcoava. Ia 1830 April 19 (Surete ms. LX, 129), când s'a întorc: mit spiţa, cea mai bătrină femee, care să spună de în- rudirea bătrânilor era Ileana fata Tudosiicai, nepoata Sattei strănepoata popei lui Mereuţă. „In actele Harbujilor proprietatea d-lui V. Caraivau din Şulete se vorbeşte ca se invecinau pe din jos cu Ivăş- cânii în Jungul moşiei, căci zice hotarnica din 1190 „si măsurându-se capatul moşiei Harbujilor despre rasarit din hotarul Ivăşeaniler ce desparte Harbuji de Ivăşcani“ (Surete ms. XII, 499), iar în altă parte: „iar despre apus negăsindu-să alte hotara Sau măsurat din hota- casoaei pl n sus notarul gazete ul rapel Bros 
(Sureti îns. XII 191) anzeşșiilor într O carare 

53) Jigălia. Cea mai veche amiatire de satul Jigă-
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lia o avem în uricul lui Petru Rareş din 1546 Mart 30» 

(Surele şi Izvoade I, 240, Uricarul Il, 254), In acel an» 

Voda Rareş înlarește satul Jigăliei la doi boeri bătrâni: 

Sima şi Fetigane, cari cumpărase încă sub Stefan La- 

custă, fratele său înduşmănit, dar că venind Sultanul 

Soliman cu 'Tatari în prădarea tării au pierdut privile-: 

giul vechiu „a Tora npHBHAita wHuH u3rSen4H... 'TBpEURH 1j4pb- 

n ca ramăgu ui nabumuk naw'k sem.“ Bătrinii boeri erau 

fideli. politicei lui Petru Rareş Vodă, ca vechi boeri de 

ai lui Stefan cel Mare, de la cari ţineau moşia. Nu ştiu: 

ce soarlă a avut Jigalia, moşia celor 2 boeri batrini, 

dar se vede că Stefan Lacusta, frate vitreg cu Rareş: 

Vodă, nu nepot de frate lui, cum îi zic alte izvoare, a 

sechestrat pentru sine moşia, ori a dat'o la alţi boeri 

partizani polilicei lui Stefan Lăcustă, întărind dania cu. 

hrisov. Faptul acesta s'a tost petrecut astfel, căti Vodă 

Rareş după arâlăarile celor doi boeri bătriri zice în uri- 

cul lui: „lar de se vor afl: nescariva direse date de 

acel Stefan Voevod poreclit Lăcustă, iar acele privilegii 

să p'aiba nici o lege înaintea a lui nostru privilegiu 

„n mat awpean ek usnauAST WT IpHRuaie momS Gredanoy B9- 

egoAn ptkomin  AakSerz, 4 TOTuU pHgHAlA Aa? HE Hat Hi 

EA Bakotih pa, Hatna npugnaitaai. * 

Tonul ucesta ameninţător şi plin de aversiune po- 

liliea, ce şi-l ia chiar în actele oficiale Voda Rareş față 

de fratele său uzurpator, arunca o lumină vie asupra 

polilicei interne, în care rol mare au jucat boerii de 

divau, cum şi asupra firei violente a lui Petru Rareş, 

din osul lui Stefan Vodă cel batrin (cf. Surete și Izvoade 

|, 184, 188, 210). . 

Prădaciunile Turcilor şi ale Tatarilor din 15938 au fost 

aşa de mari că uricile pomenesc foarte des de aceslea, 

cind e vorba de a reiînoi privilegiile de proprietate; de 

aceia şi ullimii ani de domnie ai lui Petru Rareş siînl 

foarte bogati în acte de donaţie, milă şi întăritura şi în 

foarte multe din asemenea acte se aminteşte de perde: 

rea uricelor. Aşa s'au pierdut actele Tifului, ale Tamăşe- 

bilor şi răzeşii spun că s'au pierdut din cauza răzmerili- 

lor şi a prâdaciunilor. Toate acesle pierderi trebue re- 

ferate la anul 1538. Nu ştim dar de primii proprietari, 

căci uricul lui Stefan Voda s'a pierdut, iar cel de la
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Lăcustă Voda sa surpat, nerecunoseându.i-se legalitatea 
lui de cătră următorul domn; iar după obiceiul timpului 
slăpănul uzurpator neîntrind în stăpânite, proprietatea 
a curs la urmaşii lui Sima şi Fetigane. 

Răzeşii din Jigălia n'au haărtii vechi, şi în scurtul 
timp de cercetare, ce am consacrat satului am dat de 
1 acle vechi la aq. Bularda, unul din fruntașii satului Şi vechiu răzeş din loc. ln adevăr razeşii din Jigalia se trag toți din Sima şi Feligane, împarțindu-şi moșia pe 4 bătrâni: Done, Dânailă, Mortaza și Toader Moteciu. Au- torul spiţei, vornicul de poarta Gh. Miereuţa, ştie atata să însemne că de pe bătrânul Done trag moşie  Bular- deştii; de pe Danaila trag moşie Beghiu; de pe Mortazaă trag pămint Morăreştii, iar de pe T. Moleciu trag parte Carapancea și Roiu. Spița e întocmita în 1797 pentru Gr. Costachi și copia întregilă a fost dată lui lon Bu- larda căpitan în procesul dintre Alex. Popovici zis Chi. țibașa şi răzeşii din loc. 

84) Rânzeştii. Satul Rânzeşlii vine azi pe Prut, Moşia însă Râuzeştii atingea Elanul și mergea  dealun- gul moşiei Harbuji pe din sus. Asupra satului Rânzeşti cetim astăzi în actele mănăstirei Aroneanu aflatoare la Acad. Română pachet 11—18—19. Şi noi am publicat în Surete și Izvoade (, 309—316 un ispisoc slavon de la Stefan Voda Tomşa din 1623, în care se spune că a fost piră la divanul Marisi Sale lui Voda intre cneaghinea Mihalcei Meleştan şi soborul măn. Aron Voda pentru satul Ranzeştii „eAno ceas nanat'k Pzanzetpin sia Ilpsrk uro v Boaccr zaauir“. Cneaghina zicea ca satul Rânzeştii u fosi facut danie de Petru Voda lui Meleştan paharnic. 

neanul cu alte 5 bălți de peşte: Râtundul, Cârligul, Carligățelul, Valicul şi Herbeantele, mai ales că Rânzestii fusese loc domnesc înainte de Petru Șchiopul atârnator de ocolul Târgului Barladului »ELJIE BHA cEAOTO NpARO rocno- AdPCKoH upueaSuitio ka woa$ Tpar Rpzaaa.“ Caâlugării de la Aroneanu căslj ă pr : De , rete ms. VI SA procesul şi pun ferăe 24 zloți. (Su-
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In hotarul ce se dă acestui sat se aminteşte de 

Elan „și de acolo .în gârla Vrabiei, la marele 'Topolea. 

in marginea Prutului, și de ucole înainte pe șes la apa 

Maceşti şi din Maceşti drept la apa Mihalceni, şi apoi 

în sus, unde se întalnește cu hotarul Elanului“ „u no-. 

mokoat ropk rai ck crp'kuaer XOTAp Gaansas, “ 

Trupul dar al Rânzeştilor atingea şi valea Jigâliei 

căci în procesul încins la 1840 între răzeşii de Harbuji, 

Ivăşcani şi Rânzeşti, celim aceste lamuriri: că în 1546 

Mart 20 Petru Rareş întăreşte lui Oancea, Neagu, Sora, 

şi Catalina fraţi satul Rănzeşti partea despre Elan, după. 

uricul ce Pau avut de la Stefan Vodă moşul lor Dan-. 

ciul Horga de cumparăturaă. 5 | 

lar în 1166 Sept. 25 (1275) Antohi Lută vornic de. 

»oartă măsurând moșia Raănzeştii au găsit'o în lărgime 

81 funi şi jumătate a 10 st. funia adică 815 stânjeni 

(1817 m.). În sus Ranzeştii se intâlniau cu Râşcanii, 

iar în jos cu Haibujii. Capatul despre apus se lovia 

cu Jigălia, iar cel despre răsărit eu Busteștii a lui N. 

Greceanu agă, în părâul Sarii - (Surete rs. XII, 496, 

554, 565). 
85) Harbujii. Din pachetul de acte al d-lui N. Ca-. 

vaivan din Sulete, stăpânul de astăzi al Harbujilor, ce- 

tim despre începutul vieţii în acest loc, azi selişte, dar 

care a fost sat de prin secl. al XV-a încoace. In 1497 

Mart 11 Stefan Voda cel Mare întărește stapânirea peste. 

satul Harbuji pe Jigâlia unde a fost Badioae „Ac BHA. 

Eaaiwar“ lui Ghedeon Harbuz şi fratelui său Fatu şi la 

3 nepoți lvaşco, Dragoş şi Andreica. Fiind 5 stăpâni 

Voda Stefan are grija să le împartă satul în 3 părţi: 

o parte o ia Ghedeon Harbuz şi Fatu; a doua parte o 

iau Ivaşco' şi Dragoş; iar a treia parte o ia Andreica.. 

Din aceasta impârtală se arata ca au fost 4 fraţi Har-. 

buji, ficiori sau nepoți Bădioaei Harbuz şi că dar încă. 

din secl. al XV satul a căpătat forma pluralului, fiind 

4 fraţi urmaşi din primul stăpîn (Surete şi Izvoade Î, 214). 

“Din actele Harbujilor de mai apoi răzeşii în 1797 

ştiu câ .satul cu moşia lui a îmblat pe 3 batrini—toc-. 

mai împârțala lui Stefan Vodă, —dar la acei 3 bătrâni 

le da numele de Buslea, Moaleş şi 'Tanvâi. Incureala 

aceasta de nume ne-o explica singuri răzeşii, cînd de-.
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clară boerilor judecatori în 1197 „că fiind un lucru ve: “chiu de 300 ani nu pot ca să șlie de atuncea, ei numai după stăpânire ce au avut din vechi“ (Surete ms. XII, 481). In 1797 erau aceşti stăpâni în Harbuji: Dum- „bravă un batrân, Durace jumătate dia batrânul Moaleş, „bătrânul Buste întreg al răzeşilor ; iar jumătate de ba- irân din Moaleş fară neam (idem 483). Iar margivele “moşiei Harbuji erau acestea în 1790, cum arala holar- nica din acel an luna Noem. 27, dupa hotarnica lui Sle- “fan Popăseul vornic de poartă din 1764 Sepi. 10 „ala- turea pe din sus să mărginește cu moşia Râozeşlii ; în capăt despre apus se loveşte cu Bustenii, iar despre ra. “Sărit se loveşte cu Busteștii și apuea pârăul Săcii şi “trece în ceia parte păn în zarea dealului Elanului şi se loveşte în capete cu Peicanii, iar Busteştii ramân pe -din sus, iar pe din «gios cu Ivaşcanii. Masurile erau. a- -cestea : capătul despre rasaril 6l'/2 fune i 10 slânjeni ifunea (615 st.); capatul despre apus din hotarul Ivaş- canilor în sus pe râpa Broscaşoaei - pân în marginea „Rânzeştilor tot 61'/2 funi. Iar Indgul moşiei e de 1610 “stânjeni, sau un total de 492 HI, 3737 p. 86) Busteştii sat cu moşie, iar azi inoşie fâră sat, (a- iata dia trupul Herbujilor, întru cat numele și Pa tras “de la urmaşii lui Buste, unul din batrânii Harbujilor. Bus- teștii veniau în capătul spre rasarit a] Harbujilor, coate, -Și mergea spre Elan pănă în Peicani. Agu N, Greceanu “Proprietarul Busteştilor în 1840 a arătat uceste acte, ca în 1643 Mart 30 Vasile Voda Lupu dăraeşte lui Corlat biv camaraş seliştea Busteștii cu loc de heleşteu în Elan Și mori la sfârşitul Piscului văii Saci. Judecata slarue "aSupra vaii Săci, ce pleacă din sus de Tâmaăşeni si se prelungește irecând moşiile agai N. Greceanu şi alte riduri de moşii străine pănă unde da Jigălia în pâraul “Urdești şi acesta în Elan.“ 
Cilenul judecătoriei de Falciu Sreşeşte cind afirma că pârăul Jigaliei se varsa în pârâul Urdeşt ilor, căci a- Mândouă se varsă deosebit. în Elav, la o departare qe "aproape un 'km., ceva mai sus de salul Giurcani. In 1743 Iunie 16 proprietară Buşteşlilor era Todo. “Siica, care se da proprietară și în Tifu şi în Micleşti, Și se :vede ca aga N. Greceanu mai apoi făcuse înca:
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care cu moşia Busteştii în alte hotare, locurile pe aici 
fiind numai selişte ; de aceia judecătorul afirmă „şi de-a 
ajunge cu seliştea Busteştilor la sfârșitul zarii, care să 
inchee în Elan, ar trebui a se desființa toate moşiile ce 
merg în gios pănă în Elan, iar nu numai lvășcanii şi 
Harbujii.“ (Surete ms. XII, 556). 

31) Găgeşti:. Mergând de la Poşta Elanului in jos 
pe Elan, treci după o distanţă de 7 klm. prin satul 
Popenii, şi apoi după alţi 4 dai de satul Gaăgeşti. Toată 
partea asta a Elanului e pustie, satele fiind aşezate pe 
afluenții Elanului ca Vătcanii, valea lui Darie, Tupi- 
laţii, iar de aice satele se răresc și pe aceşti afluenţi, 
pănă în Baseşti şi Urdeşti. Cea mai veche amintire o 
avem de Gageşti în uricul lui Stefăniţă Voda din 1518, 
cind înlărește lui Gaja şi surorii sale Parasca, copiii lui 
Ignat, cum şi verilor lor Tecla, Varvara şi Nastea fetele 
Jui Ivan „un sat pe Elau anume Gaâjeştii: „eAHo ceao nă 
Gaanrk nana Taxepu.“ Uricul ne mai dă şi hotarăle, 
aşa cum le-au fost hotarit Cristea Negrul şi Plotun „din 
heleşteul lui Bancov la vale“ 8 cmazoy Hankoga 434048 
Aonuirk (Acad. Rom. pec. 20). 

Mai găsim uu Gaja ureadnie de Vaslui, căruia ace- 
laș Stefanita Voda îi dă în 1521 Iunie 1 pentru sluj- 
bele sale „un loc în pustiu la Sohului mai sus de 
Bea«hea să-şi așeze acolo sat“ ans mkero wr nSerunu 
ua GoySasa none ka Aa veagikr cos ceao“ (Ac, Rom. 
LĂVI, 87). 

Gageştii au mers pe 3 batrini, cum atestă hotar- 
nica din 1144 (7252) Aug. 26 (Ac. Rom. LXXII, 120. Su- 
rele ms. XXI, 292) „ea acel sat Gagești fiind trei bă- 
trini imblă pe 3 hlize, şi fiecare hliza ar fi cuprins cite 
40 de fune, şi funea de 192 stânjeni şi slânjenul de 8 
palme, pesle tot 120 de fune“ (3211 m.). Dinaceste 199 . | 

fune l.upu Costachi vornicul a cumparat cătră 7214 (1706) 
6 Mai 49 fune de la răzeşii arătati în izvodul publicat 
la pg. 239 de la Ilinca pah. mama pah. Gavril Lambrino. 
(Surele ms. XXI, 291). Acest izvod l'a aratat elucerul . 
Scarlatachi Costachi în 1744 la boerii hotarnici, că au 
cuprins 49 tune afară de un bătrin şi jumătate al Horgai 

partea din sus ce merge pănă în hotarul Lieştilor. Tot 
la acea hotarnică a mai arătat un Plăcinta că hotarul
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Găgeştilor se intălneşte cu al Peicanilor la o piatră ce este pe dâlma dealului Elanului despre apus. Iar spre răsărit sub dealul Elanului în gura văii Găgioae din jos de seliştea lui Vlasă Peicanul văndulă lui pah. Costachi odată cu Peicanii. 
Curmezişul Gageştilor a fost de 87 fune capâlul spre apus tot atât cât și hotarul Peieanilor până în ho- larul Ivăşcanilor; iar mijlocul în capatul despre răsărit S'au aflat câte 72 pol fune. (Surete ms. XXI, 992, Ac. Rom. LXXII | 1920). De la Costăcheşti moșia a trecut la Gavril Lambrino. In 1803 Găgeştii erau a spatar. lor- dachi Catargiul. 

88) Lieştii. In hotarnica Găgeştilor se aminteşte ca pe din sus Gageșşiii se hotarniceau cu Lieștii „iar toi în acel izvod se arata un batrân și jumatate partea de jos din movila Ilenei în Sus pănă în hotarul Lieștilor.“ Nu știu pentru moment nimic de hliza Lieştilor; sate Lieşti se găsesc azi în Tutova şi în Tecuci. Se găseşte un Lieşti vechiu în Iași pe la 1636 (Ispisoace şi Zapise |, 1, 214). De un alt Lieșii se vorbeşte în ispisocul de schimbul ce a dat Vasile Voda Lupul în 1634 luni 2% lui Dumitru biv vornic de gloata, schimbind prisaca de la Coropceni (Vaslui) cu alla prisaca din Lieşti (Surete şi Izvoade III, 115). Numele de Lieşii: sta In legătură cu Lie nume ce se întălneşte în onomastica veche, ca acel Lie pomenit în zapisul din 1644 Aug. bunul reze- șilor din Borăşti, Vaslui (Isp. şi Zapise II 2, 169). 89) Peicanii. Numele satului ne arată întemeirea lui. Paic era un curier pedestru, ușier Ja saraiul Sul: tanului.!) In Cronicile țarii se pomenesc des de paici, slujbaşi ai țarii, ca de acel Paic, care în lupta de la Hinta a sărit în ajutorul lui Matei Voda sa nu caza de pe cal, fiind rănit la glezne (Miron Costin Let, 42 ). Peicanii au avut acelaş proprietar ca şi Gageştii pe Gavril Lambrino paharnicul, și la hotarnica rădicata Gageştilor în 1744. s'a ridicat o hotarnica şi Peicanilor Ele mergeau paralel în curmezișul lor pe apa Elanului. Gageştii având 87 fune, iar Peicanii tot 37 fune capatul 

  

1) “Ture. Peik, sulița, salițaș curier, lacheu: pol. pajak, paint + | cameră al Sultanului ; serb. peik, curier. , Ja, paju, Valet de
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despre apus; și că la .sud Peicanii ;se învecinau cu 
Ivăşcanii; iar coate îşi dădeau cu Harbujii, lasând pe 
Ivășcani în sus, la părăul văii Săci. | 

Peicanii au fost dăruiţi Episcopiei Romanului, aşa 
că aclele sale se află la Arh. Statului. Azi satul Pei- 
cani e formati din elacași şi creşte satul pe fie:care zi. 

90) Valea Mihoanei In dreptul lârgușorului Mur- 
geni se deschide spre apus o vale largă cu alte vai 
mai mici ce dau în ea. Aceasta e valea Mihoanei după 
numele de azi al apei Mihoanei, din vechiu apa Dumi- 
trei. Cel întăiu aflueut al Mihoanei pe stânga e apa Fedeş- 
tilor, care curge de la o înălţime de 280.m., după ce po- 
dişul se. rădică pănă la 325 m. în punctul de hotar între 
Ghermăneşti şi Fedeşti. După o curgere de 4 klm. la 
vale se unește cu pârăul ce merge din valea lui Nea- 
gu : în sus de satul Horga; apoi după o distanță -de 4 
klm. după. ce primeşte pârăul Budoca udă satul Epureni 
şi se varsă în apa Florenței în dreptul satului Bărli- 
leşti, aşezat pe apa cu același nume. Satele de pe va- 
lea Fedeştilor vin azi în jud. Tutova, dar au aparţinut 
Falciului până la 1838. 

91) Pedeştii. Aşezarea Fedeşiilor.e străveche. Incă 
pe la 1400 sub Alexandru cel Bun traia pe aici în înfun- 
dătura . văii unul Ivan Drocici, care a avut 2 copii : Ivan și 
Toader Ciumala. Copiii acestora Lazea şi Mihul ai lui 
Ivan ; Sima, Ivan şi Maria ai lui Loader. vind în 1489 
Ghenar 16 (6997) cu 50 zloți tatarăşti lui Mihul Ciocan 
jumătate din satul Fedeşli, parte de câmp „fio4ogina ceao 
GOT ceai War WP noa,“ , 

"Ciocan şi-a păstrat numele în înfundatura văi Flo- 
renței, unde în 1682 a ridicat vornicul Gavriliţă Cos- 

tachi măvăstirea  Bursuci, pe valea Ciocăneştilor; iar 

în harla din 1780 ni se însamnă chiar Ciocăneşti Slu- 

geroaei (Surete ms. XIX, 720). | | 

Atât am putut căpăta de copiat în graba trecerei 

mele prin Țiful de la moş Obreja, care are o ladă mare 

de Braşov plina cu. hărtii vechi şi de la care cu mare 

ce am putut copia uricul lui Stefan cel Mare. (pg. 165). 

In 1674 Dec. î, Gavril Costache vornicul cel mare 

capată danie de la lordache şi Mereuţa ginerele lui 

Iosip din Horgeşti jumatate de batrân din Fedeşii, ba- 

trânul lui losup (Surete ms. XIX, 101). o
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92) Horga. Supt Stefan cel Mare a trait boerul Stan Horga, a cărui nepoți apuca domnia lui Ieremia Vodă Movila ; şi anumea aceştia Cehan, Nechifor, Ne- culai, Maruşea şi Anuşea. Pe aceştia îi gasim stăpânind în gura Laăpuşnei (Surete ms. XXI, 147). La ce legătură or fi stînd acești Horgeşti cu stăpânii locului, pe care sta astăzi satul Horga, zis și Horgești, nu ştim, eaei actele Horgeştilor sint mai nouă, Aşa în 1661 April 13, De Spune un zapis rupt, în urma unei foamete mari, nepoata Nastasiei Cruce dârueşte partea ei din Horgești jupănului Gavril Costachi; dania cuprinde „din vatra satului şi din câmpu şi din pădure şi din tot locul cu tot venilul ,.. pentru caci că de la multe foamele şi ne- voe ne-au scos dmlui pre noi“ (Surete și Izvoade IV, 131). lu 1675 April 95 vornicul cel mare Gavril Cos- tăche cumpara cu 15 lei jumatate de batrân din Hor- geşti din sus şi. din jos de la nepoţii Ciuciului, ficiorii Tudosii: Anghel, Balan, Petre şi Strafenie (Surete is. IV, 508). In 1691 Mart 8 Lupul Costachi vel medelni- cer şi fiul vornicului Gavriliţa Costachi cumpără cu 8 lei a lreia parte din jumatate de bătrân al Baliţeştilor, din Horgeşii de la C. Gavril Vârtej. (Sureie ms. IV, 511). Costacheşiii îşi sporesc moşia în Horgești prin dania ce a căpălat spat. Lupul Costachi în 1700 Sept. 9 dela. Câuea, din batrînul lui Baliţa (Surete ms. IV, 513), cum şi dania lui Darie hoinogul din 1720 Mai 4 câtra lor- dachi Lupul Costachi (Surete ms. IV, 549). Costăcheştii fiind stăpâni peste Epureni şi-au - întins slapinirea în toate direcțiunile, avinduşi domeniul din apa Bârladului de la Roşieșii pană la Falciu şi peste Prut chiar). 93) kpureni. Nu cunose trecutul acestui sat; cum însă el a fost în stapanirea familiei Costache încă din seci: al XVII-a sub Gavriliţă Costachi, istoria: satului se leaga de istoria familiei Costachi, ramura Epureanu, care a dat atâţia barbaţi însemnați țarii, 

1) _Iscălasc aceste zapise Costăcheşti următorii marturi : Maleoci, Mereuţă, Andrei, Iordachi. Gh. Cârlan, Hilohie. 0eş; apoi 1 Florea de Brăiţeni, Nec. Stoian otam, C. Vârtej şi 7. Focşa din Giurcani Arsănie Păcurar ot Sărăţeni, Eni Focşa, Ion Hoştil, St, Raşcanul, D. Sita. rul, Neculcea, aga, Costachi, Costantin vel paharnic, Iora. Goe, Sandu] Bel- 
diman, N. Vârgolici, Postul Harnagea, Arhirie Plăcintă, c, Beşleaga, Nechita 
Strat, Iacob mortasipul de Focşani,  Onosie Bută de Blăgeşti, Istrate pe Xorăiata, Solomon Şatrar.
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94) Socii veniau la obărşia Dumitrei „ua ep AS- 

anrgu* Socii în secl. XV-a au fost proprietatea lui Bol- 

dur dvornic lui Stefan cel Mare şi a sotiei sale Muşa 

Bolduroae. Acest Boldur a avut fata pe Marica, care 

vinde Socii lui Andruşca cu 140 zloți. Andruşca era 

tot Boldur, şi fiul sau Jurj Boldur lui [. Hâra moşia 

Sarateni (N. lorga, Doc. V. 211). 

95) Bursucii. E cel mai îndepărtat sat astazi dinspre 

apus pe afluentele Dumitrei. E punct însemnat prin maă- 

păstirea Bursucii ridicată în 1682 Mai 6 de cătra Ga- 

vril Costachi vel vornic, cum cetim în ispisocul de fun- 

dare şi închinare a manastirii Bursucilor catră mănaăs- 

lirea Esfegomeni din muntele Atos: „Robul... lui D-zeu 

eu Gavril Costachi marele vornic de tara de jos. zisiiu 

o mânăstire în obărşia văii Ciocaneştilor, unde iaste 

hramul slaviţilor verhovnici Apostoli Petru şi Pavăl şi 

am închiuato la sfânta slăvita Stefagora la mănăstirea 

ce se cheama Esfegomeni, harazindo pentru sufletul 

părinților noştri ca să ne serie la sfântul jărtvelnic... şi 

din cât ne-au fost puterea.0 am miluit și avem gând... 

tot s'o miluim... şi de acolo de la mănâstire să nu do- 

dăeasca întru nimic de acum 8 anipână se va întări... 

sa fie ca alte manăstiri“ (Fat Frumos, Barlad 1, 307, 

pr. |, Antonovici). , Ă | 

Primul egumen al manastirei Bursuci a fost Teona 

despre care iata ce spune ctitorul în cartea sa de în- 

chivare „Pentru acest parinte Teona, care iaste acmu 

a'te igumen, să nu aiba schimbare de aici până când îl 

va lrai D-zeu, caci lam cunoscut că iaste un pâriule 

creştin şi om bun şi rugător la sfânta rugă. 

Aici la Bursuci a fost. un punct strategic „ales de 

vornicul Lupul Costachi sin Gavriliţa Costachi, în raz- 

boiul 'Turcilor cu Ruşii la 1711. Nec. Costin atâta spune:: 

„lara Lupul vornicul cel mare şi cu nepoţii săi au lu- 

ato în gios şi sau pejenit la mânăstire la Bursuri 

(Let. 112. 100). Gronicarul |. Neculcea însa, din motive 

personale, povesteşte mai pre larg toate împrejurările, 

cari Pau facut p& vornicul Lupul Costachi să se inchida 

la Bursuci: „Atuncea era un boer anume Lupul Cos- 

tachi, fiul lui Gavriliţa Costachi vornicul şi era dator 

lui Dumilraşeo Vodă din gorștină cu 3000 de galbeni
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“Şi-i mai dăduse și 800 de galbeni sa cumpere pâne de la Bârlad ca sa se afle la vreme de trebuinţa în ori ce paite i-ar trebui. Iara acest boer auzind de Dumitraşep Voda că s'a inchinat la Moscali au strins citeva rude de 'ale lui ŞI şi-au facut labăra la mănăstire la Burșuci şi Sau închis cu câteva gloate acolo ; ŞI la Dumitrașco Vodă nu mergea nici bani sau pâne Hu  trietea, şi scria cărţi la Şeremet de-şi făcea obraz, adica veşti de la “Turci, iar pre Dumitraşco Voda în loc de laudă, . il clevetia catra Şeremet. [ara la Turci seria într'altfel, cu alt obraz, că sibt Muscalii puțini şi este oastea flă. măndă. ci să treacă Vizirul Dunarea fara de. grijă, cai bate pe Muscali“ (Let. II?, 313). aa RE „. Urmarea politicei lui Lupul Costachi a fost că. sub Mavrocordat Nic. Sa bucurat de loată cinstea şi i. S'au dat în căutare moşiile “Luculeştilor de la Falciu și ale lui I; Neculcea (Let, II? 344), Același lucru il poveşteşte Și N. Mustea (Let. 1112, 48)... 96) Brăifenii. „Sat disparut astăzi, dar locul se vede și asiazi, unde a: trebuit să fie vatra satului, prin păstrarea a câiorva nuci; seculari, ce şi azi rodese pe 
coasta delului din Stânga, cum le ridici spre Şuletea. Valea Şuletei are o lungime de 11 klm. din vârful dea- 
lului, dinspre Fedeşti, unde e 0 altitudine de 944 m. şi pogoara la vale primind mai multe părăuaşe, luînd numele de valea Braiţenilor. Satul Brăiţeui Venia. cu 4 
klin. mai în jos de satul Şuletea, aşa că aici nn sa Suprapus sat peste Sat, ci a fost o schimbare de vatră 
din imprejurari, ce le- voim! Povesti la vale. "În harta rădicata la 1898 de Fotache F se da pe pârăul Praăitenilor aceste sate: Sol Selişte, Braiţenii, megieşite la Nord de Jigalia si Rânzeşti, la Est de Harbuji, Ivaşcani, Giureâni, Grozești si Laleşti, lar la Vest de Horjeşti şi Epureni. „Autorul hotarnicei 
DU Cunoaşte încă Șuletea, care a purtat şi Brăiţenii de sus ; iar Sarbii vin ceva. 

ulger vornie 
deni, Sarbi, 

vechilor Brăiţeni, pe cousla dealului &: zice Valea Şoldeni la părăuaşul ce curge” între cele 2 
dealuri, ce vin între Evureiii şi vechii Braiteni. Numirea 
Şoldeni ne duce l numele Şolda, Jjupăneusa care a (rait 
pe la 1400, şi despre care vorbește “Uricul lui Stefan
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d Mare din 1493 Mar: 5 (Surete ms. XVII, 68). Şolda 
a avut de ficor pe Dragomir luban, care are 2 fete 
Marina şi Stana. “Deja în 1493 era satul Soldeni pe apa 
Dumitrei. Satul a dispărut de mult, păstrându-se denu: 
mirea în pârâul Şoldeni, ce:curge pe valea, unde, era 

aşezat la 1500 satul Şoldeni. | Da 

In ispisocul lui loan Voda Despot din 1563 April 

33 se vorbeşte de Şoldeni, ce începeau din matca pâ: 

ului Dumilrii, valea în sus pănă în hotarul satului 
Solomoni, şi de acole dialul în jos pănă în hotarul Cio- 

nilor (Surete ms. XIX, 125). Hârtiile satului Şoldenii 

sau pierdut în vremea tulburarii Tatarilor. Şoldenii “au 

fost cumpăraţi de Gavriliță Costachi vornicul în 1675 

lulie 4, iar în 1764 April 19 au fost măsuraţi de Şte- 
fan Popăscu vornic de poartă. Pierzindu-se holarnica 

Sa ridicat alta noua în 1816 Aug. 20 de spat. P. Sturza 

cu gheometru „Şoldeni mergând din pârăul  Dumitrei 

pănă în marginea Brăiţenilor de sus, ce-i zic şi Şuletea 

dinspre Fedeşti.“ | a | 

Cât despre Saibii numiti şi Braiţeni pănă catră 

1840, găsim într'un perilipsis că cel mai vechiu act ce 

vorbește de Sârbi e un ispisoc domnesc a lui Petru 

Voda Şchiopul din 1575 Mart 12, „prin “care întărește 

lui Maldăr partea Romei din Sarbi. In 1576 Mart 42 

Murgul vel vornic de țara de Jos întăreşte tot lui Mal- 

dăr partea Solomiei din Sărbi. Deci Sârbii erau sat în 

sec. al XVI; dar deja după 50 de ani numele de Sârbi 

sc uită şi apare în acte numele de Braăiţeni, căci în 1639 

April 8 Anghelina capătă întaritură de la Vasile „Vodă 

lupul pe satul Braăiţeni; şi în 1644 Iulie, răzeşii din 

Sârbi dau lui Apostolachi un patrân din satul Braițeni. 

In pricina încinsă în 1820. între răzeșii din Sarbi 

şi Brăițeni şi între spal. lordacehi Costachi cetim to 

istoricul acestor aşezări. In vale la gură „Dumitrii ve, 

diau Şoldenii; peste deal veniau Solomonii, în capu So - 

denilor, şi Sârbii veniau în capul Solomonilor. loate a- 

ceste sate azi nu mai sînt. Mutarea şi surparea pita 

lor sate se datoreşte schimbării de proprietari şi mieilor 

aşezări a primilor proprietari, mai ales după ce ba- 

vila Costachi a întrat stăpân în 1675, el ne mai a: 
Vind nevoe de aşezările primilor stapâni din Şoldeni şi 

z
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„Solomoni, a surpat casele şi locul a rămas bun pen- tru fanaţe și arătura. Inceputa viaţa pe valea ' Şoldeni de azi, ea a trecut apoi în valea Braițenilor catra sfar- şitul veacului al XVI-a, Jocurile fiind păduroase. Aici dăm de Sarbi în 1574, și tormai sub Vasile Lupu vine amintire de, Braăiţeni, eari şi-au întins așezarea în 2 părți : Brăiţenii de jos zii şi Sărbii şi Braitenii de sus zişi şi Sutetea, distanța de 3 -4 kim. unul de allul. Asupra Brăiţenilor ispisocul lui Vasile Vodă Lupul din 7147 April 83 ne spune mai multe : Anghelina a stă- pînit Brăiţenii pănă catră 1660, sub Ştefaniţa Lupul, venit ei la împărţala cu cumnatul sau Cernat logofatul, căruia i-a râmas satul Cândeşii de la Suceava. Dar bar: batil ei Vasile a perdut satul Braiţenii pentru o greşala a lui cătră domnie. Catră 1687 Braiţenii începuse .a se despărți în două, prin așezarea noua pe locul Șuletei de azi, unde mai apoi un lon Șulete prin neamurile sale a reușit după 1700 să dea numele lui, satului Braiţeni de sus; nume care s'a luptat o suta de ani, pănă ce a ră- pus, dispărînd Brăiţenii din jos (Sarbii) în împrejurările acestea. Divanul din 1820 văzind haărtiile razesilor si ale lui Iordachi Costachi Spatar, și nefiind hotarnică, au hoiarit după a pamintului obiceiu să se dea in analogie, şi cum aşezarea satului Braiţenii din Jos ve- nea pe partea de moşie a boerului, dându-i-se lui drept „după ispisoc partea Şoldenii, Solomonii şi Sarbii divanul a dat termen de 2—3 ani răzeşilor să-şi mute casele. Şi zice Vodă Sutu în întaritura lui „Şi find ca cua. ceastă întrupare așezările răzeşilor ramin pe locul du- misale spatarului hotârim şi le slobozim vadea de trei ani spre mutarea acelor aşezări pe drept locul lor si îndatorim pe dmlui boeriul ca spre înlesnirea mutatului să le dea câte . . . lei de fieşlecare casă, în care vadeu pănă la mutat să nu faca boerese“ (Surete ms. XIX 7194). Se vede ca răzeşii s'au împotrivit, eăej zie 'boerii în anafora „Amlui spatarul primeşte iar răzeşii nici asa nu se mulţumesc“ și spatar lordachi Costachi a forțat lucrurile în primăvara lui 1823 dind foc Satului şi silina pe răzeşi să se mute la deal în Şuletea. Odata dispărut Brăiţenii ca sat şi Brăiţenii de sus au cedat locul „Şuletei, cum începuse a se denumi mai cu temeiu înca . din 1193 în hotarnica râdieata atuncea.
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97) Şuletea e un sat frumos aşezat pe un cap de 

deal. ce stăpânește valea Brâiţenilor şi se întinde pe 

imbe vaile acestui cap de deal, avînd în dreapta dealul 

cu vii la apus spre Horja, şi la răsărit cimitirul cu locul 

vechii selişte a Brăiţenilor din sus. Numele şi Va tras 

de la un Lon Şulete îraitor pe la 1700, şi despre cart 

localnicii au mai multe amintiri că ar fi fost prisecar şi 

păzitor la pădure. Apoi în Şulete avem pe lângă râzeşi 

şi parle boereasră pe podişul! din spatele satului, pro- 

prietate Juvărească. În 1193 s'a ridicat hotarnica Şule- 

iei, şi ne dă aceste margini: Lungul moșiei. latura spre 

apus din colţul Fedeştilor lui €. Lambrino, alăturea cu 

Horga pah. Gr. Scarlat Costachi 1090 sfânjăni (2420 m.). 

Latura lungul dinspre ameazăzi prin valea  Sacii peste 

dealuri şi valea Braitenilor, “valea Glodului 1660 stauj. 

(3100 m.) pănă la Giureani. Latura spre răsărit curme- 

ziş dă coate cu Giurcanii, apoi cu Ivâşcanii şi cu Har- 

bujii până în movila roşie 900 stânjeni (2007 m.) unde 

încep Râuzeştii, de la care ia rădiul lui Borş, dat pe 

nedrept de Antohi Luta vornic de poartă şi răzeş de 

Rânzeşti în hotarnica sa din 1766 Sept. 26. Latura. 

dinspre mează noapte între Râuzeşti şi Fedeşti prin 

radiul Braei s'a găsit 1600 stânjeni (3567 m.). Curme- 

zişul moşiei prin inijloc, valea Brăiţenilor s'a găsit 1080 

st. (2400 m.) In total Suletea avea în 1193 întindere de 

826 Ha. 
Şuletea sau Brâiţenii din sus, după cartea de Ju- 

decată din 1186 Mai 28 (pg. 240) se împărtiau în 3 

batrini: Urbul, Tălceana şi popa Triimis. Răzeşi în Şu- 

lete erau atunci aceștia: Stelan Coat. Gh. Guzgan, N. 

Tuchila, St. Druga, V. Groapă, lea Dumbravă şi V. 

“ Sandul. Toţi cei trei patrăni au fost copii lui Nistor, zis şi 

Braia. de loc din Sarbi. Pentru 2 balrâni : Orbul şi popa 

'Priimes răzeşii s'au primit între dinşii, pentru bătrânul 

Taleeana însă răzeşii s'au pricit înca din 1779 Febr.- 

9 înaintea boerului Gr. Costachi pah. Ei au arătat după 

mărturia dată în 173% de un Chirica om bătrin de 110 

ani şi de călugărul Calistru că Nistor Braie pe care ei 

Pau apucat—deci a trăit pe la 1640—la darea sufletu- 

lui a lăsat cu limbă de moarte danie fiastrului său lo- 

naşeo să stăpâneasca 'Țaleeana în jumâtate. Cei doi bă-
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trini jurînd în biserica pe sf. Evanghelie, judecata a primit ca batrinul a] treilea 'Tulceana a felii lui Nistor Brae să se impartă cu Ionaşco zis Şuletea, cum i s'a şi facut la hotarniea din 1778 Oct. 28, Și aşa s'a nas- cut satul Şuletea din jumatatea celui de al treilea pa. irin, care masurindu-se în 1793 s'au gasit circa 826 Ha, Deci toata mosia Brăiţenilor de jos şi de sus cu toate trupurile sale ce au fost în stapanirea lui Nistor Brae intre 1600 —1680 era de aproape 5009 Ha. 98) Murgeni, pe Elan e targușor cu' hrisov dom- nesc dat lui.A. Sturza de la Barlad în (843. Cea mai Veche amintire de Murgeni o ăvem în uricul lui Stefan cel Mare din 1008 April 5 (1500) a carui suret i'am găsil. in lada de documente a Petreştilor de la Vaslui, proprietatea d-lui Gh. Teodoru, inspector agricol. Se Spune în acest urie ea Sima Bene Şi cu nepoţii sai 
Bude şi cu Avraam, şi Stana,. toţi nepoţii lui Murgu de 
pe Elan. vind cu 70 zloți tătărăşti un sat pe Elan anu- 
(Surete ms. XX, 273). Stapanirea a curs din neam în 
neam în Murgeni până cătră sec]. a] XVIII, cum dove.- 
deşte un izvod de neamuri cules dupa spusele din gura 
celui mai batrân răzeș din sat,- Şi spiţa Sună ca Dra- 
£0ș Murgu a facut pe Mardare Izbaşa; acesia a avut doi 
feți, pe Anton şi Todosia, Din Todosia a eşit Ioana; 
din loana a eşit Nica. Din Anton a eşii Corne. Corne 

iese Dochiţa, din aceasta Iftode şi din Iftode iese Maria. A- 
Dica naşte pe Sandu, Stefan şi Maria; iar Stefan naste 
pe Iordache, Ovedenie și Alexandru. Din Ovedenie iese 
Aniţa, din Aniţa iese Dânila » iar Iordachi naşte pe Stoica 
Gligoraș, Sandu, Vasile și Ion (Surete ms, XXI, 496). 
Pentru Murgul și Murgeşti în secl. al xy cf. doc. slave 
publicate în Surete I, 92 sed. cum şi în Surete ms. XX 
533 și 572, Spiţa răzeșilor ne da 8 generaţii, adica 
priveşte un răstimp de cel putin 240 de ani, e greu de 
admis însă că Izbaşa Mardare a fost copilul lui Dragoş 
Murgul; aici trebue sa fie sărilura de ce] puţin un secu] 
Şi jumatate. 

| |
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tărguşorul de azi, dincolo de Elan, cam între apa E- 
lnului şi părăul Oiţa ; şi azi se: cunose urmele vechiu- 

lui sat. Târguşorul s'a populat degrabă cu lume venilă 
din toate părţile, pănă de pe la Focşani, creştini şi Evrei. 
Târgoveţii aşezaţi aici aveau a plăti bezmăn 10 lei pen- 
tru stânjenul, faţa casei. şi dreptul de 3 vite la imaş. 

După 1856 arzind targul, s'a ridicat dreptul Ia imaș 
plătind bezmaân şi pentru harmane şi curături. ln tru- 
pul moşii Murgenilor au întrat satele Lungeni din tru. 
pul Schinenilor, între Raiu şi Murgeni; apoi Haănăsenii 
cu Bujoranii şi valea Ursului; iar hotarul despre Schi- 
neni, şi Sărăteni sa ridicat în zarea dealului Mihoanei, 
de unde eva drept pe locul uliţei principale a tărgului 

(după arătările preotului P. Stratilescu). 
99) Hănăsenii vin pe Elan în jos de Murgeni. A- 

vem şi un alt Hănăseni peste Prut, proprietatea bis. 

Talpalarilor din laşi în ale cării hărtii citim hotarele a- 

cestei moşii pe Ialpuh. In 1637 Dec. 24 Vasile Vodă 

impul întăreşte Lupului Prăjescul clucer cumpărătura 

ce a făcut cu un cal bun şi 20 taleri în satul Hănăseni 

și seliştea Ştiubeiul pe Elan (wr cuas XzHzckiu un Wr cz- 
amp wptogeto „..Ha norouit Gaank) de la Stavăr biv vornic 

şi de la fata lui Anghelina, o jumătate dintr'un batrin 

(uoac&nnia w7 .eaun crap), danie de la Petre Peptănar (Aa- 

anie com [erp Ilunmznap) şi altă jumătate dintr un bătrin 

cu loc de fânate în larină Și eu loc de moară în apa 

Flanului. cumpărătură de la Magda iata torei, nepoata 

Rabăei (Surele ms. XXI, 163, Acad. Rom. 150/LXXVII). 
100) Cercaşa, sat pe Elan, a cărui aşezare nu 0 pu- 

tem precisa astazi, neavind la îndâmină alte acte de 

proprietate de cât uricul lui Petru Voda Rareş din 1546, 
prin. care întărește. copiilor şi ginerelui lui Dan Barlad : 

Batin, Trif, Danciul,- Gavril şi Bura cumpăratură ce a 
facut de la Lupul şi Toader Gorj 2 părţi din jumătate 
de sat din Cereaşa pe Elan „TIOA9BHHA £tad NA Gaark nauavk 

“pkaurk ww HH%Haa NOACEHIHA ABA MăcTH (Uricar XVIII, 129). 

101) Valea Sărăţei. Pe afluentele Elanului, Sărata, 

se afla azi aşezate aceste sate: Lăteşti, Sarătenii de jos 

si de sus, şi Spinenii, iar pe coasta nordică a dealuri. 
lor stau Baârlaleştii, pe apa cu acelaş nume ce se varsă 
în Florenţa, şi apoi în apa Mihoanei.
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Pentru aceste sate posed 3 urice vechi din secl.al 
XV şi al XVl-a, cari spun despre începuturile proprie: | 
tăţii pe aceste văi, cari formau un trup de moșiei - 
care sînt compleclarea celor ce spune un uric a lui A: 
lexandru Voda din 6960 Sept. 10 (1451), care întăreşte 
lui Ignat Postelnic satele Şoldeni pe Dumitra, Ciorâştii și 
Barlaleştii și Şoltaneştii şi Socii cu manastire... (N. Iorga 
Studii şi documente VII, 284). 

ln 1493 Mart 5 Stefan Vodă întareşte înipartala, 
ce şi-au făcut în moşiile lor la doua surori, fetele lui 
Dragomir lubau, ficiorul Şoldei pe apa Dumitrei. Aceas- 
ta Şoldă a trăit acolo pe la 1400; tetele lui luban au 
fosi Marina şi Stana; Stana s'a fost casatorit cul. 
Hara. | 

| Marina a luat în partea ei: Şoldenii pe apa Duni: 
trei, Bărlăleştii, fantana lui Zaeţ şi fantăna lui Solomon; 
Stana Haăra a luat în partea ei: Spinenii, Drăgmaneștii, 
Lăzeştii, Saracineştii şi jumatate din Ozer (Surele ms. 
XVII, 65). 

In 1546 Mai 14, Petru Voaaă întăreşte lui Ion Hăra 
cumpărătura ce a facut cu 500 zloti tălărăşti în satul 
Sărăţenii de îmbe laturile Elanului. de la Jurj Boldur 
aprod, ficiorul lui Andruşca Boldur (Epise. Melhisedec 

Cronica Hușilor, pg. 21). Sărăţenii vin în apropiere de 
Spineni, şi toate aceste 4 sate pe apa Săraţii, aproant 
se cunosc astăzi; numai ca el şi-a schimbat vatra. di 
valea Elanului de pe amindouaă laturile în susul văii 
Saratei, între Spineni şi Laţeşti. 

te După 6 ani, 1552 April 1, Stefan Vodă fiul lui Pă 
ip Voda Rareş întăreşte o. noua împărţală între copil lanei, care murise—se vede —şi da în partea: Slant 

satul Lăţeştii şi Sărăcineştii, iar lui Petrea Hâra, Îna 
ele miză pinenii și Darmaneştii (Surete ms. XVII, 65) 

al XVLA ata Vine pomenit des în documentele seci. 
[, 108). Alt un Hara e comis în 2 April 1552 (Surele 
si a al, It Hara îl găsim parealab de Neamţ în 1550; 
ȘI p ca ab de Hotin în 1552, 1555 (Surete 1, 39). 
cun n 1589 Apr. 24, Petru Voda Sehiopul întărește 
cu i80 lo ce trei fraţi Simion, Gavril şi Lon au făcut 
di paioti tătaraşti în satul Drăgumaânești pe Sarala, 

n a treia parte jumatate, de la Frateiu Hara, fiul ki 
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Pelre Hara, nejot Stanei Hăra (Surete şi Izvoade, II, 219).. 

In 1692 se pomeneşte că un, lonaşco, ficior Mariei, 

nepot lui M. Pulbaruş vinde cu 50 taleri lui Drăgan biv 

armaş un batrân dia Laţeşti, pe Elan, împărțind malu-. 

ile iazului de pe Elan, până la Hauseni (Hănaseni) tre-. 

cind Dragau malul despre apus şi Paşcanul cu Bosie: 

malul despre răsărit (pag. 198). 

Acest Dragan armaş era 'proprielar şi în Barboşi 

şi blizele de pe valea Moisiei. 

109) Sărăţenii.. Asupra acestei moşii am găsit mai. 

multe pachele de acte în grefa Trib. laşi secţia ]. Cea 

mai veche barlie pomenește de Pașcani, pe care îl dă 

în stăpânire Vasile: Voda Lupul în 1638, Aug. 9 (1146) 

lui Boldur din Negreşti şi nepoților sai Ursul şi Cos- 

tantin (Surete ms. XXI, 502). Razeşii de Sarăteni n'a: 

veau nici o hârtie de pâmint în 1810 Avg. 10, cînd: 

se ridica hotarvica Sărătenilor de Teodor Vârgoliei 

vornie de poarta. Se găseşte că în 1810  Sarate- 

nii aveau o lungime de 1230 stanjeni (2742.90 m.): 

mergind din zarea dealului Sarăţenilor despre apus până. 

în părăul Bujorului, iar pe din jos se megieşia cu Lă-. 

țeştii spatar. M. Costachi, iar pe din sus cu Dragomă- 

nestii si hliza Garniţoaei, iar în lăţime moșia mergea 
pe 3 batrani, din care 11/» bătrân stapâneau Costacheştii 

de pe Marina, fata lui Dragomir banul din 7091 iar î Ja. 

stăpâneau răzeşii de pe Stana, sora Maărinei şi anume 

1 batrin Costacheştii, 1/2 băirin Nasoeştii 1 batrin C.. 

Ticău sulger şi 1/2 batrin |. Dobre. A 

“In trupul Sarăţenilor mai intrau alte 3 seliște: Lun-. 

genii, Mihoanele şi pala Hârceata ; și din îorudirile ce 

Costacheştii au cu răzeşii din Sarateni, arată că el se 

trăgeau din banul Dragomir din 1495. (Surete ms. XXI, 

520). In judecata care a fost în 1258 Ghenar 2 (1750). 

inaintea lui Iordache Cania vel log. între Ion Dobre ră- 

zes si ai lui pe de o parte şi înire Scarlatachi Costachi 

biv clucer şi Iordachi Costachi b. v. jiinicer, se stabi-- 

" leşte înrudirea razaşească, a Costacheştilor cu răveşii: 

: ap si Sarăteni. | | 

din ale arse din Sarateni se ridică neamul Ţicâu, cari 

a dat Moldovei pe St. Ţicău scriitorul de la laşi a le- 

tapisețului lui Nestor Ureche scris după copia lui Var-.
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tolomei Măzăreanul în 1783 (Surete ms. II, 449). EI 
e dat ca gramatic în 1791, jitnicer între 1503 — 1806, 
apoi stolnic şi moare dupa 1810, cîrid se găseşte în a- 
faceri femeia sa Marioara Ţicăoae stolniceasa pănă după 
1820. Stefan Țicau era frate cu căpitanul de Fălciu 
Dimachi Țicau, -şezător apoi în Botoşâni, între 1780-— 
1190, cînd îl găsim stand în judecăți la Iași cu răzeşii 
lui din Sârăţeni, neamul lon Dobrea. Ticău Dimachi şi 
Stefan erau ficiorii lui C. Tieau sulger, frate cu lie 
Ticău, ce ţinea pe Domnica, și care Ilie Ticău vinde în 
1166 cu 50 lei partea lui din cele 4 moşii lui Stefan 
Ţicău, nepot de frate (Surele ms. XXI, 491). C. Ţicău') 
era ficior lui C. Chiriţa care îşi împarte Saraţenii pe din 
doua cu I. Dobre, răzeș de pe Stana din 7001. Acești 9 
răzeşi C. Chiriţa şi 1. Dobre au câte 104 stânjeni la ca- 
pul moșiei despre apus, câte 83 stanjeni pe matca Să- 
vății, câte 88 stajeni prin mijlocul câmpului şi câte 49'/ 
slănjeni la capul despre răsărit din matea văii 'Tarehii ; aceasla în 1759 Iulie 20 (Surete ms. XXI, 503). __În acest timp Țicău își mai sporeşte moşia, iar SI. Ticău gramatic cumpăra în 1791 Ghenar 23 cu 60 lei de la Antohi lon Negri părțile lui din Sărăteni, Lua: 
seni, Mihoane şi balta Harceata (Surete ms. XXI, 485), așa C. Chiriţa cumpăra în 1760 Sept. 24 de la lon Do- brea partea pr. Lon Lefoi 53 st € 938 si 
capul la rasarit. si. capul la apus şi 

Dimachi Țicau face şi biserică pe hliza lui, şi iată ce cetim despre bise sa ramai rica din Sarăţeni „Sfânta biserică 
t male a tuturor răzeşilor de obşte, însa să avem 

cae de grijă cu toții ca sa fie îngradita totdeauna, 
Se Vor strica orice din lucrurile bisericeşti să a- 

1 ită . 
tim că "pi e SPită de neamuri din Sărăţeni, întocmită în 1794 Mart 5 ce- 
Alevandru, (DinăuiȘer a avut 7 copii, şi anume: Stefan 'Țicău gramaticul, 
tol. Din acoşiia ni sh Aipitan, Zonifă, Toader, Peteliţa, Urâta și Nec. Apos- Lupul diac popa Ge i: Alexandru— popa Apostu, diaconu Andronachi, 
popa Iordachi Corovai Cociorvă, popa, Vasile și Alexandra ce a ţinuto Gheorghe şi Stefan : ani —din Fetilița Ghevrincea, Plesnicuţă, Ion Negrul; 
popa Costandin şi Gri 0 Zoniţă—Solomon, Maria. Paraschiva, Ion Dobre, riste și popa Anton e die plin 10ader—Stetan, Paşcanu, Safta, Vasile, Neculai, Ioniţă. ? N Orita—Irimia Băcuţii, Merică, Apostul Cioban, 

Mai cetim î xx - x sulger, era sora. preat. Torebită că mama lui C Chiriţa, tatăl lui, 0. Țicău 
ȘI Lupul și 3 surori, Sol; și că C. Chiriţă a avut de îrați pe Tanasă 
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vem. a le tocmi; cât şi pentru cărţile .bisericei să avem: 
a le lega; cum şi pomii ce sînt în ograda bisericii ori 
sa fie zeslre bisericii, ori să se împartă roada pomilor: 
între preoți, diaconi şi dascali.“ (Surete ms. XXI, 497). 

lală pentru ce găsim că în hotărnieia din 1810, Maria 
Țicaoaea stolniceasa ia 159 st. capul despre apus, 105 
si. matca Săraltii și 121 capul de răsărit în apa Bujo= 
ranilor. (Surete ms. XXI, 506). , 

Murind Stefan Ticău, femeia lui Mărioara stolni- 
ceasa vinde orînda moşiei cu anul, după cea căutat 
să ia venit de.la răzeşii din loc, dar a: avut pâră cu 

dinşii timp de vre-o 5-6 ani, pănă când vinde venitul 
moșiei la strâini:; aşa C. Vasiliu o ia în 1816, cu dato- 
ria de a-i lrimete la laşi 6 stânjeni lemne: după 1820: 
ia venitul Hriste Cambur cu 50 lei, apoi 30 lei (1828 

— 1831); după 1831 ia în arendă Gh..Carp, cu 145 lei, 
apoi Stoian după 1834 cu 150 lei pe an; apoi Gr. Rizu 
spatar cu 280 lei pe an după 1839. 

103) Gura Elanului. Elanul se varsă în Prut în 
dreptul balţii Rădeanul, foasta a mănăstirii Dobrovatu- 
lui cu moşia avind acelaş nume. Așezări de sate pe aici 
de la gura Elanului pănă la Murgeni, nu avem de cât 
salul Hanasenii, pe Mihoanes, un chilometru în Jos de 

Murgeni. Că au fost însă aşezări. pe toală aceasta îu- 

lindere. de 11 klm. rezulta din actele Igeşiilor, în care 

cetim următoarele ştiri despre vechile sate ce veneau 

mai multe spre Elan din Prut pănă în drumul Brăilei, 

ce mergea .pe deasupra Biăgeștilor. | 

Pentru regiunea de la gura Elanului până spre Hă- 

năseni avem stiri multe în cartea de judecata din 1785 

Dec. 20, a divanului domnesc (N. Roset ve! log., lorda- 

chi Canta vel vornic, lon Canta vel vornic, C. Başolă 

vel ban, Luscarachi Roset vel vornic, în care se judecu 

pricina între C, şi V. Banariu cu [. Novac. Andronachi 

Carja, Andrei lancul. C. Vrabie, Grig. și Nec. Carp, 
pentru mosiile Chilienii, Judecii, hliza lui Cerna:, Hra- 

niceni, Carhaneşti, blizita în 4: Butestii, Vrabieşiii, Ţa- 

ruşeştii și Golaeştii, toate ale lor vechi baştine „a i- 
vutul Falciului“ pe Elan, hlizite din vechime una lângă 

alta şi merg cu stapânirile lor. în lung din Prut peste 

Elan şi -pana în drumul. Brăilei, şi că peste Elan-au sa-
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“ul Cretana tot din hotarul acestor moşii, cari moşii 

li-au stăpânit şi le:stăpânesc în pace de la moșii şi 

strămoşii lor, şi nimene nu i-au împins din hotarăle lor 

-cât de puţin pană în anul trecul“ (Suvete ms. XVIII, 735). 

In 1784 V. Banariu, ginerele Vergai, stăpân în Be- 

rezana, în Bârsâneşti şi în Gurești, își scoate hotarnic 

pe Vidraşco Canţir vornic de poartă şi pe C. Bosii biv. 
“2 logofat, încălcând hlizele de pe Elan în trupul Bâr- 
-săneștilor. 

Moşia Radeanului de la gura Elanului „a inănăsii- 
Tei Dobrovatului ce este alaturea cu Berezenii pe din 
„jos asemenea trece peste Elan din Prut pănă în dru- 
mul Brailei.“  Berezana avea în curmezişul ei la mij- 
loc 989 stânjeni (1300 m), iar capatul pe Prut 640 
-slanjeni (1420 m.). Radeanu era mult mai lat, latimea 
moșiei Radeanu iarăşi ar fi mult mai lata de cât Bere- 
zana, ceia ce ar reveni la 1000 stanjeni curmezişul pe 
Elan (2230 m.); far celelalte hlize Carhaneştii, Chilienii, 
-Judecii, Cernat, Hrăniceni, veniau 1732 stanjeni (3862 mi.) 
curmezişul prin mijloc şi 1884 stanjeni (4200 m) latul 
dor la Prut. 

Deci toate aceste trupuri de moşii din gura Ela- 
mului în sus ocupau pe Prul o lărgime de 9 kilometri, 

Jar pe Elan pâna la 6 kilometre, pănă în sus de gura Cre- 
tanei, unde a fost vechiul sat Creţana, azi dispărut. 
o In Berezana stăpânea pe la 153u una Neagra, care 

avi de fată pe Tudora, şi copii ei Balunul şi loaa Surda, 
pari vind sub Irimia Movila în 1603 April lui Ilie Vrabie 

Div vornic de Bărlad părţile lor din Berezana, pe dea: 
Tao doua părțile Elanului cu loc de moară şi de baltă. 
Berezeni 30€ cumpară în acelaşi an şi alte, hlize din 
lie Vr bi e la Macovei Burlag din Benești. In 1607 

rezeni cui 20 tal icare vatav de Falciu. cumpără in Be, 
a surorii sa] N eri şi 2 eai buni parţile lui Crăciun și 

Balaoaei. strane ASdălinei, ficiori popii Lupului, “nepot 
-Costantii, Moe ot lui Dragşan Berezanul. In 1609 
de Doarta întăreşte lui Ilie Vrabie, acum vorni 

A poartă, stăpânirea pe Ber ; două ăr- 

tile Elanului cu loc de mo: eZana „pe deamân ut de 
peşte şi cu loc de gradina a în Elan şi cu balți 

le Vrabie moare catră 1628, în urma pribegirei 
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sub Stefan Tomşa Voda. Sub pretext de hainie lon Co- 

misul sub Tomșa Vodă își însuşește luiși moşia Bere- 

zinii, ceia ce ridică pâra jupănesei Nastasii, văduva lui 

ie Vrabie, si atunci Miron Voda Barnovski judecă pri- 

cina şi afla viclean ispisocui dat de Tomşa Vodă lui 

lon comisul „de vreme ce atunci sub Tomşa Voda nu 

sa luat nici un sat pentru viclenie“ (id. 737) Nastasia 

caştiga procesul, pune ferăe 12 zloți ca să închidă ju- 

decata. 
Cu toata taxa herăei, procesul se deschide sub Va- 

sile Voda, când lon, acum vornic, împreună cu sotia 

lui loana, zic ca moşia o au de pe mătușa lor Dragaia. 

Pentru a se afla adevărul, divanul cere jurători 24 oa- 

meni. La soroe lon vornicul nu se prezintă şi pierde 

procesul, iar Nastasia Vrabie mai pune o altă ferăe «de 

12 zloți (anul 1634 Aug. 26). | 

' Berevenii „pe gura Elanului“, vin în conflict cu că- 

lagării de la Dobrovat, stăpâni pe Rădeanul cu balta din 

Prut. Vasile Vodă trimete spre cercetare şi se restabi- 

lesc hotarele îndepărtind pe călugări de la balta Mâta 

mai în sus de Radeanu. In 1669 Aug. 16 satenii ce 

şedeau pe -Berezeni ca vecini nu plăteau diime, Ilieş A- 

lexandru Vodă trimete spre cercetare să să dijmuiască 

pe săteni. Pe temeiul acesta C. Benescul cerea ca moşia 

Berezanii sa mergă din Prut peste Elan până în dru- 

mul Brailei. , , 

Din gura Elanului păna în apa Creţanei sint tocmai 

4 klm.; din aceştia Berezenii ocupau 1300 m. pe Elan, 

Radeanul 2500, iar răzeşi din Carhăneşti veniau ceva 

mai în sus cu hlizele lor, drept în gura Creţanei. Căr- 

hănestii erau sat răzeşesc ca şi Creţana. Răzeşii aveau. 

hartii de la Patru Voda din 1527 Mari 24, prin care 

se arată că Lupu şi soţia lui Dobruşa au cumparat Chi- 

lienii, deasupra Prutului încă sub Stefan Voda cel Mare. 

Proprietatea a urmat liniştit în Chilieni, prin Tudoran 

Lupu, și nepotul acestuia Gheorghiţă, care slăpânia 

el Chilienii, alungând de pe moşie pe lon Irimia Porea- 

rul, fecior în casă, şi care se acolisise pe moșie, sub cu- 
vint că ar fi îngrijit de pametele lui 'Tudoran (1659 

Iunie 17) , 

Aici în Carhaneşti—Carhan cumpără cu 66 zloți
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jumălate de sat din Muşata la Fălciu pe Răcămuş de 
la Filip şi Nechifor, ficiorii Horgăi (Uricar V, 214)-— 
se ridică la suprafaţă neamul Vrăbiese, câci Dumitru 
al Toporoaei,  luindu-şi de copil de suflet pe lonaşeo 
Vrabie îi lasă la moarte toata partea lui din Câmhă- 
nești cu vad de moară în apa Elanului. eum cetim într'ua 
document fără veleat scris în slavoneşte „ga3kyom cn 
Ha Atue Ha otauiko paie, „am luat fiu de suflet pe lo: 
nașco Vrabie.“ n BA3AAAHXOM cm Baze uacr Mou WT ca 
K9AXZH EI. wo -crk H3BEpET. CA IA3HIpE H CA EpOA 34 MAE 83 

goqa Gaanoen, şi am dat lui toată partea mea din satul 
Carhăneşti, ce se va alege cu vad de. moară în apa 
Elanului.“ (Surete ws. XIV, 730). Ă | 

„Acest lonaşeo Vrabie începe a cumpăra în Cârhă- 
neşti parţile celorlalţi răzeşi: Toma Barta, Craciun, Du- 
mitru, T. Coastafan, Petre Andrieviei, V. Francea şi Pa: 
văl că unul Bene ucigând un om, lonaşco Vrabie plă- 
teşte pentru el 27 taleri şi-i ja moşia, ce venea din apa 
Prutului în apa Elanului „npoaaa... wm ceao Kzpyzueljiu. 470 BblA 
RA3AA TA WTHEHIO wT Ren'k Ba EX BhICT MAAT VIU, Rrkka CM 

PAT. WT uâkz n Bbicr vaiem Eenrk.'rom WAR, TA RSHA. lw. 
HK panic n Aaa PĂAH  Hita 3 'Taa. 34 CepEpo WT BOA 

Ilpvrotu 40 goaa Gaanonu ca mher sa aa nea BOANTA î 
CA ra8hipe“ a vîndut din satul Carhăneşti, ce a fost luat 
cea ocină de la Benea, caci că i-u fost facut lui plală, 
pentru o moarte de om, ce a fost vmorit Benea acel 
om; aceia a cumpărat'o lonaşco Vrabie şi dat-a pentru 

ea 21 taleri de argint, din apa Prutuiui până în apă Elanului cu loc de moară și cu balţi şi cu iazuri.'— 
(Surete ms. XIV, 199), | 

Tot lonaşco Vrabie mai cumpără cu 100 taleri batuţi 
de la surorile lui Dumitru : ai Asco 
Vrabie în 1623 Mart itru a 'Toporoaei ; şi aşa lona$c 

: 28. îşi seoate uric „de întăritură 
de Carhăneşti de la Stefan Tomşa Vodă, după ce a oge otarale cu 2 oameni batrini ce iau brazdă în cap. lată SE. celim în uricul slavon din 7131 Mari 2 asi 6 urete ms. XIV, 7192): „ac uacm uX KoAMKO M35HT 

oAA Sipvrogu n upra Eaanonu, n ca ROATA n ca 30 toată partea lor câtă 
prespre Elan 
apoi hlizele p 

j li se va alege din apa Prutului $i 
ŞI cu bălți şi cu iazure“. Masurindus€ 
e Elan iese aceste întinderi din Beze 
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reni în sus, după măsurătoarea lui Ilie Costachi vornic 

şi a lui Negre căpitan din 1745 Oet. 10: hliza Buteşti 

pe din jos lângă Berezeni 212 stanjeni; bliza Vrăbi- 

eşti 366 stânjeni şi bliza Ţaruşeștilor 396 stânjeni, hli- 

za Carjeştilor (Chilieni) 463 stanj., hliza lui Cernat 210 

st., Hrauicenii a Vrabieştilor 333 stanjeni; peste tot 

1950 st. curmeziş (4500 m.) din Berezeni pănă în ho- 

tarul moşiei Bârsâneştii pe din sus. 

In aceste hotară, ce mergeau din Prut în drumul 

Brailei, se cuprindea şi satul Creţana, tot a acestor răzeşi. 

Creţana azi hu mai e sat; a rămas amintire însă pe va- 

Jea cu acelaşi nume, valea Cretanei, mai în jos de apa 

Saraţii, ce dă în Elan, şi mai în sus de văile Frasinu- 

lui, a TŢarinei şi a Orbului, ce dau tot în Elan. Creţana 

venia în șesul Elanului, cam în dreptul Blageştilor de 

azi, de pe apa Lişeovului. 
| 

Pentru Hrăniceni şi Carhănești, Vrăbieştii au ară- 

tal aceste acte, în care se vorbeşte şi de Cretana. In 

1598 Mart 25 Petru Voda Rareş întăreşte a treia parte 

din Hraniceni de pe Elan. ficiorilor incai Vrabieasea : 

Vrabie, Neagu şi Maria. Tot în acel an Marl 28, Petru 

Voda întareşte stăpânire pe 4 moşii: Drugii, Murgenii, 

Bârsăneştii si Creţana pe Elan pepoţilor Creţii de pe E- 

lan anume: Barta. Bene: Magda, Neacşa, Preuleasa şi 

Magdalina, ficiorii Siminei: şi Neagra, Capotă, Dumșa, 

Paraschiva şi Dolca, ficiorii Stanei. 
N 

Priu acest uric se pomeneşte de toate moșiile, ce 

veniau de la Murgeni în jos pănă în Creţana, aşa că 

complectăm ştirile despre mersul proprietâtii în suta a 

XV-a sia XVl-a spre gura Elanului, pe unde azi nu e 

nici un, sat, caci toţi răzeşii de aici S au tras spre Prut, 

unde avem satele Barsaneşti, Hrănicenii şi apoi Cârja. 

Despre puțina stabilitate a așezărilor pe această 

vale si despre schimbările de case, ne spun hotarnicii 

“din 4145 Oct. 1] următoarele : „iar la malul Prutului 

nu s'au hotărât, căci intâmplânduse de sau aşezal 0a- 

menii cu case pe acele MORI! și-au pus vii Și livezi unde 

lea fost voia, iar ra zeșii cerind să Ji se hlizască mo- 

şiile şi la Prut, capitanul Apostu Negre hotarnicul a 

dat tuturor hlizele pe vale, perăminînd casele, viile şi 

livezile a unora pe locul altora, și să fie nesupărati de 
11
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cei cu moşiile și sa şi le stapânească în pace, însă şi 
ei să nu le mai mărească.“ (Surete ms: XVIII, 740). 

10) Creţana venea la capătul despre apus a mo- 
şiei Cărhăneştilor, şi mergea în 3 hlize: a Vrăbieştilor, 
a lui Stefan Onceanul şi a Buteșştilor; toate aceste hlize 
mergeau pănă în drumul Brailei „unde este eapatul 
moșiei dinspre apus și că acolo este'sat Creţana.“ Car- 
hăneștii aveau în curmeziş 1005 stănjeni pe latura spre 
apus pe drumul Brăilei „şi aşa a ramas satul Creţana 
să-l stăpânească fie ce razeş pe cât li-i hliza pe dealul 
Elanului. “ 

Pentru răzeşii din 1784 se ştia că în trupul moșiei 
Carhaneştilor întră hliza Buteştilor, din vechiu Boteștii. 
Asupra satului Boteştilor avem un uric sârbesc de la 
Stefan cel Mare, din 1500 Mart 25 (17008), în care se intareşte lui Sima şi lui Onică, fiii Botei (cra Bonn!) 
cumparătura ce a facut eu 70 zloți tataraşti în satul Bo- 
teştii pe Elan „canoe ceao ha Iane nana Borapin“ de la 
nepoţii Creţii „SnSoat Kprua“ anume Sima, Benea, Muşa, 

XV pp. deo Verii lor Avraam și Stana (Uriet 
Creaţa a trebuit sa trăeasca pe la 1400 spre gura Elanului, si de numele său s'a ] < 

J ,Ş egai satul Cretana, care în 1803 avea 73 de liude. s 

 



B) Cuzeştii 

1) In istoricul aşezărilor din vechiu de pe apa Elanu- 

lui cu toate văile, ce dan în aceasta upă, am dat pen- 

tru întăişi data de pitarul Nec. Cuza, care ia în câsa-- 

torie pe Nastasiu, fata lui Vasile Adam paharnicul şi ia 

zestre satul Barboşi cu toate hlizele, ce intrau în alcă- 

tuivea lui. In jurul zestrelor lui Nec. Cuza pitar sa în- 

cins un lung proces şi cetim în actele acelui proces a- 

tat starea socrului său V. Adam pah. cât şi ă ginerelui 

sau Nec. Cuza. 
e 

Dar nau se spune în actele Barboşilor, cine eră acel 

Nec. Cuza pitar, a cui fiu eră; fost-a el boer din loc, 

adică de pe valea Flanului, ori venit din alta parte ? 

Pentru a lega acum povestea moşiei Barboşilor, cu cea 

a noului pitar N. Cuza. sa vedem cine a fost acest ti- 

năr şi zglobiu mire, caruia socrul său îi dădea ca dar 

de nuntă un rădvan cu 6 cai, un cal de mire şi altele 

aratate în izvodul de zestre (pg. 18). o 

Dar cu aceaslă povestea merge 

familiei Cuza. | RR , 

2) E greu a spune cine a fost cel dintăiu Cuza, şi 

din ce parte de loc a fost el. Numele Cuza, apare din 

vechiu sub forma Cuze (53%) şi Cuzea, (sat, k83a), Ve: 

dem aici o adaptare românească â formelor mai vechi 

din sec]. al XVII şi al XVIIL-a, tot aşa cum dumele 

Balş a fost Balge, iar Sturza a fost Sturze ŞI Mal din 

vechiu Sturzea (cr5p34, cT8p3€, crapa), iar prlb secl.' al 

XVI, când 'apar pentru intaiaşi oară potrivit influențelor 

culturale ale timpului, Sturzescul Şi Sturzevici (ef. N. 

lorga, Doc, VI, 533). , a: 

s N tilor (Arh. Sf. Spir.; Roşieşti XII, 

3) In actele Roşieș 

3) se vorbeşte ca Aron Voda în 1595 (7101) Aug. 7, în- 

despre începuturile
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tăreşte lui Florea vătah dreptul de stăpânire pe a treia 
parte din jumătatea din jos a satului Roşiecii pe Iadrici, 
căci diresele vechi de proprietate le-a fost pierdut, cînd - 
a fost venit acel tălhar Câza(ror ac'rpa Ba3a) asupra ţă- 
rii domniei mele (Ispisoace şi Zapise vol. 1, partea 1. 219). 

Evident aici avem a face cu o săritură de con- 
soană, căci Irimia Bâisanul uricarul a uitat să scrie K 
de-asupra lui a de la finele cuvintului: ka3a(k), fraza su- 
nind „acel talhar Cazac,“ de oare ce se şlie că pe a: 
cea vreme îmblau o sumă de pretendenți la domnie din- 
tre Căzaci. lară dacă numele 'talharului Cazac a fostin 
adevăr kzaa n'ar fi greu de banuit ca aici 2 a putut a- 
vea şi valoarea de % nu numai de &, şi deci a pulut fi 
„acel talhar Cuza, pretendent lu domnie în 1593 contra 
lui Aron Vodă. 
„Această amintire de Câza nu spune nimic de îna- 
intaşii lui Dumitraşco Cuzea, ci o luam numai cao 
simplă potrivealăa de nume. 

4) A doua amintire o avem în perilipsis de acte 
înfăţoșate de răzeşii de moşia Medeleni, la Tecuci, în 
procesul lor cu Arghire Cuza ban în 1810 Ghenar î7, 
ŞI unde după hotarnica ridicata de M. lamandi sardar 

ȘI Şalrarul lon Lupul se vede ca Arghir Cuza stăpânea 
1383 stinjeni. D. Luchian 1037 stinjeni, iar răzeşii din 
Medeleni 345 stinjeni ; toata moşia avind dar în curme- 
Hiş 2868 stinjeni (6394 m.). Moșia aceasta Medelenii fu- 
sese din vechiu a lui Bucium vornic, care a avut aceşti 
copii: Vasile, Grigore, Anghelina, Nastasia, Carstina, 
Aesinia, lupaşco din Naneşt: şi Tofana, maritata cu Vi- 
iolt logotatul. Vitolt a avul 2 copii, pe Lupaşco şi Dă- 

aia, Lupaşco are 3 copii: Maria, maritata cu Ioniţă 
loa poayrilaş şi Stefan, vindut în 7220 (1712). Din 
tan (pasat se nasc 9 copii : Sanda, măritată cu Ste- 

isi da na te, : are copii, și Anghelachi Baisan, care 
dupa 1974 3; ui din Medeleni spatarului Ioniță Cuza 

leni. Tar di Pa au întrat Cuzeştii stapâni în Mede- 
sterp Vasil Danaila Vitolt se nasc 3 copii; Gheorghe 
ste Iftimie e Str ti), şi Costandin. Din Costandin se na- 

Grigoraş Salt Costanlin ştir. Din Iflimie se nasc 
drei ficisrai | oader, cătra 1774, iar în 1810 traia An- 

Cuza b; ui lui Toader și care face proces lui Arghir 
ja Dan pentru Medeleni (Surete ms. XXV, 89).
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In actele înfăţoşate în acest proces se aduce şi nişte 

«arti de judecată și hotarnice din secl. al XVII-a în care 

ni se pomeneşte de un Coza visternicel, - hotarnie Me- 

delenilor. Iata acele ucte: a) 1144 lunie 28 (1636). Carte 

de la Vasile Voda data Tofanei Vitoltoaii aratătoare de 

hotărâtura părţilor ei de Coza visternicel, după is- 

pisoace şi diresă cerceiând şi ca i sau ales 3 parti și 

jumatate din sat din Medeleni. 

b) 7146 Aug. 9 (1638) Carte de giudecata a boe- 

rilor divanului data Tofanei pe cum acei răzeși au lre- 

cut cu stapânirea peste hotărâtura ce iau facut mai sus 

visternicelul Coza. 

c) 7168 Iuli 10 (1660). Cartea lui Stefan Vodă dată 

ciorilor lui Vitolt... să ţie hotărâtura lui Coza vister- 

nicelului, nu pe a Neaniului vornicul. 

4) 11117 Oet. 1 (1668). Ispisoc de la Iliiaş Alexan- 

dru Vodă, prin care întăreşte lui Lupaşco şi. lui Dana- 

ila, feciorii lui Vitolt, satul Medeleni după hotărâtura 

Cozei visternicelul. (Acad. Rom. Ms. 2812 fila 87; Su- 

rete ms. XXV, 88). 3 

Nu putem stabili de o camdată nici o înrudire în- 

tre acest vislernicel Coza din 1636 și Dumitraşco Cuza 

comisul din 1676, întru cât nicairi şi nici odată D. Cuza 

nu pomeneşte de părintii sei în atâtea acte de propri- 

etate, ci numai de neamurile de pe Jupăneasa sa Safta 

Joroaea. . 

5) Dumitraşco Cuza spatarul. Cel întai Cuza po- 

menit în documentele timpului este Dumitrașco Cuza 

care ia parte ca boer în diferite divanur! - ale lui C. 

Duca tinărul, ale lui N. Mavrocordat şi M. Racovita 

Voda. Acest Dumitrașco Cuza se guseşte în hoerie de” 

comis în 7185 (1677) sub Antonie Voda kuset, cînd e 

daruit de Voda cu satul Vlaiceni. Ar urma câ D. Cuza 

a venit cu boeria sub Antonie Ruset, şi răsplătit pen- 

iru serviciile sale cu 0 moşie Vlaicenil (apud. A. D. 

Xenopol „Cuza Vodă“ Î, 16). | 

la aL see Surete şi Izvoade (V- 40) găsim pe 

Duwmitrasco Cuza ca biv comis în 1186 lunie 18 

(1618), isealind şi adeverind alăture cu alți boeri ca A. 

Crapenski, lonită Septelici, Dumitrașco Gherghel diac, 

cum Grigoraș Jora treti spatar fiul lui C. Jora sardar,
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a cumpărat cu 25 lei partea lui Vicol in Mărgineni. 
Faptul ca pe Duwilraşco Cuza îl găsim iscălind şi a- 
deverind un zapis de cumpărătură a unui Gr. C. Jora 
încă din 1678, arată că în acel an el era deja întrat în 

alianţa prin câsâtorie cu Jorăştii, deoarece ştim că Du- 
mitraşeo Cuza a ţinut în căsătorie pe Safta, fata lur 
Toderaşco Jora sulger. Deci şi Dumitraşco Cuza comi- 
sul de sub Antonie Ruset, urmând vecinului obiceiu de 
a se însura cu fele de boeri din ţară şi a se româniza 
priu însurătoare, spori astfel și el protipendada lării 
cu un nume, care va ajunge să fie cel mai iubit popo- 
rului nostru. Obiceiul vechiu era că prin însuratoare un 
strain, care lua o fata de român, devenia român băr- 
batul, dacă el se aşeza în tara, neîntriud în mintea ce- 
lor de pe atunci că ar fi alt chip mai puternic de a face 
pe un străin român de cât însurătoarea cu o romincă. 

Daca prin încrucişare întra în trupul neamului românesc 
ceva singe străin, prin puterea înrudirei de singe, sufletul 
se româniza în urmași, mai ales dacă imprejurarile vieţii 
faceau pe noul insurăţe! să se poarte ca român la tre- 
bile din lăuntru ale țarii noastre românești. Nieăiri în 
aclele secl. al XVII, nu se vorbeşte de parinţii lui Du- 
mitraşco Cuza, ci de înrudirile sale după femee. Ela 
venit dar om format, ş a căpătat boeriile, care pe a- 
iunci se dadeau la străini: comisul şi postelnicul. Pos- 
telnicul fiind un fel de ministru al trebilor din afară, 
trebuia să ştie „aai multe limbi străine : turcește, gre- 
ceşte, latineşie, italieneşte, iar acum în urma si fran- 
țuzeşte. Boerii noştri de țară cam nu erau carturari, si 
erau buni, de alte slujbe, ca visternici, spătari, vorbiei, dar nu mimștri de externe. Tot aşa cu comisul. El era 

iasca alai peste grajdurile domneşti şi ştia să rându- ască alaiurile domnești, ceremonialele la curte primi- 
rile fetelor mari străine, ş « 
Ta grade viata locală nu puteau orîndui fastul curței 

nenea alaiuri la fiec Ea eprios de mie A vedea Ca a fost rânduit e ovare cap de luna. Şi Dumitraşco Cuza 
care boerie se insura de Antonie Ruset prin 1676, în 
IniȘti cei mari i lui cu fata lui T. Jora sulger. Co- mie de aa al lui Antonie Ruset în scurta lui dom- 

ani ȘI Jumatate au fost Velicieo (Uriear, X, 13, 

i cam boerii de ţara erau în: 
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XIX, 50) şi Constantin (V. A. Ureche „Miron Costin“ 

I, 129, 704). 
Ce aducea acum lui D. Cuza comis soţia lui prin 

familia în care întrase? Pe lânga zestrele jupanesei 

Saflei, ea mai aducea soțului ei vaza neamului său. căci 

Joraştii au fost boeri cu vază în secl. al XVII, pănă 

când am avul și un vel logofăt în persoana lui Antiohie 

Jora, moş de al Saftei Joroaei. 

Ca zestre Safta Joroaea aducea soțului ei comisul 

Dumitrașco Cuza următoarele ocine şi moşii : sate în- 

tregi Micleștii la Dorohoi, Predouceni la Soroca, Căpo- 

tenii şi Zealina la Hotin; jumătăţi de sate, Todirenii la 

Harlau, Buticiul şi Rujavinţii la Hotin; sferturi de sate: 

Cuzlaul şi Ihnătenii la Dorohoi, Glodenii, Scânteești şi 

Birceştii la Vaslui, Raziua la Orhei, Băzdăgeni la Ho- 

tiv, şi Trabujenii la laşi. (pg. 269). Toate aceste moşii 

erau de pe Toderaşeo Jora sulgerul, căci la împărțală 

iau parte ginerii şi nurorile cum şi urmaşii din ei în 

11914 Febr. 15, cînd se vede câ a murit batrină de tot. 

Vasilea Joronea, foasta soacră lui D. Cuza. Ca rude, 

Safta Joroaea aducea încuscrirea cu loan Sturza vel 

voraic, cu Solomon Botez şatrăr şi cu Sundul Silion ; dar 

aducea puternicul sprijin al familiei Jora. | 

Toderazeco Jora sulgerul era fiul parecalabului de 

Hotia Gh. Jora, de prin 1630, însurat cu Anghelina fata 

lui lrimia Baisan uricarul sub Movileşti și nepot lui to- 

naşco Jora «dle sub Gaşpar Graţian, 1620, a carui jupaă- 

veasă Ava, e fata Maricai, nepoată Soficăi, fata lui Zbs- 

rea parcalabul lui Rareș Voda. Se mai amintesc Isac 

Jora (7149). C. Jora orujuic (armaș) (1166). Grigoraş 

Jora siu Gb. Jora (7149). Gavrilaşco Jora sin lonaşco 

Jora (1149) lar Antiohie Jora e frate cu Gligoraş Jora 

si ficior Todosiicai Costachi soră cu Gavriliţa Costachi 

şi cu Safta mama lui M. Racoviţă Voda. lar mama 

Saftei, Vasilea Joroaea, eră. fiica lui Vasile Vartic, _ne- 

pot şi stranepot de al Varticeştilor de supt Rareș Vodă 

si sub domnii de ma! apoi. Matuşa Vasileai Varlie a 

fost Antonia Vartic, doamnă Jui Miron Moghilă Baruov- 

schi Voda, si fala lui Gavrilaşco. Vartic vornicul țarei 

de jos, ticior lui Petru Varticovict hatmaa şi parcalab 

Sucevei sub Rareş Vodă. Ca comis Dumilraşco Cuze



CLXVIII 

cumpără în 7190 Sepi. 9 (1681) cu 33 lei şi 30 merțe 
de maălaiu o falee şi jumatate vie la Șorogari lânga lași 
de la Curbet armaş, vie care a fost a lui Alexandru 
Ruset beizadea, cumpărătură de la Papuc (pg. 268). 

Ca biv comis îl întâlnim pe Dumitrașco Cuza şi în 
1192 Oct. 1 (1653), când iscăleşte ca martur cu alli 
boeri zapisul de vînzare, prin care Alexandra spătăroaia 
a vândul doamnei Anastasia a lui Duca Voda locul său 
din laşi şi care a întrat mai apoi în ograda Mitropoliei de 
laşi (N. Jorga Doc. V, 92). Tot ca comis Dumitraşto 
Cuzea cumpără în 7196 Fevr. 4 (1688) jumatate de sat 
din Tăutești, la laşi, de la urmaşii lui Giigore Herme- 
ziu cu 134 lei (pag. 264) sporind cu aceasta averile în 
moşii şi sate. Supt lunga domnie a lui C. Duca batra- 
nul în a treia domnie, şi. Const. Cantemir Vodă, între 
1181—'1200 (1679 — 1692) Dumitraşco Cuzea rămîne lot 
comis, cu epitetul de biv adica eşit din sluiba.. 

in acest timp nici Jorăştii nici Dumitraşco Cuzea 
nu-i vedem figurând în divanurile veliților boeri, ceea 
ce arata că în politica timpului ei se aratară protivnici 
domnilor. Traind din greu Dumitrașco Cuzea abia putu 
cumpăra cu 134% lei jumătate din Tauteşti. 

Venind C. Duca, tînărul, cu întâia domnie a lui la 
Moldova, în (7 Martie 7199, vedem pe Dumilraşco Cuzea 
rinduit clucer, cum îl gasim în marturia hotarnică dia 
1200 luli (1 (1692), ridicata de Mardare vornie de 
poartă pentru jumatate de sat Baloseștii a lui lrimia 
Jora, cumnatul sau. Supt C. Duca Vodă, Antiohie Jora 
ridică stepenele boeriei din vel paharnic la batman şi parcalab Sucevei şi câştiga izbânda în lupta contra lui 
Tureuleţ reimentarul hatmanului leşesc lablonovski, supt 
cetatea Neamţului. Fu însa silit sa fuga în Bucureşti la 
curtea lui C. Brancovanul Vodă. . Şi scrie cronicarul : 
„lară boerii lui C. Duca Voda pănă a venire Dubau lo- 
golâtul de-l puse Capegi başa xaimacam, au eşit despre 
doamna ŞI au fugii. în țara Munteneasca. ca nu avea 
nel goui, că slujitorii erau cu Antioh Jora hatmanul 
în oaste ; şi au fugit anume Neculai Costin hatmanul, şi trate-sau Ioniţă Serdarul şi frate-sau Pătraşco  logo- 
fatul al lreilea, şi Vusilaşco Cantantacuzin vel spatarşi alți mulţi mai de gios; şi mai pe urma după ce a ve- 
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mit în scaun Antioh Voda Cantemir, a fugit şi hatma- 

nul Antioh Jora şi Mavrodin, de se facuse o ceată mare 

în țara Muntenească de boeri din Moldova, de au şezut 

vre-o 4 ani în tara Munteneascâ-“ (loan Neculcea Let. 

92, 953). 
In aceste amestecaturi politice ale bovrilor pribegi la 

curtea Jui C. Brancovanul Vodă, a trebuit să ia parte 

şi Dumitrașco Cuzea, caci cum vine în. scaun, la (4 

Sept. 7209 (11/00) îl pune pe Dumitraşco Cuzea vel spa- 

tr (Let. II2, 269). Ca vel spatar e trimis Cuzea în de- 

legatia de la margine împreună cu Mitropolitul Misail, 

N. Donici vel. log, şi I. Costin hatman, ca nu va strica 

nimic C. Duca Voda boerilor pribegi la curtea lui Bran: 

covanul (N. Mustea Let. 1l?, 28). 

Ca vel spatar îl găsim iscălit în 1210 Aug. 27 (17102) 

în cartea de judecata a divanului ce dau veliții boeri la 

mâna jupăvesei Arhonda, a lui Miron vameș, nepoata 

lui lorga postelnic, în pira ce a avut cu ginerele ei 

Toma cupeţ din lași pentru Ciureştii din gura Delii în 

Prut (Surete ms. XIII, 171). Tot ca vel spatar îl gasim 

pe Dumitraşco Cuze în carlea divanului pentru hotar- 

nicia moşiei Huşii pe Şomuz, la S sceava, proprietate a 

lui C. Duca Voda (Uricar XVI, 44). 

Venind cu domnia Mihai Racoviţă Vodă în 1914 

vara, (17103), rîndui la spatarie pe cumnatul său Ilie 

Frige Vacă, sau Ilie Enache Tifescul .ca vel spatar în 

locul lui Dunitraşco Cuze; cum iasă Aaliohie Jora (Mo- 

şul femeii sale, jupăneasa Safta Joroaea, veni vel logo: 

fat, pe Dumilraşrco Cuze îl vedem figurînd în divanurile 

mari ale lui Racoviţa Vodă ca biv vel spatar. Așa în - 

1212 (1104) Mart 4 (Iorga, Doc. V. 405)_D. Cuze iscă- 

leşte ca biv vel spatar alălurea cu lie Enachi vel spa- 

tar. lu 7213 Sept. (1104), iscaleşte tot ca biv vel spa- 

lar în hrisovul cel mare ce-l dă Mihai Racoviţa Voda 

celor 6 anăstiri închinate sf. mormânt, urmând a da 

la visterie numai 223 ughi pe ab, ȘI să scutească numai 

471 oameni, cari vor da cite 217, ughi pe an la visterie 

(Uricar 1], 104). Tot ca fost. mare spatar Dumitrașco 

Cuze schimba dupa 7210 un lgab, dind pe Gaia „Sula 
în schimb pentru Anicuta lui Adam, ficiorul lu: Vasile 

postelnicul (pgă 269).
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In spătăria ţării trecuse lon, Neculeea sub Antioh 
Cantemir cu a 2-a domnie, iar mai apoi Dediul Codrea- 
nul de la Bărlad, socrul domnului Mihail Racovita cu a 
doua a lui domnie. Cu tuate acestea Dumitraşco Cuzea 
iot îl vedem iscalind ca biv vel spatar în hrisovul cel 
mare, prin care face milă şi aşezare cu Episcopia de 
Huşi, după ce arsese de foc, dându-i voe a tinea 20 de 
posluşuici, cari vor da câte 3 ughi pe an visteriei în 4 
șferiuri (Episc. Melhisedec, cronica Hușilor, 175). În a- 
cest timp moşul de pe femee, Antioh Jora îl vedem slu- 
jind ca vel logofat şi hatman la toți domnii și lui Nec, 
Mavrocordat, cînd mai găsim pe Dumitraşco Cuza ca biv 
vel spatar în tţidula ce marii boeri dau lui Iordachi. 
Ruset biv vel vornic ca a dat 10000 lei în slujba țarii 
în bir şi baiaramlic, şi că „este datoria noaslra ŞI a 
țarii ca să i se plătească dumisale pe încetul de tară ca 
să nu fie stinsă casa dumisale“ (N. lorga, Doc. VI, 418). 

6) Supt. domnia a treia a lui Mihalachi Racoviţă 
Vodă, își găsi tristul sfârșit Dumitraşcu Cuze biv vel 
spalar, în urmatoarele împrejurari: In amestecăturile ce. 
erau atuvei în țară cu Nemţii şi catanele din cetatea 
Neamţului, şi cu navala - naprasnica a lui Frenţă căpi- 
tanul cu cele 300 catane ca sa prinză pe Mihai Vodă, 
se zice că între cei bănuiţi că ar A adus pe Frenţa ca- 
pitanul ar fi fost pe lângă V. Ceaur stolnicul, şi Dumi- 
traşco Cuze spatarul. Şi Neculce şi N. Mustea si Alex. 
Awmiras pomenesc de tristul sfarşit a lui Damitrasco Cuzea. 

„Atunci Mihai” Vodă mîniindu-se, în graba au spin- 
zural pe Cuza spatarul, nepricestuit, încâlțat, îmbrăcat, 
dindu-i vina că a scris el la ficiorii lui, avind acolo la calane ca să vie să privză pe Mihai Voda din iaşi, ce 
nu se ştie întru adevăr, au ba, numai în pizmă lau omorit că i-a fost naâpaste, ca n'a scris.« (I. Neculcea 
Let. ]I?, 354). lar A. Amiras spune mai lămurit: „Aluuci 
era un borr numit Cuza, ce fusese spatar mare, şi zi- 
ceau unii câ au fost şi el întrun sfat şi într”o legătura cu acei pepriiateni, căci ficiorii lui neve au mers la ca- 
fane şi umbla talhuind. Şi de multe ori i-au poroncit 
Mihai Voda ca sa tragă pe ficiorii lui încoace, să nu se: afle la Nemti cu catanele; iar el aducea pricioi ca să îndrepteze pe ficiorii lui şi i-au închis Şi au șezut pănă. 
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au venit catanele, și Cuza fiind în Iaşi au trimes prin 
mijlocul catanelor şi au slobozit ficiorii de unde erau- 
închişi. Ce prepuind domnul şi zicindu-i şi alţii, cum. - 
acel Cuza au avut 7ăspondenție cu catanele, şi i-ar fi: 
imblat scrisorile la dinşii, dinduzle ştire de starea dom- 
nului, îndata ce au poposit domnul de la Cetăţue au pus. 
de Pau spinzurai pe Cuza. Trupurile spinzuraţilor şi a. 
intepaților, pe toţi i-au strius la un loc în marginea 
Cetaţuei, unde a fost bătalia, pe drumul cel mare al: 
Țarigradului, şi au pus pămint peste dânsele și au facut. 
movila şi lângă aceasta cerdac de piatra şi au îugronat. 
şi un stilp de piatra în mijlocul cerdacului pe care au: 
scris toata această poveste precum se vede.“ (Let.IIl?, 129). 

lar Nec. Mustea diac de divan serie: „iar pânâ a 

tăia pe Frant capitanul, Cuza spatarul era spinzurat de 

furea scrineciobului ce era înaintea curţei domneşti, îm- 

“brăcat, incalţat, cum au gasit. Zic sa fie chemat el pe 

calane în laşi să ia pe Mihai Voda“ (Let. Il? 61). 

Deci Dumitraşco Cuza biv vel spatar a fost spin- 

zurat Joi 8 Ianuarie 7225 (1717) la 12 oare din zi (6: 

p.m.) platind prin sîngele său botezul de român, după 

ce Sa bucurat foarte puţin de vâlva putetii lumești, ca 

comis supt Antonie Ruset şi ca spalar supt C. Duca 

tinarul, pentru a pribegi 13 ani înainte de spătarie şi a 

vămine alti 15 ani ca biv velspatar, pănă când plateşte 
cu capul amestecul în politica țării. | 

1) Pe cât de crud sa purtai Racoviţă cu Dumitrașco: 

Cuza, spinzurindu-l, pe alit de blajin se arâia cu averile 

sale si urmasii săi. Aceasta cu atal mai mult, cu cât 

a3upra lui Vasile Ceaur stolnicul furia domnului merse. 

" confiseindu-i averile sale. Aşa în 7225 Iulie 25 (1717); 

Vodă Racoviţa dă lui Apostol Leca serdarul moşia Ra- 

covățul la Soroca pentru multă pagubă ce I-a facut Ta 
tarii viind peste țara împotriva Nemţilor şi a 4 atane- 

lor. lata cum îndreptățește Voda această confiscare : 

„deci domnia me am socotit impreună cu tot sfatul no 

Slru ca şi în vremile domnilor celor batrâni de demu t 

cari “au ridicat di boerii ţării haini cu sabia ete 
Domnului şi a țarii lipsind și din ţară își pierde e 

moşiile şi bucatele ce le ramine în tară în viclenie e 

se lua de la domnie“ (Surete ms. VII, 253). lot aşa
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îi confiscă moşiile Buciuleştii lu Neamt, Haălăuceştii la 
Suceava şi Spinoasa la Hârlau și le dă lui C. Costachi 
v.. vist. (Surele ms. XVIII, 372; bibl. Univ. laşi ms. 1V, 
21, ef. Uricar IV). 

Nimic din toate acestea contra urmaşilor lui D. 
Cuza spatar. De ce? sa fie oare înduplecarea domnului 
că pe nedrept a fost spînzurat spatarul Cuza? să he 
mila de urmaşii ucisului spatar? Eu cred că mai degra- 
bă a fost intervenirea marelui vornic loan Slurza, cum: 
natul spatarului Cuza, caci şi el ţinea pe o altă fata a 
lui Toderaşco Jora sulgerul, daca nu chiar înrudirea de 
singe ce era între Joraşti şi Racoviţeşti; Safta Costachi, 
mama lui Mihalachi Racoviţă, și soţia lui lon Racoviţă, 
era soră cu Todosiica mama lui Antiohie Jora marele 
logofat. Unind toate aceste împrejurări vedem că jupă- 
neasa Safta Cuzoaia îşi împarte în linişte zestrele sale 
după fraţi și surori în 1229 Fevr. 15. Era aceasta un 
semn de mare strimtorare materială, după cuwm reiese şi 
din zapisul de vinzare din 7226 Septemb. 25 prin care 
„Safta spataroaea raposatului Cuza ce au fost spatar şi 
cu fii mei anume Miron ce au fost al doilea logofat, și 
cu Toader şi cu Velişco“ vind lui Gheorghiţă jumatate 
de sat de Tauteşti drept o suta de lei (pg. 266). Nu 
trecuse de cât 8 luni dela moartea soţului şi jupăneasa 
Safta îşi vindea ocinile şi cumparaturile lui D. Cuza. Za- 
pisele moșiilor le iuase Tofana luraşceasa şi loniţa Bai- 
san, cari cred de cuviință să-i dea zapis la mână în 
1229 Fevr. 16 (1721) „că au luat nişte acte de. moşie 

„de la spataroaea Cuzii spatar, ca să naiba dumneaei 
nici un calubalic pentru aceste zapise, câte le-am luat 
noi la mâna noastră.“ (N. lorga Doc. VI, 143). 

_85) Feciorii lui Dumitrasco Cuzu spalarul. După 
„zapisul de vinzare din 7226 Sept. 25 (17117) Dumitrașco 
Cuza spatarul a avut 3 feciori: Miron Cuza, Toader Cuza 
şi Velicico Cuza. 

| „A) Miron Cuzea logofătul. a fostfiul cel mai mare, 
C mb „Cuza. Sa nascut calra 1680, căci îl gasim deja 

p steloic in 1213 Ghenar 30 (1705), când capătă danie 
un la repeta ai îi, Armenești, Vaslui, de la Trifan şi 

sul mai scrie: „sa aa cu Hi lor Loan şi Irimia. Zapi- | : „Săşi facă din pădure din întreg acest 
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loe de prisacă“ (pg. 268). Elera deja însurat la această 
dată, căci în 7216 Avg. 18 (1708) Miron Cuza postelnic 
cumpără o ţigancă de la Dumitraşco Draguşescul biv 
comis „am vindut o tiganca dumisale lui Miron Cuze 
postelnic şi giupânesei şi cuconilor dumisale.“ 

Miron Cuza se ridică pănă la viori logofăt, adică 
un director în cancelaria Domnească, şi în 7226 Sept. 
25 (1117) îl gasim biv viori logofat în zapisul de vin- 
zare al Tâuleştilor. 

Tot ea logofăt îl găsim şi în 7940 Sept. 24 (1131).. 
cînd capătă carte de la Grigore Ghica „a cerca ce-ar 
găsi ori din tigani. ori din moșii, ori din bucate“ din 
rămâşițurile vornicesei Aniţa Sturzoaia ...de vreme că și 
el este nepot... şi lui parte nu iau facut (N. orga Doc. 
VI, 157). 

In 17492 Aug. 9 (7250) Miron Cuza era deja .mort, 

căci în acel an se vorbeşte de lonită Cuza post. fiul 

răposatului Cuza ce a fost logofat al doilea“ (N. lorga 

doc. VI, 157) Miron Cuza a ţinut în căsătorie pe Ilinca, 

fata lui Lon Costin hatman, fecior log. Miron Costin. El 

Sa fost însurat catră 1706, căci în 1708 are şi copii, 

Ca zestre ia aceste moşii de la socrul său: Dumenii 

şi Sapotenii pol sat la Dorohoi, Romăneştii la Carligă- 

tura, 13 vecini şi 7 ţigani robi. Aşa cetim în izvodul 

de imparţala din 7238 Ghenar 20 (1730) cupa cel făcut 

de Darie Donici vel logofat (N. lorga, doc. VI, 155). 

Contra acestei împărțiri a lui Darie Donici avem jalba 

indreptata cătră domn de Miron Cuze. şi ne datata 

(Acad. Rom. ms. No. 2812 fila 13) „Milostive și lumi- 

vate Doamne să fii Maria ta sănâtos. Jăluesc Marii tale 

ca domnului milostiv pe cumnatul meu Neculai Costin; 

în trecutii ani am fost mai Jăluit Marii tale precum sint 

vreo 20 ani de când am luat pe sorusa şi nimic din 

moşii, din vecini şi din țigani parte nu mi sau dat, şi 

stăpâneşte numai el toate. Maria la ca un domn milos- 

tiv mai orândait la răposatul Catargiul logofat şi la 

dmlui Donici logofat să ne împartă şi nau imparțit şi 

moşii ce au fost mai bune au dat cumnatumeu, şi ce 
a fost mai prost miau dat mie. Din 19 sate ce sînt 

miau dat mie un sat şi giumătale şi miau mai dat 

un sat anume Rarboşii. Eto az. (Surete ms. XăAV, 81).
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„Aratările acestui izvod p'ar corespunde cu alt izvod de 
împârlala de mai apoi, facut între lon Costin hatman, 
“Safta stolniceasa şi Tudosiica a spâlarului Zmuneilă de 
moşiile ce li se vin de pe Miron Costin logofatul şi de 

„pe leana fat: lui Voda Movila, facut în 7250 (1749), 
12 ani în urma izvodului lui Darie Donici vel. logotăt. 

In partea lui Costin hatman vin 24 de sate şi moșii, 
între care şi cele 3 de mai sus: Dumenii, Săpolenii şi 
„Romăneșştii, ceea ce arată că ele uu întrat în zestrea 
lui Miron Cuzea (V. A. Ureche „Miron Costin 1, 351). 

In partea Saftei stoluiceasa s'au venit 32 sate şi 
moşii şi în partea Tudosiicai spătareasa a lui Zmântilă 

-33 sate şi moşii. Copia aceasta este scoasă de Arghire 
Cuza spatar în 1819 Sept. 10, ca unul ce era urmaș 
direct din Ileana Costin, jupăneasa lui Miron Cuze, bu: 
nul lui Arghir Cuza. In alta copie a aceluiaşi izvod de 
împărțeală, scoasa în 7270 (1762) Mai 22 „de pe îm: 
pârțala lui N. Costin jienicer, lonita Zosin Başota sul- 
ge şi lie Zmaăncilă facuta la veleat 1253 Dec. 28. (1144) 
de pe izvodul boerilor, în urma pârei lui lon Zosim sul- 

„ger contra lui lordachi Canta b. v. spatar la Mitropo- 
litul Gavril ca war fi fost iscălit de dinsul acea împâr- 
teala,  Copia din 71210 e scoasa pentru „varul Dinul 
Cretulescul b. v. vornic“ (Surete ms. VI, 573). Cerce- 
tând spita lui D. Costin din 1739, Dec. 20, gasim că 

acest Dinu Creţulescu vornic în Muntenia este fiul Sal- 
sei Creţulescu, născută N. Costin Branișteanu, nepoata 
4 loa Costiv, strănepoata lui Miron Costin logofăt. 

Ă. Ureche »Miron. Costin I, ad-finem). 
Pe linga acest izvod sta scrisă şi o spiţa de neam, 

Nec arată ca Ion a lui Miron Costin hatman a avut pe 
pai Costin Jienicer şi pe Ilinca Cuzoaea, cea tinuto 

-„Uza ŞI spita aceasta din 1252 a slujit arborelui 
genealogic. a lui D. Costin din 1789 Dec. 20. 

pinind jpiron Cuza i găsim proprietar în Cuzlău, să 

mâtate de sat q > Iulie 30 (1727), doua parți din je 

parte din jumatate de ul, Său 'Toderaşeo Jora, int aceasta a d tate de sat era a lui Simion Șatrariul: y 
capitan GI. jimmătate de sat erau stăpâui Teodor Ye 

i „ Hermeziu clucer, 'T. Soroceanul postelnic, 
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T. Stârce vornic de poarta și Patraşco căpitan (N. Iorga 
Doc. V, 539). 

B. Toader Cuze spatar a fost al doilea ficiora lui 
Dumitraşco Cuze spatarul, căci aşa îl pomeneşte îmăsa 
Safta în zapisul din 71226 Sepi. 25 (1717), prin eare 
vinde cu 100 lei partea ei din Tăuteşii lui Gheorghiţă; 
„ŞI cu fii mei anume Miron ce au fost al doilea logofat 
şi cu Toader şi cu Velişeo“ (pag. 266). Aceasta arata 
că în 1717 Toader Cuza n'avea încă nici o boerie. 

Io 7236 lunie 28 (1728) T. Cuza vinde rudei sale 
lui T. Gheucă ot visterie partea sa din Craciuneşti la 
Vaslui, care a fost de pe Toderaşco Jora b. v. sulger, 
bunul său de pe mamă. (N. Iorga, Doc. V, 155). 

Tot fara boerie e pomenit şi în 7244 April 6 (1736) 
cînd își împarte cu Ilie Portarul nişte țigani, luindu-şi 
el irei feciori şi jumatate (pg. 271). Tot fara boerie e 

pomenil şi în 7253 lulie 7 (1745), ca martur în zapisul 
de imprumut a 7 lei a lui ]. Baisan de la Ioniţă Cuze 
post. (pg. 273). După 1750 nu mai avem amintiri de 
T. Cuza. | 

In spiţa Cuzască copiata în 1832 Aug. Î, de Ste- 
fan sin Simeon Picioroagă se arata că Toderuşru Cuza 
a tinut în casâlorie pe Simina, fata valavului Gheuca ; 
asta ne explica vinzarea sa cătră T. Gheuca ot visterie 
a unei parți din Craciuneşti. Ei erau cumnați. | 

Toader Cuza e pomenit că a fost postelnic, boerie 
mică pe vremuri, și cu care se începea cinul boeresc. 
Aşa îl pomenesc boerii judecatori din 1803 Febr. 97, 
în anaforaua, ce au înaintat domnuli în pricina pentru 
Baloşesti. Boerii atestă că T. Cuza postelnicul îşi Avea 
aşezarea lui la Sofrăneşti în Vaslui, dupa ce cumpărase 
Părțile fratelui său Velivico după 1120 (pg. 247). ln 11767 
era deja mort, cînd e amintit de fiii săi ca biv vel spa- 
tar 5 

| de ui Toader Cuze am găsit mai „multe ucte 

și v spita complectă în actele Şofrăneștilor, dupa opisul 

ce se află în Arhiva Statului din Iaşi, lit. II, 47, şi a- 
dus ii ag. 251—9254. , . Ş 

-D. Cuza spatar, şi iscaleşte şi dînsul zapisul de vinzare 
al Tauteştilor din 1717 Sept. In 7227 Mart 20 (1719) 

*
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Velicico Cuza cumpără în Şofrăneşti cu 50 lei doi bă- 

trini şi jumatate de la Baisănești, Ioniţă sin Gavrilaş 

Baisan şi Nistor sin Tofaa Baisan rude prin alianţă!). 

In 7236 lunie 24 (1728) Velicico Cuza vind2 frăţine-săn 

Toader Cuza a patra parte din Crăciunești, pe Rabricea, 

la Vaslui din jos de Scânteia. Tot atunci îi dă în par- 

tea lui din Năvărnet, ce se hotărăşte cu Craciuneștii, 

cumparătura tatalui său Dumitraşco Cuza spatar de la 

Armașul. (N. lorga, Doc. VI, 154). 
Ca martur iscalește în zapisul prin care Aniţa Jo- 

roaea, a lui Irimia Jora, vinde în 7928 Fevr. 11 (1120) 

cu 50 lei a patra parte din Tăuteşti lui St. Hermeziu. 

Ei iscăleşte ca nepot de soră, întru clt Safta Cuza, era 

soră cu Irimia Jora, barbatul Aniţei (pg. 267), ln 1122 

lulie 30 (7230), Velicico Cuza ia un ţigan, pe Apostol 
Ţuvrilă, de la mama sa Ruxanda spâtareasa (pg. 211). 

In condica lui C. N. Mavrocordat Voda se găseșle 
sub No. 242 un ordin de ia hotarniei catra Velicico 

Cuza biv postelnic şi catra Carp Rusul biv vel căpitan. 

(lorga, Doc. VI, 939); aceasta în 71250 Maiu (11492, 

Tot în acea condica sub No. 515, din 4 Fevr. 790 

(17117), gasim o lista de oameni, cari dupa dovedire să 
se scoata la niamuri „adică să se scoată: de la dajdie 
şi să se pue la rindul boerilor“, în care citim nume câ 
acestea: Andrei Balsoviei 2 spatar, T. Buhuș, Gavril 
Miclescu, lie Zmăncila, N. Brăescu post., C. Ciudiv, 2 

med. T. Başoita vatav za stolnicei, Lupul Crupenski 2 
pitar. Gh. Canano post., T. Darie, C. Savinel, Toader 
post. Cuza, Velicico brat ego Cuza. Ion sin Miron vu . 
Cuzea“ (N. Iorga, Doc. VI, 217). 

  
Nu cunoaştem cine a fost jupâneasa lui Velicico * 

Cuza, şi nici.Stef. Picioroaga nu o îusamnă. În ori 

caz situaţia lor era modesta, căci ridicaţi la rangul de p0* 
telnici şi Toader Cuza și Velicico Cuza se silesc 2% 
dovedi neamul prin tatal lor, spatarul Dumitraşeo CU 
dar şi slujbele lor şi înemurirea lor nu înlesnesc rad 

1) Safta Cuzoaea spătărea ă ir lui i Gauti 
laşco Băisan fraţi, copii Sai sa era nepoată de văr lui Tofan $ 

i ui Simion Baisan, îrate cu Anghelina, mama aie 
dirasco Jora, tatăl Saftei socrul lui D. Cuza spatar ş bun celor 3 îrab 

şti.  



CLXXVII 

carea neamului lor; ei alcătuese ramurile trunchiului 

Cuzese. cari s'au scoborit în rîndul boerilor de tară. 
9) Urmaşii lui Velicico Cuze. In spiţa lui Stef. 

Picioroagă din 1832 ni se dau acești urmaşi. Velicico 

Cuza a avut un singur ficior pe Jon Cuza log, căsătorit 
cu Antuta ; Ion Cuza log. are de fată pe Zleana Cuza 

măritată cu ban Iordachi Milu. aşa că se pierde -ra- 

mura Cuzească cu descendenţii din Velicico Cuze. 

10) Urmașii lui Toader Cuse. Stefan Picioroagă dă 

numai 3 copii lui T. Cuza post.: Safta, Costachi Cuza 

post. şi Vasile Cuza. Pe Safta o însamnă a fi mă- 

ritala cu Sandu Roşca ; iar lui Vasile Cuza îi dă aceşti 

urmaşi: Safta, Ioniţă Cuza, Mihail Cuza, Nastasia şi 

Smaranda. Incă din 7264 lanuar 16 (1756) Costandin 

Cuza şi iaţii sai se îuvoesc cu vărul lor Petre Micles- 

cul pentru părti din Patrâşeani „rămasă lor de la un- 

chiul lor Gavriliţă Miclescul“ (Acad. Rom. CXXXI, 29). 

Cum Toader Cuza tinea în căsătorie pe Simina Gheucu- 

leasa, urmează că Vasile Miclescu jienicer, tatăl lui Petre 

Miclescu, a ţinut pe altă soră de-a Siminei Gheuculeasa, 

ca copii din 2 surori, C. 1. Cuza şi Petre V. Miclescu 

să fie veri. | o 

în 17671 lunie 15 fraţii Costantin Cuza post. Vasile 

Cuza şi Safta. Cuza, ficiorii răposalului T. Cuza b. v. spa- 

tar, din 3 ţigani ce-au împărţit cu badea Ioniţă Cuza b. 

v. stolnic, varul lor primar, îşi ia Ioniță Cuza pe Stefan, 

frații îşi iau pe Gheorghe, iar pe Iordachi îl împart în 

jumatate, din care dăruesc jumătatea lor lui loniţa Cuza 

(pg. 275). | NE , 

In arborele genealogic al familiei găsim trecut și 

a patrulea copil a lui Toader Cuza, pe Ştefan Cuza, 

iar pe Safta o dă măritată cu un Mitre. Intregim toate 

aceste aratări cu cele ce ne spune dosarul II, 47, din 

Arhiva Statului de la Iași, care pe lângă opisul Şofra- 

neştilor ne dă şi O spită desluşitoare a celor cuprinse 

În is, , , 

! “oader Cuza a avut moșia Şofrăneşti „unde îşi a- 

vea asezare;“ El u avut palru paeți şi o fata: _Saila, 

Radul Cuza sterp, care se împarte pe ceilalţi 3 trai, 

Sfefan Cuza cumpărat de frații să! Vasile Cuza Cu tan. 

tantin Cuza cu zapis din 7268 April 28 (1160), Cos ni



CLAXVIIL 

lin Cuza şi Vasile Cuza, care răscumpără în 1792 juma- 
tate din cumpărătura fraţilor săi. Acești doi fraţi tra- 
iau în Olăşei, Vaslui prin 1776 (N. lorga, Doc, VI, 106). 

A) Radu Cuza este amintit în actele Alexeșştilor 
de la Vaslui, căci perde un proces ce Pau avut cul. 
Featiş în 1748 Noembre 25, neputind dovedi stăpînirea 
sa, ci numai cu gura (pg. 213). El moare făra urmași, 
In 1767 era mort. 

B) Costantin Cuza postelnic are 7 copii: Gheor- 
ghe Cuza sterp, Grigore Cuza sterp, loan Cuza jitni- 
cer, Costandin Cuza, loana, Anisia jienicerița, ce a ţi- 
nut'o jitnicerul Gavril Buzdugan, şi Maria jilniceriţa, ce 
a tinut'o Matei Turcul jitnicer. 

C) Stefan Cuza are: un singur copil pe loan Cuza 
(arh. st. Iaşi, trans. 1765 fila 94 pe anul 1786). 

D) Vasile Cuza, postelnic are 5 copii : Mihail Cuza 
stolnic, Ioniţă Cuza, Safta, Nastasia ce a tinu“o sulge- 
rul Ilie Virnav şi Zmaranda ce a tinuto Vasile Popa. 
Acest Vasile Cuza în 1781 Sept. 1 hotărăşte împreună 
cu ispravnicul de Vaslui, Vasilachi b. v, pitar şi cu 2 
vornici de poartă moşia Tatomireştilor, partea mâaas- 
uirei Golia, despre partea Nastasiicai Covrigesei iscă- 
lindu-se „postelnicul Vasilachi nepot Cuzei“ (N. orga, 
Doc. VI, 166); iar în 1802 April 2 dă danie nepotului 
sâu de văr primare, lui Arghire Cuza ban jumătate de sat, Costeştii. Vasile Cuza a murit după 1802 (pg. 299). 

La urmaşii lui Teodor Cuza se refera actele diu dosarul Şofrăneştilor, ce se închee cu anul 1830, cand stolnicul Mihail Cuza e chemat în judecată de verii săi Costandin şi Ion Cuza. 
In 1806 April 16 surorile Nastasiica Vîrnav și Smaranda Popa, schimbă cu vărul lor Grigore Cuza, dindu-i părţile lor din Şofrăneşti pe apa Sarovatului la Vaslui, pentru partea lui din Coroeşii la Tutova pe apa Bogdanei, mai dând bani 20000 lei. Ca sa plateaseă banii verişoarelor sale, ei pune moşia sa amanet la C. Carp căminar. In acest timp Grigore Cuza moare. şi C. Carp apucă pe frați să-i plăteasca datoria. In 1814 Iulie 3%, caminarul C. Carp dă zapis la mina celor 3 fraţi Cu- 

zeşti : Costantin C. Cuza, loan C. Cuza post. şi Gheor- hge C. Cuza ca a primit 452 lei de la postelnicul loan 
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-C. Cuza în sama amanetului fratelui lor Grigore. Nu 
“trece mult şi moare şi Gheorghe Cuza ; iar în 1825 A- 
pril 5,'cei doi fraţi Cuzeşti: Costantin Cuza şi lon Cuza 
pun amanet partea fratelui lor Grigore Cuza pentru 
505 lei la nepotul lor Hristea Turculeţ, îndatorindu-se 
a plăti şi dobindă pe un an cîte 7'/4 lei pe lună. In 
1821 tusese proces la divan pentru Şofrăneşti; Hristea 
Turculet, cheltuise cu scoalerea cărţii de judecata 50 lei, 

şi primeşte o adeverinţă (1821 Martie 10) de la serda- 

rul Grigore pentru 50 lei ca să-și caute dreptate cu 

moşii săi. Pentru limpezirea daraverelor cu Şofrăneşitii 

se scoate inginer hotarnic în 1826 Mai 10 de cei tur- 

maşi a lui C. Cuza: lon Cuza, C. Cuza, Matei 'Turcu- 

leț şi Gavril Buzdugan post. In 1827 cei doi fraţi Co- 

standin şi lon Cuza dau în arendă pariea lui Grigore 

Cuza eu 200 lei pe an nepotului lor Hriste Turculet pe 

termen de 5 ani de la 1827—1839; Hriste însă nepu- 

tind căuta moşia de cât un an o trece în arendă mo- 

sului său de văr stolnicului MW. Cuza pe restul „de 4 

ani cite 412 lei şi jumătate pe an, pentru primii doi 

ani, și cite 200 lei pe restul de alţi 2 ani. In timpul 

arenzei sale de & ani. stoln. M. Cuza cumpără 50 de 

stânjini din Şofrăneşti cite 30 lei stinjinul de la Gheor- 

ghe Cuza. , - 
11) Spita din 1830 nu ne dă mai departe de cât a- 

cești urmaşi Cuzeşti : _ , 

a) Jon S. Cuza are 2 copil Gheorghe Cuza şi A- 

lecu Cuza. Leg de acest Alecu Cuza din Şofrăneşti des- 

cendenta d-lui Pandele Cuza din Piatra, care _mr-a dat 

această înrudire. Bunul său a fost Alexandru Cuza, care 

a avut 2 copii, pe Gheorghe Cuza şi pe Catinca Teo- 

doru, moartă fară urmaşi. Gheorghe Cuza a avut 4 

ii "i : re 5 copii 
copii: Elena căsătorită cu Gh. Cuparencu (are 5 

y lonel si Adela); Maria că- 
Gheorg Margarela. Maria, că 

ale Margele Balaceanu din Buzeu (are 3 copii); 

Adela Economu, stearpă şi Pandelea Cuza, (care are pe) 

Elena Gh. Bădareu din prima căsătorie cu Eleva Gribiu- 

cea (azi Vezibeanu) şi Constanţa din a 2-a căsâtorie,. 

b). Anisia Gavril Buzdugat post. are 5 copii, San- 

<ulachi ila, Safta "și Catinca. 

Ey pa Tali Turcul are 5 cop: Gheorghe-
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Vasile, Neculai, Frăsina și Calinea, ce o ține Hristea. 
d) Stolnicul Mihai V. Cuza are pe Neculai Cuza, 

Safta şi Grigore Cuza. 
e) Joniță Cuza are de ficior pe lon Cuza. 
f) Safta are doi băeţi: ion și altul nenumit. 

__g) Nastasia lui Ilie Virnav sulger are pe Ion şi? 
“fete nenumite. 
| h) Smaranda Popa are pe lon, Paval, Costachi şi 
o fată nenumită. 

De la lon Cuza fiul lui Ioniţă V. Cuza legăm în- 
rudirea Cuzeştilor de la Tecuci, cari după aratările ver- 
bale facute de Gh. Cuza fostul deputat de Tecuci, a- 
cum răposal, înrudirea sa era aceasta : Bunul sau a fost 
loniţă Cuza, care a avut de copii pe Costautin Cuza. 
Costantin Cuza neguţitorul a avut 4 copii: Dimitrie Cuza, 
Iaucu Cuza, Gh Cuza şi Profira casătorita cu căminarul lon 
Maăcărescu, răzăş din Lungeşti, socrul 'lui C. Chiriţa fost 
revizor şeolar. Gh. Cuza a avut un singur fiu pe Toader 
Cuza, care a lasat dupa el 9 copii (Surete ms. XXII, 435), 
„12) Urmaşii lui Miron Cuza logofătul. Ori-cât de 

modeste să fi fost zestrele luate cu sotia lui, dumneaei 
jupăneasa llinca fata lui lon Costin hatman, dinsa adu: 
cea bărbatului ei stralucirea neamului Costineștilor, aşa de mari şi străluciți în istoria politica şi culturală a 
Moldovei între 1670—17113. De aceasta Ilinca logofe- 
teusa Cuzoaea se aminteşte în 7953 Iulie 13. (1645) că era vară cu C. Razul hatman, era soră cu Neculai Co- 
stin biv vel jicnicer (pg. 273). In 1750 April 20 (1258) 
darueşte fiului sau Ioniță pe Trifan ţiganul şi iscaleşte 
Ilinca, iar de pecete se slujeşte cu pecetea bunului ei 
Lodiraşco Jora, o pasere (pg. 974). In 1754 lunie 20 
(7262) Awnrta Xovpla, vara Ilincai Cuzoae, îi dă zapis 
că şi-a platit datoriu ce o avea catra bărbatul seu, da! că zapisul de amanet s'a răsărit (N. lorga, Doc. VI, 160), 

Se dau aceşti urmaşi lui Miron Cuza si Ilineăi Cu- zoaea logofeteasa : „pe trei faciori a log. "Miron Cuza, 
adica spatar lon Cuza, tatal boerilor Cuzeşti de acum, 
Saila ce au ținul'o Lupu Crupenski, din care se trag boerii Crupe nskeşti, raposat vornie Iordachi Crupenscbi 
A vornic Costandin Crupenschi şi Maria, ce au ţinut 
(pe. 192 oranul. din cari se trag boerii Lambrineşii 
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Această spiţă o dau boerii rînduiţi în cercetarea şi 
împărțirea moşiilor de peste Prut în 1829 Iulie î7, pe 
când autorul spiței din 1832 Ştefan Picioroagă mai dă. 
o fată pe Calrina măritata cu Teodor Donici (Surete 
ms. XXV, 193). Miron Cuza a mai avut un băet pe 
Mihalache Cuza, care a murit fară urmaşi, de nu se 

mai vorbeşte de el, și colateralii sai îşi împart averile 
în 1829, Despre acest Mihalachi Cuza ne vorbeşte spa- 
tarul Ioniţă Cuza în cataștivul -său „Banii ce am chel- 

tuit cu grijile răposatului fratelui meu Mibalache, care 

s-au sâvirșit la vit. 7268 Aug. 19 (1760). 

Grija dintăi, 6 lei 10 bani pe o vacă; 3 lei 51 bani 

pe 3 pol ocă ceară; 60 bani unei femei care a făcut 

pomenile ; 60 bani smochine, strafide şi poliială, 1 leu 

60 bani preoţilor la griji, 5 lei 75 pe 2 merțe de grâu pen- 

tru coliva, 2 lei 75 pe 2 merţe de grâu mai prost, 1 lei 

pe 71 vedre vin, 10 lei un sarindar la Glodeni. Fac peste 

tot 37 lei şi 23 bani;—ce-am dat dascalului Apostu : 5 

lei pentru conduri, tulpan ; 1 leu şi 1 potronici pentru 

horilea şi papuci (catastif, Acad. Rom. ms. No. 2176 

fila 6i-a, Surete ms. XXI, 527). | | 

De Maria ce a tinul'o Moise Cocoranul  cămăraş 

vorbeşte zapisul de danie a lui Toader Cuza ce dă vii, 

se vede, la nuntă, în 7247 Mai (!] (1139) „Zeslre de 

soerul dumisale de dumnelui fratele meu cel mai mare, 

de dumnealui badea Miron Cuze biv 2 logofat, care a- 

cele vii sint de lu tatăl nostru Dumitrașco Cuze - ce-au 

fost spatar mare“ (N. lorga, Doc. V, 106). 
Cele 2 fete Safta şi Maria au sporit spița neamu- 

mului, în care au întrăl : iar arhorele genealogic urmă- 

reşte pe toţi urmaşii în familia Crupenski şi Iordachi 

Râşcanu. 
î 

Safta Cuzoae a ţinut'o stolnicul Crupenski, şi a a- 

Y i ur 1: Catrina, Iordachi Crupenski vornic, 

Vasile Caen spatar şi Costandin Crupenski vornic, 

Safta Crupenski stolniceasa a murit la anul 4 , cum 

celim în inscripţia de pe piatra mormintală de la se 

rica Feredeeni | „supt această piatră sănt oase e roi i 

lor lui Dumnezeu Lupul Crupenski stolnic și a soiei 

sale Safta Cuzoae, care a răpousat Ja veleat 1 E e- 

dar 2, iar răposatul la 1770 April 28, cum ŞI Viata sa
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a fost de 73 ani, a căror oase sau adus de la alte 
biserici de mine tordachi Crupenski fiul lor“ (Nadejde 
Dicţionarul jud. Botoşni pag. 119). 

13) loan Cuza spătarul.  Incrângătura ramurei 
mari a Cuzeştilor o face Ioniţă Cuza, fiul lui Miron Cuza, 
care și prin lunga sa carieră politică de peste 36 ani, 
prin ridicarea şi vaza sa materială şi prin sfârşitul tra- 
gic al vieţii sale și mai ales prin copii săi s'a împlân- 
tat mai adânc în legătura dintre stăpâni şi pământ și 
a slujit de irunchiu aceluia, pe care soarta l'a sorocit să 
fie alesul ţărilor noastre, 80 ani dupa tăerea capului 
străbuuului său. 

Cea întăi amintire de Ioniţă Cuza o avem în ton: 
dica lui C. N. Mavrocordat Vodă, când în 7250 lanuar 
30 (1742) întoemind lista boerilor rînduiţi. la neamuri, 
ca să fie scutiţi de bir, pomeneşte pe „lon săn Miron 
vnuc Cuza“ „on fiul lui Miron nepot Cuzai“ (N. Iorga, 
Doe. VI, 971). Indata după această rânduire la neamuri 
l. se dete rangul de postelnic, supt care titlu îl vedem 
în acelaşi an jăluindu-se lui Voda „lonite Cuze postel- 

„nie” contra lui Şendrea biv ftori sluger ca făcând el 
un pod imblător pe moşia sa Păţăştii îi strica fanetele. 
EI cere ori să-i dea venitul locului ori să-şi rădice po- 
dul (N. orga, doc. VI, 246). EI trebue să fi avut în 
1142 cel puţin 25 de ani, deci urmează a fi născut în- 
nainte de 1120, întru cât tatal sau Miron Cuze logofâ- 
tul era insurat încă din 1706, dar n'a fost copilul cel 
ma! mare la părinţi. 

Ca postelnic loniţe Cuze da jalba la divan în afa- 
cerea moşiei Crăciuneşti, la Vaslui. Jalba e trecută în 
Condica lui C. N. Mavrocordat la No. 284, pe ziua de 
1250 (1142) Aug. 9 (lorga, Doc. VI, 243), iar poronca 
domnească data cătra Stefan Ruset b. vel hotarnic e 
din aceiaşi zi 9 Aug. (idem VI, 157), prin care Voda o- 
andueşte sa se cerceleze plăngerea lui 'Joniță Cuze pos- 
doit iul răposatului Miron Cuze ce a fost logofat. al 
si arti a Gr răctunești a patra parte, Glodeni o parte 
chibi său 'T tauri ; toate aceste parți le are de la un- 
rea părtior ae? Cuzea ŞI de la Baisan. Peniru alege” 
pre Dazesul £ moșie a lui Ioniţă Cuze postelnic, des- 
znoi N, ărăma, fusese orânduit Sandu Sturza log. 

poi N. Hacoviţă comis şi elucerul Mardari. 
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Tot ca postelnic întâlnim pe Ioniţă Cuza şi în (747 
lulie 7 (7253) când el împrumuta cu 7 lei p& lon Bai- 
san ca să ia în schimb un ţigan (pg. 273). Deci sub, 
C. N. Mavrocordat (Sept. 1741—lunie 1743), [|. Nec. 
Mavrocordat (lunie 1743—Mai 1747) Gr. Maltei Ghica 
(Mai 1147— April 1748) Ioniţă Cuza a rămas postelnic; 
iar C. N. Mavrocordat (April 1748 — Aug. 1749) îl radica 
la rangul de. pitar, cum îl găsim iscaălit în actul de des- 
robire ai vecinilor din 1749 (Conv. lit. XXI, 7. 

Sub C. Mihai Cehan Racoviţă (Aug. 1749—lulie 
1153). loniţe Cuze ramâne tot pitar, după cum cetim în. 
zapisele din 7260 Mart 13 (1752), prin care lonite Cuze 

pilar plăteşte 100 lei şi scoate amanetul de la Irinu 
Sturza : „o păreche de sărgi, o păreche de paftale, un. 
ligheau cu ibric, o tingire, un rădvan cu lantuh și 

cu cal“ şi le da lui Sturza pah. cumnatul ei (pg. 274). 

“Tot atunci, 7260 Febr. 5 (1752) loniţe Cuze ca biv vel 

pilar primeşte danie din partea lui lon luraşco din Fi- 

limonești „fiindu-mi dumnialui neam de pe moaşămea 

Antonica 1)“ (N. Iorga, Doe. VI, 159). Tot biv vel pi- . 

tar îl gasim în 7263 Sepl. 7 (1754), cînd „se _însarri- 

nează a dezbate la divan 12 pământuri din Grauri a - 

li Anghelachi Baisan, o rudă indepartată ca și Ion, Iu- 

raşco, despre Golaeşti, şi câştigând pricina să-i ramâe 

lui pamîntul platind lui Baisan câte 6 ţotronicai pâmin- 

tul, dica cate 20 parale (pg. 2714). lar în 28 Febr. 1263 

(1155) el judecă pricina între Ne. Tiron vornic de 

poarta?) şi Cap. V. Barzescul pentru Barzeşti şi Liudeşti 

(pg. 296). Tot ca biv vel pitar îl gasim şi în 1262 
Mart 31 (1757), cînd se jodeca cu nepoţii lui Davidel 

de Zaluce pentru Cuzlău, anume Negoiţă, Vasile şi Ta. 

nasa Flondoreşti. lar în 7266 April 11 (1758), când se 
râdiea hotarnica Cuzlăului iscaleste şi lonite Cuze biv 

vel pitar (N. lorga, Doc. V, 540 No. 13—14). Moşia 

  

Băisan uricar, şi soră cu Anghelina 

1) „Antonica e fata lui Irimia La aceasta face amintire Ion 
Joroaea, soacra lui Dumitrașco Cuzea spatar. s c 

luraşco "de zice că e neam a 1oniţă Cuza, Bepotul N Police Cuzea, 

spatar, deci răstrănepot (prapraştur) cra feior ori gineri lui Vasile Banul, nepot 
2 „Ti ornic de poartă e j s 

ien pal, piere ai il piste Mosul, ie (Quo acd cap pe 
2 a ori: ile Banu şi iva. V , ] 

Şi ve Nari pion pe Va îi dă N. Tiron toată dverea lui (Surete ms. XXV, 

9%, Acad. Rom. ms. 2821, pg. 304)-
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Cuzlaul i s'a venit de pe tatal său Miron Cuze logofâ- 
tul, care încă din 1727 se arata că avea moșie acolo: 
„Şi pe urmă ne veni un răvaş de la Miron Cuze cum 
are din jumătate de sat doaă părti, şi o parte are Simion 
Şatrariul“ (N. Iorga, Doc. V, 539). Cuzlăul fusese stâ- 
pânire a lui Toderaşco Jora, strabunul după mamă a 
lui Ioniţă Cuze, care îl răscumpărase cu 112 lei şi un 
cal de la Dumitraşco vel pitar în 1680, câre şi acesta 
il cumpărase în 1670 tot cu 100 lei de la unii răzeși. 

Partea lui loniţa Cuzea mai erescu în Cuzlau și 
prin zestrea dată de socrul său Toader Râşeanul pitar, 
cum zice hotarnica Cuzlaului din 7266 April (1: „partea 
dmsale loniţe Cuze biv vel pitar zestre dată de la so- 
crul dumisale, de la Toader Râșeanul pitar; iar pitaru: 
lui Toader i-a fost de pe moşusău Manea şi Manei iar 
i-a fost cumpărătură veache şi mai cumpărând Toader 
pitar şi alte părţi din Cuzlău“ (N. lorga, Doc. V, 54). 

In 1645 Dec. 24 (1154) stăpânea în Cuzlau David 
de Zaluce și Manea, cărora Vasile Vodă le întareşte stăpâ- 
nive (Idem V, 537); în 1660 Mai 27 (7168). Manea cum: 
părând de la alţi razeşi părţi în Cuzlau fară ştirea lui 
David, face pe acesta să se jăluiasceă lui Stefaniţa Vodă 
„având moşie ei depreună la Cuzlau.“ Acest Manes e 
moșul lui T. Râşeanul pitar din 1760. 

Prin aceste cumpăraturi, baştini şi zestre lonită 
Cuza stăpânea şepte bătrini, din 8 batrîni, pe câţi um- 
bla Cazlaul, cum arata boerii ce au judecat pricina între - 
Ioniță Cuza şi Fliondoresti în 7968 luni 7 (1760) (N. „orga „Doc. Calimachi“ |, 432). 

loniţa Cuza s'a însurat cu Todosiica, fata pitarului 
Toader Râșeanu') călra 1753, în boerie de pitar, căci co- 
Eu Sai Incep a se naște în anul 1755, după cum el sin- a însemnat în ecatastitul s ituri și c Hi 
acad. pal i oqgtilul său de venituri şi cheltueli 

Inrudirea între fam 
înoit prin căsătoria Par 
riei Cuza, măritată cu 
ÎI II 

1) Toader Râ 
e martur la cum 

ilia Raăşcanu şi Cuza sa mai 

aschivei, fata Aniţei nepoata Ma: 
Moise Cucoranul, dupa Iordachi 

siâscan se găsește vel căpitan în 7235 Mai 93 (1727), și 
pârătura ce St. Hermeziu ot visterie o face în satul Tăr- teşti de la P = iscă leşte un Gai 9 Frangole (Surete ms. XIII, 259). 'Tot aici ca martur iscă- 

a : > despre a căruia pre ă Tasi î 21 si în ce grad de înredire era cu Cuzeştii nu puteri SU ua dis) în 472 și 
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Râșeanul căminar, boerul care a luat parte activă la 
mișcarea din 1821, și cari împreună cu Gh. Cuza a ple- 

cat în delegaţie la Silistra pentru rtaduirea unui domn 

pămintean. Arburele genealogic ne da ramura Râșcă- 

neasca de la Vaslui, hultuita pe trunchiul Miron Cuze, 

după cum ramura Cuzască majoră s'a hultui: pe un 

trunchiu Râşcănesc. 
Iordachi Răşeanu a avut 5 copii: Alexandru Râş- 

canu, Zamfira Bastachi, Teodor, Elena Niculescu şi ar- 

hiereul losif. Alex. Rașeanu are de copii pe Iordachi 

Raşeanu, Elena Gorgos, Dumitru, Paraschiva Grădinescu, 

“Nicu şi Sandu Rășcanu. lar 1. Răşeanu are pe luliă 

Șendre, August şi Aurel Raşcanu (Surete ms. XX, 319). 

Cu venirea în scaun a lui loan Teodor Calimach 

Voda (Aug. 1758—lunie 1761). loniţa Cuza pitarul e 

inaintat în rang d stolnic în Sept. 1759, căci în 24 

Oct. 1759 (7268) Ioniță Cuze biv vel stolnic  cum- 

pără 4 pogoane vie de la Catrina din Lieşti „cu cramă 

gala, cu două căzi, cu călcător, cu deje şi ciubere“ în 

preţ de 100 lei (Surete ms. - VIII, 461), iar în 7 lanuar 

1160 (7268) el tot ca biv vel stolnic, face un schimb de 

țigani cu Catrina stolniceasa a stoln. C. Lazul (pg. 214). 

Inaintarea lui loniţe Cuze la stolnicie are un mare 

cântec. Visternie mare fusese adus în Moldova doctorul 

Stavarachi, contra căruia îndată a începul „a murmura 

boerii. Pentru a se mântui de poerii cârtitori Stava-. 

vachi a scos într'ascuns ferman de la poartă pentru 12 

boeri, pe care i-a înşelat și i-a trimes la Cauşani la 

Hanul sub formă ca ei—în calitate de boeri ai tarii — 

să aduca prăzile făcute de Tatari în toamna lui 1758 

Sept. 14. Enachi Cogălniceanu enumeră aceşti boeri: 

lon Bogdan vel log.; Man. Costachi biv vel log., C. 

Balş vornie, D. Paladi vornic, Lupul Balş vornic, Filip 

Catargiul spatar, C- Banul, I. Sturza vornic, V. Negel 

stolnie, C. hâşeanu stolnic, N. Buhuş și Ioniţă a 

(Let. II, 236). Fapta lui Stavarachi a adus, raşeoala . 

din laşi, după care Stavarachi a fugit la Tarigrac Iar 

boerimea cu Mitropolitul în frunte a cerut pita Join 

să mijloceasca la Han câ să se aducă boerii ru 

Hanu) avea ordin să ducă pe boeri în surgtn Erie m 

dol la Sampsoncalisi; Hanul însă i-a lrimis la knicalisi.
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Ca urmare a aceştei mişcări contra lui Stavarachi, 
boerii surguniţi nu peste multă vreme Sau întors, iar 
Domnul îi primi cu mare cruste şi blandețe (Let. III2, 249). 
In acest timp s'a facut înainlarea în rang de boerie a 
pitarului Ioniţă Cuze, ca semn de „mare cinste“ dindu-i 
volnicie, fară a fi boer de divan. Supt [. Voda T. Cali- 
mach vel stolnic în divan a fost C, Cogălniceanul, apoi 
Gh. Sturza, sub Gr. Calimah Voda. - 

De aici înainte vom gasi pe Ioniţă Cuze ea biv 
vel stolnic pănă cătra 1770. Aşa în :1760 Mai 17 (1968) 
loniţe Cuze biv ve! stolnic capată o earte hotarnică în 
judecata sa cu nepoţii lui Davidel pentru Cuzlău (N. lorga 
Doc. V, 541). La 2 Iunie acelaşi an I. Teodor Calimach 
Voda scrie mitropolitului să cerceteze pricina între lo- 
nițe Cuze biv v. stolnic şi nepoții lui Davidel, iar la 7 
Iunie boerii înaintează anaforaua cătră domn în pricina 
Cuzlaului (N. Iorga, Doc. Cal. L, 432). Ion T. Calimach 
Voda rindueşte pe lonițe Cuze judecător la Vaslui, în 
care calitate judecă la 6 Mai 1761 (7269) împreună cu 
ispravnicul de Vaslui Gheorghie biv vtore visternie pri- 
cina unui furt de desagi cu scrisori de la luraşeo bă- trinul, tatal lui Grigoraş luraşco, de cătră nişte nepott de soră ai lui Iuraşco, Vărlan, Ion Secintee și Ioniţă Ca- lăraş de Tarigrad (lorga Doc. VI, 161). Tot ca judeca= 
lor e chemat sa judece pe St. Moscul, în pretentiile 
sale asupra Boldeștilor, în pâra ce avea cu []. Miclescul 
stolnic, aducându-și jurători (192710 Dec. | (1761); Surete ms. VIII, 524). 

Ioniță Cuze își avea case și în lași, luate cu zâlog de la Andrunachi, călăraş de Tarigrad, pentru 21 lei 
ce-i imprumutase şi pentru care Andrunachi îi dăduse 
zapisele vechi. Murind Andrunachi, femeea lui Maria eşi cu pâră la divan, şi Voda Calimach rinduind vorniei de 
poartă să cerceteze, constatară că Maria „îmblă rău, “ şi de oare ce casa îi era de zestre, se hotaraste ca sa dea banii 
indărat şi sa-şi ia casa. Aceasta în 72110 Dec. 12 (1761). Casele acestea veniau spre Beilie (pg. 270) „eât şi la Barnovskii cind şedea“ (Iorgu, Doc. VI, 169). 

In 17162 Ghenar 1 Ioniță Cuza biv vel stolnic ca- 
păta danie „pentru multe faceri de bine şi mile ce au cut cu casa noastră“ de la Safta Racleşoae, fata lui  
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Nec. Tiron, vornic de poartă, toate partile ei din Bâr-. 
zești, din Liudești, din Băneşti, din 'Tăewmaănesşti, dinPo - 
deni, cu case, livezi, priseci, vaduri de moară, cu balţi: 
de peşte, căci „lam dat danie ca să fie mosie în veci 
neclătită, di vreme ce la neputinta mea nime din nea- 
murile mele nu miau ajutoral, numai de dumnealui am: 

avut parte şi folos, puindune şi la pomelnicul bisericii: 
dumisale ca să ne pomenească în veci“ (pg. 283). Tol 
ca ispravuie de Vaslui cercetează pricina răzeşilor de 
Albeşti la Vaslui şi le hlizeşte moşia 7271 în 2 Dec.. 
(1762) (Surete ms. XIII, 305). 

O mare împrejurare ajută pe loniţe Cuze biv vel: 
stolnie sa-şi sporească averile sale părintești. Moşul său 

Serafim Silion călugarul îi darui lui în 7272 Oct. 2 (1163). 

toate moşiile sale de la Hotin, ce erau supt Turci „cind 

sa întâmpla sa iasă de sub stăpânirea Turcilor, și a- 

nume : Cazateanii, Rucşinul, Soloneţul, Grumăzeni şi: 

Mandacăutii aceste moşii le avea Serafim Silion de la. 

maica lui Mariuta, fata lui Toderaşco Jora vel sulger 

(pg. 275). Serafim Silion venea var primar cu Miron: 

Cuze log. tatal lui loniţe Cuze, iar el îi venia nepot de: 
văr primare. , 

lonita Cuze stolnic se găseşte figurind în sama vis- 

teriei tarii Moldovei de sub Grigore lon Calimah Voda . 

din 1163. EI se gasește cu rangul de boerie ca stolnie,. 

find alți 17 boeri cu acest rang. După rinduiala de a- 

tunci stolnicii aveau dreptul la 7 liude, cum e și trecut 

Ioniță Cuze stolnicul. lo sama visterii ni se mai Spune: 

că toata boerimea ţării de atunci avea în dritul său 

2205 liude, care socotite a 2 lei noi pe sfert fac 4410 

lei. Deci îinlesnirea le era de 14 lei la sfert sau cum 

erau 6 sferturi, de 84 lei pe an din oamenii de serviciu. - 

i i sine. , _ 

Pe Era avea stupi mulți şi-l vedem capălind 

danii de priseci şi locuri de prisecr. Domnia putea scuti 

eri de stupi. După obiceiul țarii un: 
pe boeri de o samă pi. diima din venitu- 
stăpân de moşie, când avea a-și trage dijma 1 sau altfel 
zile moșiei, ave drept să ia din 50 stupi unul sau alte, 

i , în care erau trecuti boerii 
o para de stup. Izvoadee ae iaidia desetinei se che- 

1 stupr: scutit a 

ma a e vădizaltură, adica se ridică de pe spelele
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boerului darea, Din sama rămâşiţilor de încasat pentru 
5 luni din rimă ale anului 1763 se însumă 95483 lei; 

în această samă figurează şi stolnicul laniţăa Cuze cu 33 
lei „desetina pe 300 stupi, nefiind la izvod de rădică: 
tura 1163“ (Surete: ms. III, 572, 595; apud N. Iorga, 
Doc. Calimachi II, 82), Socotind reiese că desetina pen- 
tru stupi era de 4 bani la sfert pe stup, sau 24 bani 
pe an. Îl mai găsim că pe luna Sept. 1972 mai e scu- 
tit cu 6 lei pentru 3 liude scuteluici stolnie lon Cuze 
“(Surete ms. III, 602). 

Insuşirea sa de judecător la Vaslui, unde fusese 
rânduit de Voda I. Theodor Calimach, era atribuția ce: 
lui de al 2-le ispravnic, căci pe atunci se începuse a se 
vâudui câte 2 ispravnici de fiecare tinut. Tot ea is- 
pravnic judecător îl găsim în 1763 Mai 4 ca cercetează 
0 moşie (Ac. Rom. LXX, 238). Slujba de ispravnie o 
păstrează sub Grigore Ion Calimah (lune 1761 —Mart 
14164) şi sub Grig. Alexandru Ghica (Mart: 1764 —Febr. 
1161), căci tocmai în 1766 Aug. 21 în calitate deis- 
pravaie, avind rangul de biv vel stolnic îşi ridieă ho- 
tărnica moşiei Crăciuneşti (lorga, Doc. VI, 162), unde câ- 
pătase danie în 1764 (1972) Mart 14, de la Lupaşto 
Puşcașu şi de la femeia sa Acsinia Farâma toate păr- 
țile lor din Crăciuneşti, Grauri, Hilimoneşti. şi Perieni, 
căci că „oameni săraci au avut şi au multă milă şi s0- 
cotinţa“. Asupra danuiilor primite de Ionita Cuze stolni- 
cul, Ioniţă luraşeo capătă carte de la Gr. A. Ghica Vodă 
că sînt rău făcute, de oare ce el a cheltuit cu dezbă: 
tutul moșiei şi răzeşii nu pol să-si vânza sau să-şi dea 
danie părţile lor altora, pâna ce nu-şi vor da partea lor 
de cheltuiala; 17165 Ghevar 2 (Surete ms. VII, 113). 

loniţaă Cuza era ispravnic judecător la Vaslui şi pu- 
ja, e calitatea lui să dea mare ocrotire, sa ajute și să 
vedea în a vaduve ȘI răzeşi scăpataţi. De aceia îl vom 

cuprinzînd diferite a Ni A ani primini o curi de imaș. > trupuri de moșie, case, priseci şi lo 

tu ca pie vel stolnic Ioniţă Cuza cumpără în 1165 

lei de la N oc de prisacă la Bâneşti pe Teleajen cu 20 
acleș şi Safta, fata lui N. Tiron, vornic de  
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- poartă (pg. 254).1) In 1166 capătă .danie de la Ursachi 

Buhăescul şi soția lui Nastasia uu loc de prisacă la 

“Bubăeşti, unde a stat Puliştan „pentru mult ajutor ce a 

avut de la dânsul.“ In 20 lunie 1766 capata danie de 

la Donosă Furcoi partea sa din Cotârlești „sa ne pue 

dumnealui şi la pomelnicul bisericei ca să ne pome- 

nească cât a fi biserica.“ Ionita Cuze facuse biserica sa 

în Bârzeşti şi: capăta danii pentru pomenire la pomel- 

nicul nouei sale biserici (N. lorga, Doc. VI. 162). lar 

Gr. Alex. Ghica Vodă îi daruește în 1 luli 1766 din 

vatra târgului Vaslui un loc de casă în lungiş şi curme- 

ziş avind 23 stânjeni (Surete. ms. VIII. 951). ln 1766: 

Aug. î Ioniţă Cuze biv el slolmic capăla danie un loc 

de casă în Bârzeşti de la Kirila Poroski (pag. 255). In. 

1167 Mart 16 mai capâta danie un loc de prisacă: în: 

Ciofeni la Vaslui de la Ursul Poponet dia  Zăpodeai. 

Amindoi donatorii arată motivele daniei : „fiind că cult. 

bine la neputinia mea am avut de la dumnealui“ sau „câ 

nalt bine și ajutor mi-o facut dumnealui la nevoe şi la: 

veputinţa mea“ (pg. 255). | 

Daniile şi cumpărăturile curg încă. La 1767 Mai 1 

lonite Cuze biv vel stolnic cumpara de la Gavril Fureoi 

partile sale din Cotaărlești, lângă Hilimoneşti. La 8 Mau 

acelasi Gavril Furcoi diacon pentru multe binefaceri pri- 

mite de la loniţe Cuze îi dă partea sa din Golaeşli, lângă 

Grauri, moşia lui lonite Cuza. La 15 lunie el îşi împarte 

3 țigani cu verii sei Costandin Cuze, Vasile Cuze şi Safta 

Cusa, feciorii lui T. Cuza, luând el pe tiganul Stefan, 
iar pe al 3-a ligan Iordachi Pau împărţit pe din două 

(pg. 277). In 10 lanuarie 1768 mai capătă danie de la 

lordachi Pârvul un alt loc de prisacă la Buhăeşti, pea- 

tru multe. faceri de bine, la care Cuza însamnă „pentru 

acest dar i-am dăruit şi eu un cal.“ La 1 April același 

an el cumpară părti din Crăciunești şi Grauri de la alți 

răzesi. cărora le-a plătit birul : „văzându-ne dumealui la 

câtă saracie şi lipsă ne aflam, ȘI ne mai putând să pla- 

tim birul visteriei, au făcut dumnelui milă ȘI Dl-au Scu- 

tit biral din sat din Crăciunești, cat m'au călcat cisla, 

  

1) Asupra acestei danii cf. mărturia lui Serban Gândul din 1785 Aug. 

i4 (pag. 270).
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adică doi lei şi patru- parale, şi s'au încărcat aceşti bani 
“în satul dumisale, fagăduindu-ne dumnealui că va face 
pomană şi va plati dumnealui acest bir al nostru doi 
-ani noi supăraţi nu vom fi de “ferturi.“ La 1 Maiu 1168 
Ioniţe Cuze biv vel stolnic schimba cu loniță Fărâmă 
„partea Axiniei din Hilimoneşti. 

In sfărşit însuşi Evloghie dascal face danie lui lo- 
'nită Cuza vel stolnic, a cărui zapis spane acestea . „Adica eu Evloghie dascalul ot şcoala gospod, datam “adevărat zapisul mieu la mâna dumisale cinstitului şi de “Dumnezeu ales binecredincios dumnealui Ioniţă. Cuzea vel stolnic, pentru ca să se ştie că având eu o danie din salul Hilimoneşti pre Rebrjcioara sacă, de la An- -gheloae fata Teclii, iam dat dumisale de a mea bună voe, şi după zapisul cel de danie cel am de la Anghe- lina și de la feciorii ei, ce leam dat în măuule dumisale să aiba dumnealui cu pace dania mea, dumuealui şi cuconi dumisale, nepoți şi strănepoţi dumisale, şi peniru “credință mam iscalit, Evloghie 1768 Iunie 22. Tot lau: ceastă danie se ieferă o alta scrisoare a lui Evloghie “dascal, nedataia (Acad. Rom. ms. 2765 pg. 59; Surele ms. XXV, 72), în Cuprinsul următor : 

Părinte Alexandre, sănătate, 
a rog sfiinţiei tale sâ faci osteneală pentru voe me să duci la dmlui bunul mieu făcător de bine dmlui Cuze Ioniţă vel stolnic aceste 2 zapise şi se le îuchiui dmisale, şi înca să-l rogi ca pentru voe sfinții tale și a mea să facă dmlui bine să le priimească si să sta- -Pănească cu pace și doară nu ma uita pre mine precum ȘI pănă acum şi să fii sfinția ta sănătos. Al sfinţiei tale, 'Evloghie dascal. Iunie 19. ” 

| lar în anul 1769 lanuar 18 (797) lonite Cuze stol: DIC mai capălă danie o parte în Hilimonesti de la An- ghelina peavetoae (N. Iorga, Doc. V, 163 No. 75—84). 
biv vel sti Şir de 7-8 acte reiese că “Toniţa Cuze 
sporit ocina A a siat în fară, şi-a rotuuzit moşiile, și-a 
sine puterea de; danii Şi „Cumpărături, folosind pentru la cei neyei e ISpravnie în a împărți mile şi binefaceri 
sa sporeasca fi i mai apoi prin intinderea moşinarei 
ramurei C once ul politic al persoanei sale şi apoi a ei Cuzeşti ieșită din el. 
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Ioniţă Cuza a avut toată atenţia din partea lui Gr. 
I. Calimah Vodă, când veni cu domnia a 2-a la Mol-: 
dova (lanuar 17167—luni 1769) căci cum se înscăună 
boeri pe ioniţă Cuza ca vel stolnic în divan (Enaki 
Cogaălniceaanu Let. III?, 255). Ca boer divanist îl întâl- 
nim în țară în tot timpul lui 1767 cumpărând şi căpă- 
tână danii de la diferiţi răzeşi. Ca vel stolnic în divan 
n'a stat mult, căci din cauza purtării aspre şi ofensa- 
toare a domnului 18 boeri fug la Taătari în toamna lui 

1161 (N. Iorga, acle şi fragmente [, 396) şi fac arz la 

sultan, pe care îl trimiet cu lordathi Costachi Venin vist. 

Enachi Cogălniceanu dă aceste 9 nume: Enachi Costa- 

ehi vornic, lordachi Costachi Venin vist., Ilie Costachi 

spatar, Filip Catargiu vist.. Sandu Slurza pah., Arghir 

stolnic, Buhuş stolnie, Miclescu pah. şi Ioniţă Cuza stol- 

nic (let. III2, 256). Lucrurile se împacă cu bine şi bo- 

erii se reîntore în ţară, iar Domnul „cu mare cinste i-a 

primit începând a-i pune la slujbe pe la tinuturi.“ 

Supt ocupaţia Moldovei de Ruși cu Generalul Ga- 

litzin, şi ocârmuirea ţării de căâtră divanul Cnejiei între 

1169 şi 1714, îl vedem pe lonită Cuza rădicând trep- 

tele boeriei de la stolnic la paharnic şi apoi spatar. 

Intre boerii de divan fiind şi Sturzeşti, Ioniţă Cuze ca- 

pata înaintarea. : Ca vel paharnic îl întâlnim. în 1710 

Aug. 30, în zapisul de împrumut ce face lui ]. Gheuca 

spatar pentru 100 lei cu dobândă din zece doisprezece. 

Cu tot termenul prelungit cu un an L. Gheuca “murind, 

sotia sa Ilinca Gheuculeasa nu putu. plăti banii, cari a- 

cum se ridicase la 140 lei -și în 1772 Dec. 5 îi dă mo- 

şia pentru datorie (N. lorga, Doc. VI, 164, No. 85, 87). 

In 1771 Noem. 1, lonițe Cuze biv vel paharnic mai 

capătă danie în Tatomireşti de la preutul Goian „pen- 

tru mult ajutor şi facere de bine, căzând şi în greşala 

Arhiereului şi iaraşi prin mijlocirea dumisale m am mân- 

tuit“ (pg. 297) Ioniță Cuza ma! stăpânea și Condreşiii 

despre Canţireşti la Vaslui (Surete ms. XXI, 411). 

Ceia ce-l interesa pe Ioniţe Cuze în mersul răzho- 
iului dintre Ruşi și Turci, era situația Hotinului, căci 

de la soarta armelor urma să între său nu în stăpânirea 

averii moşului său de văr Serafim Silion a moșiilor dă- 

ruite de el prin zapis încă din 1163. In adevăr arma-
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tele Rusești bat cumplit pe Turci la Nistru în preajma 
Hotinului în zilele de 17 şi 18 Sept. 1769. Armata în- 
treagă a lui Moldovanski Ali Paşa e sfârmată. Hotinul 
e luat de Ruși şi ocupaţia Moldovei începe. In 26 Sept. 
armatele ruseşti erau în laşi şi baronul Elmpt ocupă 
laşii luând jurământul ţării. Cât timp au linut Turcii 
Hotinul, toate moşiile ce cădeau în raiaoa Hotinului au 
fost luate în stăpânire pentru hrana armatelor 'Turcești 
din cetate, așa că stâpânii au fost loviți în interesele 
şi venilurile lor prin aceasiă sechestrare. Unul din be- 
erii alinşi de ocupațiunea Hotinului prin Turci a fost şi 
Toderașeo Jora sulgerul, cum şi urmaşii sâi, băeţi şi 
fete, gineri şi nurori. Din izvodul moșiilor Joraşti din 
17191 iata ce moşii erau la lHotin: Şandrenii, Culisauca, 
Brâvzăni, Nilipăuţi (partea vornicului Sturza) Capoteni, 
Zelina. Buticiul, Rujivinţi, Bazdăgeni (partea lui Duni- 
traşeo Cuze spatar) Hancăuţi, Varatic, Tuliteni, (partea 
Aniţăi Joroaea), Saucăuţii, Miteştii, Grumazenii, Negriv- 
tii, Traistenii (partea lui Sol. Botez şatrar), Voloscorul, 
Cazateanii, Mandauţii (partea lui Sandu Silion). Lu total 
1zvodul Joresce ne dă 20 de moşii numai la Hotin. 

Ioniţe Cuze paharnicul avea tot interesul sa le dez. 
bată şi sa le scoata de sub impresurare. Împărăţia ru- 
sască rîndui o comisiune pentru cercetarea titlurilor de 
proprietate. Prezidentul comitetului rânduit cu cercetarea 

şi dezbaterea moşiilor a fost 'T. Bals vornic. Acesta s'a 
folosit de situaţia sa și şi-a insuşit mai multe moşii, și 
le-a imparțit apoi la copii sai; așa a fost moşia Rucşi- 
nul, după cum atestă boerii Cuzeşti în jalba lor de mai 
apoi (1825 Mart 10), aratand ca ,slabaciunea starii noa: 
stre cătrăa puterea răposaţilor boeri Balsesli din vremea 
acela au fost pricina de nu ne-am putut afla atunci în- 
destularea dreptaţii (Surete ms. XXI, 300). 

___ Ioniță Cuza pah. cu neamurile sale cerea pentru 
sine aceste moşii din raiaoa Hotinului. ce le lrag eide 
pe slramoşul lor Toderaşco Jora vel sulger: Capotenii, 
Zelina, Buticiul, Rujavinţii, Bazdagenii, Voloseovul. Că- 
cescani, „ Mandaeăuţi, Grumaăzeşti, Cristeşti, Doljocul, 

Rorer golarlețali „Lucăceni, Cora, orei 
în total tot 20 mosii macăuții şi Șigeauţii (pg. 297); II, de şi nu cu aceleaşi nume, de 
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oarece izvodul din 1721 Febr. 15 luase schimbări în 

iivodul din 1745 Mai 29 (7253), prin care îşi împart mo- 

şiile log. Sandul Sturza, şătrar Solomon Botez, Toader 

Cuze sin Cuze Miron log, lliana fata lui Irimia Jora, şi 

Sandul Raşcanul ficior Mariei, fata lui Toderaşco . Jora 

sulgerul (Surete ms. VI, 543). Pentru fie-care inoșie a 

Irebuit să se înainteze actele de proprietate, în numar 

cât se poate de mare. Cererea lui Ioniţă  Cuze pah. :şi 

cu actele de proprietate sint verificăte de Lupul : Balş 

log. în 2 lulie 17171. Ştim de aceste acte din opisul in- 

tocmil în 1810 Mart ît de Arghire Cuza ban, care pen- 

lru a-şi îndreptati titlurile sale de .proprielate aduce 

în regesle actele. următoarelor moșii: Voloscovul (2. 

zapist), Costeştii (16 zapis), Buticiul (6 zapise), Ca- 

potenii (4 zapise), 'Rujavinţii (95 zapist), Mandacauţii (4 

zapise), Zalina zapise), Solonețul (7 zaţist). Ru şi- 

nul (8 zapise), Burlaneşti (9 zapise), Cristeştii (6 zapise), 

Grumăzenii (4 zapise), Doljocul (7 zapise), Lucacenii 

(16 zapise) Voilicăuţii (2 zapise), Prebieauți (8 zapise), 

SŞişcauţi (8 zapise). In total 17 moşii erau în deshatere 

la 1810 și Arghire Cuza prezintă “în procesul lui cu 

Balşeştii 1471 zapise, urice şi marturii (Surete ms. VI, 

933 — 559). , ă Na 

Intru cât boerul interesat prin puterea lui politică 

de care dispunea, caci era prezidentul divanului Cuejiei 

Moldovei, era pus să verifice cererea şi tiilurile de pro- 

prietate ale moşiilor Cuzeşti; aceasta ne explică de ce mat. 

bine de 50 de ani a curs procese intre Cuzeşti şi casa 

Bals, de oarece încă în 1825 boerii Cuzeşii se jaluesc 

divanului pentru moşiile din Pasarabia, Incă din Dec. 

1711 „cântalaria” a vindut oranzile la. jidovi și armeni 

aşa Rujavintul se vinde cu 130 ruble; Volosrorul ŞI 

Ojovul cu 45 ruble; Costeşiii, Doljocul — Şi Birceştii cu 

90 ruble, Rucşinul, Prihodororea şi Nadabăuţii cu 150 

iuble. Toate acestea la jidovi, iar Varlăcâulii si Vor- 

“ovita la arnăutul Andrei Caraoman cu 60 ruble. lată 

deja jidovii orândaii intrati în circulația economică a 

tarii din 1771 prin cancelaniă Hotinului, pentru moșiile 

scoase din raia, dar în p!Oc€S de desbale/re. de + 

Pentru moşiile pomenite. se înecasau 475 de ruble 
. . = 13 pi 

din vepitul paminlului şi a morilor de la „jidovii orândari .
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Dar canțileria de Hotin nu se arătă grăbită a da drep- 
tate pah. Ioniţă Cuze. In timp ce el îşi cerea moșiile 
părintești şi de danie, eanțeleria dadea în 1772 luni 9 
moşiile la alţii ; aşa Voloscovul îl dă vist. Ionita Canta, 
Burlăneştii îi dă log. Lupul Balș, Zâlina o dă lui A. 
Davidel, Peribicăuţii îi da cap. M. Talpâ'), Rueşinul îl 
dă lui Iordachi Canta spâtar, care se şi grabește a-l 
vinde în orâudă lui M. Popovici neguţitor din Hotin, 
cu 60 ruble pe an (pg. 299). 

In 11783 lanuar 30 aceiaşi cancelarie dadea Costeș- 
tii sulgeroaei Ilinca Buhuşoaea: şi ea îndata în 30 Mart 
dădea aceiaşi moşie lui |. Gh. Munteanul căpitan „pen- 
tru slujba ce a făcut de a scos alte moşii cu osteneala 
şi cheltuiala sa“ (Surete ms. VI, 536). ln 1773 Ol. 3 
canțelaria dă Cristeştii „din poronea comandantului“ 
lui Ilie Stroici (idem VI, 547). 

„ Desbaterea moșiilor mergea greu. Trecuse vreme în- 
delungaiă la mijloc; satele se pustiise unele, cum ne afirma 
Andrei Raăşeavici „piser perevodcese ot comandaţescă al 
Hotinului Canţelerie“ ca moşia ZAlina „care moșie este 
părăsită de locuinta locuitorilor.“ De aceia se terea 
de sârg. prezenţa lui Ioniță Cuza. acolo la Hotin, ceia 
ce aducea vu puţină cheltuială de bani. [n acest seuz 
vorbeşte scrisoarea lui Andrei pitar catră pah. Ioniță 
Cuza,. care zice: | | 

„Cu multă plecâciune sărut mâna dumital arhon. pah. 
„După poronca dumitale iata am facut însamnaările 

ce au trebuit şi le trimesaăi dumitale; dumna. comandantul 
se închină dmtale de sanatate ŞI încredintază inimă bună 
ŞI prietenească cătră dmia, pe dmlui ofiţarul sau trimis 
ca să umble impreuna cu dmta pe la moşii, toemală au 
dai voe să faci dmta cu cine sa întâmpla numai peulru 
Oranzi în afara de : iluri pa iitor ră de alte veniluri pentru &feitul viitor 
ia că au făgaduit să ramâe al dmtale, dar la datul 

Eşi. cu toata print mia mergând cu sânatate a 
Hotin cu ofiterul me aş zăce sa mai vii dmta la 
Otel pentru luare biletului după primblare 

A 1) In 1112 Mai Pi , ae x tenii din Peribicăuţi că tin porta atnalotin sorie rgvaș la _vomieul și să căp. M, Talpă“ (Surete ms. VI, 551). eldmareșalului s'au dat în stăpânire



pe la moşii iar mie sămi ajute Dzeu a împlini puturi 
în toata viata me. năștavul cel curat după slujba dumi- 
tale după cum mam făgăduit, i 

„Şi sănt'al dmtale prea plecată driaptă slugă, An- - 
drei pitar“ (pg. 298). “ 

Se vede ca Ioniţă Cuza a facut mai multe drumuri 
la Hotin, dar ca unul ce nu cunoştea bine "locurile - şi 
țăranii din loc. maveau interes să urăte drepte hotarăle, 
el statu de capul moşului său Serafim Silion, ca om mai 

batrin şi întăiu îi reînoeşte dania. apoi se duce cu el 

pe la Hotin, vede moşiile, cerceteaza hotarale şi noua 
diată a calugărului: Silion din 34 Mai 1174, după ce â- 

vată că a dat o parte din averile sale schitului de la 
Botești, facut de Ilinca păhărniceasa fata lui Radu Ra- 

covita vel log, povesteşte toate împrejurările cu moșiile 

de la Hotia: Ia Ă | 

„Iocă mai înainte sau fost dat dwsale cu diiată toate 

muşiile mele de la Hotin, încă mai înainte pănă u nu 

veni Moscalii, de pe când stăpânia Turcii hotarul şi pe 

urmă vrând Dmzeu de au venit Moscalii și au luat 

Hotinul de supt stapânirea Turcului văzând că se dau 

alte moşii altor boeri fieştecare la stapârire stăpânului 

sau, am îndemnat şi eu pe nepotul meu Ion ca sa: mă 

ia şi pe mine să mergem împreună la Hotin ca să dez- 

batem aceste moşii şi sâ le:ia supt stăpânirea dmsale 

ca drepte moşiile sale, şi:așa ducândune la Hotin şi 

luănd şi un ofițer de la comandantul de Hotin am um- 

blat 7 săptamâni căutând şi dezbatând moșiile păna 

ce liam dezbătut toate. şi pănă a să dezbate aceste 

anoşii eu facutul orderilor de la mărie sa şi preinăltatul 

feldmareşal cu alta cheltuiala în câta vreme am umblat 
la Hotin au cheltuit nepotumeu Ion spatar 600 Iei și 

mergând de iznoavă împreună cu ofițerul la Hotin şi 

spunând ofițerul comandantului: precum că sau găsit toate 

moşiile care le cer eu şi iam dovedit ca suut a mele 

și au zis comandantul ca săi arăt scrisorile pe aceste 

moşii, şi să le iau la stăpânire me“ (pg. 300). 

Acum Ioniţă Cuza e inaintat spătar, probabil de ser- 

batorile Paştelui îu 1773, căci pe când la lanuar 1173 

era paharnic, la 2 lulie acelaşi an îl găsim snâtar, cind 

mai capătă danie o parte din câmp din Golăeşti dela N..
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„Romaşeo mazil, nepot lui Andrei Mogaldea. Odată întrat 
răzeș în Golaeşti, sat care venea în drumul mare al 
Vasluiului el mai cumpără cu 50 lei în 1774 lulie,ă 
păriile Paraschivei Banariul (N. lorga, Doc. VI, 164, 
No. 88, 89). Tot în 1774 loniţa Cuza biv vel spatar are 
pricini de judecată cu Safta fata lui lon Zmăul (Ghenar 
16) şi cu Foma Cozma şătrarul pentru moșiile din vadut 
Barladului la Liudeşti in 1 Febr. (pg. 256, 257). loniţă 
Cuza spălarul se interesa de mersul.trebilor ţării, căci 
în 11174 August se gasia in Focşani pe lângă mareșa- 
lul Rumeanzow, în delegaţie cu alţi.boeri Moldoveni şi 
Munteni, cari erau gala să ceară la. Poartă aducerea 
de domni pământeni. Delegaţia plecând abia la 9 Sep- 
tembrie, aflara din drumul Silistrii spre Constantinopol - 
că Poarta a rînduit tot domni - Greci, cari pe iarnă şi 
venită la scaunul lor. Grigore Ghica era deja numit la 
30 Oct, s. n. 4774. 

Ioniță Cuza spatarul între 17174— 1718, se vede că 
a fost ocupat cu dezbalutul moşiilor de la Hotin, cu 
împiarea Balşeștilor care au hrâpit câteva moşii pe za- 
pise, ce n'aveau nici o putere; lonița Cuze se găseşte 
amintit sub Gr. A. Ghica, ca în 1775 Aug. 24 e rânduit 
de Voda să cerceteze pricina între "Toader Ciohodaru! 
biv viori comis Şi vechilul manastirii Fioreşti de la Tu- 
tova pentru nişte parți de ocină, ce le-ar fi vandut fe- 
tele lui Carabaţ, fara sa aiba moşi» acolo (Surete ms. 
VII, 68) Iar în opisul Condrăteştilor (azi Ciofeni) întoc- 
mit în 1784 April 17 de Gh. Cuza post. celim între 
zăpisele cu referința la moara din upa  Barladului, 
din vadul Stratului ca în 13 Mart 111S.are proces ci 
mănăslirea Barnovski pentru o moara de la Liudeșt 
(Surete ms. VI, 506). Anaforaoa vechilor: boeri din a: 
ceeași zi am publicat'o mai jos pg. 25$. Tot atunci se 
judeca şi pentru moșia Hilimoveşti dupa care se râdică 
hotarnica în 16 Maiu 1778 (lorga, Doc. VI, 165). 
D 14) Moartea lui lomţă Cuza spatarul.  Precuin 
rural aice |Cuze-- bunul —a platit cu capul, fiind spân: 
Fereuz i ec u în politica tarii cind cu “câtanele lui 

tu! — prin ame ŞI Ionita Cuza biv rel 'spatar,— nepo- 
platit cu amestecul său prea „Aprins în trebile țări a 

- n apul, fiind taiat din o:dinul lui Vodă _Moruz.



căcvi 
Taierea sa n'a trecut ca un simplu fapt divers, cel mult să 
fie amintit în o nota prizărita a unyi ambasador s!răin sau 
să ocupe un rând dintr'un cronicar. Ni; se începuse şi . 
la noi o redeşteptare a simțului public ; interesele obștești 
începuse a licari în sufletul unora din boeri, şi ideia de. 
“omnie pământeana încolţi şi în capul spatarului Ioniţă. 
Cuza, cînd cu delegaţia sa moldovenească 14 Rumean- 
zow, la Focşani în 1774 August. Un alt semn al îre- 
zirei. spiritului publie, în pătura boerimei de mâna a. 
doua e ca întâmplarea unui fapt emoţionant a sStărnit 
emoția - „poelica a scriitorilor timpului și ori cât de ru- 
dimentara este forma, supl, care s'a.redat aceasta emoție 
artistică, peutru noi e un semn îmbucurător, care va 
face sa rasară zorii secl. al XlĂ-a. Pe sfarșitul tragic 
al spatarului Cuza loniţa avem azi versuri trohaice scurte, 
în formă populara, versul pănă la $ silabe. In 619 sti. 
huri, cronicurul En. Cogalniceanu 'scrie „stihuri asupra 
peirii lui Manolachi Bogdan vel vornic şi a lui lon Cuza 
biv vel spatar, carii cu urgia împărătească şi de sabia 
domniască sau săvărşit în domnia marii sale Costandia 
Dumitru Moruz Vv. în anul 1778 April 18* (Let. IIl?, 
9$1--295). 
Tata cum povesteşte cronicarul stiliuitor întâmpla- 

rea : în unu din zile s'a adus la curte o samă de boeri, 
ca să dea samă Domnului de „eftaiele“ ce au fost seris 
și Voda le-a prins. Eftalele acestea au fost scrise de u- 
nul Dărmanescul și-le a trimes pe. o sluga licăila la 
Bender, ca acolo sa le pue prin giamii, sa le dea la agi 
să le impraştie.. “norodului prin cafenele, ca aşa paşii și 
seraskierul de Bender sa le cuunoasca. Sfatuitor la a- 
cest act nesocotit avu Dărmănescul pe Cuza cel des. 
frămat. 

Cuza amagiudu-i a tras în acest sfat şi a legat 
priu jurămint aceşti 4 boeri: Darmaănescul, Balănescul, 
spătarul Canta şi căminarul Romano. Intre aceşti 5 
boeri era o veche asociatie încă de pe vremea lui Gr.,! 
Ghica Voda, căci Sau dus cu pâră la Hotin contra Dom. 
nului că ar fi hain. Aflând Mor uz Voda de aceasta urita | 
fapta îi priose şi-i aduse pe toli la Curte şi i-a pus la . 
popreala prin beciuri. Luând la batae pe Dârmănescul 
el îi arătă pe toţi, ba şi pe Bogdan vornicul. Nu izbuti
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sa fugă de cât - căminarul - Romano. Vornicul Pogdan 

urmărea visuri de. domnie, şi pentru ajungerea acestui 

scop el scrise serisori de pârăla Efendi Soliman că noul 

domn se încunjurăa de boeri haini, cari au sfatuit pe 

Gr. A. Ghica să se hainească la Moscali, iar deşi Mo- 

ruzi îi are în mare cinste, e că şi acesta se are'in 

'debine cu: megieşii, adică cu boerii, poflindu-i să vină 

la laşi. Pâra se referea la boerii: logofatul Ion Canta, 

log. Razul şi vel armaşul Balş. Toata intriga aceasla 

fu data la iveala de Dărmânescul, care prin purtarea lui 
dădu de gol tot planul secret. a 

Bogdan fu pus la închisoare. Stihurile care descriu 
jalea jupânesei lui Bogdan, jalea copiilor. sint de un 

lirism demn de luarea aminte, parcă ar fi din o baladă 

populară, în versuri scurte de 6 silabe. In închisoare 

Bogdan vornicul era văzut des de spatarul Caragia, 
care era chemat să ispitească pe Bogdan, ca doar-doar 
a spune ceva. Bogdan. mărturisi totul şi denunta că 
suretul scris de pe arzul dat la Efendi Soliman e acasă 
pe pat sub postav lânga macai cu şiret şi țintuit. 

| In adevăr slujbaşii domneşti cautară în casă şi gâ- 
siră suretul. Si când colo ce se vază! Suretul era is- 
calit de Man. Bogdan și de Ioniţă Cuza, pe când cei- 
lalţi boeri erau iscaliți cu mâna altora, şi anume de 
Cuza ŞI de Bogdan. Domnul cum văzu suretul se în- 
furie slraşnic pe cei 2 boeri închişi-și poronci săi se 

aducă la divan, în spătarie pe vornicul Bogdan aşa cu 
fierele în picioare. Dupa ce-l mustră, el declară căe 
vinovat, că el a scris arz la Poartă, dar se rugă săt 
ierte. Hotărtrea judecății a fost taerea capetelor. Dar 
Balş vel armaş fiind milos n'a pului executa poronca 
gospod, pentru care lucru fu dat afară din armășie. 

pc rândul ca vel amaş pe condicar şi-i poront! 

tan să facă a cel i işi pe Soroceanul Paval capi 

se duse la temnita cu unda miezul noptii, condicarui 
chişi. Avusese tuca cau duhovnic şi spovedui pe îi 
îl îmbată cu un st i de să forţeze mâna Soroceanului, 

tuci şi-i mai dete cat e holercă, apoi 1l scoase din bu 
de mal, câteva măciuci să nu se codească aşă 

Pe când se lega de mâni şi de picioare Man. Bogdan»
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on Cuza sări la bălae asupra celor 3 inşi, ca doar doar 
ar scăpa. Cum era gelatul aproape, rădică satirul şi 
Cuza căzu mort la pământ. După aceia îl legară şi pe 
Bogdan şi-i reteză capul dinir'odata. Aşa cu capetele 
ratezate lasându-i jos, i-a' dus noapte la Sf. Nicolae și 
i-a îngropat, iar capetele le-a pus în poarta Curţii ca 
tot norodul să le privească şi să vază ce pâătimese cei 
ce pârăse pe domnul. Naratiunea se închee cu frumoasa - 
reflecsie: 

Inăltatul în veac mult . 
Coboritu 'ntr'un minut 

Aceasla e versiunea populara a poelului, care ea 
cel ce s'a iuspirat de la faptul vazut cu ochii, a cules 
motivele din spusele oamenilor, fară să ştie alte legă- 
turi mai adânci ale faptelor. Ca sa vină lucrul pănă a: 
colo şi Vodă să răpună capul la 2 boeri, un vornic şi 
un spatar, a trebuit sa se petreacă fapte de acele, cari 
au indreptatit pe Vodă, în interesul apărării politicei şi 
persoanei sale ca sâ răpună pe cei 2 boeri. Se intre- 
văd în corespondența diplomatică a timpului cauzele, 
cari au adus în Moldova acea tulburare de spirite. 

Intre Turcia şi Rusia nu se slinsese animozităţile, 
cu toata pacea încheiată la Cuciuk-Cainargi. Inca din 
primavara lui 17178, la 2 April (13 April s. n.), cetim 
în jurnalul lui Frupgopulo, dragoman prusian la Costaun- 
tinopol, că „Poarta a trimis 5000 soldaţi în Muldova, 
sub comanda a 2 paşi unul cu trei tuiuri şi altul cu 
două. Asemenea trupe până la 2000 soldaţi trimesese 
şi în Muntenia (N. lorga „acte şi fragmente. III, 147). 

“Pureii aveau ordine de a întări din nou cetăţile de pe 
Nistru ; din cauza greulătilor şi a răului tratament în 

armată, și a salahoriei mari, foarte mulți soldaţi turci 
desertară din armata şi se împrăştiară prin tară pră- 
dând şi jăcuind. Poarta avea nevoe de bani şi ceruse 
lui Moruzi 160 de pungi de bani peste ceia ce dăduse. 
Din această cauză se produce un îndoit rău: destararea 
a mii de oameni şi supărarea Turcilor contra lui Voda... 
Era uşor de aprins focul în asemenea împrejurări, boe- 
rii putind întinde pirile la Bender contra Domnului, 
ceia ce în specie s'a întâmplat, cum spune Cronicarul. 

Acelaşi dragoman Frangopulo raportează regelui
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sau pe ziua de 6 August (17 Aug. 1718, n.) urmă. 
toarele : „In consiliul de miviştri ţinut în această zi s'a 
reproşat „vivement“ şefilor Ianicerilor pentru dezertarea 
a 8000 de oameni cari s'au împrăştial în Moldova, f4- 
cându'se tălhari. Ssfii au - fagaduit Porții ca vor lua 
măsuri. severe ca sa nu se mai repele cazul.. Poarta 

îocepe a fi foarte nemulţamita de Voda Moruzi. ln a: 
devar Prinţul nu e în stare să plătească sumele de 
bani ce i s'au cerut. de curînd, căci el apucase a plăti 
pe aproape 2 aui,înainte, pentru care lucru u fost ne- 
veit -să se împrumute, şi nu va fi în stare să mai plă- 

tească 150 pungi de bani ce i se cer în acest moment, 
mai ales că are de întreținut o mare armată, ce'e lâ- 
sata pe sama lui (lorga, acte şi frag. II, 149). Armata 
turcească avea sâ erneze în Moldova, cum a şi primit 
ordine în îi Sept. 1778, 

In aceiaşi zi, 17 Aug. s. n., D. de Saint-Priest rapor- 
teaza câtră Ministerul afacerilor. streine urmatoarele: 
„Prinţul de Moldova (Moruzi) sori că prezenţa atâtor paşi 
şi a 10000 soldați în ţară. pricinuește mari dezordini; că el 
nu mai sile cum sa faca faţă la cererile şefilor arinatei 
ŞI: că ţaranii apasaţi în toate felurile de aceasta oştire 
nu găsește alt mijloc de scăpare de cât parăsind tara.“ 
(Hurmuza-bi 1, 1, 969). Mulţi boeri protestara la doma 
contra nelegiuirilor oştirilor Turceşti. Se vede că Bog- 
dan Manolache vornicul şi Cuza lonita spătarul au fost 
sortii să plăteasca cu capul polilica plină de dupliritate 
a Domnului fața de Poarta. Pe când el. seria personal 
a foarta contra oștilor lurceşti, Voda Moruzi sa acatat . 
e measă prin Darmaânescul la Bender și tă- 
când petc heziţie la, cel 2 boeri gaseşte copia iscalita de 
dai e i boeri, dar scrisa cu mâna lui Cuza şi Bog- 

trofa pentru, Sine anca că. Domuul sa evite o catas: 
boeri şi în acetat se grabi a da vina nemulțumirilor pe 
Cu aceasta, fapta: „Noapte raleaza capul la cei 2.boeri. 

şi D. de Saint Priest grabit să se. imbuneze la Poarlă - 

1178, dupa ce venis serie pe ziua de 26 Ord. s.n 
ase cunostinta aiba, jestea omorului la Poaria şi lu- 

răscoală a armatei turcesti Straini: „Se vorbeşte de o 
ei; e mare anarhie ăi si din. Moldova contra. şefilor 

. ar putea oure lăuda armatele
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Ruseşti cu învingerea unei asemenea armate? Este. de. 
temut că Prinţul Moldovei (Moruzi) în dorința ce are 
de a se face plăcut Portii şi să se pună la adăpostul 
predecesorului său (Ghica Voda) sa nu-l fi angajat să 
caute crima unor boeri „n'aist engaje le Prince de Mol- 
«lavie â cherchar des crimes ă quelque boyards:“ (Hurm. 
3, 1, 970). | 

: Moruzi şi-a ajuns scopul. Capul lui lonită Cuza a 
zburat, iar el şi-a facut ochi buni la Poarta şi: a capa- 
tat firman de la Sultan în anul Hejirei 1192, prin care 
îl laudă de pedeapsa ce a dat-o „hainilor boeri Mano- 
lache Bogdan și spatarul Cuza“ adaugând ca „s'a gasit 
între scrisorile lui Bogdan câteva cuprinzând multe spre 
facere de turburări, pentru care aceşti doi. facători de 
rele, Manole Bogdan și spătarul Cuza au luat căzuta 
rasplata („Românul“ 1862. apud A. D. Xenopol „Cuza 
Voda“ |, 1, 8). 

In aceste împrejurări triste pentru tară şi grele 
pentru familia spatarului Cuza, şi-a stins viaţa năpras; 
nic în temnițele Curţii domneşti din laşi, în ziua de 
18.Aug. 1178, nepotul, .tot acolo unde buuul său Du- 
mitraşco Cuza tot spalar fusese spinzurat îmbrăcat, încal- 
tat, nepricestuit în ziua de Joi 10 lanuarie 1117 —cu 
61 ani mai înainte—pentru ca dupa alți 81 ani din a- 
eelaşi palat să iasă ales Domn nepotul şi răstrănepotul . 
deeapitaţilor spatari Cuza. 

„.. Lealitatea şi firea expansivă a bunului şi 'strabu- 

nului (prapradead) le-a ad:s moartea; aceiași lealitate 
şi fire expansivă în strănepot (praprastur), când cu de- 
misia motivată din postul de parcalab al Galaţilor, care 
a provocat easarea alegerilor pentru divan, a adus co- 
Jonelului Cuza corona Moldovei ! 

15) loniţa Cuza spatarul a fost un fericil sot şi tata.. 

Casatorit cu Tudosiica fata pitarului, mai apoi jitnicer 
1 eodor Râşcanul, a trait licniia viala familiară .vre-o 

2. de ani, între 1753—1775, dind naştere . la 8 copii, 
dn care 6 băeli și 2 fete, în ordinea .cum singur taial. 
a însemnat pe lartajii catastifalui sâu (fila I, b.). 
let 7263 Sapt. 22 (în cifre 1755) sau nascut fiul 

nostru Neculacbi (botezat de postelnical Neculachi Sutu), i 
„let 7266 Mart 5 41138), sau nascut fiul nostru 

Arohiraahi
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„It 19261, Mart 18. (17159). sau nășcut fiica noastra 

Catinca. Sa a 
„1 1268 Mai 4 (1160) sau născut. fiul nostru A- 
lexandru. E a | i 

lt 7210 Noem. 8 (1162) sau născut fiul nostri 
Gheorghe. o i | ” 

„lt 1271 Apr. 28 (1763) la 6 pol tasuri din noaple 
sau născut fiul nostru (Costantin şi lau botezat Alexan- 

„dru Ipsilant vel postelnic cun şi pe fiul nostru Alexandru). 
„lt 719274 Oct. 10 (1766) la ... tas sau nascut fiică 

noastră Zoiţa.. 
„lt 1769 Ap. 7 la 3 tasuri de zi sau născut fiul 

nostru Ion, boiezai de Leon Episcopul Romanului (Su- 
rete ms. XXI, 524). Cu aceste însemnări scrise de în- 
suşi Ioniţă Cyza, se îndreaptă aratarile tuturor spițelor. 
Aşa Şlefan Picioroagă în 1832 nu cunoaşte de cât 5 
copii: Neculai, Arghire sardaru, Catrina Negri, Alecsandiă 
pitar şi loan; Arborele genealogic al familiei Cuza nu 
da de cât 3 nume: Neculai caminar, Arghire post. și 
Gheorghe spatar ; după acest arbure sa ia şi d. A.D. 
Xenopol când afirmă: „loniţa Cuza avu 3 copii, din 
care doi rămân fară urmași barbaţi, iar al treilea este 
bunul domnitorului Moldovei“ (o. c. pg. 18). 

„„lonită Cuza a fost un foarte chibzuit gospodar ; în- 
grijindu-se de aproape de mişcarea averilor sale, îl ur- 
mărim an cu an, însemnăndu-și în catastiful său nu 
mărul vacilor, a boilor, a cailor, a oilor, a stupilor, fără 
a uita să facă izvod de tigani. Incepind dar iusemnările 

din 7266 April 23 (1758) ele se continua ancu an până 
în 11712 in cele 61 file ale catastifului. Se vede că așe- 
zărea ŞI-o avea la Glodeni în Vaslui, unde îşi zidi biserica 
ŞI ingropă pe fratele său Mihalachi Cuza în 1160. lata, de 
pildă câteva date de averea sa mişcătoare: pi avea 85 la 
2U Dec. 1160; la sf. Gheorghe 1761 avea 163; de sf. Du: 
mitru acelaşi an 154; în 1762 April 23 oile erau 189; 
ca să se ridice la 352 în 1765 vara, 146 în 1769, 119 
in 1710; boi, 18 boi mari în 1160: 68 în 1770; epe 
erau 37 în 1764; stupi 149 în 3 priseci. 

„Intre 1768 şi 17173 averea sa îu vile sa împâtrit, 
cela ce corespunde cu râdicarea sa în ranguri de boe- mie, ca paharnic şi spatar şi moșştenirile de la Hotin
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care. începuse. a-i da venituri. Nu uită a ircce în catas- 

tif la fila (1 b, lista vaselor de gospodărie pe anub 

1167 Aug. 12; 12 sahane de tocat, 2 bolduri îij de 

tocai; 4 chisă de aramă cu bold tij de tocat, 6 tingiri 

de toc, 6 căpace lij, 8 tingiri turceşii, 8 capace ij, 9 

tingiruţe, 40 talgere de costor, 2 căidăruşe de biserică, 

1 caldare de rachiu, î rus de aramă, 3 ibrice cu li- 

ghean, 1 lighean de bărbierie, etc. (Surete ms. XXI, 595), 

Din toate aceste reiese o gospodărie foarte modestă 

fată cu cele izvoade şi catastişe de moșii, scule, ţigani 

şi vite ale altor boeri mari şi fețe domneşti. Ioniţă Cuza 

n'a -avut parte să se bucure de tot venilul moşiilor de 

la Hotin, daruite lui de moşul său Serafim Silion mo- 

nah. lotălnind în cale-i pe Lupul Balş logofătul şi pe: 

toți Bâlşeștii, ei s'au pus stăpâni pe mulle din mosiile 

Cuzeşti şi procesele iscate din 1771 au durat 50—60 

ani, târând în certuri frăţeşti pe fii şi pe vepotţii lui lo- 

nița Cuza spatarul. 
Ca parinte a căulat să dea creștere copiilor în casă, 

cum era pe vremea aceia, cind şcoli publice nu erav, 

iar Academia de la Mitropolie, când era, când nu era. 

loniţa Guze nu uită a însemna cheltuelile facute cuw 

creşterea celui mai mare al său copil Neculachi; în a- 

cest scop el a tocmit pe dascalul Balan de la Golia cu 

60 lei pe an, „mâncatul și toate cheltuelile la copilul 

lui eu să o port“ (fila 60 b). Neculachi implinise 10 

ani la Sept.; pe ziua de 8 Noembrie i-a fost tocmit das- 

cal pe Balan ot Golia „60 lei sai dau întăiul an.“ 

„Ce iam dat: 10 lei iam dat când lam tocmit; 10 

lei iam trimes după Crăciun cu Neculachi ; 10 lei iam 

trimes după Paşti lij cu Neculachi, 5 lei tij cu Stefan 

Ceapa, 5 lei tij iam dut când au venit acasa, 5 lei ij 

cu Neculachi pănă la sfârșitul lui Iulie.“ (fila 60 b.): 

Aceiaşi creştere cred că s'ă dat şi celorlalți copii, 

dar nu mai avem însemnări, căci catastitul tace, ocu- 

pându-se de mişcarea averii în vite, stupi şi ţigani. 

Dupa o căsnicie de 22 de ani îi moare soţia sa 

'Todosiica, cum cetim în cataslif : ” 

„In 11175 April 6 la 11 ceasuri din zi (5 p.m.) sau: 

săvărşit pre iubit soțul meu Todosiica, care sau îngro- 

pat în Eş la sfânta Vineri (Luni April 7 în săptămâna
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patimilor) (Surete ms. XXI, 524). Cel mai mare baet, Neculachi n'avea încă 20 ani împliniţi, când duse la. mormânt pe mama sa, iar cel mai mic copil, loan, abia. era de 6 ani. Pesle 3 aui toţi acești copii mici aveau: sa rămână orfani şi. de tata, după fulgeratorul lui sfâr- - şit prin descapâţinare. | | „„.16)  Weculai Cuza căminar.. Sa născut în anul 1263 Sept. 22 (1755), şi a fosi cel mai mare fiu a lui ionița Cuza spatar. Educaţia şi-a primit'o în casa parin- tască la lași în. Beilic, de la dascalul Balan ot Golia, tocmit eu 60 lei pe “an şi hrana baetului, ce-l avea dascalul. Nu ştim nimie despre persoana lui Neculai Cuze în tinereţa sa, ci povestirea lui se leaga de isto- Ticul moşiei Barboşilor,. unde întra ca slapin prin însu- răloarea lui cu Nastasiica Adam, fata lui Vasile Adam paharnicul. Casatoria s'a facut prin 1776 (pg. 35) întru cât lata socrul scrie în josul foii de zestre: „acest izvod.: am dat în mâna lui Neculai fiului dumisale spalarului Cuzii,“ deci nici Neculai n'avea vre-un rang de boerie, Dici spatarul loniţa Cuze nu fusese omorit, ceia ce s'a pelrecut în August 1778. | 

Vasile Adam pah. era mort în Mai 1719 şi departe de a lasa după sine o situaţie baneasea limpede, cliro- nomii săi au fost siliți să-şi recunoască drilurile ior pe calea judecaţii. Pah. Vasile Adam a fost îusurat de două ori.. Din întâia casatorie a avut pe Zo'ţa, maritata după med. Gioian, eareia îi daduse zestre din averea manei sale ŞI dinhal sau. Cu a doua sotie, paharniceasa Safta, pa- harnicul Vasile Adam a facut o alta fata, pe Wa .tasiica, pe care o marită după pitarul N. Cuze, dindu-i zestre din: averea mamei sale şi dintr'al sau. Zoiţa Gioneasa văzîndu-se nedreptaţila începe judecata şi atunci din mersul judecaţii se vad zestrele şi averile, de care dis- punea Vasile Adam pah. Cum pentru limpezirea tuturor acestora trebuia să fie puse la wmijloe toate zestrele. preteluite, scoase cheltuelile şi datoriile plâtite, apoi mai see prin agale, avem un șir de acte publicate. 
toare cat si cea nenii cal piivese atât Averea mişca: Holarnica se făcu lin ao moşia Barboşii, a carul” 
praelica legilor € . «n nou... Cu acest prilej observam că g era cunoscula divanului. inainle de a se
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publica Condica lui. Andronachi Doniri (1814) şi a lui 
Calimah Voda (1818), şi că dar' încă din 1781 gasim 
întrebuintându-se în jvdecăţi terminul „Sinisfora 1): pu- 
nere la mijloc“ (pg. 29). ia 
Zoia Gioneasa cerea de la maștihă-sa Safta Adam 
păhărniceasa: 50 stupi, un cal de unire, 12 talgere de 
cositor, 4 tingiri, 4 epe, 20 galbeni darul de nuntă a 
primului ei logodnic C. Varnav med., lucruri din casa 

“(un raft: de argint, un covor, o harșă, o perină, o sta- 
tolcă). i 
 Niculache Cuze iscălise și el în izvodul de zestre: 
că a primit următoarele: o icoană ferecată cu argint; 
Barboşii cu siliştele Ciolănestii, Carăuşul şi Stefenii, 5 
pogoane vie, 12 ealașe de ţigani; apei odoare (pg. 18) 
din care însă de fapt nu le primise pe toale, după cum 
atesia şi soacră-sa (pg. 21) şi însuşi. N. Cuze, când a 
pus la mijloc zestiele sale. Așa el ma primit: 4 inele, 
2 țrogoane de vie, o pereche cercei cu smaragd, 6 pă- 
rechi cuţile, o afumaătoare, o lava de cafea de argint, 
2 rânduri de strae, un rădvau, un cal de mire, zece 
boi, 120 stupi, 50 oi, 6 salaşe de tigani (pg. 24). În a- 
devăr N. Cuza iscâlise că a primil zestre mai mure în 
odoare, fără să se intereseze dara socrul le are sau nu. 
Paharviceasa Safta atesta că sotul ei Vasile Adam avea 
următoarea avere: Bârboşii, moşie ; - 6 salaşe 'de țigani 
(el daduse 12), 6 vaci cu viței şi 6 vaci slerpe (el da- 
duse 20); 4 bivoliţe, 10 boi mari (el dăduse 20), 4 boi 
tineri (el dăduse 10). 20 epe vu mânzii lur, un armasar 

6 telegari, 86 stupi (el daduse 20V); 50 oi (el daduse 
100), 2 sipete, 1 ceasornic şi 1 lada de tiparos (pg. 21). 

“Prin cele 2 căsătorii Vasile Adam luase de la prima 
soție moșia Baiceni de la Butoșani, care a dal'o zestre 
Zoiţei ; iar cu cea de a doua Safta luase Ceahnăuţii la 

Orhei şi Ivăşeanii la - Falciu. Cercelarea zestrelor se 

1) Codul Andronachi Donici cap. 39, „despre Sinisfora al 4 „Fraţii 

la Sinifora sînt datori să pue Ia mijloc toate acele ce nu sînt câștigate de. 
dinșii (profectieia). cum și acelea ce l-au rămas de la părinţi și veniturile, 

ce au luat din cele părinţeşti.” o | N 
Codul Culimah cap. XV „despre Sinisfora (colaţie, punere la mijloc!» 

art. 1017 Fiul ce voeste să între în Sinisfora dator este să pue la mijluc 

acele de cătră părinţi date lui daruri nantești sau simple, pentru care m'â 

poroneit ci ca să nu le pue la mijloe: iar cheltuelile trebuincioase, care au. 
făcut la lucrurile lui dăruite trebue să i 'se întoarcă din masa moștenirii,“ 
. Ri - - . . . .. „ 

/
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începe de la 30 Mai 1779 prin Iordachi elucerul şi D. 
Balanide prent. În lulie 14 C. D. Moruz Voevod înta- 
reşte anaforaoa divanului, hotărind ca Zoiţa sa-şi ia 
drepte zestrele sale şi tot ce a fost a mamei sale: iar 
la caz de 'nemulţumire să se facă sinisfora de toata 
periusia ce a rămas, la mâna Safiei, după moartea sv: 
tului ei. | 

„ Potrivit acestei înalte hotăriri divanul rîndueşte o 
com sie de prețeluire a tuturor averilor lui V. Adam 
pah. care în 20 Iunie 17180 își înaintează anaforaua ca- 
tră domn, eu preţeluirea tuturor lucrurilor (pg. 28 —33): 
Averea toată în moşii (5200 lei), tigani (175 lei), vite 
(1060 lei), oi (195 lei), stupi (160 lei), şi obiecte (155 
lei), o prețeluese la 7830 lei. Din această samă Zoita 
avînd drept a lua 800 lei, iar grijile mortului fiind de 
400 lei n'a ramas avere curată decât 5307 lei, care îm. 
părtindu-se în 3 părţi, N. Cuza a luat 1769 lei, Zoita 
Gioneasa 1769 lei şi Safta păharniceasa 1769 lei. 
Voda Moruzi întăreşte anaforaoa la 6 August ; dar | 
părțile au rămas neodihnite şi mai ales Safta şi cu A- 
nastasia Cuza, care se bizuiau pe o diata a pah. V. 
Adam din 17114 Mai 1, care s'a găsit contra pravilelor, 
cum și un izvod din 1176 Ghenar 24, iaraşi partinitor 
lui Cuza, care s'a gasit nedrept şi conlra pravilei. Se 
face o nouă înfaţișare şi la 1781 Febr. 24 divanul îna- 
inlează o noua anafora, prin care recunoaşte că Zoiţa 
are drept a lua 2569 lei. Voda prin buiurdiul din. 5 
Mart hotărăşte ca să i se dea jumatate din moşia Băr- 
boșii partea din jos, urmând a fi hotarnicila. 

La 4 lunie 1751 moşia Barboşii se holărniceşte, 
iar la 25 Marti 1782 Voda întărește hotarnica, lăsînd 
apa Moisiei hotar între cele 2 trupuri „în sus -i în jos 
din cap în cap.“  Parlea Zoilei avea lungul 4815 stan- 
Jeni, lar partea Nastasiei 5560 stanjeni lungul. Judecata - 
a mers pană la 1785. când în 39 Noembri Voda A. 
Mavrocordat întăreşte definitiv dreptul de stapânire me- 
deluiceriţei Zoiţa asupra a giumâtate sat Barboşii. 

In 1784 Nec. Cuza pitar stăpân numai pe jumatate 
de sat Bârboşii mai ia în arenda venitul moşiei Drago- 
teştii de pe Elan cu 7 lei pe-an (pg. 300). 

In acest limp Safta păhărniceasa, vaduva lui V. 
  

—— i



ceva 
Adam pah., s'a fosil dus la călugărie, mai ales că rămăsese 
singură după măritatul Nastasiei, şi mănăstirea de me- 
tanie şi-a ales-o Socola, unde o găsim proin stariță în 
1189 Sept. 28 cu numele de Sotronia (pg. 57). Ea stă- 
tea 'şi la ţară la Barboşi. şi îndemna pe pitarul Cuza 
să se împotriveasca la aducerea întru indeplinire a bhri- 
sovului domnesc din 1785 Noembrie 30, dind foc morii 
«e pe partea -Zoitei Gioneasa, şi „cu puşca îi goneşte oa: 
menii de acolo de nu se 'pot apropia de moşie“ (pg. 58). 

Patru ani au rămas lucrurile încurcate, pănă când 
divanul Cnejiei Moldovei de sub prezidenţia lui „Serghie 
Lascarov întăreşte diu nou dreptul Zoiței medelnicereasa. 
In acest timp Zoiţa moare și copii ei Iordachi şi Zaha- 
via cer prin divan în 1790 Aug. 21 sa se vânză ia 
Soltan mezat moşia Bărboşii, jumătate de sat. In ace- 
iaşi zi se face de la vornicia de aprozi ţidula cătră 
Gheorghe  telal. başa să se vinză moşia. lar pentru 
plata teialâcului Zaharia Gioian „Zu/uota Zoay* da 
serisoare la mâna lui Gheorghe telal bașa că în caz 
de se face vânzare să-i dea câte 2 parale pe leu, iar 
nevânzându-se să-i dea 10 lei pentru osteneală (pg 60). 
De la 21 August lidula mezatului a stat deschisă în 
divan pănă la 24 Ianuarie 1791, când Gr. Cujba oferă 
2995 lei, preţul cel mai mare. 

Muşteriul Gr. Cujbă era în rudire de departe cu 
Safta păhaărniceasa, de oarece una din fetele lui Gorie 
Şătrar, Sanda, soră cu străbunica Nastasiei, a fost mă- 

ritală cu Andrei Cujbă vornicul. Faţă cu rezultatul li- 
cilaţiei, Nastasiica Cuza n'a văzut cu ochi buni intrarea 
unui străin în Barboşi, şi atunci mijloceşte cătra nepo- 
tii săi Iorda hi şi Zaharia Gioian să-i vânză ei moșia, 
ceia ce se face, rupând prețul la 2000 lei în 1791 Febr. 
18 (pg: 60). Din această zi trebue să fie scrisoarea fără 
dată, ce Nastasiica Cuza o dă nepoților ei de soră 
Yordachi- Gioian. din care vedem modesta cultură, ce o 
âvea Nastasiica: „petru învoiala ci amu avotu cu ne- 
„potulu me Iodraki, petru moşi şau rămasu să dau dou 
„mii di lei și di a fi să să de împliuelă vornicului di 
„aproza eu să răspodu şi ami datu iseslitura me. 
„Naslasaca Cuzui.“ Fraţi Gioiau trăiau la Botoşani. 
Nastasiica Cuza pilăreasa neavând bani se împrumută
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de la bancherul Andrei, Pavli cu 2000 lei şi pune ju- 
matate de sai din Baărboşi pe un an de zile, avânda 
plăti 5 lei de pungă pe lună, cum spune zapisul ei din 
18 Fev. (pg. 62). In trei ani de zile Nastasiica Cuza 
înedelnicereasa abia platise 500 lei, iar pentru restul de 
1500 se împrumuta de la 1. Cristea sulger în 21 luni 
1194, amanelându-i scrisorile şi toată moşia Barhoșşii 
(pg. 64). In patru ani de zile Nastasiica Cuze n'a :pu- 
tut plati nimic din -datorie: şi în 20 April 1798 i se da 
poruncă domnească de la A. 1. Calimah Voda să se 
aşeze cu stolnicul Ion Cristea (pg. 64). Se vede ca nu s'au platit datoriile, căci în acest înțeles avem scrisoa- rea. de danie din 1805 luli 95 a lui Arghire Cuza ban 
fratele lui Neculai Cuza caminar, prin care îi dă danie 
moşia Cucii „dar vazăud greutatea casei badiţalui Ne- culai şi privind și isterisirea ce au avut din moşii pă- rințeşti“ (pg. 65). 
„N. Cuza a murit în 1806)), După moarte s'a: ins- tituil. o comisie Epitropicesca, având de epilrop pe Epis- copul de Huşi, care a dispus darea în arenda a Bar- boşilor pe 5 ani ginerelui sau Dumitrache Bondrea, care după un an (1807 luli 24) cedeaza contractul cumnatu- lui- său lon Cuza sulger (pg. 64). 

17) Asemuind viața lui Nec. Cuza şi a fraţilor săi de la Vaslui. vedem ca de şi frate mai mare, Neculai Cuza wa jucat nici un rol wai insemnat. Boeriile ridicate a- bia a fost la caminar, după ce fusese pitar şi medelni- cer. Sar explica aceasta aceia ca el a murit la vrista de 50 de ani, pe când Arghire Cuza şi Gh. Cuza au trait mai mult şi au ajuns unul— Arghire — ban, spatar si postelnic; iar altul— Gheorghe postelnic şi vornie. 
Dar adevărata cauză a puţinei vaze politice sta în me- desla sa stare materiala. Siăpân pe o jumatate INOŞIe Barboșii, care facea în 1781 abia 9925 lei, apoi luând prin foae de zestre odoare şi avere, care n'o primise toată, pentru a-şi pastra zestrea s'a îndatorat cu 206: şi în 15 avi n'u fosl în stare sa plăteasca acea datorie, pâna când a trebuit'sa se milostiveasca fratele său mai mic, Arghire, acela contra cărora se radică toți fraţii 

  

ID In 1806 Sept. 2 era mort (pg. 227).
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că i-a păgubit ca un viclean (pg. 66) şi să-i dea danie 
moşia Cucii, cînd îl vedea în gura mortii. 

Despre această modestie în starea materială a că- 
minarului N. Cuza vorbesc toate actele posterioare ; 
aşa vorbindu-se de fetele lui N. Cuza, surorile călugăriţe 
de la Varalec „petrec cu o mare lipsă de toate cele 
trebuincioase, nu numai pentru îmbrăcăminte, dar şi 
pentru hrana vieţii“ (pg. 69), iar unul din ficiori, Gri- 
gore Cuza, zice : „nici cheltuiala de toate zilele nu pu- 
tem a o întimpina, atât eu cât şi surorile de la Varatie 
şi fiind că o moşie atâta fraţi nuo putem stăpâni, doar 
numai făcându-ne răzeşi ca țăranii“ (pg. 11). De aceia 
în ochii fraţilor şi a copiilor eşiti din copiii lui loniţă 
Cuza spatarul, Arghire Cuza a reprezentat ramura ma- 
joră din neamul boerilor Cuzeşti. Bădiţa Arghire era 
zis cu respect și cu ură de toţi fratii şi nepoţii, a caror 
avere a fost lasală sub a sa privighere. Aşa Gh. 
Cuza câminar face jalbă cătră divan în 1510 Mai 23: 
ca să-și facă izbranire averilor de Arghire Cuza ban 
„căci dmlui banul de bună voe nu vrea să dea, depărtat 
fiind şi de lrica lui Dumnezeu şi de ruşine oamenilor.“ 
(pg. 278). Necului Cuza de la Bărboși eră considerat 
ramură minoră ; de aceea în evenimentele de la 1824 
bătrinii boeri Cuzeşti de la Borăşti şi Bârzeşti îi vedem 
amestecati, infruptati fiind ca boeri de țara la ideile 
nouă. ale timpului, dar cu acea nedumerire, care o au 
şi azi boerinaşii noştri de țară, cu respectul inăscul ca- 

tră marea boerime, cu arcganța şi neîncrederea în cio- 
coii ridicaţi. . E 

| 18)  Arghire Cuza postelmicul (1158 Mari 5—95 

Dec.:1826). E al doilea fiu al spatarului lonită Cuza ; 

sa păscut la 1758 Mart 5. Creşterea şi-a primit'o în 
casa părinţască, fiind dat la dascali ca şi fratele său 
Neculachi. In 1779 Maiu (î, când Arghire Cuza cunm- 
pără în Cotărleşti câte 18 parale şi o liţeae stânjănul 
de la razeşi, nu e pomenit cu nici un iillu de boerie, 
ci numai „Arghire fiul dmisale răposatului Ion Cuzei 
spatar.“ Era tânar de 21 ani și nu căpătase nici un 
litlu de boerie. Fratele său mai mare Neculachi Cuza 
se căsătorise în acest an la-Falciu cu Nastasia fata lui 
Vasile Adam paharnicul, așa că pentru regularea tutu-
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vor afacerilor de la Vaslui, procese de moșii, desbătutul 
moșiilor de la Hotin, toate aceste cad în sarcina lui 
Arghire Cuza, care astfel a: rămas sa se îngrijasca de 
frații şi surorile sale mai miri. 

” Arghire Cuza a luat în casatorie pe Ilinca, fata vor. : 
micului Lupul Costachi. Asnpra căsătoriei lui avem a- 
ceste acle: In 1780 Dec. 7, C. Roset spatar, mo- 
şul lui Arghire Cuza îi serie acest răvaş (Ac. Rom. ms. 2161 fila 4) „şi cât pentru logodna duinitale cu fiiea dumisale vornicului Lupul Costachi înțelegând mi-a pa- vrut bine, și iata dupa cum mi-ai scris am Scris cătră dlui vornicul aceasta carte care am Jasal'o  despecet- luila ca sa o ceteşii, şi apoi pecetluind”o o vei da-o cu cine îi socoti... fara cât întaiu pe prea curatei Maicii, care este agiutorinţa tuturor ca sa he într'agiular şi fi- ind: voia lui Dumnezeu să se săvirşească lucrul ucesla; pe dmlui Lupul sa-l cunoşti părinle și din cuvintul lui dmia să nu eşi; în vrista în care eşti minte ti-au da- ruit D-zeu ; cele ce sint de folos le cunoşii, și cele ce nu Sint de folos iar le înţelegi şi urmeaza celor buve; vioind să se aşeze logodna pe când ali pus și zi de nunta... Catriniţa îţi roaga de la bunul Dumnezeu sănă- late şi noroeire;... Grigoraş cu fraţască dragoste sa în- china dmtale“ (Surete ms, XXV. 53). 

Se vede că Lupul Costachi nu s'a tinut de cuvint cu darea zestrelor, câci tocmai în 1800 Oct. 5 avemo alta scrisoare a Arhimandritului Ursachi, prin care de- clară în faţa Mitropolitului: Iacov Stamati, cele ce ştie despre casătoria lui Arghire Cuza cu Ilinca fata vornic. Lupul Costachi : (Ac. Rom. ms. 276| fila 52) „...ca sa arat în frica lui D-zeu Şliința ce am peulru zestrele dmsale. Eu aceasta şliința am şi aceasta o arăt ca la așezarea logodnei dmsale banului eu an fost cu adevarat mijlo- citor şi în câteva rânduri Sau făcut cerere ca sa dea foae de zesire catra dmlui voruie Lupul Costachi, mai ales prin mine; dmlui această holarire mi-an dat cum că nici o foae de zestre nu-i dă, caci dlui pe copilul dmisale nu și-l va urgisi şi-l va mulțami şi pe dimlui, Precum au mulțamit pe alţi gineri ai dmsale mai de- nainte“ (Surete ms. XXV, 54). Cătra 1781 Mai l vine 0 socoteală între cei 4 fraţi Cuzeşti : Neculai, Gheorghe,
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don şi Arghire Cuza, pentru sumele ce an a lua şi a 
da. După moartea lui Cuza spătarul au ramas datorii 
de a se plâti în sama moştenirii, care trebuia să cază 
asupra celor 4 fraţi Cuzești, cari traiau în 1781. Datoria 
xămasă era în sumă de 2987 lei, desfacula în 1000 lei 
«de platit surorii lor Catrina, si 1897 lei moșului lor 
Vasile Cuza, care dăduse „în trebuinţele casei noastre“: 
si 90 lei hacul preuţilor şi dascalilor.—Se cercetează 
sinelele răposatului lor parinle şi se găsesc sinete în va- 
loare de 1269 lei ; atunci frații pentru u înlesni fratelui. lor 
Arghire putinţa plăţii i-au dat lui toata averea mișcaloare, 
prețeluila în 1289 lei, şi care eousistă din urmăloarele 
ducruri : un rădvan (100 lei), o leftică (145), o cămară (32), 
un car mocânesc (28), 2 lelegâri (70), doi boi mari (30), 

0 vacă maânzala (3), doi urmasari mari (110), trei bivoli 
imânzaţi (27), 2 berheci mari (6), 2 capre mari (3), 2 

%api mari (4), un ţap ed (60 bani), 2 tapi mari (9), 2 
cârlani (2), o mioara (| leu). un cal tretin (20) un ar- 

aasar turcesc (110), 3 parechi cuțite de argint cu lin- 

sgurițele lor (8) un ceasornic mare de masă (10), un 

„ceasornic de sin nic (60), un capot roz (35), locul ca- 

selor din laşi (408 lei). o butea (25 lei). -Ne mai ajun- 
gind pentru plata tuturor datoriilor 427 lei, cei 4 frați 

se obligă a le plati, dând lui Arghire Cuza câte 106 

lei şi 90 bani; tot aşa se obliga daca de la debitori nu 
se vor putea incasa alţi 692 lei, tot ei să-i răspundă 
pg. 284). 

Acest izvod de rătuială arată modesta stare a fiilor 

lui Ioniţă Cuza. Moşiile de la Hotin se desbâteau, dar 
venituri nu puteau produce, iar datoriile relativ mici nu 
se puleau plăti. de toţi traţii. Dar mai reiese din acest 
izvod că Arghire Cuza şi-a câpâlat asupra fraţilor sai 

acea întâietate în rafuiala tuturor socolelelor de familie. 

Si cum unii din fraţii lui erau minori, Arghire Cuza 

a ridicat proteste contră-i pentru lacomia şi acăpărarea 

Aucrului frătese. 
In 1781 Mai 1 eltol avea încă untiliu de boerie; 

«lar in acelaşi an capătă titlul de pitar, cum îl gasim 
în cartea gospod a lui C. D: Moruz Voda din 1781 
Noem. 4, prin care se pune soroe pitarului Arghire Cuza 
<a la 171 Noemb. să vina la divan cu scrisori în prici-
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“na cu Zoiţa lui Stefan Anastasă pentru Canţireşti (Uri- car XXII, 250). Procesul se judecă de domn la î Dec. 1181 şi pitarul Arghire pierde procesul „iar în hotarul Gantţireştilor să nu se ameslece“ (Surete ms. XXI, 451), Când i se dă caftanul de Pilar, Arghire Cuza avea 93 de ani, şi-i da rangul acelaşi domn, care cu 3 ani în. nainte descapăținase pe tatal său. De aici încolo Arghire Cuză va fi gasit îmbrăcâna diferite caftane de boerie pănă la 1826 cînd moare, în vristă de 68 ani. In 1783. April 12 Arghir Cuza e tot biv vel pitar. când capata danie în Buhaești de la Lefter "Ciujde, el şi femeia lui. Ilinca, „pentru multa facere de .bine sculindu-ne de bir: și puindu-ne la dajde“ (lorga, Doc. VI, 167), Supt domnul următor, Alex. C. Mavrocordat (1759 lune — 17855 lanuar) Arghire Cuza e înaintat szolnic, şi-l. găsim ca biv vel. stolnic în 1786 Noem. 13, când ca- pâlă de la AI. Mavrocordat dreptul de dijma în Cra- ciuneşti., (Idem VI, 167, aici ef Scrisoarea adusă. sub: No. 95 ca din 1780). o a In ocupaţia Rusasca Şi Austriacă dintre 1788 — | 792; divanul Cnejiei Moldovei. rădică pe Arghire Cuza la ran- eul. de sărdar, în care raug fiind vapata o danie în 1759 febr. 15 în Crăciuneşti de lu ficiorii Anastasiei, ce la. sase cu limbă de moarte ca să dea danie. la. ficiorii lui Ioniță Cuza spătarul, având multe. faceri de bine de la: dânsul, iar tatal donatorilor fiind îngropat la Glodeni la biserica lui Ioniţă Cuza (lorga, Doe. VI, 168). Tot din 1789 Mart 6 este sinetul. lui Arghire, Guza sardar (idem VI, 168). Sărdar 1] întilnia şi. în 1791. Febr. 6, când cum: pără câte un „leu Stânjenul: de pâmiut în Colârlești şi Golaeşti de la donița Agarici. In 1792 Iulie 3 sardarul Arghire :Cuza Cere judecata la divan cu. Slurzeşti pentru. țigan i rămaşi moștenire de la Ilinca Cuzoae stra moaşa: sa, Jupaneasa lui. Miron Cuzea logofătul cum ŞI pentru: moșia: Todereni, ce voesce Sturzeşti a o vinde la Soltan mezat, Todireni, pul sat, venise !a împărțală în partea: Safței „Cuzoaea Spălăreasa,. „rău sa acolisise "Sturzestii. s'0 vinzak (pg. 2710). ,. E e Ea „i iSupt Alex. Moruz găsim: pe. Arghire Cuza tot sardar, Sup Mihail Suţu (1793 danuar — Mai 1795); Arghire Cuza SP-rândueşte .ispravnic la Vaslui, în care calitate judeca, 

m
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priciua pentru Crăciunești. între nişte răzeşi, la 8 Martie 
(idem VI, 171), în care moşie era și el proprietar si mai 
căpâtase de la fratele sau mai mie loan--era de 25 ani — 
pentru 250 lei partea sa de ocină din Craăciuneşii. 'Tot 
atunci, Ja 15 Febr. 1793. Arghire Cuza biv vel sardar 
capătă danie un loc de crâşmă de 22 stanjeni lung şi 
lat lu Onceşti de la preutul Neculai din Calugareni (pg. 
286). Tot ca ispravnie de Vaslui, vând coleg pe C. 
Hoset hiv vel clucer, sint rânduiți de Vodă în 10 April 
1793 sa cerceteze pricina de hotara între Micleşti şi 
Popeşti de la Vaslui (Surete ms. VIII, 468) și după ser- 
viciile făcute îl căftaneşte căminar în 1194 cum 1 şi în- 
talnim în scrisoarea lui Gherasim Canta catra Arghire 
Cuza găminar pentru dezbatutul moșiei Barboşii de la 
Neamţ, unde fusese uşezarea lui Miron Costin logofătul. 

In 1195 Mai 12 căminarul Arghiri Cuza cumpără 
părti în Crăciunești de la urmaşii lui Fărâma. In ace- 
lași an Mai 17 se cercetează hotarale moşiei Scheia de 
la Vaslui a Zoiţei Ciurea despre Tatomirești a cămina- 
rului Arghire Cuza (Uricar XXI, 220); iar în 71 Aug. 1795 
Arghire Cuza căminar și cu ispravnicii de Vaslui e rin- 
duit să delimiteze vatra târgului şi moşia Vasluiului, da- 
vuită de Sutn Voda lui C. Ghica (Surete ms. XII,.175). 
Despre hotarnica veche a moşiei Vasluiului avem Uricul 
Sui Stefan cel Mare din 6999 Avg. 15 (Surete ms. XXV. 99). 
du 1196 Mart 13 Alex. I. Calimah rinduește pe isprav- 
aicii de la Vaslui sa hotarasea părtile lui Arghire Cuza 
biv vel căminar de la Caăueşti, Golaeşti şi Crăciuneşti. 

In 1199 Maiu 15 Arghire Cuza e tot caminar când 
cumpără de la Radul Handoca din Borăşti părţi în 
Craciuneşti (lorga, doc. VI, 171). Abia în 1800 îl întal- 

“uim ban supt C. A. Ipsilanti Voda, cum cetim în cartea 
de judecata din 1800 Sept. 18 prin care banul Arghire 
“Cuza e dat ramas în procesul avut cu răzeșii de Poeni, 
Medeleni, Cuibareşti şi Godiceşti, de la Tecuci, unde 
banul le luase în tărie veniturile. In desbaterea acestui 
proces, boerii divanişti au cercetat 36 acte vechi de 
proprietate?) (Surete ms. VII, 427). 

  

1) De ateia socotim greşit anul la doc. de sub No. 119, cu data de 49 lulie 1798, când e pus Arghire Cuza ban; cred a fi 1799 (N. Iorga, doc. "VI, 179), cînd Arghire Cuza face sehimb cu Ruset 1. serdar luând Roboteş- 
tli pentru un Joc de casă din Iaşi, Muntenimea de sus (Copoul).
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“" Arghire Cuza a stat ban între 1500— 1516, câng 
e râdicat la rangul de vel spatar. n 

* In: 1801 Mai 22, banul Avghire Cuza capală danie 
în Golăeşti de la 1. Carp călugăr; (lorga doc. VI, 171). 
In :1802 Avril 1 Arghire Cuza ban îşi imparte ţiganit 
cu frații săi, (pg. 304). Asupra ridicarii lui Arghire Cuza 
la rangul de ban avem scrisoarea lui loniţa Canta din 
29 Ghenar 18305, în care celim: (Acad. Roi. ins. 2761 
fila 75)e„Luând buna vestire cu îiştințare pentru dmla 
că in trecuiele zile te-au cinstit Maria sa Voda: jârâşi: 
cu caflanul baniei celei mari hale (actual) pentiu care 
foarte m'am bucurat şi nu lipsim a. nu herelisi pe dum: 
ela zicând să miluiasea mult milostivul Dmzeu:a & cu 
ceas bun norocil sa te învredniceasca și la slepena pă- 
vinţască. Să traiasca Maria sa Voda ; va poftese să ou 
fiu dat uilării de catra dragostea cea frațasea a dmi- 
tale“: (Surete ms. XXV, 55). In 1805 Mart 19 Arghire 
Cuza ban se judecă cu manastirea Fastâcii pentru un iaz, 
ce-i înecă fânuţul de pe mosia Călugăreni (p. 256). In 
1d Dec. 1805 fraţii lie şi lon Vâruav dau vechilime lui: 
Arghire Cuza ban ca el sa desbata procesele ce le au 
pentru tigani şi moşii. avind a trage pentru sine din 
moşii a treia parte, iar din ligani pe ju:mătale (Iorga, 
doc. VI, 179). | 

„In 1806 lanuar 31 şi Febr. 15 avem cerceiările facute la Calugareni (Vaslui) în pricina” dintre  Arshire 
Cuza ban şi Gh. Cuza căminar frați (pg. 277, 2178) ; în: 
27 Mart 1806, Alex. Moruzi rândueste sa deosabeasca par- iile răzeşilor de ale lui Arghire Cuza ban'îu Crăciunesti. 
Ravașul iui Balş catră Arghire Cuza ban e din 9 Aug. „În, 1807 banul Arghire Cuza cumpără. în Golăesti, câte 10 lei pamintul, în 4 Ianuarie de ia Gligori Gân- dul, în 10 Febr. de la urmaşii lui Petre Golai, şi el fiind răzeş vechiu şi mai având toale celelalte parti ale: Golăeșlilor (Iorga, Doc. VI, 173). | a ” | 

Arghire Cuza se îndeletnicea şi cu celitul cărtilor şi a letopisetelor; Aşa în 1508 Iulie 14.el raspunde la Scrisoarea lui Agapie, arhimandritul de ja  Dobrovat. care ceruse dosloşire banului Arghire „că să cercetez pentru ce domn a fost la veleat 7116 2* „Deci cu a- 
mărunt mult am cercetat pentru hatirul dumitale, şi nt
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puma! în pomelnic, ci şi într'alte scrisori şi am aflat 
pentru domnul. Simion Movila Voevod că au fost la ve- 
leat 4115. iarăşi alt Mihail Movilă nu sau mai gasit 
aici cu scrisoare.“ (Ac. Rom. ms. 2761 fila 111; Surete 
ANV, 56). ” 

"Despre raporturile rele dintre fratii Arghire şi Gh. 
Cuza vorbeşte scrisoarea lui Arghire Cuza han catră lor- 
dachi Canta vel log. din 18 lulie. 1508, prin care se tan- 
gueşte că Gh. Cuza fratele său a ruștun zapis, alrimis 
pe ţigani să-i fure din țiganii săi şi să dea foc caselor 
din 'Tatomireşti (Surete ms. XĂV, 56). 

Cat despre ținuta lui față cu alle neamuri Cuzeşti, 
a căror moşii au fost vindute și luate de Arghire Cuza 
ban şi Gh. Cuza spaătar, ială ce cetim în“ scrisoaiea lui 
C. L.eondari sulger din 1814 August 15 (Acad. Rom. 
ms. 27161, fila 197): „Cătra cinstiţi dmv. verii mei. fii 

răposalului Costandin Cuza postelnicul. Fiind că dmv. 
aveli a clironomisi. pe raposat vărul Grigore Cuza post. 
fratele dmv. (vezi mai sus pag. 178) murindu siârpu, 

îndată sa luați sipițelul cu scrisorile pecelluit cum se 
afla şi.să veniti aici ca să le cercetăam şi să se pună 
în lucrare ca să nu apuce a: întra în scrisori dmlui bab 

Arghire Cuza, ca apoi se stinge lumina tuturor. Deci 
dmv. cu toţii ea vişte clironomi, mergeţi și stricati pe- 

cețile şi aduceţi un izvod de. toate averile şi sipit cu 
scrisorile aici, şi cercetându-le eu voiu pune la cale şi 

voi şi împarți făra să vă mai zmulgă străinii. Acum 

fraţi Cuzeşti âmlui spatar Şi dlui bau. după ce hu 

vîndut toate moşiile de la tinutul Hotinului: acum au 

scos Ja mezat şi părțile dmv. din Grauri de le vându 

și dov.. dormiti şi tineti scrisorile ucole şi pe lângă 

dmv. ne pagubim şi noi. de dreptul nostru: și dacă” 

dmv. nu-ţi vini să aduceți scrisorile acum, şi s'a apuca 

de s'a sfarsi mezalu! şi a Graurilor, apoi n'aveți de ce 

mai veni şi nu'ne mai rămine nici un cuvânt ca cerere, 

Eu stau aice şi prăvase cum vind dimlor şi neavind nici 

o lumină de scrisori, .nu pot să zic nimic şi râmâne şi 

drumul nostru închis pe lângă dmv.“ (Surete ms. XXV,57). 

In 1809 Arghire Cuza. banul tot mai cumpără, în 26 

Iunie la Cotarleşti, câte 6 lei stânjenul, în 20 lulie la 

Craciuneşti câte 8 lei stânjenul.
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In 1810 Iunie 14 îl gasim pe Arghire Cuza ban 
chemat la divan în pricina de judecată ce are cu fra- tele său căminar Gh. Cuza pentru Călugăreni, amenin- tându-i „că divanul bine va răporlui curgere pricinii că- . tra Excelenţa sa d. Senator“ (pg. 287). 

in 1811 banul Arghire Cuza se judecă cu vornic T, Balş pentru 5 moşii de la Vaslui, părintești ale sale, Baloşeştii, Golăeșlii, Cotarleștii, Crăciuneștii şi Cononov (23 Febr.); schimba pămint cu Timofte Mogăldea, luînd din Alexeşti „fiind mai aproape de casele noastre, unde trăim cu aşezările în satul Borăşti“ (16 April); se cer- cetează de banul Andronach: Donici pricina pentru Go- laești, cînd se, aduc uricile vechi de la Stefan cel Mare din 1488 Ghenar 9 (19 April); scrisoarea Zoiței Balş cătră boerul hotarnic ban Andronachi Donici în chestia hotarelor cu Arghire Cuza ban e din 6 Sept. (orga, Doc, VI, 175 No. 136, 139). 
In 1812 Oct. 14 avem scrisoarea lui Petre stolni- cul în afacerea moşiilor cu vorniceasa Zoiţa Balş, 
Venind în scaun Scarlat Alex. Calimah, îl vedem „pe Arghire Cuza radicat la rangul de spazar, în care boerie îl găsim figurând până la 1823, în care timp cumpără în Golaăeşti de la Simina Popa (26 April 1816); se judecă cu locuitorii din Golăeşti și Cotarleşti peniru nişte sămănături (24 lunie, 1816); judeca împreună cu lordachi Râşeanu caminar pricina dintre Iliana Climen- loaea pităreasa şi Catrina Ciolâniţa. (20 Iuli 1816; Uri- car XXI, 333); iar la 20 Sept. 1516 i se da întăritură dom- nească în pricina cu răzeşii pentru moşia Albeşti (Su. rete ms. XV, 207, 303), mai cumpăra în Golăeşti eâte .20 lei stânjinul de la pr. Gh. Ciurba (6 Mart 1817) ; se judecă pentru 'Todireşti (17 Ianuar 1816; ps. 289). schimbă cu răzeşii, dindu-le din Pungeşti, Luceşti şi Groseșşti, şi lvînd stânjăn pentru stănjan în Golăeşti si Negreşti (12 Mai 1817); e amenințat cu plată de tobote şi „râdicat pe sus“ în pricina cu Zoila Balş (19 Iulie 1817); da vechilime împreună cu” fraţii Şi nepoţii sai spatarului rosienese Gh. Duca sa descopere adevărul în pricina moșiei Costești din Basarabia, luata danie cu înşălăciune de med, Lupu Rusu  girierele său (6 “Noem. 1623, pg. 289).
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Pentru căutarea moșiilor din Basarabia şi mai ales 

pentru cercetarea și aflarea moşiei Costești, care a dat 

mai mult de furcă, Arghire Cuza spatar a trebuit să 

stea mai mult timp îu Basarabia, în Chişinau sau la 

tară şi din scrisorile trimese fiului său Iordachi Cuza, 

vedem ca el a stat timp îndelungat. El a plecat din 

iarna lui 1817 şi în scrisoarea trimesa fiului său din 

1818 Ghenar 3 el scrie. „întrun ceas aşi veni, dar ce 

se fac, daca abia am început a descoperi moşiile şi să 

numi rămie osteneala şi cheltuelile zadarnice“ (Surele 

ms. XXV, 62, Acad. Rom. ms. 2762). 

In 22 April 1838 era în carantină. 

In Costeşti era prin Noembre 926, cind scrie tot 

fiului sau lordachi Cuza comis „şi fiind că acum nu am 

putut face răspuns tuturor, căci şi această carte am 

trecut'o noaptea, cu al doile, după ce mai îngheta să 

vie cineva“ (Surete ms. XXV, 65). 

In 1819 Mart 11. Arghire Cuza spatar era în Chişinău, 

găzduit la vărul său mareșalul Dumitru Râșcanu (idem 

65). In 1920 la Sculeni în 18 Ghenar; la Costeşti în 21 

Februar, la Balţi în 21 Mai, la Sculeni în 4 lunie, la 

Chişinau în 20 lunie. La 1821 Ghenar 28 e l. Hotin; 

de Paşti (April 171) 1821 e la Sculeni; în 16 Septebre 

toamna e la Costeşti. Cinri ani de z.le a rătăcit prin 

Basarabia 1ntru căutarea proceselor de moșii din raiaoa 

Hotinului ; de aceia na găsim pe Arghire Cuza ames- 

tecat aşa tare şi direct, în afacerile politice din 1821 — 

1822, ci mai mult pe Gh. Cuza, fratele sau cu ținuta 

lui aşa de şovăelnică în lupta dintre cele 2 parlide. 

Pe timpul petrecerei lui Arghire Cuza în Basarabia 

pe vremea bejâniei, Zoia Balş îi încalca moşiile de la 

Vaslui. Se vede ea Arghire Cuza a căzut greu bolnav 

în 1824 toamna, căci în jaloba sa câtra domn din 21 

Oct. 1824, el abia se iscălește şi din tonul jalobei se 

vad, sentimentele publice de care era însufletit batrînui 

postelnie-—avea acum 66 ani — „Măria lu eşti domn pa- 

triot şi ştiut este Marii tale că cei tari pe cei slabi îi 

împilează. Destul este de când se lănţueşte această 

pricină.“ 
In 1825 Ghenar 18 Arghire Cuza -pest. e chemat 

în judecata de alţi boeri Cuzeşti, fraţi şi nepoți că ar
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fi luat pentru sine moșia Costeştii de la Holiu, dind”o. „Zestre unei fete a sale măritata cu un ofițer rosiepesc (pg. 290). | In 13 Mai 1895 are proces cu Iordachi: Cumpana poruşnic pentru Boraşii (pg. 29), în Mart 10 acelaş au Arghire Cuza post. impreună cu [raţii şi nepoţii sai deschid proces Balşeştilor pentru Kucşinul de la Hotin. (pg. 230); în 30 Ave. 1826 post. Arghire Cuza e che- mat la divan de sf. Dumitru în pricina a 100 stânjeni din Trohani, 'Tatova (pg. 291), 
Arghire Cuza se găseste postelnic între 1894 şi 1826 Dec. 95, cind moare, cum afirma fiul său lordaclii Cuza agă în jaloba catea domn din 11 Martie 1897 „Părintele meu, postelnic Arghire Cuza în lrecuta lună Dechv. în 25 zile întâmplânduisă grabnica săvârşirea vieţii“ (lorga, Doc. VI, 179). 
In afară de legătura cu pămintul, în care am ur- măril persoana lui Arghire Cuza, bălrînul vel postelnic s'a interesat şi de trebile publice, insuflându.se de acel duh de reformă a] veacului. de.iubire de redeșteplare şi înalțare a tarii; fiind partizan ul domnilor paminteni, şi avind credinta ca la vremi nouă trebuesc oameni, noi care să surpe nedreptățile, cum scrie din jaloba dată lui Ioniță Sturza în 1894, | „In raporturile sale cu familia, deşi Neculai Cuza de la Barboşii Fălciului era frate mai mare, dar stând mai departe de laşi, apoi razlețit de cuibul Cuzeştitor, socotindu-se de cei ai lui ca un exilat acolo în codrii Barboşilor, Arghire Cuza a luat pe sama lui desbaterea și alegerea moşiilor părintești de la Hotin, a purtat pro-! cese, a preiutimpinat cheltuelile, așa ca a strîns în ju- ru-i şi dragostea familiei dar Şi în vivuirile frăteşii;. vorba. ceia umblând cu miere şi-a lins mai mult degetele pen- tru sine. | | 

Arghire Cuza moare în ziua” de Craciun 1926, în- cunjurat de dragostea și respectul a G. copii, şi a unej duziui de nepoți. 
| 19) Gheorghe Cuza vornicul, Este al: 5-a copil a lui Ioniţă Cuza și al. Tudosiicai Cuza ; dăscut în 1769: Noem. $, creșterea şi-a primit-o în caşa. părintească cu. dascali tocmiţi, ca şi pentru fratele Său. mai mare. Ne- 
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culachi. Cea întaivgaminiire de la el o avem în 1781 

Oct. 20. cînd cumpară cu 23 lei vii la Vicoleni de la 

Cozma Caleaiu ; alunci era postelnic ; n'avea încă 920- 

de ani, şi fusese distins cu postelnicia, întru cât fratii 

sai aveau deja titluri de boerii mai mari şi se putea 

grăbi lui Gheorghe Cuza primul rang—postelnicia. Ca 

postelnic Gheorghe Cuza îşi întocmeşte o condică de 

zapise, hotarnice pe Bârzeşii din 1784 Mart 14 (Surete. ms. 

VI, 635), şi alta condică de zapise ce are pe moara din 

apa Barladului, ce este în vadul Stratului  Bârzescului: 

şi de moșia Condrăteștii ce se numește acmu Ciofeni 

cu locuri de prisăci cum arată în lauutru acest ispisoc 

de la răposatul părintele meu dumnelui spatar loan Cuza. 

Veleal 1784 April 17 (Surete ms. VI, 505, ct. Uricar 

XX. 353, catea dmlui A. C. Măvrocordat Vodă din 1754 

Noem. 24. penalru moara din Liudeşti). "Tot din acest 

timp e jaloba Mariuţei nepoala lui N. Tiron vornic de 

poartă contra posi. Gb. Cuza ca de 21/, ani se judecă 

şi nu poute căpăta dreptate „căci dmnelui este ficior de 

boer şi toți boerii îl partaluesc şi mam vândut cu ehel- 

tuialu* (Surele ms. [, 93). Ca pildă de asemenea părlă- 

luire avem scrisoarea parliculară a lui Canta din 1785 

Avg. 1 în pricina cu N. Bulubaşa: 

„Cinstit Dumnelta postelnice Gheorghe Cuza fericită 

sănătate poltesc saţi deie de la Dumnezeu ; am văzul 

răspunsul ce faci pe carte ce am scris  Dumitale pen- 

tru pricina ce aj cu Neculai Bulucbaşa şi cerere ce faci 

ca sa nu fii supărul cu venire acum la această vreme 

pâna după Sânta Mărie aflândute şi bolmav şi în po- 

trivă cerere facem şi Dumnevoastra : după alâte de multe 

jalbe ce au dat acest Neculai Bulucbaşa care cu unele. 

au fost rânduit la Dumnealor veliții boeri, cu altele au fost 

rânduit la mine şi pănă acum tot am economisit de nu 

team supărat cu aducere de oameni flomneşli ca să vii 

singur să le îndreptezi; iar acum după de iznoavă jalbă 

dau dat către Mariasa și dupa poruncă ce face Maria- 

sa nu mai rămâne economie, ce numai ca săzi vie om 

gospod sa te aducă nepulând ajuta nici cu boala ce a- 

răti că ai (avea), căci el arată că aceasta este -prelun- 

gire iar nu cu (dreptul) cu toate aceste intiniplânduse 

aiee de faţă şi Dumnealui (Costan)lin Negre şi apucânduse;
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că mergând el cu Dumnelui acolo înapoi unde aflandu- te şi dumneta de faţă cu toata Inlesnirea îl va împăca cu dumneta atât pentru bătae cât Şi pentru cheltuiala ce i sau pricinuit; lam silit Și eu şi au primil ca sa meargă cu dumnealui stolnic Costin; deci iata ŞI răva- şul de jalba tau dat calra Maria sa acum mai pe urma lam trimis ca sal vezi și nam lipsit și eu ați scrie ca Să cauti şi dupa dreptate sa te aşezi cu dinsul ŞI să învoeşti ca sa nu mai vie sa supere cu jalbe pe Măria sa înşliințânduma ŞI pe mine îndala ce te ai învoit ca sa arat Mariei sale lui Vodă; ori de nu te vei putea învoi zabavă incă mai mult sa nu faci, ci îndata sa te scoli şi să vii împreuna aice ca sa vi se cerceteze pricina cu „judecata şi dupa cum va da dreptate; deci veti lua hotărire căci de nu te vei învoi cu dinsul nici vei veni ca să te giudeci Și el va veni, să şlii ca atunce alt ras- puns nu vei mai lua numai îndata îti vo veni om ges- pod de te va aduce dând prepus cu prelungirea ce faci dumneta cea arătările lui sunt adevărate şi eu ca unul ce voese folosul Dumitale, te îuştiiuțez. 1785 August 12 zile. Al d-tale Panaite Canta. 
Adresa Cinstit Dmsale poslelnic Gh. Cuza cu fericită Sănătate să se deie. (Surete, ms. I, 109). In 1785 Ave. 14 Gh. Cuza era tot postelnic, când 

i se da marturia lui Serban Sandul în privinţa unei da- 
Dii la Glodeni din partea Saftei Racleşoaei “pe. 276). 
Tinar postelnic, fire impulsivă, e] se manifestă: ca un 
harțăgos vecin cu răzeşii, ba sare la batae, cum cetim 
în jaloba lui [, Munteanu căpitan de mazili din Vaslui 
“(1785 Avg. 10) şi a lui Nee. Bulubaş tot de atunci (pg. 
295). Era deja insurat la aceasta data, caci N, Bulu- 
bașa în languirea lui zice : „tâmplându-se a Veni  pos- 
telnicul Gb. Cuza cu Supâneasa dumisale din sos, cum 

ȘI au poroneit slugilor sa mă bata, şi neplăcândui cum 
mă bătea slugile au sarit dmnelui gios din rădvan, zi. 
când dumnealui ca Va îi şi îspravnice şi doma, şi tinîn- 
duma slugile dsale gios în drum ma bătut cu mănule 
Imsale cu biciul la cur“ (pg. 296). 'Tinara jupâneasa care 
vedea cu ochii bataea strașnică ce i.o dadea sotul său
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lui N. Bulubaşă din Barzeşti era Ana din Rusia, cu care: 
se vede că n'a trăit mult şi s'au despărțit (pg. 279), a- 
vind din căsătoria lor o. singură fata, Zoiza. 

De la aceasta Ana Gligorovna Savina avem seri- 
soarea de aşezare cu fosiul ei soț Gh. Cuza spatar din 
1544 Oct. 14, prin care îi cere 3750 lei din moşia La- 
urii, partea fetei lor -Zoiţa Culbusunov, soţia lui Iacov 
Danilovici Culbasun“ (pg. 219). Vechilmeaoa data de Zi- 
novia lacov Culbasun cătrăa maică-sa Ana Egorovna e 
din 1814 Ocl. 6 (pg. 287). 

Tot hartagos se arată Gh. Cuza căminarul şi 
cătră fratele sau Arghire care în scrisoarea -sa din 18 
lulie 1808 se jalueşte că Gheorghe. Cuza i-a rupt un 
zapis, a trimes. ţigavii sai să dea foc caselor de la Ta- 
lomireşti, şi în fine a încercat să-i fure ţiganii (Surete 
ms. XXV, 56). | 

Iusurat a doua-oară cu Ralu, are o fată Catrina, 
pe care o mărilă cu C. Vârnav spatar; după moarlea 
lui, Ralu Cuza s'a călugărit sub nume de Elisabeta catră 
1339 (pg. 283). Aceasta Elisaveta pare a fi din neamul 
Alhaz, căci în rafuiala ce şi-a facuto Gh. Cuza „cu 
dumneei cumnală-mea Elena Alhaz, soția răposatului 
D. Alhaz, în 1895 Dec. 926, reiesa că Gh. Cuza se re- 
cunoaşte dator pentru 9675 lei 48 bani (Surete ms. 
XXI, 353), punindu-i amanet până la plata peste un an, 

tiganii sai de la Bârzeşti, şi 10 pogoane vie de la Liești. 

In 1792 Gh. Cuza îl găsim sulger, traitor în Bâr- 

zeşti, unde îşi are casa, face biserică cu hramul sf. Du- 
milru şi capătă 2 danii, una de la Paraschiva şi Ion. 

Muteanul-— unul din baătuţii lui Cuza —şi alta de la baba 

Ghinia (pg. 217). | 
De la 1796-1805 Gh. Cuza--e serdar; în acest 

timp_îl gasim făcînd un schimb de țigani cu fratele său, 
lon. Cuza. pitar în 1796 April 1 (pg.. 302); schimba în. 

1199 Ghenar 14 tot ca sârdar cu fratele său N. Cuza 

vişle țigani ce fusese a fratelui lor acum -raposat. Ale-. 
xandru Cuza medelnicer, . peulru părli: de moşie din. 
Cuci, Bozieni, Sacăleni, Marmureni şi Ivăneşti, la Vaslui, 
pe apa: Bârladului (pg. 803); între ..1800. şi 1805 îl ga-. 
sim cumparând. în „Baneşti, Lăcmanesti şi „Buhaeşti (pg: 

ie „P gr 
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211). în 1803 are pricină cu fratele sau Arghire pen. tru înapoiltul averii părintești, pe moliv ca la 178] Mai 4 era nevrisnic (Surete ms. -XXI, 383). 
Gh. Cuza se radica apoi la cinul de caminar între 1805 Noem 25 şi 1511 luni 14 (pg. 278, 286); Surele ms. XV, 385). 
Supt Calimah Scarlat el e ridicat la rangul de spâlar, în care cin il găsim între 1813— 1821. In 1822 el era postelnic (A. D. Xenopol, Istoria partidelor poli- tice pg. 101). 
In 1813 murind Ion Cuza fratele lui Gh. Cuza “Spatar el a pus stăpinire pe averea fratelui sau, ceea ce-i atrage” asupra-i însărcinarea de a plăti datoriile fratelui sau de 1720 lei câlre Șerban Negel Costachi “Spalar (1813 Noem. 1; Pg. 264). lonița Sturza Voda ii rădică la rabgul de vornic, în care slujba 1l găsim până “cătra 1830 (pg. 282), după care data nu mai avem 'Şliri de el. probabil că moare înainte de 1839. Soția “sa s'a călugărit sub numele de Elisabeta (pg. 283). 20) Gh. Cuza vornicul e clitorul' bisericii din Bar- -Zeşti, Vaslui, unde ȘI astăzi sint curţile provrietaţii. In Sinodicul bisericei scris în 1882 Mai 4 de Gh. Maxim iconom să scrie ca „biserica cu hramul Naşterea Maicei Domnului Sa zidit în 1847 de C. Vârnav şi soția sa Ecaterina născută Cuza; iar mai apoi s'a întreținut de fiul sau Iorgu Vârnav şi soția sa Natalia.“ ” Acelaş lucru îl spun şi clopoteie, cel mare şi mij- 'lociu, ce au data de 1846 Mai 94. „ăcest clopot s:u fa. cut la 1846 Mai 21 pentru biserica dim satul Bârzeşti de câtră dumnealui vornicul Costache Vârnav si soția “sa Ecaterina. nascuta Cuza.“ - ” Pentru biserica zidita de C. Varnav S'a cumparat în 1847 De:. 1, un Mineu, în care “Mineu pe luna lui April cetim nolița: „acest mineu în 19 luni San cum. Parat de mive eu vornicul C. Văroav cu 10 galbeni de la mănăstirea Neamţului la anul 1847 pentru biserica din Bârzeşti, țin: Vasluiului cu hramul Naşterea Maicei Domnului spre pomenirea mea şi a soțului meu Ecale- Tina născută Cuza.“ 

Pe Apostolul din 1835 laşi, Mitropolie, cetim Do- tiţa : Acest Apostol s'au cumparat la 1845 Oct. de ca- tra mine marele vornie €. Vârnav împreună cu soția mea Ecaterina nascuta Cuza, în preț de 35 je; 20 pa.
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vale pentru biserica cu hramul Naşterea Maicii Domuu- 
lui de la moşia noastră Bârzeştii, care biserică s'au 
zidit acum din nou de câtră mine şi soţia mea Eca- 
terina Cuza 1845 Noemyv. 4. 

Se vede că după reparație Diserica și-a schimbat 
hramul, de oare ce pentru aceiaşi biserică, acelaşi C. 
Vârnav spatar cumpărase în 1834 Ghenar 6 un Trivlion 
ediția Neamt, 1539, unde boerul Vârnav îşi dă -spila 
neamului în notita scrisă pe josul filelor: „acest Trio= 
dion lam cenmpărat eu de la sfânta mănăstire Neamlu- 
lui pentru biserica din satul meu Bârzeştii, unde se 
prăzuueşte hramul sf. marelui mucenic Dimitrie, izvori- 

torul de mir, cumpărindul cu 75 lei, eu spatarul Cos- 
tandin  Vârnav, fiul răposatului întru pomenire loan 
Vârnav, marele postelnic, nepot fericitului întru pome- 
mire Costandin Vârnav marele ban, şi strănepot raâpo- 
salului boer loan Vârnav marele medelnicer şi a celor 
(e mai înainte întru pomenire săvirşiti boeri ai neamu- 
lui meu ce este de două sute de ani izvoriti în pămîn- 
iul acesta al Moldovei ; şi am afierosit acest Triodion la 
aceasta biserică din satul Bârzeştii ce este al meu prin 
zestre a sotiei meale lcaterina fiica . săvârşitului întru 
pomenire boer Gheorghe Cuza marele vornic de tara 
de gios ; şi am cumpărat această carte la leatul de la 
anântuitorul Hristos. 1834 Ghenar 6, în vremea ocupatiei 
pamintului acestuia de cătră pre puternicele împărăteşti 
rosienești oști“... - 

Tot C. Vârnav vornic cumpără în 1845 Noem. 4un 
Octoih, ediţia Neamt 1836 pentru biserica din Bârzeșli. 

Biserica însă iai veche a fost zidită de loniță 
'Cuza ; şi apoi restaurată de Gh. Cuza. Despre ctitoria 
lui Gh. Cuza avem ştiri în notiţile scrise cu mâna lui 

pe 2 carți: Ilie Miniat (predică) din 7250, și Evanghelia 

de Neamţ, 7329 (1821). , 

„Aceasta sfântă cuvânt, ce se arată prin cartea 

aceasta se numeste Miniat, fâculăa de sfântul Ilie Mi- 
meat este a mea robul lui D-zeu Gheorghe Cuza biv vel 
Săârdar, care este fivior lui Ion Cuza biv vel spatar, ne- 

pot de ficior lui Miron Cuze biv vel logofat şi straneopt 
lui Dumitrașco Cuze biv vel spatar şi strănepot de fata 
dui Ioniță Costin hatman, strănepot Ceuurului biv vel
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logofăt, care spre lauda lui Dumnezeu o am păzit'o ŞI insămnato la toate cazaniile ce se afla înlăuntru, pildele se arată a sfântului, de la care poate lua fieștecine în- vățătură ; deci dar a tăgădui nu o am mai mult talant ca să îndemnez mulţi din cetitori a urma cuvintelor îu- vătatorului, însă şi acela ca să să ferească a nu o lua de la mine, iarăşi zic, să aiba lacas lui cu luda şi ne- ertat de Domnul sa fie amin, 1797. 

Gheorghe Cuza biv vel sărdar 

  

Gh. Cuza fu un aşa de asiduu cetitor a lui Ilie Mineat, că exemplarul aflator la biserica din Bârzeşli are file scrise cu mâna lui Gh. Cuza, filele 2—5, 17 — 90, ȘI așa întregit l'a legat în 1797, când a scris noliţa. lar pe Evanghelia din 1824 găsim o uotiţă foarte interesantă : „aceasta sfințită şi dumnezeiasca Evanghe.- lie mi sa dăruit de Preosfințitul Mitropolit Chirio Chir Veniamin al Moldovei la anul 1823 in zilele lui Sandu Sturza Voevod, dapa venirea „me de la Țarigrad, pe care am afierosito la sfânta biserica noastră „ce o am pre- „făcui de iznoava unde se prăzuueşte hramul sfântului „marelui mucenic Dumitru izvoritorul de mir de la sa- „tul Bârzești“ din (ţinutul Vasluiului spre pomenirea me a robului lui D-zeu Gheorghe Cuza biv ve] vornic şi ab roabei lui D-zeu Ralu, iubit sotul meu şi a ginerelui nostru C. Vârnav biv vel spatar şi al Catiucaăi iubiților noştri fii, la anul 1825 Noem. 1, ce am aduso de la Iaşi.“ Se vede că afierosirea Evangheliei pentru. Bârzesli a fost schimbata pentru Dobroslăveşti, caci “peste rin- durile puse între semnele de citație stau scris mai mare aceste : „ce am să fac de iznoavă. unde are să se praz- nuească hramul sfântului marelui mucenic Gheorghe: purtătoriul de biruinţe la moşia Dobroslaveştii, .« - Tot la etitoria lui Gh. Cuza. alăturăm pomelnicul de lemn al bisericei, mai vechiu :de cât marele pomel-: Bic din-1846::Avg.: 25 a lui--C.- Vârnax vornic, 'dar scris: după 1832:



CCXĂXV 

vii : Schimonaha Sofronia, monahi Elisaveta, Maria 

cu fii săi; Costanlin cu soţia lui Ecaterina şi cu fii lor 

Elena, loan şi lorgu. 
morții : Miron şi Elisaveta; loan, Todosiica ; Ghe- 

orghe, Matei, Nicolae, Alexandru, loan, Ecaterina, Ero- 

monah Serafim, eromonah Atanasie, Neculai, Costantin, 

Haritou, Anghelina, Zamfira, Maria, Maria, Ecaterina, 

Anghelina, Smaranda, Stanciul, Miron, Nicolae, Sma- 

randa, Nicolae, Costantin, arhiepiscop Varlaam (Surete 

ms, XXV, pg. 19, 34). 

21) Rolul lui politic. Gh. Cuza a luat o parte ac- 

tivă la viaţa politică. Boer de ţară, cu titlurile ce a 

căpătat n'a fost nici o dată boer divanist, de şi a ple- 

cat de la postelnicie pănă la vornicie. Ca şi fratele său 

Arghire Cuza s'a adapat la ideile nouă ale veacului al 

XIX-a, redeşteptarea naţională. Cu umbra de cultură 

primită de la dascali în casa părințească, fâră sa fi a- 

vut putinţa trecerii peste hotar ca de acolo să primească 

cultura apusană, neștiind încă limba franceză !), care în- 

cepuse a fi cunoscuiă de marii boeri, Gh. Cuza vorni- 

cul ca şi Arghire Cuza postelnicul îi vedem intrați în 

noua mişcare de regenerare a țării. 'Trăind la Bârzeşti 

şi Tatomireşti, precum fratele său Arghire Cuza trăia 

la Borăşti, amândoi fraţii Cuzești se intereseaza de fră- 

mântările politice de la Iaşi, unde ori şi când puteau fi 

în 3—4 ceasuri cu trăsura şi aceasta ne explică de ce 

mai ales Gh. Cuza de şi boer de ţară, dar așezat în 

sleahul cel mare al tării, e amestecat în luptele anului 

1821. Ei aveau între multe altele un resentiment familiar 

contra Grecilor, întru cât Moruzi Vodă descăpătinase pe 

iata lor. De aceia îl găsim pe Gh. Cuza luând parte 

în delegaţiunea ce pleacă la Constantinopol să ceară 

domn pămiîntean şi revenirea la vechile capitulaţiuni, 

ca ţara să-şi aleagă Domnul. 
| | 

Si Arghire şi Gh. Cuza erau de partea poerilor din 

tară şi boerimii mici, care a eşit biruitoare_ în lupta 

pentru domnie, reuşind ca loniţă Sturza să fie ales el 

domn. În jurnalul mergeriii bosrilor deputaţi la Tari- 

  

j lul mergerii boerilor se spune că venind la 1 Iulie Dra” 

Da “ae perii delegaţi „de ştie vre-unul franţuzeşte sau la- 

omanul a întrebat Cipry! w 

iinoşte,, şi n răspuns că numai Grigore Vodă ştie italieneşte (Let. III" pg. 445). 
15
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grad“ (Let. IIIl2, 435) cetim acestea despre partea lui Gh. Cuza în delegație. : 
i la 23 Mart 1822 a plecat din laşi delegația com- pusă din log. Ioniţa Sturza, vornie Gh. Cuza, vornie Iordachi Râşeanu. vornic LI. Tăutu ŞI hatm. C. Cerchez. In sara zilei de 23 Mart trei din delegaţi au mas la poşta de la Oncești, iar vorn. Gh. Cuza şi vorn. Lord. Râșcanu au mers la Barzeşti „aşezarea vorn. Gh. Cuza,“ Vineri delegaţia a mers la Bârlad, la aga Greceanul, pe care la luai, și pe dinsul la Tarigrad ; Sambăta la Foc- şani, Duminică la Buzeu, Luni la Silistra. Aici s'au în. tălnit cu delegații Munteni: ban Gr. Ghica, ban Barbu Văcărescu, vora. N. Golescul, spal. Se. Mihailescu, cluc. M. Filipescu, cluc. Filip, căminar I. Cocorescul, la Si- listra au zabăvit 0 săptămâna şi la 3 April au plecat în cară mocăneşti spre Țarigrad, poposind în satele: Balakioi, Carabaşlikioi, Şumla, Dragonkioi, Cialacavac, Carnabat, Beimalikioi, Faki, Saranda eclesia, Burgaz Ciorlu, Silivia, Buiak tecmege, și la 16 April au ajuns la Țarigrad. Gh. Cuza vornicul şi vorn, Iordachi Râş. canui le-au dat gazdă la Abdula pașa o odae mai mică despre harem (Let. 112 440) cu nota “urmăloare „aicii giuruălistrul laudă tare umblătorile, arătând că sinț tot cu marmură așternute şi că mulți au căzut pe marmu- rile acelea. Aici au dat'o pe moldovenăște, se vede că 

preu tare au câzut, de n-au uitat lauda umblătorilor“ (pg. 439 nota), : 
| Delegații poeri ea. să facă fata formelor îşi cum. părară papuei ŞI și-au făzut ceacşiri de Şal, ceia ce a. trage nota din partea giurnalistrului că ei Venise numai în izmene şi în tiobote după obiceiul vechiu i au stat în Țarigrad de la 16 April, şi abia la 26 - lunie li s'a cerut să facă izvod: de ce boeri sint în delegaţie „ŞI aşa au făcut izvod: Ion Sturza sin Sandul Sturza, Gheorgte Cuza sin Ion Cuza iproci“ (pg. 443). „Marti Ja 1 Au- gust Domnul Moldovei cu Gh. Cuza vornicul şi vornic, lordachi Răşcanul și post. ], Greceanul au. mers de au 

hiritisit pe Patriarhul“ (pg. 447). Iar la intoarcere . I9- 
niță Sturza Voda „pentru. econoniia cheltuelilor Ja drum“ „au hotărât a merge pe mare,“ doi din boerii Moldovei „Von. Cuza şi vorn. Râșcanul n'au vrut a merge pe
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mare“ s'au dus pe uscat pănă la Silistra unde s'au în- 

1âlnit cu domuul Moldovei (11 Aug. 1892): 

Din acestea reesă că Gh. Cuza sa bucurat la Voda 

Ioniţă Sturza de toată atentia, și a avui diferite însarei- 

pări, „rânduiala la Huşi şi la Vaslui.“ 

Cat a stat în Țarigrad, Gh. Cuza a cheltuit 1800 

lei pentru a cărora vâfuială el prezintă lui Voda un cont 

în (3 Mai 1893, în cuprinderea următoare: 

Prea înălțate Doamne 

Pricina din vremea când am fost la Țarigrad ce a- 

cum am aratate Inalţimei tale că având a lua div vis- 

terie 71800 lei adică | 

2400 lei leafa agăi pe 4 luni câte 600 lei pe lună. 

3600 , leafa vornicului pe 6 luni pană la luli din 

vremea căimăcămiei. 

1800 ,„ leafa mea pe 3 luni după ce sau făcut 

| domniia, luli August, Septembrie. 

- 7800 lei fac, den care am luat aceslea adică : 

515 ., ce sau dat la mumbaşirul ture banii tal- 

harului Gh. Ungureanul cu spat. Powmir. 

285 lei ce miau dat rânduială la Huşi. 

2500 „ ce au luat satul meu fiind eu la Tarigrad 

cu rânduiala la Huşi şi la Vaslui. 

2500, ce am luat banii caldărăritului după ce 

am venit, a 

1100, ce am avut să dau spatarului Duca pe un 

an şi giumătate pe moșia Bârzeștii 300 lei 

pe jumătate an şi 800 lei pe un an după 

răvaşul banului Malăescu. | 

191 lei ce mi se cer de călră visterie, îusă 

4920 lei banii ajutorului, cheltueli pe luiie, 

August, Septembrie. după ce sau facut 

_ domnia pentru seutelnicii din Codăeşti. 

900 „tij pentru Bârzeşti, pentru. breslași. | 

39: „ banii sulgerului pentru breslaşi ot Bărzeşti, 

15; pentru.vieri ot Tecuci.. 

___ 191 e | E | 

7621 fac şi cu loate acestea tol am să mai iau 113 lei. 

Deosebit pentru casa, care îmi este dăruită de înăl- 

țimea ia, ca sa sad întrânsa,; spatarul Pomir îmi cere 
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chiria pe casă, eu chip ca să nu dau chirie nu an), ca să mă mut întrănsa nam unde, căci casele mele sânţ toate stricate ŞI nu am chip de a le meremetisi precum iți este cunoscut Ioălţimei tale ; la tară să mă due să Şăd îmi este cu neputinţă în vremea aceasta pentru a. părarea vieţei, pentru care mă rog Înălţimei tale ca să fiu râudui! la dlui vel visternie ca să fiu pus la cale. 
1823 Maiu 13, A înalţimei iale prea plecată slugă 

Gheorghe Cuza vornic Dta vel visternie pune la cale cererea, viori log. In mişcarea pentru Constituţia din 1822, cu toate arătările contradiclorii ale actelor, vedem figurând intre Cărvunari şi pe Gheorghe Cuza postelnicul, care e în. chis la Pângaăraţi. Cu toate acestea prin instinct vorni- cul Gh. Cuza de la Bărzeşti nu vede cu ochi buni ridi- carea la boerie a peste 400 de indivizi de catra Voda Sturza în 1824 şi protesteaza alaturea cu marii boeri la Poarta (A. D. Xenopol „Istoria partidelor Politice,“ 106 nota 45). 
Asupra aceloraşi boeri cărvunari vorbește și Balş log. în cunoscuta-i scrisoare şi anume : că scriing fratelui său din Cernauţi în 23 Fevr, 1822, Balş se ridică con: tra cârvunarilor între care se numara şi pe Gh. Cuza „eu sint aiit de pazit în cât cărțile dumitale după ce le cetesc, le arunc apoi în sobă, Acum m'am plirofori- sit de CArvunarismos ce se alcatuește, unde sînt multi: Avdronachi Donici, Racoviţa, Vârnav, Stamaiiu, V. 

Miclescu spatar, Gh. Cuza vornic, Lascarachi, Petrachi 
Sturza, St. Cerchez, Iancu Cananau Și alţii în numar 
de 37 pana acuimn, afara de Braeşii“ (C. Erbiceanu Isi, Mitr. Moldovei 210), 

” Asupra ducerii lui Gh. Cuza Voruicul la în delegaţia boerilor cu domniile Pămîntene, a resante destăinuiri întrun sinet din 1894 henar 20, iscalit de 19 feţe de boeri, între care Arghire Cuza şi 
în jalba Ini Iordachi Cuza data cătra Matei Iacovlici: 
Minciachi, cavaler şi adevăratu] sfetnic a] statului con: tra lui Stefan Roset vornic. 

| „Banii ce sînt cuprinşi în ace] sinet nu iau numă-
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rat dmlui vornicul boerilor. precum arată câ Sau îm- 
prumulat, ci au rămas tot în punga dumisale ai fi de 
cheltuiala în mergevea drumului la Țarigrad spre tân- 
guirea ţării la Ivalta Poarta. Scoposurile dumisale arun- 
cându-le în fala şi cu hula asupra ocârmuirei, aceasta 
Vau facut a fi asvârlit în surgunlic, de unde cu fuga au 
scăpat, precum este ştiut de obşte. Apoi dacă dmlui 
vau făcut isprava aceia cu care sau însărcinat pentru 
folosul țarii, şi purtările i-au fost necuviincioase adu- 
cînd şi categoria boerilor patriei, pe care dmlui ocâr- 
«muitor de atuncea, după puterea dată de Inalta Poartă 
iau surgunit, care pravila ar îndatora sa plăteasca așa 
nelegiuită soma de galbeni“ (Surete ms. XXV, 96). 

lar în jalba cătră Minciachi e şi mai explicit asu- 
pra sinetului prin care Arghire Cuza era dator lui St. 
Roset vornic zu 117 galbeni: „Dmlui vornicul (St. Ro- 

„sel) luând asupra lui ca să meargă la Țarigrad sa dee 
arzmagzar la Poartă pentru jalnica stare a ţării şi să 
iee mila şi uşurinţa, şi din pricină că nu avea bani ca 
să dea pe unde sar fi căzut, şi într'alt chip nu se pu- 
tea face acest lucru, au alcătuit acel sinet indatorind 
pe unii şi pe alții ca să contribuiască spre isprăvirea 
lucrului şi uşurarea ţării; însă dmlui vornicul Stefan 
Roset încercînd cu totul dimpotrivă și îndată ce au pur- 
ces de acasa, ori pe unde au poposit, şi pe la isprăv- 
niciile pe unde au trecut, lăudăndu-se pe sine, şi par- 
nind răzvrătire şi hulă, împotriva stăpănirei au isprăvit 
așa de rău, în cât toate acelea făcindu-se cunoscute 
Domnului Sturza, au adus pe mulţi boeri în mare su- 
părare, şi în multe necazuri periosisiți şi alții iuchişi 
prin mânastiri fiind toţi căzuţi supt prepus de hailăc 
împotriva domniei aducând şi pe sineşi şi pe cei înto- 
vărăşiți de dumnealui spre mergere la Țarigrad în pri 
mejdie de viaţă, punindu-se la închisoare prin cetati atâl 
pe dmlui cât și pe ceilalți boeri; şi v'au fost destul a- 
tâta, ce dmlui au adus încă mai mare groază de pri- 

mejdie fugind de la închisoarea cetăţii, şi dând prepus 
de tot felui de hailâc, şi numai milostival Dumnezeu au 
pus mâna de au apărat primejdia cea ingrozitoare (Su- 
rete ms. XXV, 92; Ac. Rom. ms. 2821 fila 332). 

22) Venind Turcii în ţară contra volintiriloi greci,
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Sa facul o pradă mare în toată Moldova și mai ales 
în laşi. Dupa liniştire lucrurile furate și urmărite au 
fost strînse şi aduse la Mitropolie, şi între boerii cari au 
veuil şi şi-au luat lucrurile este şi Gh. Cuza. Lucrurile 
primite de la el s'au dat apoi cu izvod Episcopiei de Huşi: 
5 candele, | potir, 4 sfesdă, 8 coroane ile icoane, î toe 
de iivanghelie, 5 coroane mici poleile, 21 mâni, picioare, 
1 chivot, 1 disc pentru anatoră, 1 cruce, 1 cadelniță, 
i sac cu hrisoave de a viei (o. c. 218). 

Gh. Cuza avea în serviciul său pe [. Kindel la Bo- 
răşti. Acesta îi scrie o scrisoare în franțuzeşte la 1819 
Apri! 19, de şi Gh. Cuza nu știa franţuzeşte: 

1819 Avril 19, Boresty. Votre serviteur I. Kindel. 
Mousieur le Comis 

Je vous ai atlendu Dimanche pusse selon votre 
promesse, mais je p'eu pas l'honneur de vous voir. 
Votre domestique Sandu est venu chez moi pour lui 
faire une assurance des biens, que je tennu en ferm; 
je n'ai pas manqu6 de lui rendre la reponse en âcrite, 
dont vous tirrez et en comprenant la cose vous lui 
determinerais par LIspravnitsi de faire sorlir du votre 
bien ce paysan. 

ă Monsieur, Monsieur le comis Gheorge Couza. 
(Acad. Rom, ms. No. 2763; Surete ms. XXV, 67). 

23) Alexandru Cuza medelnicer. Alexandru loan 
Cuza s'a născut în 1760 Mai 4 şi a muril în 1799 (pg. 
368), în vrista de 39 ani. EL n'a lăsat urmaşi, căci în 
1802 Mart 31, cînd fraţii își impart tiganii, iau ei pat- 
tea din clironomie de la „răposatul fratele nostru Ale- 
xandru medelnicer“ (pg. 304). Moşia sa Cucii ramasese 
în partea fratelui sau Arghire, iar acesta o da casei lui 
N. Cuza (pg. 65). 

24) loan Cuza pilar s'a născut la 176| April 7. 
In 1794 Aug. Y gasim pe Ion Cuza pitar, fratele 

banului Arghire Cuza, că ţinea în arendă în Baloşeşti 
partea mânastirei sf. Neculai din Boloşani (pg. 249). 

In anaforaoa boerilor veliţi din 1803 Mari 15, des- 
pre Silineşti, cetim că loau Cuza era tot pit în acel ab, şi 
ni se da că a ținut în căsătorie pe Maria armăşoaea, 

fiica negutitoru'ui loniță Tuduri din laşi, care mai fu- sese măritată intaiu cu Ştefanache Dimachi biv vel ar-
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maş. lonită stăpinea moşia Silinaşti la: laşi pe Prut, 
lânga “Vabara cu mult înainte de 1786; el a morii în 
batalia de la 1189; și upoi sotia lui Catinca soră :bu- 
nului Vârnav a stapânit'u (Sureie ms. LX. 159). Acum 
ne explicam de ce la 1822 Mart 25 atât Gh. Cuza Şi 
lordarhi Râşcanul, rude şi megieşi cu moşiile puposăse 
în Focşari şi mâu la sameşul Tuduri. lar dacă frații 
işi împart averea lui, deşi fusese însurat, a.ata ca n'a 
avut copii cu văduva Maria Dimachi, nascuta 'Tuduri.. 
loan Cuza a murit la 1812 Sept. (pg. 62); caci în 2 
Febr. 1815, se împarte averea între fraţi, după izvodul 
facui de Arghire Cuza, Gh. Cuza spatar şi Arhidiacon 
Varlaum Cuza Sardeon (pg. 280). 

Toală averea !ui lcn ion Cuza a fost preţeluila la 
90600 lei, din care 33000 lei Glodeni, vânduli lu me- 
zat, 4850 pretul a 95 suflete ţigani, 2800 venilul pe. 
2 ani n Glodenilor pană Ja viuzare, 715 lei pe 13 vile, 
311 lei pentru 3 parechi boi, 200 l=i pe 20 mascuni, 
400 lei o butea ete, 

Cum însă datoriile erau mari (35060 împlineala 
prin vorbicia obşliri, 397 lei telalicul, 2343 pogrebania); 
Wau râmas cura!lu de cat 19800 lei. 

_95) Constantin Cuza s'a născut ia 1163 April 28, 
Nu stim nimic despre el; se v-de că a murit de mic 
copil ; de oarece nici nu se vorb şte de clironomia lui: 
la ceilalți frati, ci numai de a lui Alexandru şi lon, 
morți unul la vrisla de 39 ani, iar -lon în vristăa de 

44 ani, _ a 
26) Catrina Cuza s'a născut la 1759 Mart 18 şi 

a. fost maritata cu A. Luca sulger (pg 77) cu care face 
3 copii: Costachi Luca, Dumitrachi Luca şi Maria 
Luca, um atestă împărtela din 1802 April 1 (pg, 304). 

In 1822 Noemv. 6 era răposată, căci în vechili- 
meaoa Cuzască se zice „şi răposata sulgeroaea Catrina: 
Cuza (pg. 289). | 

21) Urmașii lui Arghive Cuza. Arhurel» geuta- 
logic al Cuzeşlilor ne da acești urmași ai patrinului ban 
Arghire Cuza : Safta, Marghioala, Zoe, Profira, Du. 

mitru şi aga Iordachi Cuza. | 
a) Safta s'a maărilai cu Lupul Roseti—recte Rusu 

medelniciar - şi are de copil pe Nicolae; acesta naște
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pe Mihai. Ei i-a dat zestre tatal său Arghire Cuza mo- 

şia Costeştii de la Holin, de şi era și a altor fraţi Cu- 

zeşti; lucru care a nascut proces și s'a făcut sinisfora 

preteluita moşia la 56600 lei în 1830 Aug. 20 (pg. 262). 
b) Marghioula s'a măritat cu D. Miclescu stolnic, 

(pg. 249) şi are de ficior pe Colonelul Miclescu şi 3 fete 

călugăriţe. Aceasta este Marioara, care serie răvaşul 

div 1803 luni 6 catră tatal său Arghire în privință ca 

să dea pe sora ei mai mică Zoița, călugărită apoi sub 

numele de maica Fevronia, la Măria sa Doamna lui 
Moruz Voda renumita Zoe Roset (pg. 301 cf. Radu 
Roseti „Familia Buhuș şi Roset). 

c) Zoe s'a calugarit sub numele de Maica PFevronia. 
2) Profira s'a călugărit sub numele de Elisaveta. 

De la maicile Fevronia şi Elisabeta Cuza shimonahe ia 
Varatie, avem mai wulte scrisori scrise cu slova veche 
bisericească, prin care cer partea lor în bani de la tatăl 
lor și fratele lor Iordachi. Ele au trăit pană pe la 1*46, 
şi cele mai multe scrisori da ale lor le avem în dosar 
No. 2806 de la Academie, 

„Schimonabhiile Fevronia și Elisaveta Cuza“ primiau” 
pensii îucă în 1844 în somă de 1080 lei pe an (Anal. 
parlamentare XII, b. 539). 

e) Dumitru sa călugărit sub numele de Calistru 
Cusa; a fost botezat de nașul său Alex. Cuza şi a pri- 
mit danie de la el moşia Cucii, pe care apoi tatăl său 
Arghire a dăruit'o lui Nec. Cuza căminar în 1805 Iuli 
25 (pg. 65). | 

Da ă arborele geneaiagic zice Calinic, scrisorile 
însă arata că numele de călugarie i-a fost Calistru. De la 
Calistru Cuzu avem '0 serie de scrisori călră tatal sau 
Arghire Cuza şi mama lui Ilinca Cuza pentru ataceri 
familiare. Aşa Calistru Cuza arată în scrisoarea din îl 
lan. 1817 că zilnic la rugile sal» facute în manastire 
se roagă pentru sânatatea lo. Cere grâu, candelă pen- 
tru icoana; păstrâvi na găsit să le trimeata ; cât des- 
pre boala de care sufere îl sfaluește sa se unga cu 
untdelemn de la candela maicii Domnului şi cu mir de 
la moaștele aduse de la Pecersca. (cad. Rom, ms. 
2162; Sureie ms XXV, 59). In alta scrisoare diu [3 
Oct. 1817 serie pentru drainita, ce a fagaduit ca va
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trimete mănăstirei. In acelaşi timp scrie despre surorile 

lui, maicile Fevronia și Elisaveta Cuza : „maicile cu fi- 

asca pleeaciune închinându-se sărută mâna dumv.; să 

roagă să le trimeteţi două chile de grâu şi patru chile - - 

de popuşoi ca să le fie până la anul; şi dmv nu va 

fi cu îngreuiare ca să le trimeteţi la alte vremi, când 

nu se poate, căci asa urmează şi alli boeri le trimet 

acum toamna, cât sa le ajunga preste tot anul fiieilor 

sale“ (Surete ms. XXV, 60). 

t) lordachi Cuza aga singurul care continuă ra- 

mura lui Arghire Cuza soţia sa era Catiuca. 

28) Nu putem stabili filiațiuvea unui Antohi Cuza 

căpitan, ce vine împreună cu lon Chescu pitar în cartea 

de hotarire din 1790 Sept. 7 (18), data din Roman de 

la „divanul adunat înaintea domnului Svetuicului Cră- 

escului  gubernium din Galiţie şi administralorului a 

5 tinuturi, D. D. loan Fidel Ergghelet. sfetnic al guber- 

uiei Liovului şi aâministrator“ (N. Iorga, Doc. VII. 244), 

Credem ca avem a face cu o greșită lectuiă. (dem, 

Ocupaţia Austriaca pg. 17): 
ot asa credem că e o greșită celire facută de C. 

Erbiceanu în Ist. Mitropoliei Moldovei, când aminte- 

şte de un /lie Cuza hatman în 1187, întru cât în ace- 

laşi act se vorbeşte de Ilie Catargi hatman și sa cetit 

rău iscalitura. lie Catargiu hatman ca vecin şi megieş 

cu locul ce-l vinde Gheorghe biv vel pitar lui lanachi 

Papaninopulu biv polcovnic postelnicesc cu 400 lei is- 

călește actul de vânzare (C- Erbiceanu Ist. Mitr. Mol- 

dovei pg. 308). , o , 

29) Aratarile arborelui genealogic în privinta Saltei 

le reclificăm prin aceia câ această Safta era măritată cu 

med. Lupul Rusu, supus rosienest, care a izbulit să se 

insinueze în sufletul socrului său Argbire Cuza şi sa 

capete danie în 1824 moşia Costeşti ot Hotin. Pentru 

dezbaterea acestei moşii Arghire Cuza spătar, iscăleşte 

în 1823 Noem. 6, o vechilimea conira ginerelui sâu a- 

lăturea cu Gh. Cuza vorvie frate. loan N. Cuza spatar, 

Varlaam N. Cuza arhimandrit şi Grg. N. Cuza comis, ne- 

poli de frate (pg. 290). Cu toata yechilimeaoa dată în 

1825 Ghenar 18 boerii, Cuzeşti se jaluesc divanului con- 

tra lui Arghire Cuza şi arată cum dinsul în calitate de
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epitrop a vindut Voloscovul și Costeştii, folosindu-se 
numai el din preţul Costeştilor. Mijlocind frații el strică 
vînzarea, ca unul ce de la 1813 încoace, timpde î2 ani, 
viuduse în arendă veniturile Costeştilor câte 200 galbeni 
olandezi pe an, iar în 1894 Va fost dat zestre fetei sale 
măritalăa cu med. Lupu Rusu Tot Arghire Cuza a vin- 
dut şi Căzăşeanii şi spatar Alex. Hrisoverghi, vechiiul 
său, i-a dat numai lui Arghire Cuza 26000 lei. 

_ Afacerea nu s'a isprăvit de cât după moartea pos- 
telnicului Arghire Cuza şi anume la 1829 Iuli 17, cînd 
divanul Cnejiei Moldovei dispune ca preţul moşiei Cos- 

„ teşti cu dobânda lor pe 192 ani să fie de 20000 lei, care 
împărțită pe 3 ficiori a lui Mirou Cuza: Ion, Maria Co- 
cocorunul și Safta Crupenski a venit în partea lui l0- 
vița Cuza spatar 6666 lei şi 26 par, iar cei 4 copiii 
lui loniță Cuzea şi urmaşilor din ei-— câte 1666 lei 26 
parale (Arghire Cuza, Gh. Cuza, clironomii lui Neculat 
Cuza și elironomii sulgerului A. Luca). | 

Tot atunci divanul răfueşte şi socoteala cu inoşia 
Căzaşcanii prețeluiud-o la 50000 lei, venind de fiecare 
copil a lui loniţă Cuza câte 19500 lei. Cel care repre: 
zenta interesele casei lui Arghire Cuza era ful său, agă 
lordachi Cuza, care n'a folosit mult cu izvodul de chel" 
tueli al tatălui sau, întru cât s'a dovedil că au fost în- 
cârcate „covârşitoare peste venit şi pesle capetele mo” 
şiilor.“ 
„Astfel dar casa lui Arghire Cuza şi-a tras din â" 

verile lui Ioniţă Cuza nutnai 14166 lei și 26 parale, ia! 
restul de 42500 lei sa cuvenit celorlalți frati ailui 
Arghire Cuza. Dupa 58 ani luă sfârşit pricina moşilor 
din Bassrabia, în care lung timp 2 generatii de Cuzești 
s'au purtat prin procese cînd între diuşii, cind -ct 
casa Balşeştilor, care în tăria lor au pus mâna pe unele 
moșii ca Rucşinul și altele. | 

30) In legatura cu viaţa din mănăstire a celor 3 frati 
Cuzeşti, .2 surori şi un frate, avem câteva hiritisiri ÎN 
versur:, facute Jui Iordachi Cuza comis, de Daniil arbi: 
mandrit, care ca un binefacator şi însarcinat cu purtarea 
de grija a surorilor şi a fratelui sau se ravârsa cu îm” 
belşugare și asupra manastirii. Dam ca exemplu vers” 
i e, serise în 1817 Noem. 11 (Ac. Rom. ms. 2762 filă
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„Versuri lui Iordachi Cuza. romis 
Cu dragoste părintească 
Rog ca sâ ne primească 
Nu cu neplăcere mare 
Piecata mea închinare. 
Cum să fac eu mulţemire 
De asa milostivire, 
Neavând nici o putere 
Măcar cât e o părere! 

Limbă, mână îmi este proaslă, 

Rog dar pe Dumneavoasiră 
Ierlaţi a mea nepulinţă 
Care esle nestiiniă; 
lar u ruga milostivire 

Celui Nait cu revenire; 
Sânt gala şi bucuto: 

Macar că sînt prea pacătos; 

Rog dar cu umilință 
Din tot sufletul şi putinţa 

Sa vă ferească de rele 

Pentru rugăciunile mele. 

Fericirea cea cerească 

Toată se vă dăruiască 
Şi aceasta pământească 
Nici de cum să nu lipsască, 

Şi cu aceast contenind 

i de ciacisprezece lei mulțemiad, 

Ramin sufletesc părinte 

A cărui place minle 

lar neavind încă minte 

Faci ca un om cuminte 

Fiunze si mănîncă răblări 

Pană cv-i ese pe nări. 

Ag ăpĂpavâpirris 

O altă asemenea hiritisire 1n versuri mai găsim 

scrisa de acelaşi Daniil în 6 Noemv. :1818, dedicată 

tot lui lordachi Cuza, care lrimeţind toamna cele tre-. 

buincioas6 surorilor şi fratelui său, mal moliva muza 

poetică a lui Daniil arhimandrit cu versuuri ca acestea : 

Cu dragostea cea părintească - 

Rog pe cel Inalt: să vă dăruiască 

Sanatate şi fericire 

Și sufletească mântuire. 

Al Dumitale rugător 

Si cu cincisprezece lei dator 

. - Dariil arhimandrit 
(Surete ms. XXV, 64)
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lata un poet care face 64 versuri pentru 15 lei! 
Şi fiind că e vorba de versuri se păstrează 2 vo- 

lume de versuri sub No. 2809 şi 2810. Cel dintaiu are 
38 pagini şi cuprinde „Poesia tanguirei lui Gr. Ghica 
Voda 1178 Aug. 18; tanguirea boerilor Bogdan şi Cuza 
şi stihuri politiceşti pentru amor pătimaş.“ lar în ms. 
cu No 2810 avem versuri cu subiect moral, acrostihuri 
iar la urmă „diata pentru bolnavul ce se curariseşte 
cu hapurile lui Moiizon adică ce trebue sa bea şi să 
mânânce. ori ce om“ (Surete ms. XXV, 79). 

lată câteva versuri: 

Frunză verde măr dom::esc, 
Mă duc să mă prăpădese 
In pustiu să lăcuese, 
Cu hiarăle să trăesc; 
Şacolo voiu viețui, 
Dar îu lume n'oiu eși 
Destul în lume am trait 
Nimie folos dobândil. 

sau 
Amorul că este 
Lumei povesteşte 
Intru a mea viistă 
Legătură tristă 

“Stau şi pot să spuiu. 
sau 

Mă bniciune 
Răpejune 

De "ntristare; 
Naâvăleşte 

$ lăpâneşte 
Pe ori eare. 

apoi acrostihuri : Profiriţa. 
(Aşi muri moartea nu-mi vine). 
Elinca, fata lui Gr. Balş ags, 
moartă în Ghena: 4, 1819. 

Tot în legălură cu viaţa de manastire a celor 2 “surori Cuzeşii, gasim scrisoarea trimeasa lui Arghire “Cuza biv vel spatar de catra Silvestru arhimandrit şi stareț sf manastiri Neamtul şi Secul din 1317 Noem. 22, din care spivuim acestea: „ăjutorindu-ti Dumnezeu a căsălori pe fiica ce-o mai avei in casa... încă şi pre fiul ce-l mai aveai... caci dacă pentru trup, carele iaste “de puțină vreame şi trecător şi stricacios ne îngrădim
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alâta, dar pentru suflet carele este nemuritoriu cât se: 
cuvine a ne îngriji, căci viaţa aceasta ne ieste data ca 
o zi de negutitorie, întru eare ori pentru bune ri pen- 
tru reale, ce vom câştiga avem să luom răsplatire veş- 
Dică, iar pentru ceale reale muncile cele fara de sfiur- 
şit şi vecinice.“ (Ac. Ron. ms. 2762, fila 147; Surete 
ms. XXV, 62). 

31) Iordachi Cuza agă e singurul, care din cei 6. 
copii ai lui Arghire Cuza, continua ramura Cuzască,. 
întru cât din 4 surori, două sau calugarii, iar fra- 
tele lor Dumilru s'a calugarit sub numele de Calistru, 
In jurul Ini lordachi Cuza sa strins toată acţiunea 
membrilor din familie, căci şi tatăl său Arghire şi su- 
tori şi fraţi şi toate rudele Cuzeşti de la Falciu, cores- 
pund cu lordachi Cuza, care a avut bunul obiceiu de. 
a stringe toate scrisorile, toate notițele, toate fituicile, 
ce formează azi la Academia Română vol. 2761—9765. 
apoi vol. 2805—2827 inclusiv, sau peste tot 28 volume 
manuscrise, Iordachi Cuza ştia greceşte, căci foarte. 
multe scrisori sînt scrise greceşte. El a râdicat treplele- 
boeriei până la vel ban. Il găsim comis intre 1816 — 
1820, apoi îl găsim agă pănă cătra 1846, când moare. 
Ocupând diferite slujbe în stat, îl găsim când la Boto-- 
şani, când la Iaşi, în casele spatarului Ioniţă Cuza în. 

Pacurari. cind la Tatomireşti, Vaslui. SI | 

El a avut > foarte numeroasă familie. Iu jalba ce- 
o scrie Domnului M. Sturza în 1841 Mart 7, el singur- 
atesta că are 5 fete și 3 feciori, din care cel mai mare- 

era abia de 21 ani; ceia ce arată că el sa însurat în- | 

nainte de 1817!) cu Ecaterina Dibolu, cu care a fă- 
cut de toli 12 copii: Alexandru Cuza, Toader Cuza, . 

Ruxanda, Elena căs. luraşco, Paraschiva căs. Stârcea, 

Neculai Cuza. Efrosina căs. colonel Gavril Pangrati, 
Profira căsătorită lon Ghica, Arghire Cuza, Dumitru 

  

„ Safta Cuza serie fratelui său Jordachi comis pen=: 

tru coat Sti art & Sai te-au bucurat Dumnezeu cu uşurare (Surete - 

ms. XXV, 6y). lordachi Cuza era la, Botoşani. Catinca Cuza a născut abia | 

Vineri 24 Maiu, cum cetim în scrisoarea lui Iorgu Cuza comis, din 30. aia 

1818, care serie băbacăi Arghirie Cuza:: „că cu voia Maicii Domnul ui şi a 
tuturor sfinţilor şi a Domnului s'a ușurat Catinca, bine 'ineri în 14 curgă 

toarei luni la 5 ceasuri din zi şi a îăcut un ficior și Duminică acă roi mi- 

lostivul Dumnezeu gândim să-l botezăm şi nănaş este Kir Ene (Acad. Rem. 

ms. No. 2762 fila 2:5; Surete ms. XXV, 63).
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Cuza, Maria câăs. căpitan Ruşescu, şi Vasile Cuza... Din 

aceştia trăiau în 1841 numai 8. | 

Cu o casă așă de grea Iordachi Cuza serie însuşi 

Mariei sale lui Vodă, înainlându-i urmatoarea jalbă: 
„Plecată slvga Voastră fiind împovorata de o familie e 
5 fete şi 3 ficiori pănă acum am venit în desnădâjduire, 
neavând închipuire nici cu ce marita fetele, nici ce lăsa 
ficiorilor ; din care doi fiind mai în vrâsta, unul de 920 
ani şi unul de 21 ani cu jalbă şi durelnica inimă vă rog 
ca să vă imilostiviţi ai rândui scriitori îuvreuu departa- 
ment spre a-şi putea avea «haine şi hrana lor“ (Surele 
ms. XXV,91). | 

Pe această cerere Maria sa Vodă a pus încheerea: 
„Se recomândueşte sfatului nostru spre potrivită între- 
buințare“ 11 Mart 1841. Credem a nu greşi, când ală- 
turăm că cererea de punere în slujba se referă la cei 
2 ficiori ai sai: Alexandru Cuza şi Toader Cuza, cari 

au urmat cursurile Academiei Mihailene, cum dovedeşte 
biletul de voe eliberat de direcţia şcoalei în 1839 Mart 
spre a merge băeţii a casă (Acad. Rom. ms. No. 2807 
fila. 57), i . 

„Elevii Academiei Mihaileane, dumnealor A/ezan- 
dru şi Toader Cuea st slobod a merge acasă pe ser- 
batorile sfintei Invieri a Domnului, și mâutuitorului nos- 
tru ls. Hs., având cea mai sfâută datorinţă a merge 
împreubă cu păriulii la sfânta biserică în pomenitele 
serbaători, acasă fiind a repetui şi a învăța cele însem- 
nale, iară după sărbători, pe Dumwmică Tomei a se afla 
iarăşi la institut spre aşi urma cursul învăiaturilor mai 
departe“ Eşi 25 Mari 539. Director P. |, Câmpeanu pro- 
tesor de filosofie și inspector la Academie (Surete ms. 
XXV, 77). e 

Iordachi Cuza avu grija ca isprăvind băetii Acade- 
mia să mijocească punerea lor în slujbele statului. 
Batrinul v'avu parte mult timp. sa-şi vază copii ridicati, 
căci în 1846 toamna el moare, cum cetim în Jurnalul 
încheiat în 20 Noem. 1846 „a casei răposatului aga 
Iordachi Cuza“ (Acad. Rom. ms. No. 2820 fila 24). 

Soţia sa Ecaterina aguaea se dă de spiță ca năs- 
cută Dibolu, cum” însă lordachi Caramanlău se da ca 
socru lui aga Iordachi Cuza ar urma că Dibolu s'a în:



CCXXXIX 

rudit şi cu Caramanlau. (Acad. Rom. ms. 2808 pg. 114). 
Dinsa a lrebuit să privigheze la creşterea tuturor copi- 
ilor pănă câtra 1867, când încă o vedem trăind Şi 
iscălind greceşte Kazrwxu Kscu. . 

Epitrop casei lui Iordachi Cuza agă fu rînduit Miller, 
care a condus 6 ani afacerile casei, vichil fiind al ace- 
leiași case stolnicul Iancu Caliarhi (Surete ms. XXV, 
91. 95). Contra epitropiei lui Miller, cei 2 ficiori mai 
mari Alecu şi Toader Cuza face întimpinare în 1852, 

iar mama lor Catinca recomandă comisiei Epitropicești 
în 1 Ghenar 1852 mai multe nume de rude. şi prietini 
casei pentru a fi aleşi în sfatul epilropicesc, ce se urma 
de 6 ani. Catinca Cuza dă acesie nume : | 

1) Spatar Grigore Cuza moș orfanilor (Grigore N. 
Cuza era văr primar cu Iordache Arghire Cuza). 2) 
Cornetul D. Miclescu var primar cu orfanii (Marghioala 
sora lui Iordache Cuza o țiiea Ion Miclescul tatal Ii 

D. Miclescul). 3) Spatar Enachi Dragoş, cumnat cu lor- 
dechi Cuza (Dragoş spalar ţinea pe o altă soră de a 
Catineai Cuza). 4) Postel. Alecu Cuza var cu orfanii lui 
lordachi Cuza (acesta e viitorul Domn fiul lui Ion Cuza 

var primar eu Iordachi Cuza). 5) lon Cuza şi Costan- 
din Cuza fraţi, nepoti. de frate spătarului. Grigore Cuza). 
6) Alecu şi Țoader Cuza fraţi cu orfanii). 7) Tucididis 
Darmuzi prieten din copilărie a lui Iordachi. Cuza aga. 

(Acad. Rom. ms. No. 28924 fila 189). a „. 
32) Nici unul din băeţi n'a avut urmași, ŞI astfel! s a 

slins ramura Cuzasca descendinte din Arghire Cuza pos- 
teluicul, care a reprezentat între 1180 — 1830 ramura 

majoră a Cuzeştilor. Toţi cei 6 ficiori ai lui lordachi 
Cuza mau avut capii, şi cel din urmă care a muri. a 

fost batrinul Arghire Cuza, fost intendent al spitalului 
in Negreşti, şi de la care am copiat 2 pergamente a 

moșiilor din -Vaslui. Iar din cele 6 fete, Ruxanda a mu- 
tit tanara, iar celelalte 5 s'au măritat: Elena. luraşco, 

are 0 fata; Paraschiva Stârcea are 5 copii: Ecaterina, 
Alecu Starea, Lenţa Vlahuţă, Mihalachi şi Mitică Starcea ; 

ufrosina colonel Pangrati are: 2 copii: Erwil Pangrali şi 
*heorghe; Profira Ghica are ;3 copii: Eufrosina, Ecate- 

tina Ciolac şi: Maria; Maria căpitan Ruşescu, are 5. c0- 
Pi: Costantin, Mitica, Natalia, Tinca și Lucia. .
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33) Urmaşii căminarului Neculai Cuza. Autorul 

spitei Baisanilor (Acad. Rom. ms. No. 2823 fila 29) nu 

cunoaşte pe urmaşii lui Neculai Cuza pitar, căci el nu 

da de cât pe copiii lui Ioniţă Cuza. Tot aşa nici Stefan 

Caracaş, fiul lui Simion Picioroagă dascal, în copia sa 

din 1832 Aug. î nu pomeneşte nimic de copii lui Ne- 

culai Cuza, de și căminarul era mort de 27ani ŞI copiii 

lui acum erau mari şi ocupau demnilăţi în stat, prefecţi 

și chiar deputaţi în adunarea obștească. Aceasta arată 
că copietorul spitei St. Caracaş era străin de cunoș 
lințele asupra neamului Cuzese de la Falciu. po 

In arburele genealogie cetim că urmașii lui Neculai 
Cuza căminar au fost: Gheorghe Cuza spatar, Lon Cuza 
comis, Varlaam,Cuza arhiereu, Grigore Cuza vornic 

fost ministru, soţia lui Bondrea din Bucovina și sotia lui 
Docan. Deci dupa arburele genealogie N. Cuza a avitb 
copii: 4 băeţi şi 2 fete. , 

Toate aceste arătări le întregim cu acte de propir 
elate ale Bărboșilor, care ne vorbese de aceşti urmași: 

1. Maria, căsătorilă cu Dumitrachi Bondrea al?-a 
visternicel, și care era deja maritata în 1805 lulie, cind 
i s'a dat zestre moşia Cucii, de cătră moşul său Arghire 
Cuza ban, schimbând destinata daniei ; caci moşia Cucii 
fusese dată danie de Alecsandru I. Cuza. fratele lui Ar- 
ghire Cuza, nepotului său de frate Dumitru Arghire 
Cuza la botezul său. Murind D. A. Cuza, tatal înzestră pe 
nepoata sa Maria la muritişul ei cu Bondrea „văzând 
greulatea casei bădiţelui Neculai şi isterisirea ce au â 

vul din moşii părinteşti“ (pg. 65). Maria fiind maritată, 
trăind părinţii, nu mai ia parte la împărțirea averilor, 
ce-şi fac ceilalți fraţi dupa 1814; ori se vede căeaeră 
deja moartă în 1814 de nu se mai pomeneşte nimic de 
însa. 

In 1822 lulie găsim pe D. Bondrea ban că impri 
mută cu 3600 lei statul întru intimpinarea cheltuelilor 
cu întreținerea armatelor turceşti, din suma de 100000 
lei, ce Meletie Episcopul de Huși şi ţiitor scaunului Mi- 
tropolitan, a imprumutat de la 16 boeri în ordinul 

caimacanului Vogoride. Alăturea cu D. Bondrea măi 
găsim că împrumută şi cumnatu lui spatar lon Cuza ci 
1400 lei şi comisul Grigore Cuza cu 92600 lei (C. Erbi" 
ceanu, Ist. Mitropoliei Moldovei, 399).
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In 1895 Ghenar;18 Dumitrachi Bondrea, acum spă- 

tar, se jălueşte împreună cu cumnaţii săi theorghe și 

Grigore Cuza contră lui Arghire Cuza pentru vinderea 

moșiei Costeştii făra ştirea lor (pg. 299). : 

Spatarul D. Bondrea era mort în 1833; şi nu i-a 

rămas de cât un ficior Toader. Moşii săi de pe mamă 

Grig. Cuza spatar şi lon Cuza post, fiind - şi deputati. 

în adunarea obştească, fac pe nepotul lor de soră Toa- 

der D. Bonărea să-și ia numele de Cuza. La această 

schimbare de nume a protestat moşul său, vornicul Bon- 

drea şi varul său M. Curt sardarul, nepot a râposatului 

spătar D. Bondrea. Hartia dată plenipotentului aflător în . 

laşi, general Kiselef, ia 28 Ghenar 1833, s'a discutat în, 

obşteasca adunare în 1 Fevr. 1834, după care .prezidentul 

adunării Mitropolitul Veniamin, - văzind ca însuşi T. D. 

Bondrea o cere, pune încheerea aceasta: „1 Fevruarie. 

Fiindcă însuşi d-lor boerii Cuzești au cerut a se însuşi 

nepotului d-lor Toader numirea familiei de Cuza, apol 

adunarea încuviinţează aceasta neputând nici cum aur 

ma vre-o împedecare de la protestăluirea altora ce sint 

străini de familia Cuzască ; pentru care se vă face răs- 

puns sfatului scriindu-se ca să publicarisască spre a fi 

cunoscut de obştie numitul 'Toader în numirea familiei 

Cuza, mai ales fiind că şi insusi o primește aceasta şi 

o cere“ (Anal. parl. IV, 141, 511). 

9. Gheorghe Cuza spatar, frate mai mare; 3. Jou 

Cuza postelnic ; 4. Maica Aenia (Xeni) Cuza, 5. mal: 

ca Euprazia (Catinca) Cuza de la Varatic; 6. arhiereul 

Varlaam Cuza Sardeon ; 1. Grigore Cuza spatar ; 8. 

Zoița Cuza măritată Panaite Docan (pg: 13). PE 

Toti acesti copii ramân orfani de tată în 1805, ŞI 

de mamă în 1806, caci Arghire Cuza ban scrie în 1805 

lulie 25 „nepoata Maria fiica “raposatului trate cămina- 

rului Neculai Cuza“ (pg. 65); iar în 1806 Sepi. 2 mar- . 

turii rînduiti de isprăvnicia Falciului pentru moşia Gro- 

za a clironomilor răposatului căminar Neculai Cuza, i 

„răposata cucoana dumisale” (pg. 221). 

Averea rămasă de la părinţii lor era asa de mică 

i în i se putea trage folos de cât de pe 
ŞI încureată, căci nu p i nemişcătoa- 

moşia Barboşi „cu toate cele mişcătoare și nen € 

re“ şi de pe viile de la Narteşti. Epitrop casei fu rân- 

: 
î6
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duit Episcopul de Huși Meletie, care creza că pentru 
chivernisala averii orfanilor casei răposatului - căminar 
Nec. Cuza să dea în arenda venitul moşiei Barboşilor 
ginerelui răposatului boer, visternicului Dumitrache Bon- 
drea cu 3000 lei pe an. In adevar D. Bondrea a căutat 
un an moşia Bărboşi de la 23 April 1806-—23 April 
1807. În acest timp interesele au cerut să-şi ia tovarăș 
în exploatarea moşiei pe loan Cuza sulgerul. cumnatul 
său şi în adevăr că în 24 Iulie 1807 intervine între 
cumnaţi un act, eare lâmureşte afacerea. D. Bondrea 
primise pe samă arendarea moşiei Bărboşilor, ca să-şi 
împlinească rămaăşiturile din zestrea soției sale Maria. 
Nevoile însă fiind mari pentru: creşterea celorlalți 7 co- 
pii, ia tovarăș pe Ion Cuza, iar după un an „socotin- 
du-ma m'am învoil şi le-am vandul toate cumnatului 
meu sulger loan Cuza cu 3000 lei pe an ca să le stă- pânească în curgere de 4 ani pănă la 23 April 1811,“ 
(pg. 65). D. Bondrea işi reservase lui-şi dreptul de a sta el cu familia lui în casele părintești de la Bărboşi, 
ŞI cuni cedarea şi vinderea contractului de arendă sa făcut vara dupa ce se facuse recoltarea câmpului își rezervă dreptul de a lua din moşie 10 chile grau, 15 chile orz, 10 chile păpuşoi, 100 vedere vin pelin, erna: tul vitelor, una chila perjă şi paele necesare vitelor. „Ioan Cuza dar rămâne sa poarte de grijă fraților ŞI surorilor minori cu prisosul din venitul moşiei Baăr- boşilor, întru cât fratele sau mai mare Gheorghe Cuza banul se însurase cu Anica, fata căminarului Gh. Şer- han şi nu mai putea să se ocupe de aproape de creş- terea fraţilor şi surorilor sale mai mici. Patru ani lon Cuza a căulat moşia Barboşii. Veniturile fiind slabe, copiii lui Nec. Cuza erau în mare strămtorare materi- ală „peirec cu mare lipsă de toate cele trebuincioase Du numai pentru îmbrăcăminte, dar și de hrana vieții“ (pg: 69). Averea nu se putea împărţi, întru cât consista în moşie. loan Cuza se vede că a mai dus cu arenda- rea Barboşilor incă 3 ani, în care limp intervine moar- Paabilarului Joan 1. Cuza, frate „cu tatal lor Nec. Cuza. sui. unde ouanas noştenire moşia Glodeni de la Va- UL, ta tuza spatarul facuse aşezare şi bist- HiCcă încă de prin 1770. Asupra acestei averi rămase de
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Aa pitarul I. |. Cuza căutase să pună mâna încă din 

Oct. 1812,—data morții lui—(pg. 67) banul Arghire 
Cuza. Contra acestei firi hrăpareţe se scoală fratele 

său spatar Gh. Cuza și în unire cu nepotul său lon Nec. 

Cuza b. v. pah. vechil din partea fraţilor sai deschide 

proces, rânduind vechil pe C. Cucul. lar actul ce se în- 

chee între cei 2 moştenitori la averea lui Î. I. Cuza, la 

25 Iunie 1813 se spune ca „bădita Arghire Cuza biv 

vel ban a viclenit toti fraţii ca cel mai împotrivitor 

duşman, păgubind și asuprind pe fieștecare cu feluri de 

chipuri“ (pg. 66); iar „acum ne mai trage prin jude- 

câți cu vechil, cercînd ca toate cele rămase ale răpo- 

satului să le risipească ;“ pentru care „fiind că pravila 

cu totul gonește pe un aşa frate, ce se arata cu acest 

tel de dusmâănie şi vieleşug asupra altor frati“ (pg. 67). 

Cei 2 fraţi se hotărăsc a-l face pe Arghire Cuza acliros 

până la cel mai mie lucru din toată pertusita răposa- 

tului frate pitar Ion Cuza. Gh. Cuza se întemeia în a- 

cest pas pe o danie făcută Imi de lon Cuza Pitar, că 

toala averea sa i-o lasă numâi lui; «diata era iscalită 

de 4 marturi şi el acum vine s'o împartă cu nepoţii săi 

de frate, ficiorii căminarului N. Cuza, vazindu-le starea 

cea proasta. Pentru ca acest act de învoială să aibă 

valoare, loan Cuza pah. capătă vechilime de la frații săi 

în 27 luni 1813, şi anume de la Zoiţta Cuza, Gligore 

Cuza şi D. Bondrea 2? vist. (pg. 67). 

Arghire Cuza văzind că atat fratele său Gheorghe 

Cuza spatar cal şi nepotul său Ion Cuza _pah. pleacă 
proces, cade lu pace şi prin actul din 29 Dec. ( 

face danie de la sine nepoților săi, ficiorilor lui Nec. uza 

căminar, moşia Voloscovul de la Hotin „ca Și dumineca 

lor sa o dee zestre surorii dumilorsale Zoitei, nepoatei 

mele;“ dă hartiile moşiei în mâna lui Gh. N. Cuza ban, 

nepotului său (pg. 68). _ | 

Pa bg Ghenar 1815 fraţii Arghire Cuza bani 

şi Gh. Cuza spalar își împart averile ramase de la ră 

posatul fratele lor pitar lon Cuză, după izvodul din 

cel an, din care se vede că din toată averea lui lon 

Cuza de 50600 lei din care scăzindu=se datoriile și gri- 

jile mortului pană la 3 ani în somă de 31800 lei ; au



GCXLIV i 

ramas curat de împărțit 192800 lei, din. care urmașii că: 
minariului N. Cuza iau 3200 lei (pg. 279). - | 

Rămânea acum de împărţit între fraţi averea pă- 
rintească, comisia epitropicească încheindu-și rostul ei 

“legal; atât după îndemnu! logofatului Balş, din 22 April 
1514 (pg. 69), cât şi a Mitropolitului Veniamin din 24 Apri! 1814 (pg. 70), copiii proced la împaărțala averii. Mi. tropolilul le rânduise ca înlesnitor pe kir C. Hrisochefal „carele are nu pulina ştiinţa legilor şi a pravilelor“ și le scrie „ca adunându-vaă toţi la un loc în fiinţa și a vreunuia din moşii dumnevoastra i.a câtorva din eins- titele ipochimene megieşile, drept şi în frica lui Dum- nezeu fără vre-o părlinire sau asuprire să faceţi împar- tala între dmv. a toată averea părinţască după hotart- rea sfiulelor praviie.“ | 

„Din aceiaşi zi avem şi Scrisoarea lui Grigore Cuza care fiind elev „nu putui veni avîndu-mi treabă la şeoa- lă,“ dar 'scrie badiţei Ionică ca din „partea lui face _vi- chil pe fratele. său „părintele Varlaam arhidiacon Mi-- iropoliei“ şi cere că de oare ce toata averea stă în moșii şi „fiind că o moşie atâţa fraţi nu o putem stă- păni, doar numai făcându-ne răzași ca țăranii“ (pg. 71) Şi fiind că „lucrurile părințeşti pană acum tot cu anul Sau vindut de unde bici un folos Du avem că nici cheltuiala cea de toate zilele nu putem a o întimpina“ el cere să se vânză la mezat cu protemisirea aceluia din fraţi, care a vrea să cumpere. o 
„De la 24 April pană la 8 Maniu s'a făcut împărțala. Ţiganii erau 80 de suflete în 14 Sălaşe. Ei își împart ţiganii luindu-şi fie-care frate- câte 15 suflete, afară de cele 2 surori maici care iau 5 suflete.  Zapisul de îm- părtală e diu 4 Maiu 1814 (pg. 73). In 3 Maiu se ce- ruse arbilri pe Arghire Cuza ban, unchiul lor, şi pe lordachi Zorj și fraţii Cuzeşti „trei frați mireni ce sin- tem, i unul parte bisericeasca diacon, i doă surori maici ŞI 0 soră fată mare“ (pg, 12) primesc că tot ce vor hotări arbitrii — prin eretocrisie — sa primiască şi ei. Ei hoiărăsc ca moșia Bărboşii sa rămâie fratelui lor loan pah. îu somă de 60000 lei. „Iara moşia Bărboşii de la lin. Falciulvi cu toate părțile ei de pe împrejur, i viile: 17 pogoane ce sint în podgoria Narteşti la tinutul Tu-
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tovii... au rămas asupra fratelui nostru dwmlui paharnic 
loan Cuza drept 60000 Iei, şi dmlui... au .răspuns toţi 
banii ce se arată deplin iară împarlindu-se. pe 6 frati, 
adică pe trei fraţi mireni şi pe Varlaam arhidiaconul şi 
pe o soră fata mare şi 2 surori maici, însă una sor o 
parte sau vivit de parte câte. 10000 lei, pesle cari bani 
surorilor maici fratele nostru. le-au mai dat incă 1090; 
lei pentru statornicia aşezării lor“ (pg. 75). 
Ca urmare al acestui aci loan Cuza dăduse încă 

de la î Maiu 1814 fiecărui frate câte o. chitanta de 
10000 * lei, una lui Grigore Cuza, alta arhidiaconului 

Varlaam, alta banului Gh. Cuza (pg. 71); în total 30000 

lei. Lipsesc chitanțele pentru partea celor 2 surori maici 
de la Varalic, Xenia şi Caterina. Avem însă o chitauță 

din 1818 Mai 2 a lui D. Paladi stolnic cumnatul lor, 

prin care atestă că maicile aveau a lua 10000 lei _ca- 

pilal rămas la fratele lor Ion Cuza comis plus 1200 lei 

dobânda pe un an de zile de la 2 Mai 18171—2 Maiu 

1818 (pg. 80). Cum însa loan Cuza cheltuise 1900 lei: 

cu desbaterea moșiilor de la Hotin—care nefiind scoase 

din judecată nu s'au fost pus la socoteulă —şi anume 

1000 lei la „advocat“ şi 200 lei cheltueli, fraţii îi dau 

zapis la 5 Main 1814 că are aii opri la desfacerea s0- 

cotelilor nefiind pusi la socoteala periusiei parintești, 

(pg. 16). N | | 

"Asupra daraverelor bănești între frați avem o su- 

mă de chitante. Aşa Gr. Cuza dă chitaniă pentru 

"185 lei dobânda la banii cuvenili pe anul, 1814/15,; 

ceia ce arată că primise din capital 3500 lei, dobânda 

la.punga de bani fiind de 5 lei pe luna. — Grigore Cuza 

primeşte 400 lei dobânda banilor  cuveniți lui pe anu 

1815/16 ; — Varlaam arhimandrit şi egumen Dobrovaţu- 

lui da o serie de chitanțe pentru procentele cuvenite 

lui si maicilor de la Varatic pe anii 1815-—1817 (pg. 19). 

28) Gh. N. Cuza spătar. bin acte se vede că Gh. 

N. Cuza Sa însurat cu Anica, fata „căminarului Gh. 

Sarban inainte de 1815, de oare ce în acel an Der: 
Scarlat A. Calimah Vodă judecând pricina pentru 5025 

lei între cap. Andrei Buşilă supus rosienesc ȘI Gh. Cuza 

ginerele lui Gh. Serban, întăreşte vinzarea la mezal a 

“moşiilor Pogăcenii şi Ploeştii de la Falciu a căp. Bu-
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şilă peulru despăgubirea ban. Gh. Cuza, care luase drept 
zestre sinelele socrului său de la Bușşilă (Surete ms. 
XIX, 109). | 

Asupra inrudirei lui Gh. Cuza cu căminar Gh. Şerban, 
avein un frumos arbure genealogic al ramurei Şerban din 
Moldova, în care cetim că strămoşul acestui căminar Şer- 
ban Gh. a fost Paianu vel ban al Craiovii, pe a careia 
nepoată Balaşa, fata lui Movila Paianu, a luat'o în că- 
satorie I. Şerban elucer. Acesta a avut 7 copii, din care 
şi pe Gh. Şerban câminarul. Acesta a avut 4 fraţi : 
Anica măritată cu spatar Gh. N. Cuza, Smaranda mă- 
ritată cu tmandi, tătăl colonelului N. Iamandi aghiotant 
lui Cuza Voda—rudă deci prin alianța colaterală cu 
domnul.—Anastasia Manu şi Maria Nec. Sion (Surete 
ms. XXI, 192). 

Spaiar Gh. Cuza iscăleşte ca martur în 1821 Mart 
20 în zapisul prin care C Mitul vinde lui Paval Duca 

„pah. un loc de dughiană în Barlad (pr. |. Antonoviei, 
Doc. Bârlădene 1. 97). 

Post. Gh. Cuza iscalește ca membru al divanului 
Moldovei, alature cu I. Sturza log. C. Mavrocordat vist. 
şi Audr. Donici vornie în procesul lui [. Cananău spat. 
pentru zaherea (N, lorga doc. XXI, 361/62). 

34) Varlaam Cuza arhiereul Sardeon. Tânărul Va- 
sile N. Cuza s'a călugărit de timpuriu, caci la 1813 îl 
găsim arhidiacon al Mitropoliei de laşi, în vristă de cel 
mul (25 ani. El a ridicat treptele călugăriei, ajungând 
egumen al Dobrovăţului prin 1816, apoi arhiereu şi 
egumen al Sf. Spiridon înainte de 1821: In afacerile 
băneşti dintre frați, Varlaam reprezenta interesele ce- 
lor 2 surori maici Şi ale fralelui său mai mie Grigore, 
care—se vede—a învâţat carte la laşi la Mitropolie, stând 
pe lângă fratele sau și în deaproape îngrijire a Mitro- 
politului Veniamin Costachi. 

Intre anii 1617-—- 1822 îl vedem pe Varlaam Cuza dus în Rusia la Petersburg, unde e însărcinat de Cuea- zul Galitzin să tipăreasca cărți. Așa în scrisoarea din 15 Noemb. 1818 trimeasă moşului sau Arghire Cuza b. Y. Spatar la Chişinău el spune ca e în Petersburg în pasele smrorului unaroulon și scrie: „eu dupa po- 
ale Cneazului Galitzin, care acum de
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curând s'au dat la povătuilorii tipografiei de a-mi în- 
lesni trebuințele, nădăjduesc că peste 5 luni voiu porni 
spre Chișinău așteptând cu venirea Impaărâteştii sale 
măriri (earele se zice că la 24) Dec. va sosi de la Viiana) 
la Petersburg.“ (Acad. Rom. ms. No. 2769; Surete ms, 
XIV, 65). 

Patru luni după aceia în 12 Marl 18i8 el scrie 
bot din G. II. moşului său Arghire Cuza la Chişinău 
următoarele tot din casa: maiorului L&nagonSawn: „şi 
fiind că şi en”acum din mila Domnului săvirşese 
Biblia şi începînd la 'Tetravanghel nădăjduesc ca pe la 
sfârşitul lui Maiu negreşit voiu porni spre, Chişinău şi 
te voiu plirotor si de toate prin viu graiu“ (Surete ms. 

XXV, 66). In aceasta serisoare lrimete închinăciuni şi 

blagoslovenie varului Iordachi Cuza, cumnatului Î. Mic- 
lescu şi verişoarei Marghioala, moșşului J). Râşeanu şi 

mălușei Marghioala, moşului Mateiu Hâşcanu și veri- 

şoarei Saftica. E 

In 1820 lulie 4 Varlaam Arhimandrit e în Chişinău 

in gazdă în casele spatarului Matei Raăşeanu; tot în 

Chişinau e și în Noembrie 24, când moșul său Arghire 
Cuza îi serie din Costeşti că la laşi sau căftănit boeri 

mari N. Raznovanu vel vist., C. Conachi vel vornic şi 

D. Sturza vel log. 
Varlaam sa” în Chişinău tot timpul tulburărilor E- 

teriei. Asupra şederei vlădicăi Sardeon în Basarabia ga. 

sim o foarte hazlie scrisoare din 21 Dec. 1821 a AL 

tropolitului erapolei Grigorie „î epunihsos ML. | por“p 4 
catre Veniamin Costachi : „Despote, eri viind dascalu 
Chiriaco în Chisinau au adus trei Scrisori de la părin 

ele Sardeon, una catră Preasfinţia sa arhiepiscopu» 
alla catra generalul Catacaz, şi al treilea cară pa VA 
vicul Rizul. rugăndu-sa ca să-l treacă şi pe i au - 
1ZYodul milelor. Aceştia cum au deschis scrisorile o- 

început a stupi şi a ocări de lăcomia sau pleonex a 
mului; poți socoti Preosfinţia ta ce n ău ZIS îi ui Sar. 
acestea m'au poftit pe mine ca să scriu părinte ui Sar 

deon si i-am seris mustrindu-l pe dinsul şi zicân D p 
lânga altele şi aceasta: cum nu s'au temut de Dzeu 

Să ceara mila când sfăntul Spiridon are stave,, aa 

les de asta parte să hrănească ȘI pe dinsu ŞI p ş
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oamenii. mănăstirii, încă şi pe' alţi străini: cu cât mai 
vârtos că are a lui stare. Drept să-ți spuiu, mare ru: 
şine i-au. făcut ; pe toti oamenii mânăstirii i-au împrăş- 

tial şi- mor de foame şi el șede la Ciuciule, şi-l hrănesc 
alţii cu fasole şi-l iau şi în:ris; apoi socotește Presfin- 
ţia ta ce minte are! (C. Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. 191), 
- Poemai în 25 lulie 1822 îl găsim la Seliște în Ba. 
sarabia, de unde scrie moşului său Arghire Cuza ur- 
mătoarele : „ajungând cu sănătate la Selişte, am. aflat 
scrisoare de la Preosfinţitul Mitropolit “Veniamin Costi 
chi cu o scrisoare 'cătra Maria sa Doanna, poruncitoare 
„mie ca să merg din partea Preoslinţiei sale spre here. 
tesire Măriei sale. Deci te rog, moş Arghirachi, să mă 
înștiinţezi cu amăruutul pegtru Maria sa Doamna, unde 
se află şi unde pot sa o găsese de a împlini poronca 
stăpânirei, căci eu indata ce-mi voiu stringe rostita da- 
radaicăi pornesc, şi de vei mai putea aşteplă' sau pe 
Mercuri aşi veni pe la dmta ca sa mergem împreună 
pe la moşia Doamnei. Preosfinţitul imi trimete bune în- 
ştiiuțări din Moldova, ca toate s'ar fi liniştit, şi ca în- 
Suşi încurănda vreme voeşte sa trecea. Deci toale câte 
am auzit că viv alți Turci Şi. că-i rău în Moldova nu sint altceva de cât nişte vorbe rasuflate a turburaătorilor“ 
(Ac. kom. ms. No. 2764 fila. 241). 

In 1826 ve! vornic: Iordachi Draghici scriind Episco- pulu: de Roman aminteşte de Viadica Varlaam în datoria de 9000 lei a târgoveților de la Romain „iata şi un all pitac gospod calra însuși Preasfnlia Voastră : care Maria sa mi-a poroneit sa-l scriu în ființa alit-a păr. Mitropolit cât si a Vlădicăi Varlaam“ „Cut Şi hărtiia aceia ce Vau fost dat parintele Varlaam de 120 lei“ (C. Erbiceanu Ist. Mite. Mold. 274. - Tot in 1826 Aug. 4 Mitropolitul Veniamin serie Epis- copului de Romau că în pricina administraţiei Precislei din loman închinată sf. Spiridon, n'are a asculta de iipiscopia de Roman: toate arhiereşiele săvarşiri după : singhelii (prerogative), ce are "mănăstirea de la alei arhiereu au sa le lucreze şi sa se urmeze, precum şi în vremea noastra acolo, asemenea lucrare a sf. mânăs- liri s'au urmat de preosfinţitul frate, kir Nectarie Sar-
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deon ; asemenea şi acum ate a să urma de fratele Mi- 

tropolilul Sardeon kir Varlaam“ (0. c. pg. 499). 

Varlaam Sardeon ca Episcop ia parte ca membru 

în obşteasca adunare pentru revizuirea Reglementului 

organic, cum cetim în jurnalul No. 1..al primei adunări 

din 1831 Maiu 8 (Anal. parlam. 1%, pg. 3). Ilwmai vedem 

figurind ca deputat bișericesc în aceiaşi adunare -ca 

„egumen al măvăstirei sf. Şpiridon Preosfinţia sa Epis- 

cop Varlaam Sardeon“ (0. c. p. 6). 

__ In:aceiaşi obștească adunare chemată a revizui 

Reglementul organic îl vedem figurând şi pe aga Gh. 

Cuza care a lipsit de la şedinţele din 19 Maiu şi 93 

Maiu „bolnăvindu-se din sala sesiei“ (An. parl..I?, 77). 

' Varlaam moare în 1832 lulie 26, căci în budgetul sf. 

Spiridon încheiat la 1835, făcându-se bilantul rămăşiti- 

lor din anii de pe urmă vedem aceste cifre : 

„4666.80 lei leafa răposatului . arhiereu Varlaam 

Sardeon. analoghie din 8000 iei hotăriţi pe an pentru 

1 luni, de la Ghenar până la | August 1832, câte 666 

lei 80 bani pe lună (Anal. parl. VII, 815). i 

 Axhiereul Varlaam Sardeon, de şi egumen al sfân- 

tului Spiridon căulă pe sama lui moșia Borşa a Casei 

spitalelor îneă din anii 1830. Din diferite împrejurări 

avhiereul nu putu prezenta sămi îatregi și încă la 1835 

iarna, bugetul Casei era ancărcat cu 1869 lei rămași 

ve sama arhiereului. Moşia Borşa îmbla câte 10000 lei 

pe an; el n'apucase a plăti câştiul lui 1832, murind 

în Julie; şi 8000 lei din câştiurile lui 1830, 1831. Da- 

tor mai ramâne casei sf. Spiridon şi din căutarea pe 

Sama sa a prisăcilor de pe moşia Duieştii de la Va 

slui, el luându-şi sarcina a procura bisericel sf. Spiri on 

și mitoacelor sale luminările de ceară, pentru care pil- 

tină primea din budgetu!l Epitropiel Și 2000 lei pe an 

ajutor. Parte din rămășite s'au plătit. de sătenii de pe 

Borsa, cari au vărsat 6300 lei din grâul sechestrat ; iar 

post, loan Cuza fratele răposatului arhiereu _â platit In 

naht 3300 lei ; iar 2412 lei 110 bani „aceştia are i 

trage manastirea sf. Spiridon - din averea raposalu ui 

„arhiereu Varlaam Sardeon spre islovirea căutărilor mo- 

şiei. Borsa pe sămile încheiele pe au 1830/32. 

; In lista rămășiţilor Casei sf. „Spiridon «afuite de E
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comisia Adunării obşteşti din Dec. 1841 vedem trecuţi cei 2412 lei 110 babi rămăşițuri de la răposatul arhie- veu Varlaam Sardeon din caâştiurile moşiei Borşa 1830 
pănă la 1832, pentru care judecătoria ţin. Iaşi împăr- taşeşte Epilropii să se despăgubească întrând în masa creditorilor în clasul al 2-a. Curator averii răposatului arhiereu era stol. T. Burada. Verificîndu-se averea de creditori, Epitropia n'a avut de unde să se despăgubească 
(Anal. pari. XII, pg. 18). Comisia financiară a propus desfiintarea datoriei, nefiind de unde să o seoată. Adu. narea încuviințaza desființarea datoriei din sămile Epi- iropiei (idem XII, 97). 

Asupra arhiereului Varlaam avem în arh. sf. Spi- ridon dosarele No. 139, 177 şi 185 ce vorbese de ra- fuelile urmate dupa moariea arhiereului Sardeon. Ase- meneă şi în arh. statului laşi sut dosarele No. 5,6, 431 și 439 pe 1832 ce vorbese de Sardeon arhiereu. 35) Urmaşii lui Gh. N. Cuzo spătarul. Gh. Cuza spatarul a avut 2 copii: Joan Gh. Cuza şi Costautin G/7. Cuza. 
„3) Ioan Gh. Cuza sa născut în Barlad, unde a şi trăit, el foarle des calătoria prin Turcia. EI a ţinut în căsătorie pe Victoria, fata lui Iordachi hoset de la Orâşa, Bacău, și a Zamfiriței, năseuta Donici. 

Din aceasta casatorie au eşit 4 copii: Gh. Cuza ofiţer avînd şcoala de la St. (ye din Franta. EL a mu- rit în Barlad la 1881 Dec. 27, făra urmasi. Dumitru Cuza mort la 1875 în Barlad. Ruzanda Cuza măritată după Sturzescu şi apoi dupa Aianasiadi;  Va/entina Cuza maritata după compositorul rus Bleibmann, şi a fost câutareaţa la marea operă din Petersburg. Ea a murit în 1910 Maiu. 
De la loan Gh Cuza avem un aci de învoială cu iratele său mai mic Cost. Gh. Cuza în privibța datori. ilor ramase de la tata] lor Gh. Cuza postelnic. Prin a- cel act de învoiala div 6 April 1840 se arata că tatal lor era mort cu 5 aui inainte de acea data „loan. Cuza fin al raposatului postelnic Gh. Cuza;“ că dutoriile tata- lui lor erau de 50000 lei, la logofatul C. Conachi peutru care se amanetase moşia Fichiteştii de la Vaslui ; ca loan Cuza luînd în căutare moşia se obliga a plati datoria
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catră Conachi în cinci ani de zile. Vînzîndu-se moşia: 

de creditor, loan Cuza o ia pe sama sa, obligându-se a 

plăti fratelui său Costantin suma de 2200 galbeni olan- 

dezi blanci ; dar fiind că fratele său îmbla des în stră- 

state, mai ales prin Turcia, unde şi-a dat şi copii la 

carte la Smirna, loan Cuza se obligă „pe vreme ce se 

va găsi în. afară de Moldova să-i mai dau pe fieştecare 

a câte 24 galbeni ori unde-i va cere şi la ori ce fată: 

mă va rîndui a-i răspunde.“ 

Ceia ce ne miră însă în acest sinet dat de lon Gh; 

Cuza fratelui său Cost. Gh. Cuza e câ amândoi fratii: 

aflrmă că maina lor era Anica Frunzeti „iar jalobele 

date de dmlui Enachi Frunzeti şi d-mneei Anica Frunzete 

maica dumilor sale fraţilor Cuzeşti fiind date după îm- 

plinivea termenului publicatiilor nu au nici o tărie şi 

sint ca cum n'ar fi date, şi ca şi cum nar mai fi învo-- 

iala acea. savirsita între amlor fratii Cuzești, loan Cuza 

şi Costachi Cuza cu maica dumilorsale Anica la 1835 

Mart 1,“ 
Urmează din aceasta că soția lui Gh. Cuza pos- 

telnicul după moartea soţului ei la 1835 iarna, sa mă-- 

rilat cu Enachi Frunzeti, şi că dar lon Cuza în răfu- 

iala ce şi-a facut în 1840 cu fratele său zice : „rămiind 

eu îndatoril a plati toată datoria atât eătră âmlui logo- 

fatul C. Conachi cât şi resturile cătră : mama noastră 

din suma ca au avut a lua după învoiala şi după 0se- 

bit sinet cătră dmlui Enachi Frunzeti.“ (Surete ms. VI, 

pg. 519). 
de doi frati, Gheorghe şi Dumitru Cuza au fost 

limeşi de tatal lor să înveţe carte greceasca la Smirna. 
Erau acolo la şcoală, cînd votul a vădicat la, domnie 

pe mosul lor de var Alexandru Ion Cuza în 9 lanuai 

1859, Pentru a-şi arăta sentimentele lor de adincă su 

punere şi devotament noului doma, moşul lor, ae 

trimet în 2 Maiu 1859 o frumoasă scrisoare, în limba 

Pranceză, care o dăm în întregime, după come ja. 
ce ne-a facut'o d. A, C. Cuza, care De-a dat. toate li 

muririle asupra ramurii bunului şi parintelui său.
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„ Prince, a 
En apbrenant par les” feuilles publiques' que leS voeux unia= .nimes de la nation roumairie vous, appellent au &ouvernemeni Au Pays, M0us nous empressons de. 'vous en Feliciter:.: L'adula- Zion maura point de prise sup. 110$ coeurs el toul en vous con: Plimentant nous ne feros Que vous €xprimer:les sentiments Qui nous animeul. Prince, îl esi vrai, nous, avons Ele. des der miers A venir vous feliciter suy. Pheureux €venemenl qui vous a rendu matlre souverain des deux Principaults, mais nous le disons avec Ussuranct, votre €levation n'a caust-d aucune Roi Nain une joie Plus vive el plus sincere qw'a vos jeunes neveus. _.. Quil nous soit done Permis, Prince, de venir. apres la ha- fion toule cnticre dfposer a vos pieds. Vhunble tribul de nos hommages. Daignez les recevoir Conme Un gaje de nolre ris: Beclueux - devonement cl des vocux ardents Que HOiiS fOrmons Pour votre pProsperile, Vivez, Prince, Vivez Dour Jaire le bonheur du. peuple, dont la divine Providence vous d confit les des- Zinces. Plaise ă. Dieu gue Par notre application et notre con- -duite, nous YEUSSISSiOns -ă nous metre en c/at de vous stcon- der un jour dans loenvre de regeneraliou a laguelle Vous 0045 Eles devou€ sans rEserve. | „„ Dăignez a&rcer, Prince, lhommase du profohd respect dl de. l! mmalterable devouement avec lesguels. - Si Nous avons honneur de €lre vos neveux - 

, | Georges et Demelrius- Conza - Smyrna ie 2 Mais. a : 7859 | o | . „& Son altesse le Prince Couza hospodar des Principaulăs-Uniiese de Moldo- Valachie ele. efec. 
(Surete ms. XXV. 123) - 

_b) Costantin Gh. Cuza s'a. nascut în 1818. Ati nut in căsătorie pe Smaranda, fata „Postelnicului Ionită Coroi și Antiţei Cazimir, nepoata lui “Vasile Coroi pah. şi a Elenii fata lui Tudurache Cerkez!). Cc. Cuza a fost 

  

  

: 1). Arborele genealogic. al familiei Coroi ne dă întăiu -Coroi din 7133 (+ 621); Acosta a avut 4 copii; pe Grigo-e, Ilac 
pe : comisul 

$ 4 omi, Simion orvi şi pe «Abaza vornicul, amintiţi în actele din 7214 (1796). Simion “Coroi a avut 5 copii: Gavril, Joniţă, Stefan Coroi: Dosteinie, Luca şi Gro- „zava. Stefan Coroi a avut 5 copii: Gheorghe, Sandul. Simecn 'vel căpitan Darabani, Antohi Corgi spatar, : Cristea ,Coroi deh Manolachi Sanda si Nastasia. Antohi Corniia avut de fiu pe- Vasile roi paharnic, care capătă diploma divanului din 1816 Noem 20, cu strămoşii săi, Vasile Coroi a avut - copii: Vasile, Ioniţă Coroi b. v. vist., Gheorghe, Smaranda căs. Manole -Palheria. Ioniţă Coroi ara 7 copil: Neculai, Smaranda căs. O Cuza, Ioan. Mihai, Vaste, Costache şi Gheorghe (Surete ms. XXI, 191; XIV, 199) “o
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judecător. In 1837 Maiu (5 îl găsim €len la judecătoria, - 
de Falciu înlocuind pe căminarul. Lascarachi Mihalachi. 
In 1859 Maiu 19 e numit prefect la Ismail. la 1860.e 
rinduit candidat la Curtea de “Apel din laşi în locul lui. 
Damaschin Bojinea; Apoi fiind numit membru la aceiaşi 
Curte în 1861 lanuari, e rînduit candidat în locul său: 

T. Roseti, cumnatul Domnului. In 1863 i se. îngâdue a 

profesa avocătura pe lângă Curtea de Casatie din Bu-- 

cureşti. El moare în 1866 și e îngropat la Talpalari. 

C. Cuza a trăi la Fichiteşti, Vaslui, aşezare pă. 
rințaseă. EL avea dese raporturi cu vârul său Alex.'[. 

Cuza și pentru interesul persoanei viitorului Voevod A... 

Cuza dam o serisoare a lui din 1846 Mart'5, se.isă 

din Galaţi cătră vărul său Costanlin Cuză la Fichiteşti:. 

Galalz en 5 Mars 1847 

Constantin mon 'cousin cheri | 

| Linterprătation que tu faits du seps de ma lettra en. 

Pappellant en gallolatiu intimidive me force malgre moi â r6- 

venir sur un sujet que.je voudrais 6loigner. pour toujours, si 

c'est possible, de mon souvenir et que je me rappelle comme 

dun muauvais râve dont on perd la suite et cela vniquement 

pour Pamitie que tu m inspires- Comment, as-tu ? jamais pu 

eroire, mon cheri, que je pusun instant avoir Pidee de lintimider.. 

Loin de moi une id aussi fausse que desăgeeable et qui me 
ferait te renier pour pâreat, car je n'admets pas pour me ser- 

vir de ton terme lintimidalion dans les membres ds ma fa-. 

mille. J'ai simplement appele dans ma lettee ă ta raison mon 

cher pour faire une distiaction entre Ventetemeni propriel€ 

asiriine et la fermele que tu entendais mal dans laffaire pre- 

sente, entre un faux amour propie et une târitable digait€; ne 

croyant jamais que ta ra!son et tes principes pussent se taire 

devant aucune considâration secondaire el dont je veux publier 

la source. , sana , 
Pani Kostaki Georgeovilz, cat dWapres. les circonstances 

presentes je ne puis plus te qualefier. avec menagement qw'en 

Moscovite, tu te rappellts sans doute qwă notre premitre ren- D ! 
contre ă Berlad apres mon râtour de Jassy je repoussai tous 

les bruiis quoi que me venant des personnes dignes de conti- 

ance, comme calomnie, et qăe meme aprci Vassurance que 
fac quis Papprenant de ta bouche propre (n'interpretes pas le 

mot), je te corisiderai en €tat d alienaliou mentale, n'admettant 

pas. de pareils proecedes ă Mon cousin cheri, mon bien aim 

Kostaki et que je te proposa!S pour lenir laffaire entre nous 

de la soumettre â la debatation de tes amis meme-—tu le re-
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tranchas derriere un silence compromeltant pour toi et Ver. pression de ta figure repenlante apres mon uppel ă ta raison et conscience me ferait esperer un retour de ta part. Aujourd: hui mon cher jaime croire une falalite cause de tout cette affaire dificile â nommer m'stant trop pânible de devoir chan- -ger ma bonne opinion pour toi dans laguelie je veux rester v'importe les faits que je ne peux pas croire rcels, et que je traite comme apparences et le compter toujours dans le nom: bre de mes amis et elus. Assez parl6 sur un sujet que je veux -d'orenavant chasser de ma menoire. Vovons, cheri mon pelil choux que fais tu? de bon penses tu? quelque fois sur ies vecissitudes humains. Vas tu? â la chasse souvent; dans peu cerlaines affaires m: appelleront de nouveau î Berlad je” spere t'y rencontrer et şi je pourrais je viendrai meme jusqu'a 'Fiquitesti te faire une surprise que je suppose agreable par ma presence. Ces jonrs ci on mia propos€ une campagne dans les environs de Galatz du prix 1500 ducats par an ayant 800 fal- ches seigneuriales labourables et 300 habitants plus une quan: tite de razeches autour, si tu veux je me ferrai un plaisir de te la procurer pour ton comte seul bien entendu, nepouvant plus comme nous aviuns parle la prendre en compagnie pour plusieurs raisons. Voulaut effacer la mauvaise impression «[u'un Souvenir peut avoir laisse entre nous je tenvois 'une boite de rahat lokoums en signe de douce harmonie, , En aspirant apres le moment agr6able de ie voire je suis ton devor6 cousin et surtout ton ami. - 
A. 1. Couza Ma lemme sensible â ton souvenir me charge de te pre- =Senter ses amitis. 

adresa : 

Domnului 
Domn K. K. Costantin Cuza . 

la Fikitești 
((ceara roşie) 
(Surete ms. XXV, 125 

Costanfin Gh. Cuza a avut 2 copii: Petre C. Cuza mort fără urmaşi, şi... pe Alex. C. Cuza, profesorul uni- versitar, lași, care din căsăloria sa cu d-ua Maria Ga- ea are aceşti copii: Gheorghe Cuza n 1396, Alexan- ru Cuza n. 1897, Maria n. 1898, Grigore Cuza n. 1904 şi Magdalina n. 1910 Iulie 23. 
36) Joan Wec. Cuza postelnicul De şi Ion Cuza au era fiul cel mai mare al căminarului Nec. Cuza, am Vâzult însa că fraţii săi îi dau lui stapâuirea moşiei Barboşi, urmând a despăgubi pe frați baneşte. ”



  

In 1807 loan Cuza n'avea încă nici un rang de boerie, 
cum cetim în cartea de judecată a divanului din 1807 
Avg. 21, prin care se da rămas loan Cuza fiul răposa- 
talui căminar Nec. Cuza, de şi ceruse protimisis ca rude- 

nie cu clucereasa Safla Balşoae, care vânduse de istov prin 

licitaţie moşia sa Drăgoteştii la Falciu clucerului Tudu- 

vachi Ciurea. Cartea de judecata mai arată ca loau 

Cuza „ca unul ce se afla sub ascultarea mai marelui 

sau frate Gheorghe Cuza, ce se afla cu Maria sa la 

Bucuresti la 24 Mart 1806“ nu poate da răspuns, pe 

care răspuns nu la mai dat nici după întoarcerea lui 

Gh. Cuza de la Bucureşti şi perdu procesul (Surete ms. 

XVII, 461; acla Iorgu Costanlin, Târzii). 

loan Cuza!) a ridicat treptele boeriei păna la pos- 

lelnicie. Intre 1814—1816 îl găsim paharnic, în 1818 

comis; între 1819— 1820 e spătar şie rinduit ispravnic 

al Faleiului, unde a stat mai mulţi ani; îl găsim iS- 

pravnic în 1825; (Surete ms. XIV. 29). Se ridica la 

treapta postelniciei după 1829 pană căă 1849, când 

moare. , 
loan Cuza a tinut în căsătorie pe Soltana Cozadini. 

Familiu Cozadini eră de curând venită în tară. D. Bolin- 

tineanu în „Viata lui Cuza Voda“ (Ediţia Şarasa, laşi 

1904, pg. 12) zice că „mama Sa eră din Conslantino- 

pol din familia genoveză Cozadini, familie grecită cu 

timpul.“ lar d. A. D: Xenopol afirmă în „Domnia lui 

Cuza“ vol. I, pg. 18 „mama sa era greacă, născută şi 

crescută la Constantinopol, femee ce după spusa contim- 

poranilor era de o deosebită inteligența, dar nu știa 

româneşte.“ Soltana Cozadini a avut frați pe Dim. şi! 

Grigore Cozadini, oameni cunoscuţi politici din divanul 

adhoc si unul ministru sub Cuza Voda. | 

Soltana Cuza (Cozadini) a murit la 20 Maiu 1865, 

PRI a 

809 e numai cuconul Ion Cuza (pg. 219); în 1813 e paharnic ip. 

683 203 pe 1% pah. în 1814 (ps. 67, 11); în 1516 e tot pab. (p. 303; Surete 

XXV 59); în 1818 e "comis (Surete ms. XAV, 63); spatar în 1819 (Surete 

îns XXY 66); spatar şi ispravnic de Fălciu în 1819 (Surete ms. XIII, 316): 

me XX a. 929), idem 1825 (pg: 296, Surete ms, XVI,:306) dem 1824 Dec, - 

(Surete ms. XE, 353) XIV, 29. ÎN 129) idem 1826 April (Surete ms. XIII, 

356); idem 1821 (Surete ms. XIV, 29) posteinic şi ispravnic, al Ualaţilor în 

1330, idem 1834, idem 1839 (pg. 262; Anal. par). V, 328) idem (pg. 80); 
idem. în 1846 (pg. 85), idem în 1848 We. 25). Deputat în adunarea obştească 

în 2 legislaturi între 1832-1843 (vezi Anal. parlamentare) etc.
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în vrista de 80 ani (Oct. Gh. Leca „Familiile boereşt* 195), 
"Lunga sa isprăvnicie alat'la Falciu cât şi la Galati 

i-a creiat lrecerea în ochii boerilor din judeţ, de aceia 
îl vedem că izbutește a fi ales deputat în adunarea ob: 
ştească a Moldovei ca deputat ţinutal al Falciului. Cum 
Reglementul organic indrituia ca şi ispravnicii să fie a- leşi deputaţi Ion Cuza s'a folosit de această prevedere 
legală, şi el care fusese prefect de Falciu sub toală „domnia lui Ionita Sandu Sturza, ca unul care era dintre 
sprijivitorii “regimului nou al domnilor pământeni, i-a fost 
lesne postelnicului Ioan N. Cuza să capete voturile pu: tinilor alegători ai Falciului. Mai adăogăm la aceasta şi autoritatea fratelui sau Varlaam Sardeon, Vladică. şi egumenul sf. Spiridon. care în calitalea sa de egumen a. luat parte în comisia rinduita pentru întocmirea he- gulamentului. | 

Postelnicul Ioan Cuza fu ales deputat în adunarea obştească a Moldovei din partea județului Fălciu în ziua de 13 Noem. 1832. Dintre alegătorii orăşeni şi ru- vali ai jud. Falciu n'au luat parte la alegere de cât a- ceştia : spat. Pan. Catargiul, camiar Gh. Vasiliu, cămi Dar “Vasile Tutov, căminăr Gh. Ştefănescu, pah. C. Şen- drea; serdar :D. luga, serd. |. Hotineanu, stolnic. Gr. Butucea, med. Serban Gandul, clucer C. Negură, sulger C. Joan, sulger N. Cerchez, Ssluger 1. Bosie şi sluger Gh: Docan, Din 44 alegători. postelnicul [.. Cuza a în- trunit 12 glasuri. In adresa trimeasă Adunării din par- tea biuroului electoral se arală că boerii ținutaşi che- maţi la alegere pe ziua de 12 Nombrie nu s'au prezen- tat nici unul; şi atunci sau chemat pe a doua zi boerii din lârgul Huşi, din care cu mare greutate suu aduuat 14, iar procesul verbal al alegeriii nu Pau iscălit de câi 8 din ei (An. pari. III, B. 192). - 
Din aceasta reiese natura politică a candidaturii lui Ioan Cuza. Pe lângă calitatea de ispravnic, Ioan Cuza era un adept fervent al duhului nou și de regenerare în tară şi boerimea Faălciană a facut prin instinct gol 

în jurul ispravnicului candidat, care ducea cu sine nu ye. derile clasei, ci o înclinare vadita spre ideile noua cărvunăreşti și o natură mai docilă administrativa re- gimului care i-a înlesnit lui candidâlura oficiala.
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In a doua sesiune: a Adunării obşteşti post. loan 

Cuza a luat parte la toate şedinlele adunarii, afară de 2 

zile lipsa (An. parl. IV, 598); şi” fiind în această sesiune 

discutata legea rotunzirei judetelor, loan Cuza fu pen- 

iru păstrarea a 13 judete în Moldova, nu 12 cum sa 

hotârit cu majoritate. Foarte arareori am găsit pe loan 

Cuza formînd parere deosebită de a majorităţii. Numele 

lui se gaseşte foarte adesea ori apărînd pe deantregul 

proectele guvernului şi ale lui Vodă, ori iscălind acele 

amendamente, unde era majoritatea de părere să 

schimbe proectul guvernului. În sesiunea extraordinară 

a anului 183% de la 9—14% August adunarea a lucrat 

cu noul domn M. Gr. Sturza Vodă. 

În anul 1834 se ivi ciuma pe o corabie venită la 

Galaţi. loan Cuza postelnicul ca ispravnic (parcalab) al 

Gaiatilor luă aşa de severe măsuri, că molima fu imediat 

stinsă. Se ceru de comitetul sănătăţii publice să i se 

facă o multămire publică, ceia ce i se votă în şedinţa 

de la 2 Febr. 1835 (An. parl. V, 528, 545, 632). | 

In a patra sesiune din 1836 a Adunării obștești 

intervine o- răzvrătire a o samă de boeri, cari s'au sim- 

țit atinşi de purtarea ministrului Neculai Canta şi în 

numar de 14 auţinat o serie de constătuiri adunându-se 

prin casele lui C. Sturza log. A. Mavrocordat şi Alecu 

Balş aga spre a protesta la domn şi la Impărăţia Ro- 

iei. Din acestia 6 erau deputaţi: Gr. Ghica. log., C. 

Bals hatm., A. Mavrocordat pos, Lord. . Ehica post 

ti 'gi st, si Alecu Roset agă. Domnul voi 

Costin Catargiul por & după art. 53 din Regl. Aduna- 
a-i elimina” din adunare 

| 

“rea intervine şi Vodă îi iarta în 28 April 1836. loan 

Cuza nu ia parte între razvratiti, ind şi ispravnic de 

tinut la Galaţi (Anal. pari. VI, 185). î 

” Postelnicul loan Cuza e ales deputat al Faleiului şi 

pentru a doua legislatură de 5 ani (1838 — 1843). Din 

ce motive însa nu ştim, căci della cu alegerea lui de la 

Husi în loc de-a veni “la adunare în prima ședința de la 

91| "Dec. 1831, a venit abia la 44 Ghenar cind i se Va- 

i "au gasit în înbună atire“ şi s'a primit depu- 

a adunare” (An. parl. VIII, 487, 539). In a treia le- 

gislatură cu începere de la 1843 deputat al Făle. ului a 

fost ales Sc. Roset, iar în a patra legislatură a fost 

17
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ales Lascar Roset, a cărui alegere a fost casată pentru 
mituiri şi. ingerințe, şi s'a ales apoi N. Costachi (Anal. 
parl. XV pag....). S | N | 

Ia evenimentele anului 1848 îl gasim amestecat și 
pe batrânul postelnie loan Cuza. El era în vrasta de 
cel putin 65 ani şi prin lunga lui carieră administrativa 
şi politică avea în ochii tineretului timpului acel ascen- deni datorit nu numai vrâstei, vi şi căldurei cu care atât el cât şi fratele sau Grigore și chiar fiul său Alexan- dru îmbrăţişase ideile noua de regenerare a ţării. Şi pă- rintele şi fiul erau cresculi în acelaş gând şi dădeau mai 
mare încredere în izbânda luptei. 

Povestitorul cronicar al întâmplarilor anului 1848, poetul Gh. Sion în ale sale „» Suveniri Contemporane“ 
arată ca Cuzeştii au luat parte la toate scenele lupte- lor politice, iscălind dorințele partidei naţionale în în- trunirea din Martie în. casele log. C. Sturza (pg. 178). Ei erau alaiurea cu toţi capii mişcării, ca D. Rol, V. Alexandri, V. Ghica irații Roseti, (idem pg. 181). lar când Voda ordona arestarea boerilor adunaţi îa Mavro- cordat, boerii Cuzeşti au înfruntat exilul, hotărându.-li-se ca punt de extradare Galaţii. * Trecura peste Dunare: Manolachi. Costachi Epureauu, Alecu Roznovanu, . cei 3 îrați Roseteşti, Zah. Moldovanu, Nec. Catargi, D. Fili- pescul, A.. Moruzi pictorel, loan. Cuza postelnicul tatal Alecu Cuza fiul (idem pg. 191; vezi C. Colescu-Vartie, „zile revoluţionare“ 1848 pg. 115, 125), | „In cursul anului 1848 loan Cuza postelai:ul muri, căci în 5 Ghenar 1849 proprietarul Maălaeșştilor, Iancu Cos- iachi Negel, scrie postelnicesei Soliana Cuza în afaceri de moşii, Malaeştii find în hotar vecin despre ameazăzi ŞI apus cu Bărboşii (pg. 85) e : 37) In lista boerilor din Moldova întocmită după ce- vere încă din 1830 a vițeprezidentului divanului general Mircovici găsim trezut în clasa I pe post. Joan Cuza cu caftan de Spaiar, între 83 boeri de clasa întăia; pe aga lordachi Cuza şi spatar Gr. Cuza între cei 200 de boeri de clasa II. pe stolnic M. Cuza între cei 584 boeri de clasa III; de clasa a 4-a erau numai 4 boeri. In izvodul de scutelniei pe anul 1833, pentru care se cuvine a se slobozi din vislierie banii despăgubirei
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hotărâte vedem că în numărul mare de .boeri, cari al-. 
cătuiuu statul politic întrau 1203 fete, din care 6 Epis- 
copi, 6 Beizadele, 4 domnite, 378 cucoane văduve și 
309 boeri ; dintre aceştia 47171 erau fără moşii și aveau 
peste tot 25127 scutelnici. pentru cari primeau de la 
visterie ca despăgubire 217308. lei pe triminie. In lis- 
tele acele vedem figurind următorii Cuzeşti: : 

| lon Cuza postelnic cu pitac gospod, cu 80 scutel- 
nici primind de la vistierie 1920 lei. pe. an, a 6 lei de 
scutelnic pe triminie, avind moșie. , = | 
_ Aga Iordachi Cuza cu 40 scutelnici primind de la. 
vistierie 960 lei pe an. - : 

" Spatar Grigore Cuza cu 40 scutelnici primind de 
da vistierie tot 960 lei pe an. | 

Stolnie Mihai Cuza eu 12.scutelnici, primind de la 
wistierie:9288 la. E 

Hătmăneasa Ralu Cuza cu 40 seutelnici primind de 
la vistierie: 960 lei pe an. | | 

Casa postelnicului Gh: Cuza cu 40 scutelnici pri- 
mind de le vislierie 960 lei. In 183% Martie 18 se rân- 

<dueşte a se trece casa post. Gh. Cuza intre cei fără 

moşie, urmând a primi câte 60 lei de scutelnic pe an 

în loe de 24, adica 2400 lei pe an (An. parl.. IV, 343). 

 Caminăreasa Safta Cuza cu 10. seutelnici primind. 

240 lei. -. E e 
“Casa pitarului loan Cuza cu 3 -scutelnici pentru 

care primia 180 lei pe an, a 15 lei de scutelnic pean 

neavînd moşie (An. parl. II, 2, 235). , | 

38) Grigore N. Cuza vornic. Pe cât de interesanta e. 

figura lui Gr. Cuza, pe atâta ne lipsesc datele despre 
el, întru cât partea sa în mişcarea de regenerare a ță- 
rei a fost pe cât de covârşitoare pe atât de modesta. 

"Gr. Cuza fu cel mai mic copil: a lui. Neculai Cuza. 

căminar, Sa nascut cătră 1800, întru cât vedem ca la 

rafuiala socotelilor dintre fraţi şi surori, în 1814, Grigore 
Cuza era elev la şcoală la Iaşi, și sub privigherea fra- 

telui său Varlaam Cuza, care a rădicat treplele, biseri- 
-ceşti pănă la arhiereu şi egumen, al Sf. Spiridon, cu 
titlul de Sardeon. Fratele său Varlaam - Cuza reprezintă 
pe Grigore Cuza şi pe surorile sale maici de la Varatec, 

ca vechil în daraverile baâneşti ale fraților, cedând
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moşia Bărboşii fratelui lor Ioniţă Cuza, ei mulțumindu-se- 
cu partea oferita în bani, câte 10000 lei de frate. 

Grigore Cuza a trăit în tinereță pe lângă fratele 
său Varlaam: probabil că a învăţat carte în şcoala de 
la Mitropolie, dar nu aşa multă, căci contemporanii ne 
spun că nu avea multă școală, dar era foarte cetit. şi 
cu dor de a se ispiti din cărţi. | a 

Rolul politie jucat de moşii lui, Arghire Cuza ban şi Gheorghe Cuza vornicul, în mişcarea lui 1821 Şi pu- 
nerea: în scaun a lui lonită Sturza ; atenția de cari s'au bucurat aceşti 2 Cuzeşti sub domnia lui Ioniţa Sturza a fost un fericit prilej pentru a se ridica în vaza ad: ministrativă nepoţii lor de frate: Gh. N. Cuza ban, lon N. Cuza postelnic şi Gr. N. Cuza vornic. Dacă la aceasta unim şi vaza bisericească a fratelui lor Varlaan» Cuza Sardeon, ne vom explica de ce cu anul 1830 se- trece vaza politică a Cuzeştilor de la ramura Vasluiana: la cea Fălciană, întru cât căminarul Nec. Cuza a avut 4 feciori, toți în vaza politică. - 

Şi Grigore Cuza a fost ispravnic de tinut, când la Vaslui când la Fălciu, şi anul 1832 îl găseşte ca ispras: DIC, candidat la scaunul. de deputat al Vasluiului. Spatarul Grigoraş Cuza a fost ales deputat în a-. dunarea obşteasca în legislatura întăia la 1832, cum: cetim în actele biuroului electoral, Alegatori la Vaslui. erau 23 boeri, dintre care găsim pe stolnic M. Cuza, aga iordachi Cuza și spatar Gr. Cuza, aceștia trei fi= gurând între candidaţii din care: avea a se alege depu- tatul. Alegerea s'a făcut la. 19 Noembrie 1832, Şi de și: Gr. Cuza spatar era la laşi, el a întrunit majoritatea. glasurilor, cum reiese din adresa biuroului electoral „să: se cheme pe dlui Spatar Gr. Cuza de departament spre a i se da hartia alegerii“, caci „deputatul ales se află: la laşi, sa se trimeata titlul dat deputatului cu iscali- turile intregimei sesiei şi a secrelarilor ei ca -să i se. dea acolo“ (Anal. pari, III, b. 120).. 
Grigore Cuza n'a avut copii de şi în socotelele bu-- getare, ale anului 1835 se vede că el intretina în scoala 2 copii, probabil pe cei 2 copii ai lui Iordachi Cuza; pentru cari videm că datoreşte 1400 lei casei Scoalelor: până la 1 Iunie 1835, cari s'au incăreat ca rămăşiţă de-
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încasat în sama şcolilor pe 1837, samă pe care Gh. 
Cuza spatarul o iscălește ca deputat şi membru in co- 
misia de luarea socotelilor statului: .,1400 lei d-lui - 
spatar Grigore Cuza pentru 2 copii pe 6 luni până la 

1 lunie 1835* (Anal. parl. VIII, 790, 838). Ela ţinut 
în căsătorie pe Maria Stavru. Așa în 1837 Mai 98,Gr, 
Cuza era la Vaslui „cu prilejul venirei cc. Grigore Cuza 
la Vaslui în trecerea Mariei sale lui Vodă“ (N. lorga 
Doc, VI, 121). | 

In a doua legislatură spatarul Grigore Cuza n'a 
«ai fost ales deputat al Vasluiului, în. locul lui alegân- 
du-se aga Grigore Racoviţă. Se pomeneşte însă de Gri- 

gore Cuza în Anexa litera K (Anal. parl. VIII, 545)că 

find ales membru în comisia obşteștei hotărâturi, în 

sesia lui 1836, n'a putut funcţiona, punându-se în !ocu-i 

log. C. Conachi, de oarece spatarul Grigore Cuza se 

află în slujbă afara la tinuturi. - N 

In a treia legislatură de la 1843 — 1848 Grigore 

Cuza spatarul e reales deputat al ținutului Vasluiului, 

așa ca mişcarea de la 1848 îl găseşte deputat. 

Activitatea lui ca deputat în 2 legislaturi ale adu- 

bărei obștești n'a putut fi cu nimic deosebita, caci fiind per- 

Soană administrativa ca şi fratele său [loan Cuza postel- 

dicul, ei iau parte cu votul Jor la formarea majorităților 

apărînd proectele guvernului şi rare ori amendându- e. 

În anul 1848 Grigore Cuza avu un rol precumpă- 
nitor. Ca reprezentant al generatiei lui 1830elera pen- 

tru tineretul lui 1848 bătrinul demn de incredere, 

care însufletit de duhul timpurilor nouă, ştiu să imbrace 
în f chi iratiuni nouă. | , 

e eg Citare Cuza era trecut de 50 de at 
0m cărunt, cu port vechiu boeresc, cu antereu, cu briu 

şi cu şlie în cap la zile mari. Duhul nou de Pe DU 
politica schimbase sufletul lui Grigore „Cuza al cu 

se grăbise a se boniurarisi, ea tinerii limpu li dei i 
Câl arata că şi sub antereu și ișlie pot încolii 1de SI 

aspiratiuni nouă, cu atâta putea el chizeşlui succes 
noilor indrumaări ale țărei. a 

Ş Grigore Cura prezidă întrunirea boerilor de proles: 
tare cătra domuul M. Sturza Voda, intrunit» alui 

hotel de Petersburg în apropiate !
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hotel Victoria mai apoi, iar“azi casele cumpărate pen» 
tru Seminariul Veniamin Costachi. De aceia pe lista de 
proscrişi ai lui M. Sturza fu pus în primul loc Gr. 
Cuza. - Povestitorul ocular al acestor evenimente, Gh. 
Sion poetul, ne spune că „curagiosul ÎIngă, arnâutul lui 
Beizade Grigore Sturza, călca şi casa bâtrînului Grigore 
Cuza, căruia îi luă n mulțime de arme, dar nu cuteză 
a-l aresta, caci bâtrânul îl ameninţă cu un pistol, ce-b 
ținea gata de foc“ (Suveniri Contemporane pg. 191). Pro- 
babil că pe acea vreme Gr. Cza avea case în strada 
Saulescu în rând cu casa pah. Gh. Săulescu, azi pro- 
prietatea moștenitorilor săi Dimitriu şi i.eca, nepoti. 

__ Domnia lui Gr. Alex. Ghica Voda rasplăti pe Gr. 
Cusa, căci îl găsim: ministru la departamentul bisericesc, 
in care calitate iscaleşte hrisovul domnului Ghica Vodă 
pentru întemeierea institutului Grigoriau în: 1852 (Man. 
adin. II, 569). 

Gr, Cuza fu numit ministru în 1850 Sept. 4, cum 
cetim în ziarul Zimbrul. „După demisia data de d-lui N.D. 
Ghica, Inălţimea sa principele domnitor a binevoit a 
chiema pe d-lui Grigore Cuza la ministerul averilor bi- 
sericeşti şi al Instrucțiunii Publice“ (Zimbru! No. 19 
Sept. 4, an. 1850) N. D. Ghica demisionase de la 28 
August. 

La ministerul Cultelor Gr. Cuza gasi puse pe cale 
de aplicare mari reforme. Se rânduise de fostul ministru 
de Culte N. D. Ghica o comisiune şcolară compusă din V. 
Alexandri spatar, Gh. Cuciureanu postelnic, Lascar Ro- 
seti agă, prinţul N. Sutu, care era şi ministru de justi- 
tie, N. Ghica agă, C. Hurmuzachi ca secretar şi Pelre 
Cazimir, directorul ministerului. Comisia lucra de la 11 
April 1850—1 lulie acelasi an (Zimbrul 1850, No. 67). 

Director al ministerului era P. Cazimir, doctor în 
filosofie şi legi. Dupa convenţia de la Balta-Liman, 
orgavizâudu-se în locul adunării obşteşti divanul gene- 
ral, cea întaiu grijă fu de a da o nouă organizare în- vătămîntului. Sufletul comisiei randuite pentru - cerceta- rea stării învătămintului cum şi pentru organizarea lui fusese P. Cazimir. Moartea cruda îl răpi în 19 Septem. 1850, adică în luna întăia a ministerului lui Grig. Cuza. - La direclorat fu numit Gr. Cerchez în 26 Oct. 1850
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(Zimbrul No. 24 1850; Gazeta de Moldova 1850 Oct. 5). 
Noul ministru asistă în persoană la solemnitatea des- 
chiderei şcolilor din laşi în ziua de 11 Sept. 1850. 
(Zimbrul No. 21). Aceiași atenţie o făcu și în anii ur- 
mători. a 

Prin noua lege se înființară internatul şcoalei cen: 
irale de fete, cu bursiere şi solvente, pentru care lucru 
se cumpărară casele post. I. Ghica din sir. Muzelor, unde 
a stat păna la mutarea ei în noul local de astăzi. Primul 
director al internatului fu rînduit T. Stamati ; iar pentru 

bunul wmers-al institutului de fete ministrul Gr. Cuza îl 

puse sub patronajul unei societăţi de doamne din inalta 

aristrocrație, ca principesa Maria Sutu, Maria Cauta- 

cuzino şi Ruxanda Roznovanu (Zimbru 1851 No. 83). 

Legiuirea lui Gr. Ghica Vodă cuprinde întreg învă: 
țâmintul de toate gradele. Jos ereia învaţămintul primar 

vural; de o cam dată se înfiinţară 63 şcoli săteşti câte 

una de fie-care plasă, urmând-a se înființa apoi pe la 

sate şi pe moșiile mănăstirești. Se fixară programele. 

Pentru a se înlesni suirea treptelor învățămintului la 

elevii silitori se hotăriră a se alege câte 2 elevi pe fie- 

care an prin concurs şi a se pune interni la şcolile din 

oraş—cele de la tară aveau ani; şi apoi vor fi bursieri 

la internatul din laşi!). Se înfiinţară şcoli primare ur: 

bane prin toate târgurile şi târguşoarele cu un pro- 

gram fixat. , , 

Pentru întăia oară se legiferează chipul recrutarii 

eorpului didactie primar ; în aces scop pentru pregatirea 

corpului didactice se înființează la şcoala pedagogică de 

fete, un curs 'de 2 ani'de pedagogie. Asemenea și pentru 

băeţi- se dispune înființarea unui internat îa laşi punîn- 

du-se bazele şeoalei Vasiliane pe lângă școala primară 

din Trei-Erarhi. , , 

Scolile secundare se înmulțesc; se creiază şcoli re- 

ale, gimnazii ; se fixează programele. Se Organi zază 

cursul superior al învățăturilor Universitare “cu 4 fa- 

1) Foştii bursieri în Academia Mihaileană pe vremea ministrului Gr 

a ii i u 

Cuza spitar ne spun Ce ministrul CU asa cd ee mâncării vînaturi 
al internatului, că înlesnia masă elevilor, trimeţind de ae Aneâr » vînatar 

şi altele, iar pe elevii eminenti îi ua Duminicile şi serbător a lui, 

de şi era ministru. . |
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cultaţi, aşa că legea de la 1551 a pus temelia de fapt 
a Universităţii de laşi, creiata de drept abia în 1860. 
(Man. adm. II, 304-—339). 

In acest timp el ocupa un apartament -din casele 
din fața bisericei Trei-Erarhi, rândul al 2-lea unde era 
ministerul de Culte. In partea din a stânga turnului și 
casele din interiorul ogrăzei erau aşezate şcoala pri. 
mară şi internatul Vasilian. Actuala şcoala primară 
Trei-Erarhi e aşezată pe locul hanului Turcesc i). 

Limba de predare fu 1. română, aşa că tâiă din 
rădăcină răul căşunat învătamintului de M. Sturza prin 
omul lui de şcoala, Malgouverne. | 

La toata această operă de primenire școlară prezida 
ministrul Grigore Cuza; aşa ca el şi-a legat numele de 
cele mai frumoase fapte în invătămintul publie al Mol: 
dovei. | 

Pentru marele merile ale activității sale fu decorat 
în 1851 Fevr. cu ordinul Nişam Eflihar (Zimbrul No. 
16, pe 1851). 

Tot sub ministerul lui Gr. Cuza se regulează lici- 
taţia averilor mănăstirești Şi în perioada din 1851 se 
urcă veniturile de la 92505 galbeni la 173,326 galbeni. 

Gr. Cuza avea ca membri în consiliul şcolar pe Gh. Saulescu, L[. Patriciu, 1. Lazarini, D. Pop şi D. 
Stoica. In 1852 lanuar 5 Săulescu dându-și demisia, 
Gr. Cuza numi pe Aug. Treb. Laurian „fostul profesor 
de filosofie şi istorie în tara românească“ si-l chemă 
de la Viena cu 12000 lei pe an salariu. Laurian veni 
în laşi. lua poslul în primire; îsi alese de profesori pe Nec. Ionescu şi D. Chinezul ȘI puse învățămîntul pe cale de progres. In acest timp se incepu publicarea Croni- cei lui Şincai. 

In 1854 April ministru de Culie era P. Mavrogheni. 
In divanul adhoc nu-l vedem pe Gr. Cuza figurând în- ire deputați. In frămintarile pentru Unire îl vedem însă pe Grigore Cuza vornicul luând o parle acliva împreună cu toti boerii unioniști; aşa Iscălește la 23 Febr. 1856 pe- 

  

„1 ur. Cuza fiind stăpin al moşiei Gherghelăului de la Vaslui er: vecin cu Teleman, după a cărui moarte el deveni epitropul co iile i U. Teleman maior, "Iorgu 'Teleman General şi sora lor Elis 19 OI ani epitrop Gr. Cuza îngriji de creşterea fraților Teleman și d. | ia a (a general mi-a povestit tot ce ştie de Gr. Cuza spătarul, căci Biz e.emun Academic, în fie-care serbătoare era în casa lui Gr. Cuza la Trei fată * * “Jul d .
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tiția dată lui Gr. A. Ghica Vodă (D. A. Sturza „Diva- 

nurite adhoc Ii, pg. 5). Nu e ales în comitetul dirigui- 

tor al Unirei, compus din 1î persoane (idem Ii, 13). 

Gr. Cuza mai iscaleşte şi el petiția adresala marilor pu- 

teri în 19 Febr. 1857, alaturea de toti boerii. Unionişti, 

în numar de 86 inşi (idem III, 15). La 1 Martie iscă- 

lește o altă petitie câtra consulii puterilor streine din 

iaşi (idem III, 19). O alta petiție o semnează boerii. 

Unionişti în 34 Mart 1657 (idem III, 63). ln 4 Maiu 

Grigore Cuza vornic iscăleşte şi el marea petiție  adre- 

sata de Unioniştii din Moldova comisiunei Europene, ce 

lucra la Bucureşti (idem III, 123). | 

Sub domnia. nepolului său Alexandru I. Cuza, 

pe Gr. Cuza îl vedem figurâna în diferite Camere, luând 

euzintul în diferite chestiuni. Aşa în chestia împroprie- 

tărirei tăranilor Gr. Cuza împartăşia idei cu totul deo- 

sebite. El era partizan al majoratului, pentru a imple- 

deca pulverizarea proprietății, cum eră obiceiul răzeşese. 

Revenind asupra acestei idei, el se declară partizanul 

împroprietărirei nu individuale, ci trecerea pamântului 

din mâna proprietarului în cea a comunei, tocmai cum 

azi sa facut cu izlazurile comunale. „Eu de şi mă în; 

chin, dar tot aşi fi de socotință a face 0 cercare ŞI 

renuntind la maiorat, mentiv numai că paunîntul ce se 

“a ceda, să fie proprietate a „eomunelor | nealienabiie, 

împărțitor dupa trebuinti numai între: locuitorii fiecărei 

comune.“ Clacașii n'a gasit aparator mal convins ca 

“Gr. Cuza în parlamentul. din 1862. Batrânul parlamen- 

tar si fost ministru de Culte, cu portul lui batrânese, 

cu experienţa lui de viată, cu cunoştinta lui de oameni 

Şi lucruri, cu autoritatea te dadea lunga lui Ce 
politica, aduse la tribuna parlamentului. toată chestia 

clacaşilor întreagă sub toate fețele sale istorice: 

- i e itia reglementară nici cu acea 

„după „Domnilor, nici tau va avea cetățeni pe această nu- 

proieciu ; lasă a sătenilor clăcași, car! sint braţul 

: i puterniei clasă *. ta das gi 

merotații prin urmare la ori ce întâmplare desastroasă ei nu 

» ) | , atriei române, din contra la cea jin- 

tai MA intectcă de sotie E maneipa ei înşii pe sine... Aşa dar 

ci ocotest că chiar în interesul proprietarilor de pâmânt este 

socotesi tari pe aceşti frati compatrioți pe întreg pămân- 

2 otoprutr pe rest cat art iara înc 
At]
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rescul. Improprietărirea să se facă însă prin îndemnizarea: ace- lora ce vor ceda pământul după o  conştiincioasă evaluare a muncii boereseului sau a clăcii, calculat pe zece ani, iar plata să se procure din darea capitaţiei ce se adună de la sătenii clăcaşi şi dia: impozitul fonciar, ce urmează 'a plăti şi ei-îndată ce se vor improprietări, destinându-se aceste. dări pe un timp numai întru despăgubirea proprietarilor, care se va face pe rând prin tragerea la sorţi după modul întrebuințat pentru elibera- rea foștilor sclavi ţigani. Prin astă măsură răscumpărându-se munca boerescului sau a clăcii pentru pământul asupra căruia sătenii clăcași au drit de posesie seculară şi fără termen, drept care în partea de dincolo de Milcov, pare-mi-se ca şi în aceasta de dincoace, se întinde până la 3/s din fiecare moşie, să se dea acel pământ în deplină şi de veci proprietate acelora câți se găsesc astăzi lucrând boerescul... 
Atunci numai Şi Statul va avea numeroşi, puternici -şi de- votaţi apărători şi în contra. desordinelor în lăuntru şi în contra încălcărilor din afară ; iar proprietarii de pământ nu ar mai fi in bănuială ca asupritori din pariea cultivatorilor, nici expuşi la felurite: critice din partea streinilor şi încriminați că în pri- vinţa sătenilor ar menține regimul feudal, condemnat pretutin- deni de lume civilizată. Urmeaza dar speranța că nici statul nici proprietarii de pământ nu se vor refuza a face 0 compen- saţie sătenilor clacaşi binemeritaţi, împroprietărindu-i pe pă- Hiântul ce poseda, înduioşindu-se în privirea suferințelor lor şi a păsurilur de tot felul, care dateuză de secule, căci în trecut nu- măi! divşii plăteau birul şi banii zisi dincolo de Milcov a răsu- rilor alocaţi pentru apuntamentele tuturor: funcţionarilor guver- nului, când proprietarii . de pământ, cari -erau totdeauna şi boeri, nu numai că nu contribuiau, dar încă aveau şi seutelnici, breslaşi şi posluşnici, după privilegiul ce căpătase de la domnii din Fanar. | 

| Ei numai aprovizionau fâră nici o plată capanu adică gră- bariul Împărăției otomane şi tarsanaoa cu zaharele, -oi de mumba€ şi lemnării pentru construiri de nave: pe care toate le transporta tot prin corvee pe !a schelele de pe malul Dunării... "Fi, sătenii clacaşi, făceau adeseori tot prin otye&2 şi re- parațiile cerute pe la cetăţile de pe malul Dunării şi a Nistru- lui; cu care merhemeplii (graţioşii) padişahi otomani ne blocase ca să ne menție în supunere... - |: - i i Tot &, clăcaşii, întrețineau şi poştele şi le aprovizionau cu fân şi orz din care în mare parte se specula de cătră, antrepe= norii poştelor, care de mai multe ori era un curtezan fanariot. Asemenea aprovizionau şi grajdiul domnesc, din care se chiver. nisiau mai mulţi curtezani tot de la Fanar cu ranguri boereşti de comis mare, comis al doilea, al treilea şi comişi mai „mici, speculând furagiul. EI SE - Ei au suferit la invasia turcească de la 1821, nuleinq e prădâtorii Eniceri cu cărnuri. de berbeci, unt, caşcaval şi miere,
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cari pe lâugă alte barbarii le-au violat soțiile, fetele şi băetii.. 

Ei au transportat Ja invasia de la 1828 prin corvă amuni- 

țiile şi apruviziansele pe la staţii şi etapuri pănă la malurile Du- 

nării, uneori încă şi peste Dunăre, ale armiei de invasie, cu: 

dobitoacele lor, şi în lipsă iau înjunghiat ei însuşi pe alocuri,. 

precum eu însumi am fost martur ocular. Drumul era jalonat cu- 

cadavrele vitelor sătenilor clăcași, iar nu cu a proprietarilor. 

Ei şi după introducerea regulamentuiui orgânic au contri- - 

buit cu darea capitaţiei a retribui pe toți functionarii guvernu- 

lui—eari pentru dânşii prea puțin funcționează şi mai totdeauna 

in a lor pagubă—precum. şi in a plăti haraciul cătră Inalta. 

Poartă, iar boerii proprietari, nu numai că sau eeseptat, dar: 

încă pe lângă slujbaşi volnici sau zecelnici scutiţi de dare 

şi-au asigurat şi osu bvenţie viajeră, care se întinde în parte şi. 

la văduvele dumnealor şi la fii sub denumire de indemnizatie 

penlru dritul de scutelnici sau posluşnici—de care subveniie 

nu voiu denega că niă împărtăşesc şi eu regulat în toi anut: 

cu mare plăcere ca toţi boerii cattanlii. ÎN 

In fine aceşti săteni clăcaşi av suferit zăduhul zilei şi ră-- 

ceala nopţii, muncind cu soțiile şi cu copiii lor pentru stat şi 

în câtva şi pentru proprietari, la a căror indulgență şi dreptate 

au căpătat titluri de recomandaţie necontestahile, cari se spri-- 

jină pe art. 46 din convenţie.“ | , 

(D. Gh. Valentineanu. Interpelările deputatului Gr. Cuza,. 

Buc, 1862 pg. 28 seq)). | 

In Camera de după statut, aleasă în toamna lui 1864. 

Gr. Cuza îl vedem reales deputat al orașului Vaslui. 

Camera ca atentie catră Gr. Cuza, că era cel mai de 

samă din bătrinii parlamentari, il alege vicepreşedinte - 

cu 100 voturi, demnitate la care el dezistăa din cauza 

bătrineţelor şi a boalei. Gr. Cuza moare la 1869,-şi e- 

îngropat la Gherghelău, moşie după sotie, 1ar osemintele - 

lui au fost apoi aduse la. Ruginoasa alaturea. cu ale ne-- 

potului său Alexandru [. Cuza Vodă. 

39) Urmaşii lui, lon Nec. Cuza „postelnicul. Din: 

cei trei copii ai lui lon “Cuza, cel mai mare Dumitru 

a murit în mod năprasnic, în urma unei căderi de pe 

cal tocmai! în faţa caselor de la Bărboşi; iar cu alege: - 

rea de domn a lui Alexandru lean Cuza Voda istoria 

persoanei lui Cuza Vodă se confunda cu istoria neamului. 

romănese pe timpul de 7 apide zile cât a domnit şi a cărui 

povestire a seris'o ca martur contemporan D. Bolintineanu, . 

iar ca istorie în mod desăvirşit d.AÂ.D. Xenopol. 

40) Incheere. Mih. Cogălniceanu în frumoasa sa 

cuvântare de urare, ce a ținut Ia alegerea de domn a.



UUI VAL 

f-olonelului Alex. Cuza în ziua de 5 Ianuarie 1859 azis că la legi nouă, oameni noi trebuesc. | 
Cuzeştii nu sint nume nouă în istoria politică u Moldovei. Ei apar în jumătatea a 2-a a seel, al XVII; “dau doi mari spatari în secl. al XVIII, pe Du mitraşco Cuza şi pe loniță Cuza carora la amindoi li se tae ca- ipul pentru vini politice, iar în învălmăşagul luptelor pentru domniile pământene vedem alți 2 Cuzeşti, pe "Gheorghe şi Arghire Cuza că luptă pentru izbânda ide- ilor noua. 
Sub regulamentul organic alţi 2 Cuzeşti apar în “luptele politice: fraţii lon şi Grigore Cuza, din care a- cest din urmă e o figură pe cât de originala pe atât “de interesantă. Daca contemporanul său mai batrin cu "O generație, logofătul C. Conachi, ştiuse a închega în cu. vinte vechi idei noua, proslăvind frumuseta limbii stra- îmoşeşti, Gr. Cuza vornicul (u boerul deputat de 4 ori zi ministru odată, care ştiu să îmbrace în haine vechi supt işlic şi giubef ideile nouă ale timpului pentru a sluji de cel mai lipic reprezentant al bueiimei de tară în lupta cu boerimea de slujbe pentru triumtul ide- slor nouă. . 
Cu aşa iuaiutași vrednici şi jertfiți pentru tară, cu aşa pirinti, moşi, veri şi. alte rude dornice de luptă; tinărul Alex. Cuza supse de la toţi aceştia acea fire de lealitate şi neatârnare, ea izbuli a-şi alrage usupră-i pri- virile țării când cu demisia din parealabia Galaţilor şi a stringe asupră-i unanimitatea voturilor lu vicepreșe- dinţia Camerei eleclive, ca apoi aceiaşi unanimitate să-l aleagă şi de Domn al Moldovei, iar mai apoi şi al Mun. temei. 

E în cartea neamului acea taiuă, care invaluie viata “cârmuilorilor ei, ca putem ceti în trecutul familei Cuza tmâva lui D-zeu, care a sortit a scoate di: aceasta fa- -«nilie pe cel mai popular şi mai sfânt domn în ochii :uorodului, pe Alexandru Joan 1 Cuza. Vodă.



  ———— 

ADAOSE și INDREPTĂRI 

pg. XVII rândul 12 în loc de $ 9 sa se celească $ 10. 

pg. XXII, rândul 9, în loc de $ 10 să se citească $ II. 

pg. XXIV „ 31, » Ş ii » » Ş 12. 

pg. XXVIII, să se adaoge la finele notei : „care se găseşte: 

tradus in româneşte de Apostol Sgrof pentru susținerea unui 

proces la Piatra, în Buciumul Român vol. Il pg. 534% seq. 

pg. XXXI, seq. în loc de $ 12—33,sa se citească $ 13—-84. 

pe. KCVII lupă rândul 26 să se adauge: In statislica 

vecke a moşiilor din Moldova din 1840 publicată în Buciumul 

Român vol. 1 pg. î87 cetim acestea de Bârboşi: Bărboşii la 

țin. Fâleiului, ocol Mijlocului, moşie a dsale post. loan Cuza; 

are sat cu o bisetică, 3 preuti, un diacon, 2 dascali, un privi- 

legiat, 3 mazili, 9  evolnici, 8 văduve, 22 slujbaşi volnici, 2 va- 

taji; pe lângă moşiile Mălăeşti, Oţeleni şi altele ; cu un vumăr 

de 98 locuitori. | 

pe. CLXXI, după rândul 18 să se adauge! Cronicarul 

grec N. Chiparisa vorbind de evenimentele din 1716 cu căpila- 

nul Frenţa aminteşte de uneltirile lui Miron şi Velişco Cuza. 

iar intre Moldoveni, câți erau cu nărav rău fugiau la ei; 

de asemenea şi unii dintre boeri precum Ceaur, Miron, Velişco, 

Conţeseul şi alţii asemenea acestora, oameni răi şi petreboici, 

cari dorind sfărmarea patriei lor, sperând a se scăpa cu aceasla 

de datoriile lor, arătau vrăjmaşului modul de a invada (C. Erhi- 

ceanv, Cronicarii greci, Buc. 1890 pg. 66). | - 

„tv 85 pop dăvov îi aaispozat Epoie 20S iti TPS, 

40 avec m6v dp / vo, ATA 5 mtandpos, îi AoovrSs î Bai, 7 

Komtesaohos. pai ata
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lar mai departe scrie (0. c. p. 69) „La 13 lanuarie a ple- cat pre. Inalţatul Domn, luând şi pre Tatari împreună şi s'a dus la zisa cetate Neamţul, dar întăiul dintre talhari Veliscu „us 6 apâtos rây umobaroy Behozos* cu ajutorul trădătorului “luda scăpind cu cițiva, curind a alergat la cetate şi le-a referit „cele întîmplate.* 

Ps. CLĂXXXV rândul 9 în loc de Zamfira Bastachi să se citească Zamfira Costachi » 1ândul [1 în loc de Paraschiva Grădinescu să se cetească Ghidinnescu. 
pg: CCVIII rândul 1$ în loc de 1806 să se citeuseă 1803. » la notă să se adaoge „şi jupăneasa dumi- sale Nastasiica 
pg. CCXXII, după rândul 20 si se adauge:  Bârzeştii şi * Dobroslaveșştii la țin. Vaslui, ocolul Stemoicului moşie a casei Tăposat C, Vârnav zestre de pe cucoana dsale Catinca născută Cuza, Are sat cu o biserică 2 oreuți, 2 dascali, 2 priviligiati, 6 mazili, 4 căpătieri, 5 nevolnici, 16 slujbaşi volnici, | vatav, 2 „Jidovi, pe lângă moşiile Mitocurile, Oşăști şi Canţilăreşti şi cu un număr de 66 locuitori (Buc. Român 1, 926). 

Pg. CCXĂV, după rândul 23 să se adauge :. „ln jalnica tragodie scrisă de Vornicul Alex. Beldiman ni se spune de rolul ce a jucat Iorgu Cuza post, in vremea căimăcămiei lui Stefan Vogoride, care chemă îutre alți boeri şi pe pust. Gh; Cuza și "la virit în divan „Postelnicul Iorgu Cuza el mai intăiu a trecut, ŞI după el câțiva alții, mult zabavă nau făcut (Let. “Il? 391, "Vers 2398); iar mai jos: o 
a | „Postelnicul Gheorghe: Cuza al agiei epislat Se orândueşte vornic, n'a vroit, mult s'a luptal» | Nu. vrea :să lese: agia, Brăescul a biruit (Let, III2 39 „Vers. 2451—9453). | 

-P&. CCLV, rând 12, Surete şi /avoade, colecţie Wmanus-: “criptă în XXV volume. Fiind că în cursul lucrării atit asupra -aşezărilor de pe valea Elanului, cât şi asupra familiei Cuza s'a „pomenit foarte adesa de Szreze ms. “iată câteva lămuriri asu- pra acestei colecţii. lacepută la 1899, colerţia a ajuns uzi la 25 Volume, 'afară de volumul Xi, care cuprinde 6 părţi, în care am copiat documentele aflătoare în arhiva sf. Spiridoo, în ordine 
-00 -pachete de pe la pavticulari, dia arhive publice şi private, Loeri, răzeşi şi clacaşi. Iar în vol, XXII, care cuprinde ma. terialul adunat pentru Iaşi, am' consultat pe lângă arhiva Cre- ditului Urban din laşi şi peste 200 pachete particulare, biserici. :ȘI institute publice din Iaşi. - 

Iată cuprinsul Suretelor şi Jevoadelor :



—
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Vol. Pagini,  Doc., Sel. XV,.XVI, XVII, XVIU, XIX... 
. 7134 529 : 3 "8 46:  110-300- 
II. 700 505 19 29 96: 196 949. 

VL 100 500 - 8 6. 50: 119 824 
IV. . 338 472: 3 8 49 143: 216: 
V. 1180 967 6 19 - 81 190 677 

VI. 8716 569 2 8 110 140 309 
VII. 818 116 „7 10 153 148 39%. 

VIII. 1058 639 13. . 28 3808 226. 64 . 
IX. 168 480 6 9 31 - 118 316 
X 930 lista boerilor Moldovei şi Munteniei de ia: 

1400—1866 (in vormplectare). Pentru 183 
- ani sint divanurile date în amindouă ţă: 

rile: 302 ani divanurile date pentru: Mol- 
dova şi 266 ani divanurile pentru Muntenia. 

A 85% 19 13 66 ——. roate aceste doc. sînt 
E 1028 139 aa i 139 copiate din arh. sf. Spi- 

r C 932: =]166 — — 166)ridonşi s'au publicat în 
XI. - D 874 221 152 —, -— 152 cele Sol sub pumele 

5 . e „Ispis. şi Zapise“ 

le S80 “ 153 _ 182 (restul E complectare) 

XII. 102 484 2 1 10 221 250... 

XII. 800. 442 4 20 15% 153. 14. 
XIV. 800 582  .3 96 209 146 198 

XV. 800 : 630 8 8 24 do 44. 

XVI. - 800 502 — „2 26 42 - 432 

XVII... 800 489 - 8. 7 144 210. 195. 

XVII. . 800 564 . — — 9. 103: 452. 

XLĂ. 830. 460 3 3 11. 492 404. 

„XX. 800 410... 5... 8 131 199 204... 

XXI. 800 .. 597; ...5. 11 57: 144 ati. 

XXII. 1435 cuprinde material istorie pentru /aşz; cupii, 
regeste, note din cronicari, din. secl. XIV-a 

a pănă astăzi. .. . = 

XXIHI. 1 Me aa 

XXIV. în: complectare . - 
xXx 
-pg.-25, în josul paginei să se adaoge încheerea divanului 

gospod '(Surete ms. XVIII, 237): . a: 

Peorisindu-să de: câtră noi cercetarea acestei pricini de 

elironomie între med:. Zoiţa giupăneasă:fiica paharnicului Vasile 

Adam şi între păh. Safta -giupăneasa de al doilea a: paharnicu.- 

4ui Vasile Adam în care cercetare sânt arătate : toate .pricinile 

după răspuusurile amândorora părţilor precum. am găsit cu cale: 

si cu dreptate după : pravilele întracest chip 1) toate cele din. 

izvodul de zestre:-a medelniceresei. Zoiţei care izvod este iscălit 

de tatăl său să-i implinească. 2) Ori câte lucruri se vor dovedi 

că suat rămase din averile mumei Zoiţei cum şi galbenii de la 
4ogodna cea dintâi a Zoiţei să i se dea. 3) Patru epe ce sânt
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dale med. Zoiţei de tatal său pentru care şi Pah. Salta a măr- 

turisit să nu i să poprească. Aceste toate de mai sus arătate 

" dându-se med. Zoilei nu âre să ceae nimic mai mult ; iar ne- 

dândui să aceste după hotărâre şi fiindcă şi diata răposatului 

Pah. Vasile Adam după pravilă nu poate si uibă tărie, devre- 

me că nu este încredinţată şi cu iscăliturile altora străini pe 

hotărărea pravilei mai vârtos că însuşi gineri-său pitarul Necu- 
lai Cuze au mărturisit că diata sau făcut de răposatul aproape 

la darea sufletului când era amefit de moarte drept aceea iaste 

cu cale să se facă sinistora. puindu-să la mijloc atât zestrele ce 
au luat medelnicereasa Zoiţa şi sorăsa Nastasiiea din trale tatălui 

tor cât şi-toate celelalte averi ale lui ce var fi rămrs şi să se 

împărţească drept în 3 părţi, din care 2 părţi să ia uumilele 

surori, şi o parte pâhărniceasa Safta giupăneasa de al doilea a 
răposatului Vasile Adam și aşu să se inchee şi să ia sfârşii 
această pricină. 1779 lunie 6. 

Gavril Mitropolit Moldaviei | 
Vasile Razu vel logofat - 

pg. 58, rândul 4 jos să se adaoge: Geprhe ackapoBă 

prezideutul divanului Cnejiei Moldovei, 13, No. 32. 
pg. 12, rândul 5 în loc de Grigore K(usa) ban, să se ce- 

tească Krupenski ban. | 
pg. 180 după rindul 19 să se adaoge: „Pah. C. Sion în 

Arhondologia Moldovei vorbind de familia Cuza zice următoa- 
rele despre C. Cuza, socrul Măcărescului: „Mai sint Cuzeşti la 
Şotrăvești, ținutul Vasluiului, mai săraci ; mai sint şi prin alte 
sate 1ăzeşi, mai priveligiaţi, alţii mazili ; din aceia unul Con- 
stantin învăţind meşteşugul şlicăriei s'au aşezat în laşi, în ma- 
halava Feredeelor şi dugheana de lucrat şlice o avea în ulița 
sf. Gheorghe, poreclită a lui Lozonski, care au dat zestre fiicer 
sale Profira, ce o ţine acum căminarul Măcărescul; .... . şi 
toți aceşti sint urmaşi din clucerul Toderaşco Cuza şi sint un 
neam cu Cuzeștii. 

Ceia ce spune pah. C. Sion în Arhondologie se verifică 
prin acle. Ia hărtiile caselor Chiriţa din Iaşi, luate zestre de lu: 
socrul său căminarul |. Măcărescu, ginerele lui C Cuza se spune 
că în 1814 Febr. 12 Costantin fiul protopopului Enacbi cere să 
i se vâuză prin mezat casele sale ce vin pe „uliţa ce merge 
în jos la feredee“ după hotarnica lui Vasile Bucur vornic de: 
poartă ; preţul cel mai bun Va dat negufitorul Costantin Cuza, 
13550 lei. lată descrierea acareturilor cumpărate de C. Cuza : 
„0 crâşmă veche cu odaea ei de gios, cerdac din faţă, grădina, 
pivniţă de piatră 32 st. gărliciul 2 st. 3 palme argeaua, 1 st. 
6 palme lărgime, 3 st. altă argea, 2 st. 7 palme o hrubă, 2st. 
5 palme altă hrubă; deasupra 4 dughene. Locul avea, faţa la, 
uliţă 24 st. lungime, 24 st. 4 palme fundul, 6 st. 2 palme la-- 
tul in joa spre sf. Gheorghe Lozonschi şi Il st. latul despre: 
răsărit nord. , . 

Upind aceste arălări ale unui contemporan cu spusele:
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din familie că acel C. Cuza a fost fiul lui Silion Cuza, care a 
avut 9 frați şi surori, am schimbat cele zise mai sus la pag... 
în Arborele genealogic. punind pe Silion Cuza ca fiu a lui Cos- 

tantin Cuza descedinte din Toderaşco Cuza de la Sofrăneşti. 
el. fiind singurul Cuza, care a avut 8 copii. Ă 

pg. 190, răndul 30 în loc de Joniză Hobit să se cetească 

Ioniţă Nohil. - | 

pg. 197, la răndul 7 să se adaoge : „recte 17210 după 

cum reiese din doc. adus la pg. 215 răndul 25, „o danie din 

leat 7210 de la un Stratul Cărăuşul.“ 

pg. 225 la rândul 5 jos să se adauge: „Postelnicul Mano- 

lachi Drăghici în „Istoria Moldovei pe 500 ani“ vol. II, p. 197, 

vorbind de divanul căimăcanului Stef. Vogoridi din 1821 luna 

Iunie zice: „după aceasta a numit pe veliţii boeri în slujbe 

orecum se abişnuia mai înainte, însă fâră caftan, rânduind pe 

Ioniță Sturza log. mare, pe Alecu Beldiman cu Ioan Tăutul 

Iordache Râşcanul si Gheorghe Cuza vornici la divan, pe C. 

Mavrocordat visternie, pe Gheorghe Brăescul hatman şi pe C. 

Pomir agă de oraş.“ - 

lar mai jos, pg. 136, vorbind de delegaţia lrimeasă de 

căimăcan la seraschierul de Silistra arată că căimăcanul Stef. | 

Vogoridi s'a purtat cu înşălăciune câtră T; Balş fiind „cu totul 

de nevoinţă ca să meargă vornicul Balş“ au ales 4 membri din 

divanul său cu scop ca să-si facă drum la domnia Moldovei. Şi 

aşa ne explicăm de ce în delegaţia de 5 boeri 4% din ei erau 

boeri divaniști: Iordachi. Râşcanu, Ioniţă Sturza, Ion Tăutul şi 

Gh. Cuza. 

pe. 239, răndul 13 în loc de 7206 să se cetească 7026 ; 

răndul 16 în loc de Grozeşti să se citească Găgeşti. . 

pg. 258, răndul 8 jos în loc de „7275 (1767 luni 29 

să se ceteasă „1778 Mart 13*.. 

pg. 269. răndul I în. loc de „(ante 1200)“ să se cetească 

„(după 7210)". , E 

pg. 282, la răndul 23 şi 26 în loc. de hatm. Gh. Cuza să 

se cetească „vornic Gh. Cuza.“ 

pg. 288. răndul 5 jos în loc de: „Man. Cuza“ să se cetea- 

scă „Man. Razu“. , aa 

pg. 301. la rândul 8 jos să se adaoge duvă „fără veleat 

cuvintele: „(1791 Febr. 18), după cum reese din actul publicat 

la pag. 260.“ 

Adaos la „Arborele genealogic.“ Intru cât nu putem trece 

în tablou toate ramurile colaterale, pentru întregirea lui dăm 

. enerațiuni : , 

urmatoare. seneral lui C. Cuza, măritată cu Gavril Buzdugan 

Săndulachi, Alecu, Zoe, Safta şi 
jilnicer s'au născut 5 copil: 

Catina. Din Zoiţa lui Nec. Cuza măritată cu medelnicerul Pan.



CCLSXIV 

Docan s'au născul 3 copii: Neculai Docan, loan Docan şi Pa- naite Docan militar. 
c) Din Safta Arghire Cuza, măritată cu medelnicerul Lupu lus(el) sa născut Neculai Rus(et), iar din N. Ruset s'a născut Mihail Ruset. a 
d) Din Marghioala Arghire Cuza mărilată cu Loan Micles- cul S'au născut 3 copii : Xenia călugăriță, Agafia şi Colonel D. Miclescu, care are şi el 2 copii: V. D. Miclescu și Dr. C. Miclescu. e) Din FEcazerma Gh. Cuza, măritată cu C. Vărnav spatar s'au născut 4 copii: Maria, căsătorită cu colonel Tararin: Elena căsătorită cu Sachelaride, din care s'a născut 5 copii: Olga, Ema, Adela, Pericle şi Costantin ; — Joan Pârnav şi Gheorghe Vârnav căsătorit cu Natalia. - 
£) Din Alexandru Râșcann fiul lui Iordachi Răşeanu că- minar s'au născul aceştia : Iordachi Răşeanu, Elena căs. Gorgos, Dumitru Rășcanu, Paraschiva căs, Ghidioneseu, Nicu Răşcanu şi Sandu Raşeanu. 
8) Din Profra C. Cuza căs. cu căminarul Ioan Măcărescu S'au născul 4 copii : Ioan Măcărescu jndecător la Ismail. mort în 1889 fără urmaşi,. Neculai Măcărescu căpitan mort lu 30 Aug. 1877 la asaltul Griviței în vristă de 36 ani, Ecaterina măritată eu C. Chirita fost revizor şi inspector şcolar, Elena măritată cu “maior C. Panaitescu. 

- Din Featerina C. Chiriţa avem _pe Titus C. Chiriţa  căsăt. cu Alisa Teodoreanu, d-ra Ema Chiriţa institutoare la Galaţi, Şi Alisa măritată cu căpit. Velescu; are 2 copii: Neculai și Dumitru. D-na Elena maior C. Panailescu are o fiică. | h) Din Eutrosina Iordachi Cuza măritată cu colonel Gavril Pangrati s'au născut 2 copii: Emil Pangrati şi Gh. Pangnuati. i) Din Profira Iordachi Cuza măritată cu [. Ghica s'au născut 3 copii: Eufrosina, Ecaterina măritată cu Ciolac şi Maria. j) Din Paraschiva Iordachi Cuza măritată cu Stărcea s'au născul. 5 copii: Caterina, Alecu Stărcea, Lenţa măritată cu VIX- huţă, Mih. Stărcea si Mitică Stărcea. 
_k) Din Maria Iordachi Cuza măritată cu căpitan Ruşeseu Sau născut 5 copii : Costantin, Ecaterina, Costică, Lucia și Natalia. 
Princesa Maria Alex. Cuza din căsătoria de a doua cu di | LIC, Brăteanv, şeful partidului liberal național, are un singur fiu po d. GA. 7. Brătianu. 
1)_Din Elena Gh. Cuza, căsătorită cu Gh. Cuparencu s'au născut 5 copii: Gheorghe, Margareta, Maria, Ionel şi Adela. m) Din Maria Gh. Cuza măritată cu Dr. Gh. Bălăceanu Sau născut 3 copii. 
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DOCUMENTE 

a) Bărboşii 

]. 7129 (1620) Dec. 18. î Ev Mazrazacetaj Bakâpewu. ckpH- 

cam  3anne, 88 | eSdarroa Miv. in Ad moapTk | Av, nai AAT Nâp- 

| AB ALA WunHz. WI AEĂ DHW. WT Baptom At "o | TenAept. 

C4MH ata B. jCEPAROCTE. WM CAMH nazrEekA. ue WI9 ag AATO- 

DÎH. UIH CA MA CPHXackz. | win Ko dac MEAH BORATH UE SR set. 

WIH Mă AdT | RO TOTVA nenoartmk. Haeraciu. ponsn'kea. | Aoh Apz- 

Pau. ROpHUKOACU. WaS dgoer Watene BoHH. | GaspE. u Ierpk. xannue$,. 

um Mu ckpue A9 | XoRnezo muv BocTauTen. Acu HEME. CA HAHBA | 

AMsePeRa. cav a WRpE aă AZ.NIH. dea. ue | HSMAH CA ABA A MA TpEXE. 

KO UE CA ROPO APA. | duacTa aM ckpHie 44 MOapTE ME. TApE UE 

CA Ră | MEC'PERA, CE HăHBB d Ben ASA MEHH. 

RAT Î 3pRĂ AHKHBBINH Hi AHU. 

Jerpa nucaa. 

[| Fără veleat.  Adecă eu. Onaca Cheotoari. scriu şi măr- 

turisăscu cu cestu zapis a] miu. de nime nevoit. nici sălit. ce de 

bună voia mea. am zălogit o moşie. ce am în fundătura. Moisăei. 

la sat la Bărboşi. dumisal. zupănului. Gorie din fântâna, Naagră, 

păr în chilia călugăriţăi.. şi în gos păr în âluniş şi la vale pănă 

în gura izvorului. ce iaste nux cumpărătură de moşii noştri. 

dici w am zălogit pentru un galbăn. şi nu iam putut însăma 

bani păr căndu miu fostu zua nece preste zi pentru că nam avut 

nici o puteare. ce o am lăsat săi fie dumisale ocină şi moşie lui 

şi fetorilor şi tuturor cene să va, aleage dintru dănsu. denaintea 

a oameni buni anume Mărzacul de Ştiubeani. şi Nicăi de Băr- 

boşi. şi Mihăilă de acolo şi a lui Tosăp şi Pitic de acolea. ma 

mare credinţă neam pus şi peceţile ca să stie. 

XXX az Marcul iscal. 

ŢII. Fără veleat, Mai 9. Adecă eu oder Gori mărturi- 

sescu cu tastă scrisore a me pentru moşia cam cumparât de 

“ 1



_9_ 

la mătuşem:t 'Tofana cam fostu dat eu pe um(ă)tate gi cam au 

fostu cumpărătura sa lapoi miau întorsu Andrei cu) Ra a 

tate de bani do.pzăti și trei lei şi un fiultu să ţinem am ndo aa 

gum(ă)tate de cumpărătură de la mătuşi nostră Tofana, Și pe 

credinţa am şi iscălit să s știe. 3 Mai 9. 

az Toderaşco Gori iscal, Gavril isca. 

IV. 7789 (1681) Febr. 18. Iaşi. + Adecă eu Tofana fata 

lui Drăgan cau fost armaş şi cu fiiumeu lon şi cu hăicăme A 
gheluşa. scriem şi mărturisim cu acestu adevărat zapis al nostru. 

cum de bună voia noastră de nime săliţi. nici asupriţi. ce de a 

noastră bună voe. am văndut a noastra „draptă ocin şi moşii 

din satu din Hultureşti. şi din Drăgăneşti şi din Măţăşti şi din 
Pirlueşti şi din Lungeni şi dia tot hotarul Bărboşilor. am văn- 

dutu gumătaate din câtă cumpărătur âu avut tatămeu Drâgan. 

dumisale nepotumiu lui Gavril Lucăi căpitanului şi nepotumeu 
lui Toderaşeo sinn Gorii. precum scrii şi uricul. dreptu o sută Şi 

doâzăci de lei bătuţi şi neu făcut dumnlor plat. deplin în mâ- 

nule noastre. însă fără un vad de moară, ce am dăruit nepoa- 

tămia Saftei. ce iaste lăngă sat mai jos aproape de sat. carile 

au fostu ezitu -de noi. şi cu vecini încă iam văndutu. ca, să le 
Te dumilorsăle”arăpt"0tin şi moșie cumpărătur şi cuconilor du- 

milorsale şi nepoților şi a tot împrăştiaţilor cu tot locul cu tot 
vinitul. şi la tocmala noastră sau prilejit dumaealui Ştefan aga 
şi Cărstiian armaşul al doile, şi Ionaşco căpitanul. şi Andrei Să- 
potianul şi Murguleţ vornicii de poartx. şi Varlan armașul şi 
Ionașco armaşul şi Gligorie aprodul diiacu! de cămară Şi mulţi oa- 
meni buni şi ficori de boiari, şi pentru credinţa toţi au iscălit şi 
şau pus peceţile ca s crază. şi să aibă aş face şi dresdomnescu. 
pre acestu adevărat zapis. ai nostru s şi eu lon Mişcoriciul dia- 
cul de cămar am scris zapisul Şi am şi iscălit ca să ş ştie. 

u Ilas It. 7189 Febr. 18 dni. az Crăstiian ftori armaş iscal, Stefan aga (|. p.) Andrei 
vornicul (|. p. un om cu toiag), az Mişcorici iscal, az Murguleţ vornic glotnii iscal, uz Tonaşco căpitan iscal, i 'Tofana snn Dra: san armaş, az Ursul 'Potoi iscal, az Gligori iscaal, az Ionaşco armașul iscaal, az Ion Racleş. 

In dos este scris de Stefan Luca: Văndut den tot hotarul Bărboşilore. 
V. 7798 (7689) Oct. 22, Jaşi. 

mistiiu gspârz zemli Moldavscoi. 

„Carte Răcleşoae tau 

Iw Costandin” Yoevoa. bjiiu 
adec. sau părăt de față. înnain-



— 3 — 

tea domnii miale sluga, noastră. Andrei Cujbă şi cumnatăsa Safta, 

fata lui Gurie. din sat din Bărboşi de la ținutul Fălciiului de- 

preun cu Chirilă. forul lui Gavrii din sat den Ţawşti ces la ţi- 

nutul Vasluiului. şi cu Lon fitorul îi Bălănias. ottam. pentru sat 

pentru Hultureşti ce sînt la ţinutul Fălciiului. pe valia ce să 

chiamă Moisiia, zicăndu Chirilă şi Ion şi Mibăil înnaintea domnii 

miale. precum au şi ei moşie întracel satu. în Hultureşti. mo- 

şie driaptă de pre părinţii lor. şi loc de prisac şi viind. ei întăi 

cu atiastă jalobă. triimisam domnia mia. de au vinit de faţă. şi 

Andreiu Cujbă. şi cumnatăsa. Safta. şi cu alţi. cine sintu de a loru 

şi viindu aceştiia de faţă. adusușau. şi urice. carile au avut ei 

pre acia moşie a Hultureştilor. cu cari urice țiind moşiia aciaia. 

jntru care urice scriu. întrun uricu. ce iaste de la Stefan Vodă, 

Tomşa carile iaste pe zum(ă)tate. de sat ce Hultureşti din partia 

din os. şi iarăş. din ciaia, gium(ă)tate de sat. din partia din sus. 

gum(ă)tate. dintraca. gum(ă)tate de satu. atiaste părţi de ocin. ca- 

rile să scriu. să răspundu. pricum sintu cumpărate. de Drăgan 

armaşul de ia Lupul şi de la soacra Lupului de la Catrina, Şi 

de la Vasti)lii fiorul Teclii. şi de la Anghelina şi de la fratesău.. 

Buzila. şi de la Guriş forul lui Stefan şi de la Bălan. și de la 

Gligore Florea. carii au fostu răziași fiind moşiia lor şi iarăş a- 

rătatuniau altu uricu carile răspunde de. la văpăusatul Vasilie. 

- XŢodă. seriind. pentru părţile de acină dela Hultureşti ua yvM(2)- 

ave de gum(ă)tate. de satu. ce au fostu rămasă. nevândutx. să 

afiă cau vândut. Loghin. fiorul lui Pavăl nepot lui Ion diiacul 

partia tatălui lor. şi unchiu lor Ilie. parte de ocin. ce se va â- 

leage acestora. dintraciă tumtate de gumtate de sat. atasta ia- 

răş să află cumpărata de Drăgan armașul. de la acei oameni. 

ci scriu mai sus. de sluga noastră. “Andrei Cujbă depreun cu 

cumnatăsa Safta fata lui Gurie. arătănd aciaste adevărate urice 

ce spun. pre sat pre Hultureşti, adusau lă domniia mea şi Chi- 

rilă ficorul lui Gavril şi Ion și Mihăil. un uricu. carile dela I- 

jiiaş Vodă iarâş. pentru locu. de prisacă. ce iaste in hotarul 

Hultureştilor. in parte din sus. la sfârşitul văii Moisiia, care loc 

de prisac. să află cumpărată de la Fătul de la Gruban şi de la 

Țopa, şi de la Sora fizorii Lupii. deci domniia mea depreun cu 

tot sfatul. nostru. aici am giudecat ca s aibă Andreiu Cujbă. şi 

cumna(tăsa Safta) fata lui Gurie depreun cu toată săminţia lor, aşi 

ți(nea a lor) driaptă ocin şi moşie părţi de ocin. din Hultureşti. 

ce au. cu tot venitul. iar Chirilă ficorul lui Gavril. şi Ion fiorul 

Jui Liontie. şi cu Mihil fi&orul îi Bălăniasă. să hie volnici aş ţi-
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nea jocul acel de prisacă. Şi din prisacă în laturi (aarvpn) locu căt aruncă cu toporul în toale Parțile. precum le. Spun uricile. ce au. și acasă pără si nu s mai Părasct peste cartea dom- nii meale. "fos num. u las It. 7198, Oct. 2%. Saam gspdna veleal. Lp. tuş roş ştearsă, Tudosă Dubău vel logofăt. " 

VI. 7272 (1704) Avgusi 29, Iaşi. Hw Auyan Răcoviţă Voe- vod. bjiiu milstiiu gspdra zemli Moldavscoi, datam carte domnii! miali. boiarinului nostru lui Ștefan Luca ftori visternic. ca să . fie volnic. cu carte domniei meale. să opriască, o parte de wunax. 

au luat Ion a boiarinului nostru Jui Stefan ftori visternic. şi sau dus în upa leşască. şi preţul calului au fost 35 lei, Aşijde- rele şi pentru iap(ă) ce lau mai plătit. de un furtişag. la Spănul 
îi va plăti preţul calului și iapa. și să aibă a lua Şi de a zeact, din toată parte aceia, și să o stăpăniască şi nimk să nu cutezk a sta înprotiva cărţii domnii meale. mos NHUIEM. 

u las lt. 7212 Av. 29 dnl. „iar dup ce va plăti calul şi iapa atuncia iarăș săș fie vol- nic cu moşiia:. 
vel logofât ve, l. p. gospod. + Ilw îuyrana PaRoknu, BOEBWA,. BRit. MACTIR. TAPZ. 36. AlwaqaRu, canTeapie 1703. Cap de bou, scut. coronă, stea, In dos nota, scrisă de însuşi Stefan Luca vtori visternic : list gsp 

(carte domnească) ot Mihaiu Vod. de oprit parte de moşie ot Bărboşi a uă- 
rumieu a lui Ion ficiorul lui Ilie Căpitan. pentru un cal ce miau luat. cănd 
s'au dus la țara leşască, cari lam cumpărat cu 39 lei. și lam plătit şi de o 
iapă a Spănului ot Lăpuşna ciau fost furato. 

VII. 7229. (1721) April 26, Iaşi. + Iw Mihai Răcoviţ Vvoda. bj. mist. gspăra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea, la slugile 
noastre. Ilie Gorie şi la fratesău Antohie. vă facem ştire că ne spusără boerii noștri dmielui Stefan Luca biv vel vist, şi Adam Luca biv vel Sulger, cum au cu Voi dumnelor moşie de pre pă- rinţi depreună, nenpărțăte. satul Bărboşii şi altele pe aiure şi acmu dumnealor tămplândalisă şedere. pe la alte moşii, iar voi. stăpaniţi satul Birboşii tot locul şi vărţăle dumilorsale Şi 0a- 

îi popriţi. şii scoateţi nefiind locul împărţit, ŞI pohtiră dmnelor ca să s împarţă moşiele. s ştie cine ce iar ji parte lor. 

voi popriţi peste tot, 
vecinii ce ar hi. să ca să nu mai hie gâlcavă întra
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voi. deci iată cam socotit domnie me, şam trimis şi hotarnici 
să vă hotărască cene pe căt i sar face parte sa. ce iată că vă 

scriem viindu-vă carte domniei miale. să staţi şi voi împreună 
cu dumnelor: să vă aflați acolo. să hotărăţ şi să vă alegeţi 

cineş parte sa. săs ştie osăhit. că mai viind jalobă apoi no fi 

bine. acasta scriem. u las It. 7229, ap. 26. 
|. p. mici înş roş, 

u Bărboşi vito 7229 Mai 12 

VIII. 7229 (1727) Mui 12, Bărboşi. 462 (6ăs) pământuri sau 

aflat la măsurătoare peste toate hotarele Bărboşilor. pământul 24 

paşi. pasul 6 palme. alte 49 (ma) pămănturi parte Danciului ce au 

dat samă dumlor boiari Stefan Luca vist. şi Adam Luca sulger. 

că au avut şi zapis pe bătranul Danciului şi au perit căndu Mos- 

calii. cari au cumpărat acel bătrăn părintele lor Gavril Luca 

să $ ştie, 
: şi cum li se vine' la impărțală. 

231 (caa) păm. face pe gumtate de sat de Bărboşi ce la iaste 

de moşie. cari săi împarte pe patru ficori a lui Gorie. şetrariul. 

cum scrie anume mai os: 
57 (na) păm. pol. 6 (5) paşi. parte Saftii fata lui Gorie şetrar. 

57 (na) păm. pol. 6 (5) paşi parte Marii sor Saftii 
57 (ua) păm. pol. 6 paşi (s)parte lui Toderaşco Gorie fratele lor 

37 (u3) pam. pol. 6 (5) pâşi parte Sandii sora lor. 

231 (eaa) păm, tij gumătate de sat de Bărboşi parte Ră- 

clişoae ce le iaste de cumpărătură de la Tofana Răclişoae fata 

lui Drăgan armașul şi de la fiori ei Ioniţ Racleş și Angheiuş 

şi cum să împarte și acastă parte. cine pre căţi bani au dat 

căndu au cumpărat cum serie mai jos. 

115 (pei) păm. pol. care fac 2 părţi parte Salftii fata lui Gorie 

şetrar care ia singură au dat bani pe aciaste părţi. 

57 (u3) păm. pol. 6 (8) paşi parte lui Toderaşco Gorie brat 

Saftii. pe căţi bani au dat şi el. care iaste a patra parte din gu- 

mătate de sat. a 

57 pam. (n3) pol 6 (5) paşi parte Sandii. fata lui Gorie sor 

Jui tij pre căţi bani au dat şi ia. la cumpăratura care se face tii 

a patra, parte de gumătate de sat şi să plineşte pân: aicia tot 

satul pe aciastă împărțală cari cuprinde peste tot 462 (săn)păm, 

cum sau scris mai sus,



(fața a 2-a) 
Să s ştie cui ce sau venit pe parte dintraceste părţi ce 

scriu mai sus pe căte păm(ânturi) 

173 (per) păm. 6 (s) paşi. face parte Saftii. fata lui Gorie 
şetrariul cu parte de moşie şi de cumpărăturâ, 

57 (n3) păm. pol 6 (s) paşi. face parte Marii sor Saftii numai 

parte de moşie căci la cumparătur nau dat banii 

115 (pei) păm. pol face parte Sandii sor lor. de moşie și 
de cumpărătură. 

115 (pei) păm. pol face parte lui Toderașco Gorie frate lor 
cu parte de moşie şi de cumpărăturâ. 

462 (sâs) păm. fac cum serie mai sus. însă pentru parte Sanâii 
Cujboae. fata lui Gorie şetrar arăta dumalor Stefan Luca viat. 
zapis de la dânsă pre cum iau dat danie parte ei. iar Antohie 
Gorie zisă căi iaste datoara Sanda Cujboae cu 66 vedre miare: 

„cari au plătit pentru dinsă dară nici o dovadă nau arătat. deci 
sau socutit. să gura Antiohie Gorie să brat ego (cu fratesău) ilie 
la sfântă beserecâ. cum au plătit acia datorie pen(tru) dânsâ; şi 
nemică nau luat din bucatale ei. sau dintraltă ceva. şi gurând săi 
plătească. dumealui Stefan Luca vist. acei bani că aşa scrie şi la. 
zapisul cel de danie, săi plătească, şi datoriile. 

— ară pentru partea Marii fata lui Gorie. arătă Dumnlui 
Adam Luca sulg. zapis de la Ilinca fata Marii, cum să fie cum: 
părat ei şi zisă că iau dat 8 ug. de aur. şi un postav sup. şi 
15 lei bani iau rădicat Oprii barbatului ei. din bani domnesti 
dintro slujbă, cau fost măncat, Opria, iar cu rugăminte Liincăi 
făr alţi bani ce zise că au uitat cât iau mai dat, şi alte date. Osebit de aciaste mai arătă şi duranlui Stefan Luca vist. doaw 

on brat Incă persa oi ea ee poata parte 4 Mari pate 
leşascâ. care cal lau fost cumpărat 5 te 5 e sar i dăns . . ei şau mai plătit pen- tru dănsul 10 lei pentru o lap unui om. au fost furato tot a- tunce. când sau dus în ţara leşaşcâ, care sau socotit toate a- cestea, că fac 90 (u) lei şi necrezindu Ilie Gorie să brat ego Anto- hie, de o samă de aceaste dumnlor. au priimit carte de blăstăra asupra sa, care liau făcut Ilie ca Antiohie ce pentru acasta cum a socoti gudecata, 

„heleştka Cari cuiu sau venit. 
_ Iazu „Leniau, 

IPN erenee use, l cel din sus de toate ce lau ezit "CUTDHOATI SR tan Luca vist. sau socotit în parte Saftii și a Sandei fiatele lui Gorie
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_ Tazul cel mai din gos al doile. sau socotit în parte Marii 

fata lui Gorie. 

_— Iazul al treile ce au fostu as Racleşoae sau afiat dat 

cu zapis danie dumisale lui Adam Luca sulgerul şi nu sau pus 

ja mijloc de împărţală, căci îi dat danie măicăsa Salftii. 

— Iazul al patrule mai din gios cel. cu sălci sâu socotit 

in parte lui Toderaşco Gorie, însă nui să vinia iazul tot, cenu- 

mai pentru învoiala, despre toţi aşa au lăsat să fie acel iaz tot 

a lui Toderaşco Gorie. | 

_— Tazul al cincile mai sos de cât toate mai prost tij sau 

socotit în parte Saftii şi a Sandii fetele lui Gorie. 

Toader Lambrino med., Axinte_uricar notarnic. 

IX. 7229 (4757) Mai 15, Mălăeşti. + Stefan Luca vist, 

datam scrisoarea mea la măna cumnatului Savin Cujbă ca să s 

ştie precum am luat un zapis a unchiu meu lui Toader Gorie 

care iau fost întorsu unchiu meu Andrei Cujbă doaxzăci trei de 

lei 4 pot. pe a patra parte din &umatate de sat de Bărboşi cari 

sau cumpărat de la moașe noastră Tofana Răcleşoae. pentru cre- 

dința iam dat acest zapis al mieu ca să s ştie pentru acest zapis 

căndu ai cere zapisul să il dau şi pentru credința am iscălit 

să s ştie. din Mălăeşti lt. 7229, Mai 15. 

Stetan Luca, Adam Luca. 

X. 7229 (1721) Mai 22, Iaşi. Adecă noi Ilie Gorie şi Antio- 

hie Gorie făcutam- scrisoare noastră la mâna, dumilorsale verilor 

noştri Stefan Luca vist. şi Adam Luca sulgerul, pentru împăriala 

de moşii. ce am avut cu dumnialor depreun. de pre moșii noştri 

Drăgan armaş mare şi Gorie şătrar. stândla socotială cu dumnia- 

lor de niam împărţit vinitusau în parte noastră a patra, parte de 

sat, de Bărboşi cu nălăşteul cel cu sălci din gios ce: lau fost izit 

Gorie, osăbi de bătrănul Dantiului, din prisaca unde au fostu pă- 

sat în sus dinspre răsărit, păn în poiana Zaharioai şi pănă în 

apa Moisăei, căci acel bătrâna este osăbit cumpărătură lui 

Stefan Luca vist. şi lui Adam Luca sulg. de părintele lor de 

Gavri) Luca, de la Nistor nepot Danciului. însă având eu An 

tiome cas(ă) şi vie pe acest bătrăn niam învoit ca sămi ste 

"mie casăle pe loc şi săşi ia dumnlor din parte noastră ce avem 

în Bărboşi şi ni sau mai venit satul Delenii la codrul Kighe- 

ciului și Satul Tricoleştii pe Elan şi niau dat și uricul şi ni sau 

mai vinit şi un vad de moară iar în Elan la Beneşti şi niau
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dat şi ispisocul şi ni sau mai vinit şi un loc de prisacă cu pomăt 
şi cu poeni de fânaţ şi cu fântâni Ja Coropceni la Vaslui; a- 
ceste ce scriu -mai sus. ni: sau vinit noaâ şi a surorilor noastre 
iar la alte moşii să nu mai avem noi triabă nice surorile noastre, 
căci au rămas toate dumilorsale Ştefan Luca vist. şi Adam 
Luca sulgerul să se impartă cu alţi fraţi ai dumilorsala, însă 
Negrileştii şi Briţcanii cu balta Gemenali, nu sau pus nice la 
o parte ; căci sănt gălcavă cu Gavriliţeştii şi satul Piţeanii pe 
Prut. şi Zabulicenii şi Goeştii pe Bujor la Fălciiu şi Sămâileştii 
şi Mălicenii pe valea Chigheciului tij la Fălcii, iar nu sau pus 

"nice la o parte, aceste căci au fost. necăutate de multă vrema 
şi împresurate de unii şi de alţii, iar cina din noi a căuta şi 
a dezbate iar să stăm cu toţii, şi iarăşi să împărțim cu toții 
frățeşte, iar pentru ţigani am luwat noi ispisoacele la noi şi ce 
am pute dezbate săi străngem şi săi împărţim frățeşte, osăbi 
de ţiganii ce sor aila vânduți de unchiu nostru Racleş, căci el 
au luaț parte în gumătatt cu noi, şi osebit şi de Savin ți- 
ganul carile a fost a mătuşe noastră a Sandei Cujboae, şi lau 
dat dumisale Stefan Luca vist. pentru vecini ni sau venit în 
parte noastră numai trei vecini anume Stefan ficiorul lui Sacot 
şi Statie ficiorul Buligăi, şi Costantin ficiorul lui Hariton, iar cu 
alţi cine au rămas să nu mai avem triabă. ce aşa neam învoit 
şi niam aşezat şi niam împărțit: denainte dumilorsale boerilor 
celor mari carii mai gos sau iscălit şi pentru să fie de mare 
credinţa am iscălit şi noi mai &os. 

e . u las lt. 7229 Mai 22. 
| Ilie Catargiul vel logofăt martur, Ilie Gorie iscal, Antioh 

Gorie _iscal, Darie Donici vel vornic martur, Sturza vornicul mar- tur, Dumitraşco Racoviţă hatman, Sandul Sturza vel ban, Ion Palade spatar, Gavril Costachi vel stolnic, Lupul 3 logofăt, Va- sile Stuza vtori logofăt, Toader Paladi vel comis. 

XI. 7229 (1727) Iunie 15, Iaşi. + Iw Mihai Răcoviţ Voe- vod. boj. mistiiu. gspărz zemli Moldavscoi. adeca, sau părăt de faţ înnaintea noastră. şi a tot sfatul nostru. boiari nostri Ste- fan Luca biv vist. şi fratesău Adam Luca, biv sulger. cu “Arhi rie Plăcintă. zicăndu Arhirie precum are şi el. ocină, înnatreia parte de sat de Bărboși de pe valea Moisia. arătănau un ispi- socu vechiu de la Sămion Movi'ă Voa. din velet : 7115 luni ii scriindu. întracel ispisoc. cum sau părât. Dănian biv: parcalab; 
cu Popăscul din Sălişte şi cu un Nechifor Şi cu un frate a lui 

R
t
 

e
 =



9 — 

Nechifor anume Răfeiu. din Cărstinici. pentu a. treia parte 

de wunx den sat din Cărstănici şi din Bărboşi. cari părţi de 

ocnă au fost a lui Nechifor sn Herman. cari acel Nechifor au 

fost furat. 8 boi a lui Dămiian. şi şau fost dat aciale părţi de 

ocnâ. pentru acei 8 boi lui Dămian. deci Avrhirie zice că el să 

trage dintracel Dămiian. şi au mai arătat şi alt zapis vechiu făr - 

veleat, tij scriindu precum Mărica Simoae au vândut a ei driaptă 

o&nâ. un loc de prisac. cu pomăt pe valea Moisii. tij la Bărboşi. 

iarăşi acelui Dămiian biv părcălab, şi aciaste părţi de o&nă săi 

fie împresurând. Stefan Luca vist. cu fratesău Adam Luca 

sulg. iar boiari noştri Stefan Luca să brat ego Adam Luca sulg. 

aşia au dat sam că de cănd au murit moşii şi părinţii lor. şi ei 

păr pre acmu ce au îmbătrânit, nau apucat pe Arhirie ca să 

- fie tinut cu aciale zapise vechi moşia cu dânşii în Bărboşi, nici 

acel loc de prisacă ce zice el nau ţinut. şi aratară şi dreasă un 

uric de la Stefan Vodă Tomşia în care dacă sau luat sama sau 

aflat cumpărătura moşului dumilorsali lui Dragan ce au fost ar- 

maş mare. o parte din Bărboşi. şi din Crăstinici, de la Vărvara 

nepoata lui Crăstinici, şi altă parte de la Kngganie şi de la fra- 

tesău Crăstiian, fegor lui Macoveiu, nepoți Lungului din Bărboşi, _ 

şi din Crăstinici, znde au fost casa Bărbosului, 

Aşijderia a patra parte tij din Bărboşi parte Petrii SŞtirbul 

cun Nestrii, cu fratesău Cozma. tij din Bărboi. Aşijderea şi parte 

lui Nestor fecor Nicăi, nepot. Danciului, al patrule bătrân. tij din 

Bărboşi &au cumpărat mai pe urmă, părintele 'dumilorsale Gavril 

Luca căpitan, cu cari părţi să inchea tot hotarul Bărboşilor din 

apa Moisăi spra răsărit ; şi niau mai arătât; o carte şi de la 

văpăosatul Costantin Cantimir Vod. precum sau fost mai sculat 

nişte răzeşi dintraltă, sălişte de la măoşti de la ţinutul Vasluiu- 

lui anume Chirilă cun Gavril şi Ion eu» Liontie ottam, şi Mihăil 

cun îi Bălănias (.m Bzazuac) şi sau părăt cu Andrei Cujbă, şi 

cu cumnatăsa Safta fata lui Gorie maica dumilorsale boerilor cari 

sau numit mai sus, pentru niște părţi de ocin din sat din Hul- 

tureşti. ce sânt la ţinutul Fălciiului, pre vale ce să chiamă Moi- 

sia, care sănt tot întrun hotar cu Bărboşii, şi pentru un loc de 

prisacâ. zicănd acei oameni ce sau numit mai sus, cum âu şi ei 

moşie întracel sat în Hultureşti şi arătânduş Andrei Cujbă Vor. 

cumnatăsa cu Saftu fata lui Gorie şetr. de la Ştefan Vod. Tomşia 

cumpărătur. moşului lor lui Drăgan armaşul de la răzăşi cei bă- 

trâni. anum(e) de la Lupul şi de la soacra Lupului de la Ca- 

trina, şi de la Vasilie en Teclii, și de la Anghelina şi de la
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fratesău Buzilă şi de la Guriş cnn Stefan. și de la Bălan şi de 

la Gligoraş Floaria. şi iarâși dintralt uric cau arătat de la Vasti)- 

lie vod, iarăş cumpărătur de la Drăgan armaşul. nişte părţi de 
_wunx. tot din Hultureşti. de la Loghin enn Pavăl. nepot lui Ion 

diiacul. şi au rămas acei oameni din Tăoşti. toţi câţ sau fost 
sculat cu păr din toată leage a ţărăi. denainte lui Cantemir 
Vod. ca să naibă triabx. în satîn Hulturiaşti. de pe valea Moisii. 
drept aceaia şi Arghirie Plăcintâ carile sau numit mai sus. ne 
arătând el nici o dovadă. precum ar hi ţinut el moşie în Băr- 
boşi sau părinţii lui cu aciale zapise vechi. am socotit împreun 
cu tot sfatul nostru. cum acel ispisoc de la Sămion Vod. Movila 
iaste un lucru vechiu şi răsuflat. cum şi zapisul acela, ce lau a- 
rătat pe acel loc de prisacă, și sau dat rămas denaintea noastră. 
şi din toată leage a ţărâi şi sau luat din măna lui şi aciale cărţi 
de sau rupt. fiind o vreme de demult ca să naibă el a să mai 
răspunde că iaste răzăș în Bărboşi. şi de acastă pără să nus 
mai părască în veaci peste carte domnii mele. roe nuuiem. 

u las vlt 7229 luni 15. 
Darie Donici vel vornic vă divan netânplânduse vel logofăt. 
|. p. gospod: Hw dMugana Pzkonuu. BOEBWA. Et. Macri. 

TApZ. 3£. MwaAagu. canregpie 1703, cap de bou. 

XII. 7230 (71722) Mart 10 Iaşi. Iw Mihai Răcoviţ. Yoe- 
vod. bj. mist. gsprdra zemli Mwldavscoi. datam cartea “Domni 
meale. boiariului nostru lui Stefan Zucăi visterniculuj să fie 
volnic cu cartea domnii meale. a popri pre toţi grădinarii boia- 
raşti carii mărgu la moşiia dumisale la Bărboşi de fac. grădini 
şi moşie nau. anume pre grădinarii dumisale hatmanului şi a 
dumisale lui Costantin Costache vel spatar şi a lui Iamandi. si a toţi boiarii, pentru căci au jăluit dumnealui domnii miale că 
să hrănasc acolo. şi bani dau pe aiurilea, şi mărgând zlotagii. 
acolo văd atâţa oameni şi pun bani şi sau sărăcit câte -un să. rac de om ce au avut dumnealui vistiarnicul. care fiind si dumnealui hatmanul făță când au jăluit vist. au spus dreaptu că nare moșie. nici dmnlui nici alţii. deci'văzănă  domniia me 
jaloba dumisale întracesta chip iam aat. domnia mea acastă 
cartt să aibă ai popri pe toţi. nici unul să nu facă grădini a- colo ca să margă săşi facă grădin. unde dau Şi bani şi nime să nu ste inpotriva cărţii domnii meale. ” 

. u Ias vit 7 
Io Mihai Răcoviţă Voevod: |. p. tuş toș mică. (gioarea) 

Nota. latmanul e Dumitraşe» Răcoviţă. ”
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XIII. 7230 (1722) Aug. 17, Iaşi. Iv Mihai Răcovit Voe-- 

vod. bjiiu mistiiu. gspârz zenli Moldavscoi. Scriem Gdomniia mea, 

Ja. slugile noastre Ilie Gorie şi Antiohie fratesău facem ştire 

pentru moşie ce aveţi la Bărboşi cu verii voştri dumnelui Şte- 

fan Luca, vist. şi Adam sulgerul cari mai îutrecută vriame je. 

luind dumnealor că nefiindule traiul acolo. şi avăndu dumnealor 

trii părti şi voi numai o parte care ne au fost arătatu şi măr- 

turie ce aţi avut de impărţală, şi cu ata a patra parte stăpâniţi 

tot locul şi de are ave dumnelor câte un om doi pe acel loc nu 

să poate hrăni de răul vostru. şi sau fost scris o carte la Toa- 

der Lambrino med. şi la Gligorie Bădros casă vă hotărască locul 

şi mărgându acei 'hotarnici să socotiască locul şi să aliagă au 

socotit a&a a patra, parte să vo dia pe de o parte precum vine 

Jocul. parte despre soare răsara şi dinsul pănă unda vi sa plini 

ata a patra parte a voastră 0 sută şi 15 pământuri precum vă 

scrie impărţala şi nepriimindu voi aşia vau dat şi drept hăleşteul 

vostru să vă hlizasca ata o sută şi 15 pământuri. iar din să- 

liște a patra parte. şi nice aşa naţi priimit şi cereți să întraţi 

în mijlocul locului dreptu hălăşteul lui Adam Luca. sulgeriul, unde 

nu vi se vine peste hălăştaelea lor în mijlocul locului să întraţi 

cu a patra parte a voastră. precum văzum scriindu şi mărturie 

de la hotarnici. deci pentru atasta lucru iată că vi se scrie să cău- 

taţi una dintraceste doaw ori de o parte să vă aliagă parte voastră 

aca a patra parte în parte de sus ori drept hălăşteul vostru 

precum au socotit acei hotarnici boeri. că! ne priimindu să 

vă aşezaţi și să vă hotărâți locul. şi să vă stâlpiţi precum at 

socotit acei hotarnici. şi a mai veni jalobă iat că sa trimete un 

un boeriu mare acolo. să aliagâ şi de va afla tot aşe. căi dreptu 

precum au socotit, şi aceia boeri carii au fâcut mărturie întra- 

cesta chip bine să ştiţi că câtă cheltuială să va face toate de 

la casăle voastre să va plini şi veţi petrece şi înşine. acasta 

scriem. u las vlt. 7930 Aug. 17. 

|. p. tuş roş (ştearsă). 

XIV. 7232 (1723) Dec. 22, Iaşi. Adec eu. [lie Gorie. scriu şi 

mărturisescu. cu acestu adevărat, zapis. al mieu. la mânuli. du- 

misali. vărului mieu. lui Stefan Lucăi. cau fostu vistiarnic mare. 

precum să s ştie că agiugându eu la mare nevoe. şi neputându 

eu întralt chip. sămi urnesc. nevoia. mam sculat, eu de bună 

voia mia. şi miam scos partea mea de moşie tam avut eu la 

sat la Bărboşi de la ţinutul Fălciiului din a patra parte de sat
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“gumătate care scoţindo eu astă parte la maidan' să w vănzu. 
să aflas dumnealui hatmanul să o cumpere. deci dumnealui au e. 

'şit cu mine la Mărie sa Vod. să ne întrebăm. și niau gudecat 
Mărie sa Vod. cau dat dumnealui Hatmanul să dea şi dumnealui. 
şi miau dat dumnealui 65 lei bani noi (dres) câ atâta îmi deadese 
un om al Mării sale să vază locul. şi de a socoti omul mării sale 
că mai face locul cât ar socoti că mai face. sămi mai dea du- 
'mnealui, iară acmu miau dat dumnealui aciaşti 65 de lei deplin 
întru mănule mal. pentru aceaia iam făcut şi eu dumisale a- 
cesta, zapis ca să fie dumisale şi fiilor dumisale driaptă ocnă şi 
“moşie despre toate părţile și din tot locul cu tot venitul în veci, 
însă pentru fratemeu, Antohie căci nu sau tămplat faţă aemu 
la castă vânzark să naibă dumnelui nici o nevoe. pentru căci 
“fratemeu mai iaste iscălit şi întralt zapis căndu am fost mai 
scos acastă parte la vânzare şi cest zapis sau făcut  denainte 
dumilorsale boiarilor cialor mari carii sau tâmplat, şi pentru ere- 'dinţă mam iscălit să fie de bună creadinţă şi eu Vasilie Popa “uricariul am scris cu zisa lui Ilie Gorie să s. ştie. iară pentru “doaw surori ce avem noi liam dat lor întralt loc moşie iar ai- ceă nau încăput cu noi. u las lt. 7232 Dec. 22, 

Ilie Catargiul vel logofăt, Ilie Gorie iscal, Dumitrașco Ră- “coviţă hatman, Darie Donici vel vornic," Constantin vel spatar, Sandul Sturza vel ban, Costantin Rosăt vel pah., Gavril Costachi vel stolnic, Iordachi Catargiul vel _vist. ;—YVornici glotnii: (|. p. porţii gospod în 1718 n. vu. n.p. 4.==p(e)o(etea) p(o)rţ(ii) o cruce). “Toader Cujbi vornic de poartă (. p.), Gligoraşco Cucoranul vor- nic de poartă (l. p.), Ghiorghe vornicul. 

XV. 7232 (7724) Ghenar 22, Zaşi. + Iw Mihai Răcoviţ Voevod bj. mist. gspârz zemli Mwldavscoi. facem ştire cu acastă carte a noastră. tuturor cui să cade a Şti pentru o parte de o- cn a lui [lie Gorie din Bărboşi. de pe valea Moisăi din a pa- tra parte de sat din toate hotarăle câte îmblă la un loc cu sa- tul Bxrboşii cu gumtate care sintu şi pămănturi măsurate a- nume de Toader Lambrino cau fostu ve] med. şi de Axintie U- ricarul când au fosta hotarnici acolo. din aa a patra parte de sat gumtate fac 57 de pămănturi şi pol fără poiană de fănată ce sintu piutrk păduri, şi fără hălăşteul cel vechiu. cu sălci cari iaste izit de moşul Tor Gone cau Tost şatrar. viindu [lie Ja mare urgie din BECUVIIICIOaSa Tape INTE a 7050 Tăcut în vreamia Moscalilor. omorănd pe Ali agă a camaşirului. si Viindu causu
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împărătesc pentru ata faptă a lui cerşind cu divan de la împă- 

răție Cilibi răscumpărarea singelui nepotusău Ali aga. neavându 

liie cu ce să plătească, cubotele treapădul &auşului împărătescu, 
scosau partea lui de moşie din sat din Bărboşi vănzătoare. ca 

să să poată plăti de cubotele cauşului împărătesc aca parte a 

lui din a patra parte gumtate cu loc de selişte unde a fost casa 

tătânisău şi cu gumătate de hăleşteul lui Gorie șătrarul. &al, 

cu poeni de fânaţă şi din cămpu şi din păduri pe cât so vini: 

partea lui, neguţindu acea, parte cu cinstit şi credintos boiarinul: 

nostru cu dumnealui Dumitrașco Răcoviţ hatmanul. drept 65 de. 
lei, de atasta nau îngăduit boiarinul nostru dumnealui Stefan: 

Luca biv vel vist. ca să cumpere dumnelui hatmanul. fiind văr: 
primar cu Ilie Gorie, nici noi nam putut să mai urnim întralt. 

chip, cau întorsu dumnelui deplin acei bani 65 de lei denainte.- 

divanului domnii meale. în mănule lui Ilie Gorie, însă zisa du- 

mnealui Luca visternicul cum că să vine lui Ilie 57 de pămân- 

turi şi pol, căci ei sint 4 fraţi pe 115 pământuri ce li să. 

vine a" patra parte de Bărboşi ce să vine numai 28 de pamânturi. 
şi pol. pe frate, ceia ce Ilie dede samă înaintea domnii miale,.. 

că cumnaţilor lor liau dat întralte moșii iară nu în Bărboşi. deci 

aşia am socotit; şi domnia mea de vreame că mai au moşii în- 

traltu loc. vor stăpâni cumnaţii alte moşii căci un cumnat al; 

lui anume Hăugaş au fost şi el singur la moarte acelui Ture,. 

osăbit mai zisă dumnealui Luca visternicul. cum Ilie Gorie area. 

frate pe Antiohie Goris poate mâine sau poimâni să zică că ia 

întoarce banii, fiind lui frate şi dumnealui ia banii în camătă de la. 

Turci, neguţitori de dă pentru capul lui Ilie. iară ]lie au răspunsu 

înnainte domnii meale. cum au mai scos el o dată ata moşiela 

vânzare şi fratesău având prilej nau vrut să cumpere cau iscă- - 

lit în zapis. deci pentru acasta aşa au socotit şi domnia, mea în- 

preună cu tot sfatul nostru. cum din vreamea canu sau tâmplat 

Antiohie să dea banii la graba purcesului cauşului împărătesc şau 

luat banii cu dobândă dumnealui boiariul nostru Ştefan Luca vis--- 

tearnicul. de au dat de lau mântuit din nevoe. de acum înnainte 

să nu mai fie volnie Antiohie Gurie a mai zice ceva sau a mai 

întoarce ce să stăpâniască dumnealui Ştefan Ica, visternicul pe- 

cum au dat bani căci şi Antiohie bine au auzit de urgie ce trage 

fratesău de cătră ceauşul împărătescu. dară nau-vrut să vie săl: 

caute la nevoia lui, sau să dea bani săl plătească: de ceauș. 

pentru aceaia am dat domnia mea acastă cartk:a domnii meale-- 

boiarinului nostru dumisale lui Stefan Luca visternicul ca săi fie.



acastă parte de wunx din tot locul cu tot vinitul neclătit şi ne- 
ruşiit nici odănăoară în veci. şi altul nime să nu să mai ames- 
tece peste carte domnii meale. acasta scriem. 

u las vlt 7232, Ghenar 22. 
Io Mihai Răcoviţă Voevod (m. p.) 

„___ Pecetea mică tuş roş: + Iw. dig. Pa. FRA. B. Aa. reni. 3. A. 
“Cap de bou, soare, lună, stea, coarne, 1703. ” 

XVI. 7232 (7724) Febr. 25, Iaşi. Iw Mihai Răcoviţ. Voe- 
voda. bj. mist. gspărz zemli Mwldavscwi. a sluga noastră la An- 
tohie Gorii îţi facem ştire. pentru fratetău Ilie Gorii, carile au 
fost venitu aicea un cauş împărătescu la dânsul pentru fapta 
lui cau fost ucis pe Ali aga camaşirului. şi căzând el la mare 
„greu neavăndu cu ce să plătiască iubotele cauşului împără- 
tescu. şau scos parte lui de moşie din Bărboși la vănzark. şi 
neguţândo dumnealui hatmanul drept 65 de lei să o cumpere. 
iară dumlui Stefan Luca visternicul mau îngăduit şi cu divan 
au întorsu banii dumisale hatmanului şi făcândui fratetău Ilie 
“Gorie zapis iau zis dumnealui visternicul lui Ilie pentru tine fiin- 
duţă frate. iar dacă na să iscăliască în zapis. iară el au răs- 
punsu că nu va avea nici o nevoe. că el au mai scoso odată la 
“vânzare şi ark și zapis iscălit de 'a tine. precum nai pozvolit 
să 0 vânză, cui ar vrea să o cumpere. pe urmă viind şi tu ai- 
-cia în Au au trimis Ştefan Luca, visternicul pe nepotusău du- 
misale Jon post. fiul dumisale lui Adam sulgerul la tine cu zapisul săl iscăleşti şi tu nai vrut să iscăleşti şi tu bine ai ştiut la ce greu şi nevoe căzură fratetău. şi vinde moşia pentru 
acea nevoe, şi tu atunci nai vrut să vii să dai banii şi să scoţi pe fratetău de urgiia ce căzuse. iară dumlui au luat banii, cu 
dobăndă, de la neguţitori de lau scos pe fratetău de la cubotele 
auşului împărătescu ; deci iată că ţi sau trimes zapisul ori să] 
iscăleşti ori să vii aicia la Iaşi. că, neiscălindu Sau neviindu ta 
veni un om domnescu. de te va aduce şi vei da și cubote. a- 
asta, scriem. u las lt 7232 Fehr. 25, 

Pecetea mică tuş roş: + Iw. Ay. Pkp. Ea, BE. Ma. ren, a. M. Cap de bou... 1703. 

XVII. 7233 (7725) Aug. 72. Adec eu Ştefan Luca vister- nicul. fac ştire cu acest adevărat zapis al mieu la măna dumi:- ;sale frăţinimieu iui Adam Luca Sulgeriul pentru satul Bărbosii cari înpărţindune noi cu moşiile de pe părinţii noștri sam avut “sau vinit în parte frăţinimeu lui Adam parte din Barbosi gu-
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mătate de sat. tau fost dreaptă moşie părinţască, fiind aşăză- 

tura părinţilor noștri acolo. şi fiind şi fratemieu frate mai . mic. 

deci avăndu şi eu oparte de sat din Bărboşi danie de la mătuşa mea 

Sanda Cujboae, vornicasa şi mai cumpărând şi a opta parte de 

sat din tot satul de la văru nostru Ilie Gorie. şi mai avăndu 

eu şi altă parte a vărumieu a lui lon ficorul lui Ilie căpitan 

luată pentru un cal şi w iap. osăbită de partea surorisa Ilincă 

care este iar vândută frăţinimeu lui Adam, şi avăndu eu şi cas 

gata, fâcută în Bărboşi şi moară gata socotindune între noi fră- 

ţeşte, mam tocmit cu dumnealui şi miau întorsu fratemeu bani 

pe părţile mele câte scriu cu casă gata şi cu moară. 250 lei 

bani vechi deplin. şi iam dat şi eu aceste părti toate frăţinimeu 

lui Adam. şi au rămas tot satul Bărboşi deplin a lui cu toate 

cumpărăturile de prin prejur osăbi de a opta parte cau mai ră- 

mas nevăndută a văru nostru a lui Antohie Gorie, precum ne 

scrie şi izvodul cel de împărţală de moşii între fraţi ce avem 

între noi. Deci de acmu înainte să fie driaptă moşie vetnică a 

dumisale şi pentru mai mare credinţă am iscălit să să ştie. 

It. 79832 Aug. 12. 
Stefan Luca iscal. 

XVIII. 7235 (1746) Oct. 31. Adecă eu loniţ, Ciapă şi eu 

preutul 'Trohin fi&orii Catrinii nepoți lui Antohi Gore de sor fă- 

cutam zapisul nostru la măna postelnicului Vasile Luca pentru 

a opta parte de moşie din Bărboşi ce au avut unchiu nostru 

Antohi acmu aastă opta parte sau făcut în trei vărţi o parte 

lu.pm noi ficorii Catrinii, o parte eu fitorii lui Ilie Gorie, o parte 

e Ion Hăugaş şi noi am văndut parte nostră şi parte fitorilor 

lui Ilie Gor dreptu patru zeci de lei şi niau făcut dum. plata, 

deplin, căci noi am dat moşie fitorilor lui Ilie Gore întralt loc 

şi iscălitura lor am adus să fim volnici a o vinde şi der fi vreun 

calabalâc despre alte rude al nostre. noi săl tragem. dumnelui să 

aibă pace. şi la acastă tocmală sau tănplat mulţi oameai buni. 

cari mai gos sau şi iscălit. 
lt. 7255 Oct. 31. 

Erei Trohin, capă Ionit, Andrei diacon, Lupul vornic giot- 

nii martur, Costandin Guţul am scris zapisul. 

XIX. 7236 (1747) Dec. 28, Ioan Grigore Ghica V.v. bjiu 

mistiu gspârz zemli Moldavscoi. datam cartea domnii meale slu. 

gii noastre cestui (loc gol) să fie volnic să margă la Vasile pos- 

elnicu sin lui Adam Luca slugerul, cari au avut aice judecată,
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cu Cujbuleştii pentru pricina. unei moșii şi de la judecată au 
rămas ca să întoarcă Vasile; Adam postelnicul 33 lei 6 pot(ro- 
nici) Cujbuleştilor şi neavănd să le de banii aice sau apucat 
păr întro săptămână că a trimite toţi banii şi acmu au trecut 
sorocul îndoit şi nici Vasile Adam rau mai trimis banii nici fra- 
tesău Gavril post. pe care lau lăsat vechil nau dat banii, drept 
aceia mergând omul gosp. să apuce pe Vasile Adam să pli- 
nească toţi banii deplin de la dânsul săi aducă aicisăi dee în 
mâna Kujbuleştilor şi să e el peă de la dânşii cum li sau dat 
banii şi nime să nu ste în potriva cărţii domnii meale „Şi să 
plinească, 10 lei cheltuiala, Cujbuleştilor. 

Leat 7256 Dec. 28. 
Pecetea tuş roş, cap de bou şi pasere; Iw. Ip. [. Ra. 

XX. 7256 (1748) luni 2. Milostive şi luminate doamne, să fie 
măria ta sănătos, jăluesc măriei tale, pe dmlui Vasile Adam vel 
căpitan de codru, că având noi cumpărătură de moşie din sat 
din Bărboşi, de la un moş al nostru Andrei Cujbă, jumătate de 
sat, iar dmlui sulgerul Adam, părintele dumisale, zicând că are 
şi el cumpărătură, jumătate de sat din Onţeni de la un Ion 
Cujbă, răzeşi cu noi şi părinţii noştri, schimbătură cu Adam sul- 
gerul, dând părinţii noștri zapisul Bărboşilor;, în mâna lui Adam. 
iară Adam au făcut o scrisoare la fraţii lui îon Cujbă, vanză. 
torului din Onţeni, ca să stăpânească părinţii noştri, jumătate 
de sat din Onţeni şi să dee zapisul Onţenilor la mâna părinţilor 
noştri, şi zapisul nu lau mai dat, la care căutânduse si mosia 
pe serisoarea, lui, sau aflat moşiia mai puţin ; şi văzând asa îu 

ieşit părinții noștri la divanul mării sale lui Gregorie Vodă în 
ceia domnie și lau rămas cu carte de giudecată, săşi stăpânească 
el Onţenii şi noi să stăpânim Bărboşii, la care şi pănă acmu 
zapisele noastre a Bărboşilor sântu, în mâna lor şi ne iau tot 
venitul moşii, ne rugăm mării tale dă dreptate să ne dee za- 
pisele Bărboşilor să stăpânim moşiia şi să i dăm si noi scrisoa- 
rea lui, ne rugăm mării tale să avem dreptate de la mila mă- 
rii tale. | 

Robii mării tale Angheluţă şi Iordache si NEI 
lui Andrei Cujbă ot ţinutul Fălciului. A Lupul, nepoți 

In dos: | 
: 

Iw Costantin Neculai Voevod. bjiu mistiu gspdra zemli Moldavscoi. | Dmtale vel căpitane Vasile Adam, după carte de giudecată
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xandru tij cu vad de pod la Giunculeasa. 

4] = 

ce zici că este la mâna lor, or să le dai zapisile să te'aşezi cu 

dânșii, ori de ai a răspunde să trimiţi vechilul tău, să stea față 

la giudecată, inaintea, noastră, aceasta poruncire. 

| Leat 7256 Iunie 2. 

Hrisoscoleu Postelnic. procit. vel jitnicer. 
“Trecut la condică, Lupu logofăt. 

Pecete gospod tuş roş, cap de bou și pasere: lw. E. H. e. 

XXI. 7256 (1748) Iunie 24. Adecă noi nepoţii lui Andrei 
_Cujbă şi eu Lupa fata Bolotoai cu surorile mele Mariu şi Fofana 

şi eu Lupul Cujbă sân. Postolache şi eu Lupul sân Măriuţei Cujbă 

şi eu Lupul sin- Nicăi, făcutam zapisul noștru la mâna dumisale 

Vasile Adam vel căpitan pentru o pricină de moşie din Bărboşi 

ceam avut judecată cu dumnlui înaintea dmsale logofătului Sturzi 

şi rămănând dmlui Vasile Adam de la giudecată să ne intoarcă 

33 de lei şi zece lei cheltuiala şi na dat dmlui banii şi iam 

dat şi noi toate scrisorile şi iam făcut şi acest zapis la mâna dm- 

sale ca să să ştie ca nimene dintracest neam a Cujbeştilor să nu 

mai aibă treabă în Bărboşi, de aici înainte şi pentru .mai mare 

credința niam şi iscălit şam pus şi degetul. 

| leat 7256 luna lunie 24. 

Lupul Cujbă sân loniţă Angheluţă, eu Lupu Cujbă sân Pos- - 

tolache, eu Lupul sân Măriuţa, eu Lupa Coroiasa, eu. Tofana, eu 

Maria, Iordache 'Bădros nepot lui Cujbă. 

XXII: age (1776) Febr. 7. Zăstre ce am dat, cu mila lui 

Dumnezeu fiicei mele Smaragda după cum arată : 

460 paşi o moşie din gos de satul Ionăşești, 

330 stânjeni tij altă moşie din sus de Ionă(şe)ști în sălişte 

Hulpeştilor. 
5 pogoane vie lucrătoare la Nicoreşti făcută de mine. 

2 salaşe de ţigani. 

1 aşternut. 

1 rând de strae din toate zilele. | 

Aceste moşii să afiă în ţinutul Tecuciuiui pe apa Săretiu- 

lui cu vad de pod leam dat hotărăte stâlpite cu scrisroi „hotar- 

nice, de răposatul Ioniţă Mitre, post. bez 810 stânjeni ceau ră- 

mas în sălişte Sclipoteştilor pentru schivirnisala fiiului meu Aie- 

Alexandru: șătrar. 08] 

Eruitaos tepac 6 uzahaviâris ai OUROVGNOS MOT, 

  CENTRALĂ UHIVERSITARĂ
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XXIII, Fără veleat (către 1779). Izvod de zestre de cele ce 
dăm fiicei noastre Nastasăi dup(ă) cum arat(ă) mai gs anume: 

— 1 icoană ferecată cu argintu. 
— Moşie Bărboşii -cu sat cu 2: mori ce îmblă pe Moisăe cu 

iazurile morilor și cu pi. de sucmani. 
— Moşia €olăneşti ce să ţine şi să hotăraşte cu Bărboşii. 
— Moşia Cărăuşul tij alăturea cu tolăneştii. 

_— Moşia Stefenii tij ce să hotărăşte cu Cărăuşul şi sănt 
stâlpite cu hotar tot la un loc cu Bărboşii. 

— 5 pogoane vie în Bărboşi. 

— 12 salaşe de ţigani însuraţi. 

Odoare cei dau 
— 4 inele 

— mărgăritari 10 şiraguri | 

1 pereke cercei de izmarad cu pini de diamant 
— 1 pereche paftale poleite cu aur 

12 perechi cuțite de argint cu li(n)guriţele lor 
— stropitor şi afum(ă)toare de argint 

străchinuţi cu linguri şi cu solniţi de argint 
— 3 rânduri strae 

— 1 rădvan cu 6 cai 

-- cal de mire 

— 20 epi cu armăsarul lor 
—- 20 boi cu 10 tineri 

— 20 vaci cu 4 bivolițe 
— 1 buhai bivol 
— 200 stupi 

— 100 oi 

— 1 toc de blid 

1 toc de talgire 
-— 1 tava de masă 

5 tingiri _ 
— 1 aşternut hansir. 
Acest Jzvod am dat în mâna lui Neculai fiului dumisale 

spatarului Cuzăi şi după moarte noastră ce ar mai rămă moştenitor la toate Și am iscălit, m ne să fe 

| o 

Vasile Adam pah. 
a XXIV. Fără veleal(cătră 7271), Ciustit şi almicuca un frate dum. Jăcnicer. Vasile cu fraţască dragoste şi cu fericită sănătate mă inchin
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ăz pe dum. pentru locul de prisacă ce miau dat dum. stoln. 

“Toma Luca de danie ce (ua) iaste în (Crasna şters) Lohan, care ştii 

dta că ai iscălit şi ta. şi fiind că acel loc iaste foarte vek. şi 

în codru și plin de pădurt şi de nevoe care pănă al curăţi şi a 

să destupa trebue nişte muncă multă, şi cheituială mark şi fiind 

că mai gos suptu polile codrului iaste un loc mai fără pădurk 

-dă ar fi cu voe dum. pohtesc să fie dragoste dum. să fii acolo 

“mai din gos suptu polile codrului, ea s (ă) pui să îngrădiască acolo. 

«să fie de prisacă. Adasta. să fii dum. sănătos. 

a dum. ca un frate 

Const. Gre&(anul) stolnic. 

„Bade Vasile pohtim pentru ceva peşte din iazul dum. pros- 

păt să ne trimitţi. 

XXV. Fără celeal (cătră 1779). Izvod de ţigani di zăstre a- 

mume să s ştie. 

— Vasile ţigan cu fimee lui irina cu trii copii 

— Aniţa ţiganca cu trii fitori. 

— Postolachi ţigan vezeteu cu femee lui şi cu: 4 copii. 

— bucătăriţa femee săracă cu 4 copii 

— Vezeteiţa Marie fimee săracă cu 4 fitori 

-- Ion ţigan cu feinee lui şi cun copil 

— Luca ţigan cu fimee lui şi cun copil iar acistu ţigan 

lam luat de la fratimeu Gl goraş pentru altu ţigan. 

— loana tyganca cun ficior a ei 

— Isac ţigan cu fimee lui şi 4 copii 

— Simion bucatar cu fimee lui 

— Ifrimu ţigan cu 2 fitiori a lui. 

— Ghiorghi vezeteu cu fimee lui. 

“Vasile Adam pah., Gligoraş protop.ot Fălciu am fostu faţă. 

XXVI. 1779 Mai 30. Din. porunca, Preosfinţiei sale, Părin- 

“telui Mitropolitului şi a cinstitului dumnealui vel logofăt, fiind 

rânduit, am făcut cercetare între dumnesi medelnicereasa Zoiţa 

fiica răpousatului paharnic Vasile Adam şi între dumneâei pâ- 

hărniceasa Safta, jupăneasa cea de al doilea a paharnicului Va- 

sile Adam, pentru a cleronomiei pricină, şi precum sau aflat 

din arătările şi răspunsurile amânduror părţilor, arătăm mai gios. 

| 1779 Mai 30. 

_— Cele ca cere med (elni:eriţa) Zhiţa de la maștehăsa.
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Intăiu. Cele ce după izvodul de zestre ce are iscălit de ta- 
tăl, său, nu liau luat sâ i se împlinească. | 

! (| Pentru aceste, singură păh. Safta au: 
Adică 50 stupi, mărturisit că nu liau luat Zoiţa, însă 
un cal de mire, răspunde să le fi cerut la tatăl său până: 
12 talgere de cositor, au trăit căci acmu la mâna sa, nimie 
4 tiagiri . - Înu să află, că au luat tot ginerele 

său Cuze. 
Al doilea 4 epe ce iau dăruit tatăl său pe urmă, afară de 

izvodul cel de zestre să i se dea. 
„Pentru ele au mărturisit păh. Safta că iau zis răposatul 

pah. Vasile Adam aproape de moartea sa să i le dea, şi nu i 
le opreşte. | 

Al lreilea : 20 galbeni ce. iau avut Zoiţa de la logodnicul: 
său cel dintăiu. carile iau luat tatăl său şi nu iau dat. 

Pentru aceştia au mărturisit şi păh. Safta că cu adevărat 
au rămas în mâna pah. Vasile Adam şi nu iau dat. Iar pentru ca. 
săi dea păhărniceasa Zoiţei, zice că nui datoare. 

Al patrulea. 'Toate câte au fost drepte averi a 'numei Zoi- 
ței, pe cât se vor dovedi, cere să i se împlinească din cele ră- 
mase cupă moartea pah. Adam. 

La aceasta păhărniceasa Safta au răspuns că nu ştie de: 
au avut muma Zoiţei niscai averi, şi cât au avut Şi iarăşi cum. 
că la mâra sa nu are nimica; atâta numai a, arătat că, ştie că. 
au fost a mumei Zoiţei, care zice că nu i le opreşte. Adică :' 

un raftu de argintu O perină 
un covor O scatulcă 
o harşa, 
Cele ce arată păh. Safta că au rămas după moartea pa- harnicului Vasile :Adam. aa 
Moșia: Bărboşii la Fălciu cu alte siliște de prin prejur :: adică Ciolăneştii şi -Stefenii, cu casă, cu biserică, cu mori şi o piw de sucmane cu 4 pogoane vie. | « : 6 sălaşe de ţigani însă 3 sălaşe întregi şi 3 ţigance vă- duve cu copii 

i 6 vaci cu viței 6 telegari 6 vaci sterpe 
80 stupi 

4 bivolițe 
. 50 oi 

10 boi mari oi mari 
1 sipet mare 4 -boi tineri. | 1 sipet mai mic. 13 epe mari cu mânzii lor ] ciasornci
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"7 epe tinere "1 ladă de tiporos cu pănzuri şi cu 

] armăsar alte mărunţuşuri. 

Aceste au arătat pâh. Safta că au rămas după moartea 

oerului său şi au intrat toate la mâna ginerului său pitar Ne- 

culache feciorul Cuzei, măcar că la izvodul de zestre ce sau fă: | 
cut la mâna Cuzei cu iscălitura pah. Vasile Adam sănt mai 

multe puse şi Cuze răspunde că nu liau luat toate după izvod. 

— Datorii ciau arătat păh. Safta că sau plătit după moartea 

pah. Vasile Adam. 

_Lei_ 
300 la vornicul Bogilan | 
100 ia banul Greceanu Această datorie arată păhărniceasa că 
60 la un turcu ” au fost dreaptă a răposatului,  bez altă 

datorie ce arată: că au făcut păhărniceasa 
'92 | | AI , 
92 lapah. Iancu Grecean la măritatul fiicei sale Nastasiia cea luato |, 

28 la banul Beldiman Cuze după moartea pah. Adam. 

__60 la Ranga 

640 fac | De Adică 
Lei   

483 la dugh'ana Ganii 
140 la un neguţitor din Fâlciu bez grijele mortului. 

Mai arată păh. Safta cum că o moșie anume Ciahnăuţii la 
“Orhei, care au fost a sa de zestre, au vânduto pah. Vasile A- 

dam răposatului paharnic Vasile Ruset. 

ji] ijtptos tepăc 6 pzahoiârs, AL 0WXOVGN0S. 
Iordachi vel clucer, 

XXVII. 7779 Mai 317. Din porunca prea sfinţiei sale Părin-: 

telui Mitropolitului şi a cinstitului dmlui Vasile Razul vel logo- 

făt fiind rânduit am făcut cercetare între dumnei med. Zoiţa fiica 

paharnicului Vasile Adam şi între dumnei păhărniceasa Safta giu- . 

păneasa cea de al doilea a paharnicului Vasile Adam pentru : 

pricină de clironomie şi în ce chip am aflat din răspunsurile a- 

mănduror părţilor arătăm mai %098. 1779 Maiu 31. 
— Cele ce arată medelniceroaea Zoita că nau luat din izvo- 

dul de zăstre ce iau dat părintele său când au măritato,. care 

acum cere să i se dea. 
50 stupi de la Barboşi bez 90 stupi ce iau luat. 

--1 cal de mire care în izvod aste pus şi nu i lau dat. 

12 talgere de cositor. 

4 tingiri



Pentru aceste singură păhărniceasa Safia mărturiseşte că: 

nu liau luat, dar răspunde să ie fi cerut la tatăl său pănă au: 

trăit căci acum nimic nau, rămas. 

— Cele ce arată Zoiţa că au avut maicăsa în vreme când au. 

măritato bez zestre ce iau dat care acea au fost iarăşi dintru. 

ale maicii- sale şi le cere acum să i le dea maştehăsa păhărni- 

ceasa Safta. 

1 blană de samur;—pentru aceasta au încredinţat păhărni- 
ceasa Safta pe carte de blăstăm că nici au văzuto nici ştie nimic.. 

1 covor de ceale bune;—au arătat păh. Safta că este un 
covor vechiu purtat şi nul primeşte. 

„Pentru oi şi epe din care nimic nu iau dat şi câte ar fi 
fost nu ştie; aceste raspunde 'păh. Safta: că ştie că a fost şi oi 

şi epe dar nu ştie de a fost anume a mumei Zoiţei sau a ta- 

tălui său şi acum la mâna sa nare nimic. 

2 ţigance anume Ioana şi Tudora zice Zoiţa că aceste ţi- 

gance sar fi dat maică sa daru de la părinţii tatălui său: 

la vremea când sau măritat maicăsa a doua zi după nuntă şi. 
cere acum să i le dea;--pentru aceasta păhăraiceasa Safta răs- 

punde că ţigancele sânt, dar nu ştie de iau fost dar mânesa. 
nici nu au auzit pănă acum. 

Zoiţa iarăşi răspunde că va dovedi cu paharnicul Sandu Mi- 
clescu că ţigancele acele au fost dăruite maicei sale de la so- 
crul ei şi dovedind cere să le ia iar nedovedind să rămâe pă-- 
gubaşă. Mai arata Zoiţa şi acasta : că nu numai aceste au fost: 
drepte a maici sale căte sau arătat pănă aicea ce şi zestre tau 
avuto rânduită după izvod au fost toată din zestrurile maicei 
sale, iar tatăl său dintru ale sale nimic nu iau dat încă si 30: 
galbeni de la logodna ei cu Constantin Vârnav, care fiindcă au 
stricat. logodna au rămas galbenii la tatăl său şi nici nu iau 
mai dat. Pentru galbenii de la logodnă mărturiseşte păh. Safta că 
au fost numai 20 galbeni, precum sar fi dovedind şi dintro carte 
de judecată a părintelui Mitropolitului şi acei galbeni cu adevă- 
-rat au rămas in mâna răposatului pah. Vasile Adam. 

Da Cele ce au arătat păh. Safta că aurămas din lucrurile 
maici Zoiţi goonesei care de Zoiţa au fost ştiute şi ne arătate 
la izvod: 

dam lau toni «i e i, 30 dna. dup 4 moartea pah. Vasile A- 

paftale şi le au dat la biserică. lar pu, răe pe areche de că. Iar 0 /arşă şi o perină şi o sca-
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lolcă în 4 şipuri. acestea sânt şi nu le op:eşte. O moşie anume 

'Tulburenii tij ot Botoşani, care pentru aceasta au răspuns păh. 
Safta că au fost clironomie unei surori mai mici a medeln. Zoiţa, 
şi murind sora Zoiţei au dato pah. Vasile danie iarăş Zoiţei bez 

moşie Băicenii ce iau dato în izvodui de zăstre. 
— Yestrea cau arătat păh. Safta că au avut. de la părinţii săi 

când sa măritat. 
2 moşii anume Ceahnăuţii la Orheiu şi Ivăşcanii la Fălciu. 

6 pogoane de vie la Nicorești însă 83 lucrătoare şi 3 paragină. 

3 sălaşe de ţigani;—2 boi, 2 vaci, 2 cai. 

— Ce arată pâh. Safta că lipseşte din zestre. 

Moșia, cahnăuţii ot Orheiu ce au vânduto pah. Vasile A-. 

dam răposatului hat. Vasile Ruset. 

— Datorii ce arată păh: Safta că su plătit după moartea pah. 

Vasile Adam 

, | Această datorie arată că au fost 

300 lei la, vornicul Bogdan dreaptă a răposatului bez altă dato- 

100 lei la banul Greceanu ri ce au făcut păh. Safta la măritatul 
60 lel la un turcu fiicei sale ce nu luato Niculae Cuze 

92 leila pah. Iancu Greceanu după moartea pah. Vasile Adam a- 

.  - : dică 483 lei la Gane neguţitorul. 140 
a 

28 lei 15 b. la banul Beldiman lei la un neguţitor “din Fălciu. bez 
60 lei :a Ranga grijile răpousatului, sărindare şi altele 

640 640 lei obişnuite. 

. Cele ce arată pâh. Safta ca au rămas după moartea boe- 

rului său ;— Moșia Bârboşi şi cu alte silişte din prejur adică Cso- 

lăneştii şi Cărăuşul şi Ştefenei cu 2 mori şi piox de suzman cu 

4 pogoane de vie cu casă cu biserică şi cu toată așezarea. 

6 salaşe de ţigani. însă 3 salaşe întregi şi 3 ţisance vă- 

duve cu copii. 

6 vaci cu viței 13 epe mari cu mânzii lor 

6 vaci sterpe 7 epe tinere cu armăsar 

4 bivoliţe - 6 telegari 

10 bo mari 80 stupi 

4 boi tineri 50 oi 

Acestea au arătat păh. Safta că au rămas după moartea 

boerului său şi au intrat la mâna ginerelui său pit. Niculake 

Cuze măcar că la izvodul de zestre ce sau dat Cuzei cu iscâli- 

tura pah. Vasile Adam sunt multe puse și Cuze răspunde că 

nu le au luat toate după izvod. 

— Zestre ce se arată că au dat;pit. Neculai Cuze după îz- 

vod iscălil de pah. Vasite Adam.
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i. una icoană ferecată cu argint 
Moşia Bărboşi cu hlizele ei cu casă. cu -biserică cu mori 

cu pio şi cu vii. - 
4 inele, zice că nu le au luat 

6 pogoane vie în Bărboşi, zice că sânt patru. . 
10 şiruri de mărgăritare 
una pereche cercei cu smaragd, zice că na luat 
una pereche paftale poleite cu aur 
12 părechi de cuțite, zice că au luat şese părechi 
1 stropitoare 

1 afumătoare, zice că nau luato 
1 străchinuţă cu lingură de argint 

1 solniţă de argint 

1 tavă de cafe de argint, zice că nau luato 
12 felegeane cu zarfurile lor 
3 rânduri de strae, zice că au luat numai un rând 
1 rădvan cu 6 cai, zice că au luat numai caii 
i cal de mire cu tot tacâmul, zice că nau luat 
20 epe cu armăsarii lor - | 
20 boi, zice că au luat numai zece 
20 vaci cu patru bivoliţe 
200 stupi, zice că au luat numai 80 
100 oi, zice că a luat numai 50 
1 toc de talgere 

1 tavă de masă 

6 tingiri 

1 aşternut saia hir 
1 scatolcă, 

2 sfeşnice de alamă, 
12 sălaşe de ţigani. zice că au luat numai 6 

—: Zestre ce arată că sau dat med. Zoiţei după zzvo0d iscălit 
de pah. Vasile Adam. 

1 moşie anume Băjicenii la Botoşani 
1 prisacă de stupi ce iaste acolo pre acea moşie cu noao zăci stupi. ” 
50 pec (stupi) tij la Bărboşi —nu iau luat 
10 boi 

10 vaci 

] rădvan cu 6 telegari 
i sălaş de ţigani cu 4 copii
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1 fată de ţigan tij în casă 
9 şiruri de mărgăritare | 
2 inele unul de zamfir altul cu 5 diamanturi 

1 pereche de serji | 

2 rânduri de strae adică - un biniş, o giubea doao rochii, 

-o pereche paftale cu colan | 

1 covor 
1 aşternut 

1 ţigan holteiu 
1 ea],—nu lau luat 

12 sfeşnice de alamă 

12 blide 
12 talgere, nu leau luat 

4 tingiri, nu leau luat 

1 ibrie cu.-lighian o. 

1 ladă de tipares cu pânză, şervete şi altele. 

Aceste toate arată med. Zoiţa că au fost din zestrurile 

maicii sale iar dintru ale tatălui său nimic nau luat, cum sau 

arătat şi mai sus şi cere de a da pravilă să e şi din clironomia 

iatălui ei ce sa cădea. 
Altele ce nu sânt puse la izvod şi leaut luat 

1 sipet mare: 

1 sipet mic ” 

1 ceasornic . | 

Diiata răpousatului pah. Vasile Adam ce iaste la măna pit. 

-Neculache Kuze ginerelui său din leat 1779 Mart | scrie aşa:. 

„Arată că au făcut moștenitoare pre fiica sa Nastasiia 

după săvârşirea lor pe toate ale lor cear rămânea. Adică 

moșia Bărboşi cu hlizele de prin prejur cu mori, cu vii şi 

ţigani, cari sânt cu copii lo. Vaci, boi, stupi, oi, epe şi să aibă 

purtare de grijă după moartea lor, săi grijască şi biserica să o 

păzască, iar pentru fiică sa Zoiţa care a măritato mai înpainte 

şi iau dat zestre din ceau avut Doao moşii, şi ţigani, vaci şi 

ce iau dat mâna ca unei fete de boer şi cu patru epe cei dă 

în diată mai la urmă sunt iscălituri cu însăşi scrisoarea sa, să 

Je ia acum şi la cele ce ar mai rămâne să nu să amestece. Iar 

mestecânduse şi dând supărarea îi lasă blestem. Însă pentru a- 

cele patru epe sângură păh. Safta au mărturisit că sunt şi ră- 

posatul iau zis şi din gură la darea sufletului său săi dea epele 

acestea. 
Iordachi vel clucer. 

Smpiirpros tăpăs 6 pmahaviârs 4 BIN 0v0uus,
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XXĂVIII. 7779 Zunie 29. Iw Constantin Dimitrie Muruzi 
Voevod. bjiiu mistiiu gspârza zemli Moldavscoi. Neodihnindusă 
Safta păhărniceasa poruncitam de sau scos şi de faţă la divan- 
înnaintea domniei mele, nu numai pe Cuza vechilul şi ginerele” 
numitei Safta păhărniceasa, ci şi pe Giovan vechil fiind din par-- 
tea femeei sale Zoiţa şi făcîndusă cu amăruntul cercetarea pri- 
cinii aceştia așa sau aflat şi de cătră însumi domnia mea, că, 
preosfinţia sa părintele mitropolitul şi dumuealui vel logofât cu: 
dreptate au judecat. Pentru aceia domnia mea încă aseme-: 
nea hotărăm să să urmeze şi păhărniceasa Safta cu fiicăsa să 
aibă a răspunde ŞI a plăii Zoiţei din averile ce au rămas, a pă- 
harnicului Vasilie Adam toate căte îi lipse:c din izvodul de ze-- 
stre ce are iscălit de tatăl său, cum şi acele patru epe ce iau. 
dăruit tatăl său pe urmă cum şe galbenii de la logodnă, aşij- 
dere şi lucrurile, căte Zoiţa va dovedi că au fost drepte ale mu- 
mii sale, încă să i să dea deplin. Şi mai mult să nu să supere: 
păhărniceasa afară de căt aceste. Dar nemulţumindusă păhărni- 
ceasa cu fiicăsa întracest chip, âtunci să să facă sinisforă la. 
toată averea ce au rămas lui Vasile Adam paharnicul, mişcă- 
toare şi nemişcătoare, din care scoţindusă întăiu zestrea, amăndu- 
rora giupăneselor ceau ţinut paharnicul Vasilie Adam cum şi. 
toate datoriile ce se vor dovedi drepte a paharaicului Vasile A- 
dam ; apoi cele ce vor rămâne să împartă amăndoao surorile a- 
ceste. însă puind şi Zoiţa, la, mijloc toată zestrea :ei ce va fi 
luat. Intărindusă anaforaoa aceasta şi cu a noastră iscălitură și 
pecete. 

1779 Iulie 14. . 
Iw Constantin Dimitrie Muruzi. | 

% » Voevod. Constantin tretți logofât procit. 
pecete gospod mică, tuş roş. Hw. ka. Am. Ra. 1774. Cap: de bou. 

Prea Inălţate Doamne, 

Din luminată poruncă a Inălţimii tale am făcut cerce- tare la pricina ce iaste intre Zoiţa fiica răpousatului paharnic Va- sile Adam şi între maştihăsa, Safta, giupăneasa cea, de al doilea a. paharnicului Vasile Adam, pentru rămăşiţuri, care le cere Zoiţa de la maştihăsa din clironomia părinţilor săi, fiind-. că după moartea paharnicului Vasile Adam, toată periusiia au. rămas !a mâna măştihăsa. Şi după arătările şi răspunsurile dea--



— 9] — 

__măndoao părțile, pricina întraceastaşi chip iaste: Zoiţa cere de- 

la măștihăsa, întăi după izvodul de zestre ce are iscălit de tatăl 

său, câte lucruri nu luat să i să implinească ; al doilea 4 epe 

care i leau dăruit tatăl său pe urmă afară din izvodul cel de 

zestre şi nu liau luat să i să dea; al treilea, 20 galbeni crimenți 

ce iau avut Zoiţu de la logodnicul ei cel diatăi şi au rămas la. 

tatăl său şi aceştia să i să dea; al patrulea lucrurile căte au 

fost drepte a mumii Zoiţei să i să împlinească. Safta păhărni- 

ceasa maşteha Zoiţei au arătat cu izvod cele ce au rămas. 

după moartea paharnicului Vasile Adam lucruri mișcătoare şi 

nemișcătoare, dar la, cererile Zoiţei pricinueşte să nu-i dee nimic . 

zicănd cum că la măna einu are nimic, căci pe toate cele ră- 

mase, moşii, vii, dobitoace şi altele ar fi făcut, zapis ginerele ei. . 

Neculake feciorul Cuzii, care nu o îngădueşte să să amestece - 

Ja nimic şi ginerele său încă fiind aice faţă, arată şi zice cum 

că şi lui nu i sar fi împlinit toată zestrea după izvod. Acestea 

sănt zisele şi răspunsurile de amăndoao părţile. Prea Inălţate - 

Doamne după cercetarea ce sau făcut de catră noi cu cea mai 

mare luare aminte cunoştinţa noastră au dat cum că cererile Zoi- - 

ţei. nu sănt fără cale şi maștihăsa ca una ce a clironomisit toate - 

cele rămase după moartea paharnicului Vasile Adam iaste da-: 

toare săi împlinească Zoiţei toate cele ce după pravilă şi după . 

dreptate i se cuvin şi că arată că ar fi Muat ginerele său,. 

Zoiţa la acele nare treabă, dreptate are săşi iae al său de la 

maştihăsa. Şi maştihăsa cea, ce va avea cu ginerile său işi va 

căuta. lar Zoiţa fiind ceia măritată mai înainte pravila şi drep- 

tatea nice cu un chip nu o lasă ca săşi piardă ceva din zestrele - 

ce iau dat: tatăl său cu izvod; şi clironomia mumii sale şi. 

că răspunde şi ginerele păhărnicesei Saftei. cum că şi lui nu i 

sar fi împlinit. toată zestrea după izvodul său ; la aceasta Zoiţa . 

nu iaste vinovată. Nice să poate opri a nuşi lua ea dreptul său, 

cu toate că Neculache Cuza au arătat şi o diatâ a răpousatului 

paharnic Vasile Adam prin care face moștenitoare pe toate ale 

lui cear rămănea după săvărşirea lui pe fiicăsa Nastasia pe care - 

o ţine Cuza ; şi fiicei sale Zoiţei îi orindueşte numai 4 epe şila - 

altele să nu se amestece, Care o diată ca, aceasta, după pra-- 

vilă nu poate să aibă tăria ei. nemai fiind încredinţată şi cu is- 

călituriie altor străini ve hotărărea pravilei, şi deosăbit că însuși 

Neculache Guza, acmu la cercetarea ce sau făcut au mărturisit: 

că diata sau făcut aproape de darea: sufletului. când era pahar: 

picul Vasile A lam ameţit de moarte mai vârtos că Zoiţa nu cere:- 

;
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“adaos de zestre. Iar din cele cei lipsea din izvo lul tatălui ei din 
„zestre cum şi ce'e ceau fost drepte averi a mumii sale, care ea 
are, dreptate să le clironomisască iar nu alţii străini, Şi altele 
care i să cad le cere. Deci după a pravilei hotărăre, de cătră noi 
aşa sau găsit cu cale și cu dreptate, ca din averile ceau ră- 
mas ale paharnicului Vasile Adam după moartea sa, ca si dea 

„ Zoiţei cele ce i să cuvin, adică toate căte îi lipsesc din izvodul 
de zestre cel are iscălit de tatăl său săi împiinească deplin. a- 
cele patru epe ce iau dăruit tată] său pe urmă, pentru care nici 
păhărniceasa Safta nu tăgădueşte să nu i.să poprească ; galbe- 
nii de la logodnă pentru care iarăşi singură păhărniceasa măr- “turisește că au rămas !a mâna boeriului său şi iau cheltuit să 

“i să dea Zoiţai. Lucrurile cum va dovedi Zoiţa c5 au fost drepte 
a mumii sale săi plinească din cele ceau rămas după moartea _ Paharnicului Vasilie Adam. Şi aceste toate de mai sus arătate - dăndusă Zoiţei, nu are să iae nimic mai mult cum şi păhărni- ceasa Safta maştiha Zoiţei la nimica dintru acestea arătate ce- Teri a Zoiţei nu are dreptate să pricinuiască, fiindcă după izvo-. dul ce au arătat de la paharnicul Vasile Adam a rămas în de- plină clironomie. Si asta după cum sau găsit cu cale şi cu - dreptate înştiințăm pe Măria, ta, iar hotărărea cea desăvărşită rămăne la înalta înţeiepciune a măriei tale. | 

| 1779 Iunie 29. 
A înălţimii tale cătră dumnezău smerit rugător 

Gavril Mitropolit Moldaviei, 
Prea plecată slugă, 

Vasile Razu vel logofăt 
Sau trecut la condica divanului de Ioniţă condicar. 

XXIX. 7780 Zunie 20. 1w Costantin Dimitrie Muruzi Voe- "voda, bijiiu mistiu gspăra zemli Moldavscoi. cercetănduse toate cele - de mai sus arătate, aşa, sau aflat şi de cătră Domnia mea că cu dreptate şi după sfânta Pravilă, sa ales şi sa făcut sinisfora tuturor averilor răpousatului Vasile Adam paharnicul. Pentru a- ceia intărim Domnia mea ca, asemen 
şi poruncim vătag za aprozi să facă împlinire la, fieştecare parte întocmai după cum pre larg să arată mai gios prin anaforaoa Ă „aceasta ce sa întărit şi cu al domniei mele pecele, 

aer. (1780) August 6. 
pecete gospnd cu tuş roş mică, Hw. Ks. Am, Kg. 1777. Cap de bou.



Prea Tnălțate Doamne, 

Din luminată porunca înălţimei tale, prin țidulă gospod fiind 

vănduiţi a ne aduna la Sfânta mitropolie şi pentru pricina jude- - 

căţii ce au fost în anul trecut între Zuiţa fiica răpousatului Va- 

sl Adam. pentru acele ce nu i sau împlinit Zoiţei din zestrea, 

„ după izvod ce are iscălit de tatăl ei cum şi pentru clirono- 

mia maicei Zoiţei, giupăneasu cea dintăi a pah. Vasile Adam, - 

care după moartea tatălui Zoiţei au rămas la mâna maştihăsei 

sale. şi acum le a cerut şi prin anaforaoa, de giudecată întărită 

de înălțimea ta, sau hotarit cele cu drept Zoiţa să ia din cele 

ce au rămas ale tatălui ei averi şi fiindcă păh. Safta cu fiicăsa, 

Nastasia. după hotărârea judecății nu sau mulţumit nici au dat 

nimică Zoiţei, trecănd de la judecată un an la -niijloc și 

acum pentru jaloba ce au dat inălţimei tale însâşi păh Safta, 

au cerut ca după cea mai de pe urmă hotărăre cu dreaptă giu- 

decată a înălţimei tale ce sa dat prin anafora toată averea ce 

a, rămas de la pah. Vasile Adam să să pue la mijloc şi să să 

împartă după pravilă cum a fi drept, osebit dănd şi scrisoarea, 

şi iscălitura. ei la mâna Zoiţei, ca dintru această de pe urmă a- 

legere a voinţei sale nici odată să nu întoarcă, drept aceia, acum, de 

faţă fiind amândoao păsţile prin cătă cercetare am facut noi 

pentru toată, averea ce a rămas de la pah. Vasile Adam, lucruri 

nemişcătoare şi mişcătoare după hotarărea judecăţei ce să a- 

rată prin anafora şi după porunca inălțimei tale ce ni sau dat 

acum prin ţidulă am fâcut sinisfora, punănd la mijloc atăt ave- 

ri'e ce au rămas după moartea pah. Vasile Adam şi leau luat 

păh. Safta, această de al doilea jupăneasă a pah. Vasile Adam şi 

leau dat fiicei sale Nastasia pe care o ţine Neculae feciorul 

Cuzii, cum şi lucrurile cs leau luat Zoiţa (ce iaste făcută, cu cea 

dintăi jupăneasă), adică !ucruri din ale tatălui ei încă puind şi 

prețul la fieşte care după cum sau socotit, dintre care sau scos - 

zestrele amănduror jupăneselor ce au ţinut puh. Vasile Adam şi 

datoriile ce sau făcut de paharnicul Vasile Adam cum şi care 

sau făcut de păhărniceasa Safta, după moartea pah. "Vasile A- 

dam şi grijile cele obişnuite a mortului şi din ce a rămas sa 

socotit a să face trei părţi, adică o parte să ia Zoita fiica pah. 

Vasile Adam, care este făcută cu giupăneasa cea dintăi şi o: 

parte să ia Nastasia sora ei de pe tată, care e făcută cu cea, 

de al doilea giupăneasă şi o parte să ia păhărniceasa Safta, 

acea de al doilea giupăneasă a pah. Vasile Adam, cum pre rându 

şi anume să arată mai g'os:



Intăi sau pus cele ce au arătat păhărniceasa Safta că au 
“rămas de la pah. Vasile Adam şi le clironomiseşte  fiicăsa Nas- 
“tasia cum şi cele ce au luat Zoiţa, iarăşi din averile tatălui ei, 
„a pah. Vasile Adam mai nainte pe când trăia: tatăl Său, care 
sunt acestea, anume cu preţul lor. 

Moşia Bârboşii la ţinutul Fălciului, cu ale sale şi de prin 
pregur anume: Ciolăneştii şi Cărăuşul şi Slefenii. cu biserică 

: Şi cu case şi cu 2 :mori şi o pioâ de sucman şi cu patru po- 
-goane de vie lucrătoare, care socotindusă aceste patru moşii ce 
este tot întrun hotar câte 1000 lei, una cu alta şi 1000 lei ca- 

“sele şi morile și altele ce sânt pe aceste moşii şi 200 iei pe 4 
pogoane de vie fac peste tot 5200 

6 salaşe' de țigani, însă 2 salaşe şi 4 ţigance văduve cu 
"copii anume: 

Costache vezeteul cu ţiganca, lui şi cu 5 copii 175 lei 
Vasilie brat Postolache cu ţiganca lui şi cu 8 copii 115 lei 
Aniţa ţigancă văduvă şi cu 3 copii 75 lei 
Tudora ţigancă văduvă şi cu 5 copii . 105 lei 
Maria ţizancă văduvă Şi cu 4 copii 90 lei 
Ioana ţigancă văduvă şi cu 1 copil bez un copil al 

Ioanei, ce la luat Zoiţa care şi acela san pus mai gios 45 ]ei 
La aceşti ţigani puind preţ după hotărărea hrisovu. 

„lui, încă adăogândui 30 lei meşteşugul vizitiului fac peste tot 605 lei 
1 țigan holtei ce lau dat păh. Safta dumisale ba- 

nului Constantin Greceanu pentru datoria pah. Adam 100 le 1 fată de ţigan, ce a dato păhărn. Satta lui Ioniţă, "Gane neguţitorul, pentru datorie. prețuită 70 lei 
12 vaci, insă 6 cu viței şi 6 sterpe, carale lăsân- dusă prăsila lor şi vacile socotindule câte 10) lei una cu alta fac peste tot 120 lei 4 bivoliţe, socotindusă câte 20 lei una, fac 80 lei 10 boi mari, socotindusă prețul cel mai gios câte 15 lei boul 

fac 150 lei 4 boi tineri, câte î2 pol: lei boul fac 50 lei 20 epe şi un armasar, socotindusă ună cu alta câte 20 lei, fără prăsila lor fac 420 lei 6 telegari socotindusă unul cu altul câte 40 lei fac 240 lei 80 stupi câte 2 lei stupul, cu preţul care se vând fac 160 lei 50 oi, câte 2 pol lei oaiu fac peste tot 125 lei 1 ceasornic ce a arătat pâh. Safta, ca sa cumpărat „cu 60 lei fiind purtat sa pus 40 lei



1 ladă de tiparos după arătarea păh. Safta sa pus -15 iei 

Alte mărunţuşuri din casă, aşternuturi, arămuri şi 

„altele sau socotit cel puţin 100 lei 

Deci peste toate aceste arătate de păh. Safta, după 

„preţul ce arată cuprind bani 7300 lei 

5 sălaşe de ţigani ce au luat Zoiţa zestre din ţiga- 

ii tatălui său și anume: 
Ion Chimingher cu Veanca lui și cu 2 copii fără 

vârstă Vasile şi lon - 100 lei 

Artemie ficior Chimingerului, vezeteu cu un copil 

zi cu meşterşugul vezeteului 85 lei 

Grigoraş sin Chimingerului ce ţine ţigancă streină 

-şi copil nare | 40 lei 

Tănasă bucătar cu 3 copii şi cu meşterşugul bucătăriei 115 lei 

Vasile ţigan cu ţiganca lui şi cu 2 copii ai lor 100 lei 

__8 fete a Chimingherului, Andriana şi Cununa şi 

SLoghina, fără copii 90 lei 

La acești ţigani după ce sa pus preţ după hotără- 

ea hrisovului, adăugândusă şi meşterșugul unui vezeteu 

«şi unul bucătar câte 380 lei .și fac peste tot 530 lei 

Iar toată suma de bani cuprinde. 7830 lei adică şapte mii 

“opt sute trei zeci lei. 

„Dintraceastă avere ce a rămas a pah. Vasile Adam (care 

se arată, cu preţul ei) au să să scoată aceste ce se arată mai gios. 

Intăiu cele ce lipsesc din zestrea mumei Zoiţei ce a mărtu:- 

-zisit înaintea noastră cu sufletul ei în frica lui Dzeu pentru cele 

mai gios au luat sorusa Safta (mama Zoiţei) de la casa părin- 

tească zestre când sa măritat după pah. Vasile Adam adecă : 

192 epe cu un armasar, care socotindusă nna cu 

alta câte 20 lei. fac O 240 lei 

150 oi, care socotindusă câte- un leu 60 bani, cu 

prețul cel mai gios fac 295 lei 

110 s'upi din 200 ce au fost, care socotindusă iarăşi 

câte 1 leu 60 bani unul cu altul fac 165 lei 

„cal de mire, cu şaoa, cu raftu de argint „Şi 

tot tacâmul. - e cel puţin 80 lei 

- 19 talgere de cositor şi cu 4 tingiri, care sau so- 

cotit prețul lor 16 lei 

20 galbeni ungurești ce au avut Zoiţa dat de la 

logodnicul e: cel dintăi Constantin Vărnav  medelnicerul 

- care iau luat tatăl Zoiţei şi iau cheltuit şi nu ia mai 

dat câte 3 lei 80 bani cum umbla pe alunci fac 74 lei
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Iar peste tot, pe toatecâte aresă ia Zoiţa rămăşiţă 

dintru ale mumei sale bani fac 800 lei: 
Iară pentru vite să aibă a lua Zoiţa, vite ori bani gata 

după, preţul ce să arată mai sus, între acestea are să ia Zoiţa. 
din averile ce au rămas de la tatăl ei, carele le clironomiseşte 
sorusa Nastasia, bez cele ce av luat mai înainte pentru care au 
mărturisit paharnicul Miclescu, tot cu sufletul său, cau fost 
drepte averi din clironomia mumei Zoiţei, din zestrea de la pă- 
rinţi adică : 

2 moşii Băicenii şi 'Tulburenii la ținutul  Botoşanilor, 90. 
stupi, bez 110 ce nu ia luat: şi are săi ia din rămăşiţurile tată- 
lui său cum se arată mai sus. 10 boi, 10 vaci, un rădvan cu. 
teiegari, 9 şiruri de mărgăritar, 8 inele, unul cu zaâr altul cu 
diamanturi, o pereche sfeşnice. 

1 biniş şi o giubea şi 2 rochii tot dintre ale mumei Zoitei 
bez alte strae de ale mumei sale, ce au fost cu samur şi cu ca- 
com şi cu sângeap, care nu sau pus la socoteală, un covor şi 
un așterrut şi 12 sfeşnice şi 12 blide şi un lighian cu ibric, care: 
cu cele ce a luat; şi cu cele ce are si iu de acum, cum sau a- 
rătat mai sus, se împlineşte zestrea mumei Zoiţei, şi nu are să. 
ia nimica dintru ale mamei sale. 

Al doilea cele ce arată, păh. Safta căi lipseşte din zestru- 
rile ce au avut de la părinţi adică: 

] moşie anume cahnăuţii ot Orhei, -ce zice că au. văndut 
pah. Adam, răposatului hatman Vasilie Ruset drept bani gata 
750 lei. Are să tragă păh(hărniceasa) iarăși din cele rămase de 
la boerul său, în bani gata să, ia, ori lucruri. din cele de sus a- 
rătate cu preţul lor, iar altele din Zestrea ei care nu iau lipsit. 
şi le are la stăpânire şi pănă astăzi, care sunt aceste, anume: 

1 moşie Ivăşcanii la Fălciu, 7 pogoane de vie la Nicoreşti,. 3 sălaşe de ţigani, 2 boi,"2 vaci şi 2 cai, care cu acele ce are 
păhărniceasa la stăpânire Şi cu moşia ce a vândut care are sășşi tragă preţul ei din cele rămase a, boerului său i să împlineşte 
zestrea sa. | | 

Al treilea: datorii ce au arătat pah. Safta că ău. fost fă- cute de pah. Vasile Adam şi după, moartea pah. le-a plătit cum : şi altă datorie ce sa-făcut de pah. Safta la măritatul ficăisale - Nastasia, care pănă acuma nu sa plătit, adecă: 300 lei la boe- rul Bogdan, 100 lei la banul Constantin Greceanu, 60 lei la un ture, 202 lei Ja, pah. Iancu Greceanu, 28 lei la banul Beldiman, 60 lei la Tănasie Ranga, 433 lei la Ioniţă Ganea, care peste tot : a i ci : fac 11931:
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AL patrule pentru grijile cele obişnuite şi alte pomene după 

moartea pah. Vasile Adam sau socotit să să scoată iarâşi din a- 

“erea, păh. Adam 250 lei bez păne şi vinul şi ceara şi altele pe 

„care nau dat bani avândule toate din destul însă cu 140 lei ce 

sau indatorit! păh. Safta la un neguţător din Fălciu) altele asu- 

pra giijelor la moartea paharnicului. 

Care aceste toate scoţândusă atunci din suma arătată, mai sus 

asupra averilor pah. Vasile Adam mai rămâne clironomie de pretul 

5307 lei, adică cinci mii trei sute şapte lei, dintru care făcân- 

duse trei părți se vine pe parte câte 1769 lei adică o parte s'o 

ia Zoiţa şi o parte să ia Nastasia sorusa şi o parte să ia păh. 

Safta, Şi la, această sinisfora ce sau făcut păh. Safta. ficăsa A-. 

nastasia nau zis că li sau făcut, cât de puţină nedreptate; nu 

pot să mai găsească, pricină căci după arătarea păhărnicesei pe 

cât iau fost voia am pus că au rămas de la pah. Vasilie Adam 

averi pe atâta sau pus Ja, mijloc şi preţeluiala s'a făcut cu pre- 

tul cel mai gios, atât la moşie cât şi altele “care cu acel preţ 

voeşte să primească, şi Zoiţa partea, ei ori bani ori lucruri 

drept bani mai ales că păhărnicesei Saftei i sa scos şi cliro- 

nomiile pah. Vasile Adam a treia parte. De către noi Doamne aşa 

sa găsit cu drept: iar cea desăvârşită hotărâre rămâne la în- 

telepciunea măriei tale. 1780 Iunie 20. 

Al Inălţimei tale către D-zeu smerit rugător. 

Gavril Mitropolit Moldaviei. Înochentie Episcop Huşului. 

Prea plecată slugă, Costandin Greceanu. | 

Sau trecut asămene la condica  divanului de Andrei biv 

izbaş ot divan. 

XXX. 17817 Febr. 24. Iv Constantin Dimitrie Muruzi 

Voevod. bojiiu milostiiu gospodara zemli Moldavscoi. neodihin- 

duse Safta jupăneasa răpousatului Vasile Adam paharnicul şi 

ginerele său pitarul Cuze nici după această judecată ce se 

cuprinde mai gios prin anaforaoa aceasta. şi tot jeluinduse ca 

fi având strâmbătate de către fiastrăsa Zoiţa poruncitam de 

au scos şi de față la divan înaintea domniei mele şi a tot 

sfatul nostru atât pe păhărniceasa şi pe ginerele său Cuze cât 

și pe Giovan medelnicerul vichil fiind din partea Zoitei soției 

sale fiica lui Vasile Adam pahaunicul şi de iznoavă stând însă 

și domnia mea împreuaă cu tot sfatul nostru cercetatam cu 

amănuntu, nu numai pricinile de acmu; ci” şi toate cele de mai 

dinainte giudecăţi câte au avut pentru acestea întratâţi tre- 

. 3



cuţi ani aşa că nici cât de puţin strâmbătate nu sau fost fă- 
cut nice mai înainte nice acum la această giudecată cari se cu: 
prinde prin anaforaoa aceasta ce la toate giudecăţiie câte au a- 
vut cu dreptate sau făcut hotărâre. Iar după toate aceste -între- 
bânduse pe păhărniceasa ce are să mai răspundă şi la ce nu se 
odihneşte au scos de niau arătat o scrisoare în chip de diată 
iscălită de paharnicul Vasile Adam facută din leat 1774 Noem. 
1, prin care aşa scrie paharnicul Vasile Adam că după săvâr- 
şire să rămâe moștenitoare fiica sa Nastasia la toate ale sale 
ce ar rămâne, adică moşia Bărboşi cu hlizele moșiilor de prin 
prejur şi mori, ştiubei, ţigani câţi sunt cu copii lor, şi vite: 
vaci, boi, epe, stupi, iar fiicăsa Zoia pe care a măritato mai 
înainte, iau dat zestre din ce au avut: moşii două şi ţigani şi 
vaci, doi cai şi ce iau mai dat mâna, ca unei fete de boiar şi 
la acestea ce au mai rămas bime să nu se amestece, iar apoi mai 
gios însuşi serie că patru epe iau mai dat Zoiţii care după a- 
ceastă scrisoare pâhărniceasa au cerut dreptatea ca să nu mai 
dea Zoiţei, fiastrăsa, nimica, Deci pricina fiind dovedită că pa- harnicul -Vasile. Adam, nu numai că nau dat Zoiţei toată zestrea 
mumei ei după cum a fost dator să odea ce au oprite la sine. dar incă şi dintru al său nu au fost cu dreptate să de fiicăsa Zoiţei 
ca unei drepte fiice a sale nu iau dat, ce făcând s'râmbătate au lăsat averea numai soţiei clironomia numitei păhărnicese, giu- păneasa de al doilea a sa, Şi a fiicăsa Nastasii. Pentru aceia după cercetare ce sau fâcut cu divanul, această, scrisoare a pa- harnicului Vasile Adam sau aflat nedreaptă şi făcută împotriva hotărârei sfintei pravile, pe care Scrisoare după tăria pravilei şi a dreptei giudecăți a divanului . domniei mele luânduse de ia mâna păhărnicesei sau trecut Şi hotărăm domnia. mea că nici odinioară să nu se urmeze după acea scrisoare cu totul împo- tiva dreptăţii şi a pravilii. Iar după aceasta numita păhărniceasă au pricinuit pentru o mosie de zestre a sa ce ar fi vânduto ră- posatul soţul său Vasile Adam pah. sau arătat că nu se mul: 

şiei cum i sau scos la Sinisfora, si au ce- rut ca pentru moşia aceia să ia moşia din Bărboşi. Pentru care întrebând domnia mea pre păhărniceasă în ce chip au fost vân- zarea, acelei moşii, şi de au fost acea vânzare de atuncea cu Vola sa şi de, au intrat banii prețul moşiei în mâna sa, ori de nau intrat. Insuşi păhărniceasa Deau spus de faţă, că moşia sau
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pistora, să şil ia din averea cea mişcătoare a pah. Vasile A- 

dam, iar nu din moşie, apoi luând sfârşit şi această pricină. sco- 

sau şi pitarul Cuze un izvod iscălit iar de pah. Vasile Adam 

din leat: 1776 Ghenar 24, prin care izvod osebit de această 

zestri şi afară din odoară şi aceaste argintărij, ce sânt puse a- - 

nume, rândueşte fiicăsa Nastasiei moşia Bărboşi cu case şi bise- 

rică ; două mori ce îmblă pre moşie cu iazurile lor, o chiw de 

“ suemane, moşia Ciolăneştii, moşia Cărăuşul, moşia, Ştefăneşti, ce 

sunt stălpite cu pietre hotare tot la un loc cu Bărboşii, 6 po- 

goane vie în Bărboși, rădvan cu 6 cai, cal de mire cu tacâmul său, 

20 epe cu armăsar, 20 boi cu 10 tineri, 20 vaci cu 4 bivolițe, 

200 stupi, 100 oi; 12 sălaşe de țigani insuraţi cu femeele şi cu 

copii lor şi mai gios scrie că după moartea, sa ce ar mai rămâ- 

nea de la paharnic să fie moştenitor la toate Nicolai Cuza după 

care izvod au cerut pitarul Cuze să i se plinească lui zestrea. 

Dece cercetânduse şi acest izvod asemine sau aflat nedrept şi 

mpotriva sfintei pravile, fiind că în modul acela cum şi în scri- 

soarea de sus arătată iuste cuprinsu nu numai preţul zestre- 

lor mumei Zoiţei, ce şi partea ce i sau căzut Zoiţei să ia din 

avere tătânesău. Drept aceia şi acest izvodă ca un lucru rău, 

nedrept şi pricinuitor de strâmbătate sau luat de la mâna 

pitaralui Cuzai şi sau rupt: şi hotărârea domnească iaste că nici 

oănăoară, pe orândueala acestui izvod să nu se urmeze Şi 

find că aceste cereri de sus arătate a păhărnicesei şi a gine- 

zujui său Cuzii au fost fără dreptate. pentru aceia sau dat 

rămaşi şi hotărârea domnii mele e ca să seurmeze atât de 

cătră păhărniceasa Safta cât şi de cătră fiicile păharnicului 

Vasile Adam anume Zoiţa, i Nastasia, la toaie pe deplin după a- 

nhaforaoa care sau fâcut pe sfânta pravilă, pe care sinisfora dom- 

nia mea, cum mai inainte aşa şi acum, 0 întăresc şi cu toată le- 

gea ţărei hotărăsc ca să se păzească întocmai nestrămutat în 

veci. Ce dar de vreme că Zoiţa fiica pah. Vasile Adam de la si- 

nistora afară de cele ce au luat preţuite i sau mai venit să ia 

„încă, din toată averea tatălui său, două, mii cinci sute, şase zeci 

şi nouă lei peste clironomia acea rămasă de la paharnicul Vasile 

Adam, ai mai cere zestre şi câtă sau venit ei dinspre averea 

tatălui său Vasile Adam paharnicul, care pentru aceşti bani fiind 

că Zoiţa sau fost primit şi sau fost mulţumit cum mai gios se 

arată ca din patrv silişte a răposatului pah. Vasile Adam. apoi 

satul Bărboşi, ot Fălciu cu a lui trei silişte de pren pregiur ce 

sunt hotărâte întrun hotar şi sau făcut o moşie cu toate aca- 

veturile ce sunt pe dânsa. să ia ea pe giumătate din toată mo-



şia, însă partea cea din gios de sat şi cu o moară cu heleşter 
care iaste mai gios de sat, dinspre partea moşiei cea din gios, 
Pentru aceia iată domnia -mea încă asemenea hotărâm să ia 
Zoita, şi întărim ca să să hotărască cu boiari hotarnici şi să şi-o 
stăpânească Zoiţa, şi fii şi neam de neamul său cu tot venitul 
în veci fără, nici o supărare de către nime. Iar cealaltă giumă- 
tate de moşie partea cea din sus unde iaste satul şi casile pah. 
Vasile Adam şi biserica cu o moară și cu heleşteul morei şi cu 
pioa și viile ; acelea, să rămână în stăpănirea pâhărnicesei Saftei 
cu ginerele său pit. Cuze, care ţine pe fiicăsa Nastasie. Dintra- 
tâta nici o parte nici alta mai mult să nu ceae nici să se în- 
tindă. Şi hotărăm dinainte că de acum inainte preste giudecata 
aceasta. a:tă dată să nu se mai caute aceste pricini în veci. 
lar de sar scula cândva ori păhărniceasa Safta, ori ginerele său, 
sau fiicăsa Nastasia, ca să mai strige la giudecată pe Zoita 
fiica paharnicului Vasile Adam, sau pe clironomii ei tot pentru 
aceste pricini, nevrănd a cunoaşte la dreptate, după cum din 
destul li sau arătat, atunci ca nişte neințelegători dreptăţei si 
giudecăţei. nu numai să fie scoşi de la faţa divanului, ce să 
aibă a plăti şi toată cheltueala celor traşi de dinşii împlininduse 
cu zapcii divanului Gospd; şi sau întărit anaforaoa aceasta, şi 
cu al noastră domnească iscălitură şi pecete. 

- Ă pana. Mart 5. 
Io Constaudin Dimitrie Mruz Voevod... 

-procit 3 logofăt. 

Pecetea gospod în tuş roş. Hw. Rs, Am. Re. 1777. Cap de bou. 

Prea Inălțate Doamne, 

- Pentru cererea ce are Zoiţa fiica răpousatului, Vasile Adam 
pah. de la maşteha ei Safta giupăneasa, cea de al doilea a, pa- 
harnicului Vas le Adam din luminata, poroncă a înălţimei tale de - iznoavă şi acum am adunat la sfânta mitropolie fiind despre pă- hărniceasă pricinuiri şi după giudecăţile cele mai dinainte fâ- cute şi de Inălţimea ta întărite nau fost vrebuinţă a să mai face alte cercetări acum nice altă dată giudecata nu încape, fiină hotărâre făcută cu dreaptă, giudecata, Inălţimei tale cum, anafo- ralele arată, fâră numai acum noi unde şi o parte şi alta de faţă însăşi fiind am cercetat pricina a ne implinirei, după giu- decată, şi după cum am aflat îuştiințăm prea Inălţimei tale. Ce- verea numitei fiici, a lui Adam de la maştehăsa, Safta au fost si este, săi dea, zestrea mumei sale şi căti se cade şi dintru a tatii



sui ei clironomie. pre care după moartea paharnicului Vasile Adam 
iau moştenito această maştehă şi fiindcă însăşi cererea şi primirea 

ăhărnicesei şi cu hotărâre de giudecată precum şi după drep- 

tate dă toată averea pah. Vasile Adam nemişcătoare şi miş- 

cătoare pe cât era şi însăşi păhărniceasa au arătat că au rămas, 

sau pus la mijloc, cum şi cau luat Zoiţa de la tatăl ei, dintru 

care întăi scoțânduse zestrele, amânduror giupăneselor ce au ţi- 

nuto Vasile Adam cum şi datorii şi griji. ceilaltă avere cat au 

xămas sau fâcut; trei părţi, adică o parte să ia singură Safta 

păhărniceasă. această de al doilea giupăneasă a pah. Vasile A- 

dam. o parte să ia Zoiţa, fiica lui Vasile Adam care iaste fă- 

cută cu cea dintăi, giupăneasă. o parte să ia Nastasia fiica, iui 

Vasile Adam, care iaste făcută cu această de a doua giupă- 

neasă. Deci după hotărârea giudecăţei Zoiţa are să ia hotărâtă 

partea ei. Adecă acea rămasă clironomie dintra mumei sale ze- 

stre şi cât i sau venit şi dintru ale tatălui averi. Peste tot 

2569 lei, adică doao mii:cinci sute şasă zăci şi noao lei; a- 

poi fiindcă de la pah. Vasile Adam, osebit de alte mişcătoare 

lucruri au rămas moşie satului Bărboşi, de la Fălciu cu alte 

trei: selişti de prin prejur, anume; Ştefănenii şi Ciolăneştii 

şi Cărăuşul, care fiind toate întrun hotar sau făcut una şi 

această moşie cu. toate: acareturile ce sunt pre dânsa la Sinis- 

fora sau preţeluit 5200 lei şi Zoiţa având să ia giumătate din 

preţul acesta, partea ei, ce sau scos, cererea, ei este acum, că 

după suma banilor ce are să i se dea din moşie: pământui în 

giumătate şi din venitul acareturilor ce sănt pe moşie iarăşi 

în giumătate ca să i se împlinească suma care cu piudecată sa 

hotărât să ia. La care fiindcă păhărniceasa maşteha Zoitei, îm- 

potriva giudecăței şi a Greptăţei. cât pentru dreptul Zoiţei nu 

poate să mai aibă cuvânt de răspuns altul ci trebue negreşit 

partea Zoiţei so împlinească macar că de căvre noii sau zis. 

păhărnicesei. să, ne arăte chipul carel găseşte să fie mai cu 

lesnire ei spre împlinirea părței Zoiţei şi să să sfârșească pri- 

cina. aceasta care de mulţi ani să trăgănează. Deci fiindcă 

păhărniceasa au răspuns cum că bani să dea nare, din ţigani şi - 

din vite au zis că nu poate să dea fiind pentru slujba, şi chi- 

serniseala sa au rămas, dar să se implinească partea Zoiţei cu 

moşie, însă năhărniceasa au pricinuit şi pentru moşie, zicând cum 

că e moşia, sa, căci care au avuto de zestre, ar fi vănduto pah. 

Vasile Adam, şi cum că prețul moşiei cum i sau scos la sinisfora 

nu se mulţumeşte ea. ci cere şi ea acum să i se dea din Băr-
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boşi, moşie pentru mosie, şapoi din cei va mai rămâne să i şi 
Zoiţa moşie. Noi iarăşi am întrebat să arăte adevărul de na 
luat bani, preţul moşiei la mâna sa, şi de nau fost vânzarea 
moșiei cu mâna sa, şi deosebit de bani care au arătat cum că 
nau luat la mâna sa, dar apoi iar fi cheltuit pah. Vasile Adam 
soțul său, care la aceasta iaste numai a sa arătare din guri şi 
nu cu vreo dovadă. Dar pentru vânzare moşii, dacă singură îra- 
inte noastră au mărturisit adevărul, cum că cu voea şi primi 
rea sa învoinduse amândoi au vândut moşia ei cea de zestre. 
După a noastră cunoștință păhărniceasa nare dreptate niciodată 
ca să ia ea moşie pentru moşie, ci să se mulțumească cu !u- 
cruri preţul în care sau vândut moşia, cari la sinisfora i sau 
scos a sa zestre, au avut. din averile pah. Vasile Adam ceau 
rămas la mâna ei încă şi deosebita parte care au arătat mai 
sus. lar pentru partea, Zoiţei, măcar că dreptate are ea, luână 
giumătate de moşie să ia şi din toate acareturile moşii, în giu: 
mătate adecă din helăştăele cu mori şi din venitul din piw şi 
din vii şi din pomete şi din sat Şi din casele părintești şi din 
tot locul. fiindcă moşie cu toate acareturile aceste sau preţă- 
luit soma de bani ce se arată mai sus, încă puinduse preţul cet 
mai ce gios. Dar pentru ca să nu mai fie între dânşii pricini şi 
gălcevi cv. împărţire veniturilor, sau spus de către noi Zoiţei să 
să primească ea cu giumătate de toală moșie aceasta de sus numită, însă partea cea din gios, Şi cu heleşteul şi cu moara care este mai gios de sat, dinspre partea morei ei din gios ce i se dă ei. Iar giumătate de moşie partea ei din sus unde este satul şi casele părinteşti şi biserica, cu un heleşteu şi cu moară şi cu piw şi cu viile, aceia a ei să rămâe în stăpânire păhăr- nicesei Safta şi a ginerelui său Neculai Cuze pah. care ţine pre | fiica ei Nastasia, învoinduse ei pentru ale sale părţi, şi măcar că Zoiţei peste voe sau fost aceasta a se lipsi şi a să -păgubi ea de cele acareturi, la care dreptate avea să ia din toate în giumătate. Insă ea după această aşezare, sau primit si sau mulţumit cu atâta. Am întrebat Şi pe păhărniceasa Safta de 

Sus, şi singură cunoscând că este mai cu -bun folosul ei de cat al Zoiței. aşa sau primit şi sau mulțumit păhărniceasa răma- nând acum să ia pricina aceasta, sfârşit şi de acum înainte altă. cerire să nu mai fie nici de pre o parte şi înştimţăm pre însl- țimea ta, 
1781 Pevr, 24.
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Al înălțimei tale cătră Dumnezeu smerit, rugător 

Gavril. Mitropolit Moldovei. 

A înălţimei tale Prea plecate slugi 
Vasile Roset logofăt, N. Roset vel vornic, Balasache vel 

voznic, Veisa vel vornic. Matei Canta vel spatar, Alexandru vor- 

nic, Neculai Balş vel ban. 

Sau trecut la condica divanului de Andrei biv izbaş ot divan. 

XXXI. 7787 Junie 4. Facem ştire prin această mărturie ho” 

tarnică că din luminată porunca prea înălţatului domnului nostru 

măria Sa Cestantin Dimitrie Moruzi Voevoda, fiind rânduiţi prin 

luminata carte a prea Inălţimei sale ce nea aduso dlui Gioian 

medelnicerul, ginerele răposatului Vasile Adam paharnicul, ce 

ține pe Zoita fiica răposatului, făcută cu giupăneasa cea dintăi ; 

fiindcă după ce în multe rânduri judecăţi cau avut înaintea 

dumnealoi veliţilor boeri la luminatul divan prea Inălţimii sale, 

cerând medelniceriţa, Zoiţa fiica răposatului Vasile Adam la, maş. 

tihăsa Safta, giupăneasa lui Vasile Adam paharnicul, cea de al 

doilea zestre ce au rămas de la mumăsa cu clironomie ce i se 

cădea de la tatăl ei ca să ia; care după dreapta judecată a lu- 

minatului divan, a prea înălțimei sale, sau hotărât ca să ia 

dumneei Zoiţa în giumătate moşia Bărboşi de la ţinutul Fălciiului, 

a tatălui ei paharnicul Vasile Adam, şi doao mori şi chioa ce sântu 

în apa Moisăei în numita moșie Bărboşi însă cu partea moşiei 

din giosu să rămâe o moară la stăpânirea dmsale medelniceri- 

tei Zoiţăi, însă moara din giosu, iar partea din susu a moşiei . 

Birboşilor cu moara cea den sus şi chioa, să rămâăe la stăpâni- 

rea păhărnicesei Safta, şi a pităresei Nastasiei fiicei sale cu alte a- 

careturi şi stăpânire cât va cuprinde partea din sus, după ana- 

foraoa, că iaste întărită cu iscălitura şi pecetea, prea, înălțatului 

Domn, prin care pre larg se arată toată pricina dintru începu-i 

tul judecății pănă au luat sfârşit, rămâind după cum s arată ma 

sus din moșia Bărboşi, giumătate din moşia din gios cu moară 

din gios să rămâie supt stăpânirea dmnei med. Zoiţa, iar partea 

din sus si cu moara din sus cu chica, cu casele şi cu satul 

şi cu piserica şi cu alte acareturi să rămâie supt stăpânirea pă- 

hărnicesei Safta, şi a, fiicei sale Anastasia; şi să mergem să a- 

legem giumătate din parte din moşia Bărboşilor cu moara puund 

pietre hotar, atăt din sus dinspre partea, păhărnicesei Saftei şi a 

fiicei sale, cum şi dinspre părțile altor răzeşi, unde se va cădea 

şi să dăm şi marturie hotarnică iscălită de noi şi de alţi răzăși



împregiuraşi ; după luminata poronca prea înălțimei sale, mer: 

gând la numita moşie Bărboşi, unde fiind de față medelnicerul 

Givian răzăş şi medelniceriţa Zoiţa cum şi păhărniceasa Safta 

lui Vasile Adam şi cu ginerele său Neculai Cuze și alţi ră. 

zăşi împregiuraşi, de prin pregiur să scoată hotarnica moşiei Băr- 

boşi, ca după poruncă, să, cercetăm de giur împregiur şi să aflăm 

semnele şi hotarăle numitei moşii a Bărboşilor şi apoi după ho- 

tarnică vom adeveri semnele hotară ale numitei moşii a Bărboși- 

lor și apoi după hotarnică vom adeveri semnele şi hotarăle vechi 

dinspre'alţi răzăşi impregiuraşi, să o şi măsurăm toată şi să fa- 

cem doao părţi după cum searată mai sus. Păhărniceasa Safta și 
cu pitarul Cuze au răspuns cum că hotarnică pe moşia Bărboşi 
nu au, ci numai pe semnele şi stăpânire veche stăpânite și în 
loc de hotarnică sau primit spre adeverire semnelor şi au dat 
doi oameni anume Sandu Bejanariu din satul Vălenii din ţinu- 
tul Fălciului pe care lau arătat; că au fost 20 ani şi mai bine 
Ja răpousatul Vasile Adam paharnicul şi au dijmuit şiau strâns 
venitul pe numita moşie, om ca. de 50 de ani şi mai bine şi 
Marcu sin Istrate morarul din satul Bărboşi iar asemenea în 
vrâstă ; şi măcar că după arătarea acestor doi oameni sau pri: 
mit, dar iarăşi şi de al doilea li sau zis că de iaste hotarnică 
să o scoată ca, să ne luminăm mai cu lesnire si să împetrin: 
semnele şi hotarele numitei moşii, că de va fi hotârnica si nu 
o vor scoate iaste de stricăciune că poate să nu se afie “sera- 
nele toate şi drepte pe unde den stăpânire veche sănt şi au că 

randu 10 Hotarele ati magi oua iadul se vor. aluneaă în 
drept pe hotarăle numitei moșii ci ace „e idea să tii 
vor aluneca şi nenemerindu dreptu. câ sală pn neștiinţă 
boşi întralte moşii. Dmnei păhunic ca cin Fi Ş iniceasăa și cu Gmnlui Cuze şi de al doile au arătat că hotarnică nu au, ce numai v împărțeală 
de părţile moşiei; care dipe acele impărțeli nu se înţelege ni- 

părţi măcar cât de puția să aibă a răspunde si pri r șală să dea moșie din partea, ce li sa veni, iar aur aci are. delnicereusa Zoiţa săşi Sstăpâneasca, cu pace “Sa dupa ară. tarea acelor oameni, au că din părţile moşiei Bărbosi tarea acelor oameni, nu să vor cuprinde i va dovedindusă pe urmă, iarăşi păhărniceasa Sa ta gi cea iasi fta şi pitarul Cuze
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să aibă ale îndrepta şi ale alătura lângă numita moşie şi acele 
să le împarţă iarăşi în dowa frățeşte. Deci dar priminduse aşa 

şi arătând că hotarnică nu iaste. unde fiindu faţă şi alţi răzăşi 
şi impregiuraşi, întăi pe aceşti doi oameni iam pus la giurământ 

ca să nu părtinească nici unei părți ci după cum ştiu să arăte; 

ei au primit şi giurământ cum că nu vor părtini strâmbătăţii 

nici la 0 parte nici la alta; ce vor. arăta adevărul după cum 

vor şti în frica lui Dumnezeu ; şi aşa dimpreună cu răzăşii după 

arătarea numiţilor oameni, după aflarea, semnelor arătării lor, am 

facut stânjen de 8 palme gspod şi fune de 20 stânjeni, şi întăi 

am măsurat partea moşiei din semne în semne atât lungul! cât 

şi curmezișul, apoi după măsurătoare sau împărţit moşia în 

dowa, cu toate săleştele ce să cuprind în Bărboşi, adică Bărboşii 

cu amândoao numitele mori şi cu chioa şi cu un vad ; felioara ce 

se numeşte vad cam rău măsurată, apoi partea lui ce vinea iarăşi 

cu moară ce să numeşte Cărăuşul și cealaltă parte mai din gios 

anume Vorovenii iarăşi cu vad de moară, cum şi din partea. 

Stefenii iarăşi ce sau venit în hotarul Bărboşilor. bezu pariea 

Stefenilor ce au arătat Sandul Bejâhariul că iaste a lui Juver- 

dian i a altor răzăși care şi faţă fiind din răzeşi asemene au a- 

rătat că Stefenii nu sunt cuprinşi toţi în, hotarul Bărboşilor, 
care după arătarea lor sau găsit Și pietre hotară înpotriva Jocu- 

lui însă de la apa Moisăei la apus în ceia parte, iară hotginică 

au arătat că nu au nici ei ci numai după stăpânire ştiu şi a- 

cestea artitate de mai sus părţi sânt legate una cu moşia Bâr- 

boşi. Deci după poroncă sau împărţit moșia în doao, adică gu- 

mătate de moşie din apa Moisăi la apus pănă în hotarul Mălăe- 

ştilor a dmlui clucerul Grigore Costaki, iar în sus și în zosu a- 

ceastă parte a Bărboşilor cu moara din sus şi cu chioa şi cu 

heleşteile lor şi cu amândoao malurile heleşteilor cu casele cu 

biserica şi cu satul cu doao vii şi cu toate alte venituri ce să 

cuprind pe numita moşie din apa Moisăei la apus pănă în hota- 

ru! Mălăeştilor; însă cu o vie ce iaste în parte din apa Moisăi 

la răsărit, care această vie iaste prin viile arătate şi via asta, 

aceste toate să le stăpânească dmnei păhărniceasa Safta şi cu 

pităreasa Anastasia şi din vie din partea răsăritului să nu iă 

dijmă, dmnei medelniceriţa Zoiţa ; iar de va mai adaoge a mai 

faca vie mai multă de aceasta, în partea răsăritului să dee pă- 

hărnicesei Safta obișnuitul adetiu, iar partea de moşie din apă 

Moisăi la răsărit atât în sus cât şi în gios cât şi în curmeziș 

pănă în hotarul altor moşii ce sau arătat mai gios cu moara 

7
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din gios şi cu heleșteile morii cu amăndoao malurile au rămas 

la, stăpânirea dmnei medelniceriţa Zoiţa, i fiilor drasale, şi așa 

împărțind au rămas părăul Moisăi hotar prin mijloc şi asemenea 

să urmeze şi la vadurile morilor ce să arată mai sus cuprinse 

în hotarele Bărboşilor volnici să fie amândoao părţile a face mori 

în vaduri, însă iarăşi unul un vad şi altul alt vad şi „malurile 
că vor trece unul în partea celuilalt, iarăşi şi malurile acele să 
rămâe amândoao supt stăpânirea heleştenlui său; deci după ce 
sau împărţit aşa după cum mai sus se arată apoi am măsurat 

o singurâ parte dmsale medelniceriţa Zoiţa însă din capul din 

“sus din vadul lui Frăţilă undefse numește drumul lui Boghian 
unde fiind de faţă şi răzăşii din Deleni când sau măsurat întâi 
anume : Simion Ghiban, i Vasile Macarie şi alţii văzând şi cu 
Simion Bugeacu şi lon Ţiganaşul, Neculai Corovancă şi Costan: 
din vornicel, aceşti răzăşi din Deleni şi din părțile din sus, drept 
la vadul lui Frăţilă în malul Moisăi despre răsărit, alăture lânză 
drum sau pus 2 pietre hotar fundu şi sau făcut şi buor întrun 
carpăn drept lângă hotară, măcar că din vadul Frăţilă şi până 
la un vad de moară mai la dial ca de 8 funie lungul iar cur 
mezişul mai puţin unde se numeşte vadul lui Antohi, au î- 
rătat Sandul Bejănariul că în multe rânduri au fost pricină în- 
tre răposatul paharnic Adum şi între răzăşii din Deleni ; iar de 
au stăpânit răposatul sau de nau stăpânit nu stie fiindcă iaste 
un loc de pădure, la aceasta răzăşii au arătat că iaste drepi a 
lor moșie şi au să să judece cu păhărniceasa Safta i cu pitar 
Cuze, care fiindu acestu locu cu pricină măcar că iaste în par- 
tea, răsăriiului, dar au rămas afară nu sau “cuprinsu în hotar 
medelniceriţăi Zoiţa şi după giudecată va rămâne a păhărnicesei 
Safta, să-l stăpânească neoprită de cătră Zoiţa medelniceriţa, căci 
luând Zoiţa dreaptă parte ce i san venit şi au luat după, "cum 
sarată şi după cum numitul de mai sus arătatuul hotar, din ţa- 
dul Frăţilă am mers tot pe drumul Boghian la; dea] prin oiană rărişului, aproape de un stejar mare pe din gios si Ai i 

buorul făcut în stejar de curând şi apucâna pe răzăşi au arătat 
că nu ştie cine lau făcut; Iar pentru moşia, Bărboşii pănă a- colo au arătat că merge şi Sandul asămine, şi de acolo tot la dial prin poiana rărișului Săcii pe drumul lui Boghian Snă 
zarea dialului. la răsărit unde să hotărăsc moşia Bărhosii e Da 

lenii despre răsărit sau găsit 17 fune 4 stânj. şi sau pu i. să 
tre hotară fiindu fundu şi sau făcut şi buor intrun, stejar lângă hotar şi de acolo dreptu pe zare în giosu spre amiazăzi



prin pădure prin drumul ce merge prin zare, rămâind drumul 

din Sus, drept în marginea drumului sau făcut alt buor întrun 

Stejar, şi de acolo tot în gios prin pădure pănă ce am agiuns în 

poiana rărişului şi pănă la un stejar mare în marginea pădurei 

sau găsit 30 fune şi sau făcut şi buor în stejar tot despărţirea 

Delenilor de Bărboşi. şi de acolo prin poiană pănă unde sau sfâr- 

şit poiana la un stejar mare şi sau găsit 6 funii şi sau făcut 

buor întrun stejar şi de acolo tot prin pădure în giosu peste 

hârtopul Cujbulesei pănă în poiana Cujbuleasa în marginea dum- 

brăvii la un stejar sau găsit 14 fune şi sau făcut buor în ste- 

jar și de acolo din poeană fiind pricină arătând răzăşii din De- 

leni că iaste a lor moşie, au rămasu ca să să cerceteze şi apoi 

să pue sămne. zicândulise ca să vie a doao zi la starea locului 

care a doao zi mergând şi singur pitar Cuze, şi fiind faţă şi Be- 

jănariul au mărturisit că din vechi au apucat stăpânindu pe ră- 

posatul Vasile Adam pe acolo pe unde Delenii zic că iaste -mo- 

şia lor, iar pe Deleni nu iau văzut nici odată stăpânindu şi aşa, 

după arătarea Bejănarului am mers măsurând din stejar cu buor 

în gios prin mijlocul unui lac săc fără apă pe din vale de dru- 

mul ce vine din sus de la Saca pănă ce neam suit în drum la. 

un stejar în marginea drumului la apus sau găsit 15 fune şi 

sau făcut buor în stejar şi de acolo tot prin dumbravă, drumul 

în gios apoi am trecut piste drum rămâind la răsărit şi tot în 

giosu prin dumbravă pănă la un stejar cu cutură sau găsit 20 

fune şi sau făcut buor în stejar, de acolo tot în giosu prin dum- 

bravă după, arătare Sandului pănă în marginea dumbrăvii la un 

stejar sau găsit 6 fune şi sau făcut și buor în stejar, şi de a- 

colo pe câmpu cam la vale în stânga până ce am ajunsu la doao 

pietre hotară la fandul Chiţivoeştilor a lui Iordache Bădrosu ce: 

să desparte de Deleni şi de Bărboşi fiind Bădrosu faţă aseme- - 

nea au mărturisit ; iar pitarul Cuze au arătat că acele pietre: 

hotară sunt puse fară de cale, fiind mai la vale de stejarul cu 

buorul; după arătarea Sandului sau găsit pănă în piatră 13 

fane şi 3 jum. stânjeni şi de acolo tot câmpul în giosu alăture. 

cu Chiţivoeştii pe dealul văii Săcii dinspre răsărit până la altă 

piatră a Chiţivoeştilor după arătarea, lui Tordacihe Bădrosu prin 

capătul Chiţivoeştilor până la altă piatră hotar a _Chiţivoeştilor 

sau găsit 11 fune şi 9 stânjeni şi de acolo tot în giosu pe cămpu 

după arătările lui Bădrosu până la o piatră hotar vechiu tot a 
Chiţivoeştilor sau găsit 11 fune şi 6 stânjeni şi de acolo în gios 

alăture cu moşie Zabulichi îi Goeşti i Bălănești ce să numesc:
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“acu Giurcani tot pe camp și pe drum până la altă piatră ho- ar vechiu sau găsit 38 fune şi 7 pol stânjeni. şi de acolo tot în gios pe cămpu unde fiind şi Costandin Agapie de față și tot în giosu alăture de o moșie Ceucanii a dmsale postelnicesei Ma- zia Palade până în capul .Viltoţilor lui Chetran la 9 piatră ve- “che hotar sau găsit 19 fune şi noao stânjeni. şi de acolo spre “meazăzi prin capul moşiei Guşăţăia mănăstirei sfetei Savei pâni 
în valea Sacă sau găsit 6 fune, apoi de acolo drept piste valea 
“Seacă la deal spre apus tot alăture cu Gavrilaş până la o piatră 
hotar sau găsit 9 fune, 12 stânjeni, şi de ucolo tot la deal ali: 
ture cu Gușăţăii până in zarea dealului, dinspre valea- Moisăei 

la 0 piatră hotar tocmai în zarea dealului s'au găsit 9 fane şi -7 stânjeni, şi de acolo iarăşi am purces în giosu pe zarea, dea: 
lului lungul moşiei, pintre Saca şi pintre Moisei până la o piz- “ră hotar alăture cu Guşâţăii sau găsit 19 fune şi 19 stânjeni 
şi de acolo tot în gios pe câmpu zarea dealului alăture “cu altă -moşie . Tăpenii dinspre răsărit a lui Gavril Adam până la o pia ră hotar sau găsit zece fune şi trei pol stânjeni și de acolo toi 

în giosu aiăture cu Tăpenii stolnicului Tomei Lucăi peste o mo- vilă în dial pe zare şi tot în giosu până aproape de altă mo: vilă tot 'Tăpenii Tomei Lucăi, despărţire de Bârboşi unde se lo- Vescu cu Stefenii lui Juverdeanu şi altor Tăzăşi sau găsit 17 fune şi sau pus doaw pietre hotar, fundu, o piatră caută dreptu la răsărit; şi alta la apus fundul despre Stefeni şi de acolo am mers drept la vale spre apus până aproape de apa Moisăi în mijloc unde să coteşte pârăul Moisăi curmezișul sau găsit cinci fane şi 10 stânjeni şi sau pus hotar unde sau socotit în protiva _hota- relor din cea parte peste apa Moisăi la răsărit şi aice sau în- cheiat toată, partea giumătate de moşie a Bărboșilor din apa Moisăi la răsărit a dumisale medelniceriţa, Zoiţa, iar apa Moisăi au rămas hotar la amăndouă părţile în sus Şi în giosu din cap în cap şi sau găsit lungul fune partea medelniceriţei Zoiţa 240 iune şi 15 pol stânjeni ; iar stânjeni fac 4815 pol; iar partea dumisale a păhărnicesei Safta, i Anastasiei fiicei sale, lungui, sau găsit 278 fane iar stânjeni find 5360 stânjeni şi scoțând 4815 stânjeni pol lungul cât cuprinde partea medelniceriţăi Zoita, trece mai „multu stânjeni lungul în partea, păhărnicesei Safta şi Anastasiei fiicei sale, 745 stânjeni pol; ia curmezişul acestui 
capăt sau găsit 22 fune și 13 stânjeni, iar Curmezisu] mosiei din apa Moisăi la răsărit drept „Bâlăneşti până în hotaru] Bala. 
neştilor sau găsit 34 fune, iar din apa Moisăi la apus in partea,
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păhărnicesei Safta sau găsit 21 fane 18 siânjeni, adică două, zeci 

şi una fune şi optsprece stânjeni până în hotarul Mălăeştilor- 

iar prin coada iazului morii din curmezişu! din apa Moisăi la 

zăsărit până în hotarui Delenilor sau găsit 35 fune, iar din apa: 

Moisăi spre apus prin coada iazului până în hotarul Mălăeştilor : 

sau găsit 27 fune şi sau măsurat din moara din sus di apa: 

Moisăi la răsărit până în hotarul Delenilor sau găsit curmezişul 

32 fune, iar din apa Moisăi din moară la apusu pănă în hotarul: 

Maălăeştilor sau găsit 24 fune, care după această, măsurare sco- 

tând curmezişul ce trece mai mult în partea dmnei medelnice- 

rița Zoiţa 7 funii şi patrusprezece stănjeni 3 palme, care acest. 

curmezişu merge în lungul 137 fune, de unde .se lăţeşte moşia. 

spre răsărit, adică din poiana Cujbulesăi şi în gios peste valea: 

Săcii, pănă unde se loveste cu moşia lui Chetran cu Guşătăii 

sfelei Savei şi prin acesta loc ce- trece mai multu în partea 

câmpului dumisale medelniceriţa Zoiţa şi acesta loc au rămas. 

medelniceriţei Zoiţei impreună cu partea arătată şi dmnei pă-- 

hărniceasa Safta, şi fiicăsa Anastasia pentru locul cei se cade 

să ia în giumătate au luat alt loc din pădure în capul de sus,. 

cei trece mai mult după cum se arată mai sus în partea dumi- 

sale păhărnicesei bezu 5 fune 9 stânjeni curmezişul, iar lubgul: 

50 fane ce trec mai inultu iarăşi în pădure în partea păhărni-- 

cesei Safta din dreptul poenei răsăritului din. capul din sus: 

de unde se începe partea, dumisaie medelniceriţei Zoiţa şi în 

giosu până în poiana Cujbulesăi, bezu 13 fane 9 stânjeni şi £- 

palme, curmezişui din câmpu la capul din giosu a moşiei Băr- 

boşi în partea dinspre apus a păhărnicesei Safta şi a, fiicei 'sale- 

Anastasia iar lungul acestui curmeziş merge până la 4 fune- 

care acest de mai sus arătat loc, macar că tree mai mult din: 

apa Moisăi la apus, dar sau învoit amândoao părțile şi sau pri- 

mit ca, săsi stăpânească însăşi partea, că după cum arătăm- 

mai sus "să nu treacă unul în partea altuia fiindcă în pal- 

tea păhărnicesei Saftei, pentru locul ce trece medelniceriţăi Zoi- 

tăi la câmpu pahar. Safta au primit şi prin giurământ au Tă-- 

nas hotar despărțirei moşiei Bărboşilor apa Moisăi şi peste apă 

sa nu treacă nici unul pici altul fără de cât numai morile Şi 

vadurile ce mai sânt cuprinse în hotarul moșiei Bărboşilor în: 

apa, Moisăi , să se urmeze după cum sau arătat mai sus Și după. 

ajegerea Și hotarele ce am făcut am dat această mărturie ho-. 

,
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tarnică dumneaei medelniceriţăi Zoiţa, fiica răpâosatului Vasile 4. dam paharnic în care neam şi iscălitu. 1781: Iunie 4. 
Iancul Greceanu biv vel paharnic, Grigori Costachi pahar: nie, Adam clucer TăZĂş. . 
Sau scris hotarnica aceasta de mine după hotărârea dmlor hotarnicilor. Lupu diac ot Fălciu. 

XXXII. 7782 Mart 25. Cu mila lui D-zeu Io Costandin 
Dimitrie Muruz Vvd. domn țării Moldaviei. 

Facem știre cu acest hrisov al domniei mele, că după multă piră şi giudecată ce au avut Zoiţa fiica răposatului Va- sile Adam paharnic cu maşteha ei Safla ce de al doile soție a lui Vasile Adam paharnic Şi cu ginerele Saftei Neculai Cuza pi- tau, pentru clironomia, care o cere Zoiţa, întăiu zestre imaicei “sale, apoi şi câtă ise cuvinea ei dintru averile tatălui său Vasile Adam paharnic, în multe rânduri mai înainte căutândulise aiu- decata de cătră prea osfinţitul mitropolit al ţării Kir Gavrii, și de cătră dmlor veliţii boeri, ai divanului de doă ori şi de faţă la divan înaintea domniei mele și a tot sfatul nostru, prin cea cu amăruntul cercetare care de cătră insumi domnie me sau fă- cut, pricina sau dovedit că numitul Vasile Adam paharnic nu numai că nau dat Zoiţei toată zestrea mumei ei, după cum au fost datoriu să io de, ci au oprito la sine, dar încă şi dintru al 

toată averea atât a soţiei sale cei dintăiu, cât şi a sa numai supt clironomia numitei păhărnicese soţia de al doilea a sa, şi supt clironomia fiicăsa Nastasiei, ce este făcută cu această de al doilea soţie a sa pe care o ține Cuza, Şi Safta păhărniceasa “cum şi ginerele ei cu totul stând în potriva dreptaăței, în cât și după sinisfora care după însăşi cerere a Saftei Păhărnicesei sau 

tei păhărnicesei şi a Cuzei ginerelui ei, cu care să sălia ei să oprească dreptul Zoiţei, cunoscândusă în deşărt şi fără nici o dreptate nu li sau dat ascultare nici li sau ţinut în samă, cum şi o scrisoare ce au scos Safta păhărniceasa în chip de diiată cu iscălitura lui Vasile Adam paharnic făcut din leat 1784 (sic) No- emvrie 1!). Aşijiarea și un izvod de zăstre ce au mai scos pitar Cuza, iscălit arăşi de Vasilie Adam din leat 1786 (sic) Ghenar 242). 

1) In loc de 1îîţ; 
2) In loc de 1736.



— 4 — 

Aceste încă ca nişte lucruri ce sau aflat nedrepte şi împotriva 

notărârei pravilei, după tăria pravilei şi a dreptei judecăţi a âi- 

vanului domniei mele, luânduse de.la mânule lor sau rupt şi pe 

Safta păhărniceasa cum şi pe Cuza ginerele ei din toată legea 

sau dat rămaşi. Hotărând domnia mea că nici odată să nu aibă, 

vreo lucrare acele răsuflate scrisori, ce cu totul era impotriva 

dreptăţii şi a pravilei, ci la toate pre deplin (atât de cătră pă- 

hărniceasa Safta, cum şi de cătră fiicele paharnicului Vasile A- 

dam Zoiţa şi Nastasia) să se urmeze după sinisfora, ce pre sfânta 

pravilă sau făcut. 

Pre care sinisfora domnia mea am întărito, şi cu toată le- 

gea țării am hotărât ca să să păzască întocmai nestrămutată în 

veci. Ce dar de vreme că Zoiţei fiicei lui Vasile Adam paharni- 

cul de la sinisfora (afară de cele ce au luat în partea ei prețu- 

itej i sau venit să ia încă din toată averea tatului ei, 2569 lei 

pentru clironomia acea rămasă la palarnicul Vasile Adam a 

maicii ei zăstre şi câtă i sau venit şi dintru averea tatălui ei, 

care pentru aceşti bani fiindcă Zoiţa sau priimit şi sau mulţu- 

mit ca, din patru sălişte a tatălui ei Vasile Adam paharnic, a- 

nume satul Bărboşii ot Fălciu, cu alte trei selişte de prin pre- 

jur, Ştefenii şi Ciolăneșştii şi Cărăuşul ce sănt hătărăte toate în- 

tran hotar şi sau făcut o moşie cu toate acareturile ce sănt pre 

dânsa, adică să ia Zoiţa pe jumătate din toată moşia, însă par- 

tea cea, din gios de sat şi cu o moară cu heleşteu care este mai 

gios de sat, despre partea. moşiei cei din gios, nefiind 'cu ce cu 

alta, să să împlinească partea Zoiţei fiind cu cale, pentru aceia 

domnia mea încă asemenea am hotărât să ia Zoita pe giumăate 

den numita mosie aceasta să $0 hotărască cu boeri hotarnici şi 

să şio stăpânească cu tot venitul în veci fără nici o supărare de 

cătră nime. Iară ceialaltă jumătate de moşie parte cea din sus, 

unde este satul cu casăle paharnicului Vasile Adam şi biserica 

cu 0 moară şi cu hăleşteul morii şi cu O pică şi viile, aceia să 

rămâie în stăpânirea păhărnicesei Saitei cu ginere. său pitar 

Cuza, care ţine pe fiicăsa Nastasia, şi Gintratâta nici O parte 

nici alta mai mult să nu cee nici să să întinză; şi de acmu 

înainte peste giumătatea aceasta altă dată să nu se mai caute 

aceste pricini în veci; iar de sar mai scula cândva ori păhărni- 

ceasa Saita şi ginerele său sau fiicăsa Nastasia ca să mai tragă 

la giudecată pe Zoiţa fiica lui Vasile Adama paharnic sau +e 

clironomii ei tot pentru aceste pricini nevoind a cunoaşte la 

âreptate dapă cum îndestul li sau arătat, atunci unii ca aceştia



neînțelegători dreptăţii şi giudecăţii nu numai ct înfrantare si fie scoşi de la faţa divanului ci să aibă a plăti şi toate cheltue: lile celoi traşi de dânşii împlinindusă cu zapcii divanului gospoi, cum arată anaforaoa de giudecată acea din anul trecut list Mart 5, care sau întărit cu a domniei mels iscălitură şi pecete, Deci atunci după hotărârea giudecăţii cu cartea domniei met sau rânduit şi hotaraici pe ai noştri credincioşi boeri dmlor Qi: goraş Costachi biv vel paharnic şi lancul Greceanul biv vel [a harnic ispravnici fiind la ținutul Fălciului, ca să margă la faţa moşiei lor unde fiind față atât Salta păhărniceasa Şi giaerele său, Neculai Guza pitariul, cum şi Zoiţa fiica lui Vasile Adam a: harnic sau vechilul ei cu alţi răzeşi megieşi şi împregiuraşi în- tăiu (după hotarnice vechi şi după mărturii şi dovezi îincredin- tate) să cerceteze să afle marginile acestor patru selişte a pahar nicului Vasile Adam: Bărboşii, i Ştefenii, i Ciolăneştii şi Cărăușul de giur împregiur, apoi pe unde sa veni drept în giumătate să facă alegere şi despărţire prin mijloc părții de moşie a Zoiţei cu acareturile ei, cum mai Sus sau arătat după hotărârea judecății, pre care parte de moşie să o Stâlpască. şi cu pietre hotară despre toate părţile, şi să de mărturie hotarnică ca, şi după aceieşi mărturie să să facă de la domnia me întăritură  Zoiţei. De la care numiţi boeri hotarnici, arătatau acum Zoiţa fiiea lui Adam paharnicul mărturie hotarnică, din 1781 Iunie 4, care cercetân- dusă de cătră a] nostru cinstit şi credincios boeriu “dumnealui Ion Cantacuzino vel logofăt așa sau aflat Scriindu, că mergând ia numita, moşie Bărboşii unde din partea Zoiţei fiind vechil sotul ei medelniceriul Zoan şi fina față Safta păhărniceasa și Sinerele său Neculai Cuza Pitar şi alți răzeşi şi împregiuraşi, au cerut întăiu la Safta păhărniceasa şi la” gineresău să scoată ho- tarnica moşiei Bărboşilor dintru care să poată afla semnele ho- tarelor dispre alți răzeşi şi împregiuraşi şi că au răspuns că hotarnică pe. moşia Bărboşi nu au. şi spre adiverire sămne- lor în loc de hotarnică sau priimit pe adiverință a doi oameni anume Sandul Bejănariul din “satul Vutcanii de la ţinutul FA ciiului om ca de 30 ani Şi mai bine, pre care lau arătat că ar fi fost 20 de ani şi mai bine lângă Vasile Adam paharnic, şi ar fi dijmuit şi ar fi strâns venitul acestei moşii, şi Marcu sin Is- trate Morariu din satul Bărboşi iar asemenea de vrăstă. şi mă- car că după arâtarea acestor doi oameni sau priimit Safta pă- hărniceasa şi gineresău, dar iarăşi şi de al doilea li sau zis de cătră boerii hotarnici că de este hotarnică să o scoată să să
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limurească mai cu lesnire şi să să îndrepteze sămnele şi hota- 

răle numitei moşii, ca nu cumva cu greşală prin neştiinţa oa- 

menilor rânduiţi să se alunece să între în hotarăle altor moşii, 

sau să rămâe loc din moşia Bărboşii întralte moșii, şi Safta pă-- 

hărniceasa, împreună cu ginerele său Cuza şi de al doilea au. 

răspuns că hotarnică nu este, fără numai o împărțală de părțile: 

moşiei, care de pre acea împărţală nu se înţelege nimic şi nici 

aceia nau arătato zicând că nu este nici de o trebuinţă, ci tot 

după arătarea numiţilor de sus oameni sau priimit, şi cum că de: 

vor arăta aceşti oameni cu greşală şi vor intra întralte părţi de moşie 

măcar cât de puţin să aibă eia răspunde adică Safta păhărni- 

ceasa, şi Cuza ginerele ei, şi pentru ace greşală să dea moşie: 

din parte ce li sa veni lor. lar Zoiţa, fiica lui Vasile Adam pa- 

harnicul săşi stăpânească cu pace partea sa după arătare ace-- 

Jora oameni sau că "din părțile moşiei Bărboşilor după arătarea 

acelora nu sar cuprinde şi ar rămâne ceva lipsă, dovedindusă pe 

urmă, iarăşi Safta păhărniceasa şi Cuza gineresău să aibă a le: 

îndrepta şi a le alătura lângă numita moşie, şi pe acelea, iarăşi 

să le împartă în doă cu Zoiţa frăteşte. 

După care priimire a lor, întăiu pe aceşti doi oameni de 

sus numiţi iam încredinţat cu giurământ ca să nu părtinească, 

nici unei părţi, ci să arăte adevărul după cum vor şti în frica. 

lui Dumnezeu. Şi aşa după aflarea sămnelor pe arătarea numi- 

ţilor oameni dinpreună cu răzăşii au fâcut stânjăn de opt palme- 

gospod, şi fane de 20 stânjăni şi întăiu au măsurat toată mo- 

şia, din sămne în sămne, atat lungul cât şi curmezişul ;— Apoi 

după măsurătoare sau împărţit moşia în doă cu toate săliştele: 

ci să cu rind în Bărboşi, adică PBărboşii cu amândoă numitele 

mori, şi cu pioa, şi cu un vad de moară ce să numește vadul 

Cărăuşoae şi parte Lungenii iarăşi cu vad de moară ce să nu- 

meşte Cărăusul, şi altă parte mai Gin gios şi anume Vorovenii 

iarăşi cu vad de moară, cum şi din partea Ștefenii iarăşi ce 

sau vinit în hotarul Bărboşilor, afară de partea Stefenilor ciau 

arătat iarăşi Sandul Bejănariul că este a lui Juverdian şi a altor ră- 

zeşi ; cari şi din răzeşi find faţă asemenea au arătat că Ştefenii 

nu sănt cuprinşi toţi în hotarul Bărboşilor, după a cărora ară- 

tare sau găsit şi pietre hotară împotriva locului, însă de la apa 

Moisăei la apus în ceia parte, iar hotarnică au arătat că nu au 

nici ei, ci numai după stăpânire ştiu, şi aceste arătate de mai 

sus părți sănt legate una cu moşia Bărboşii. Deci după hotărâta, 

poronca domniei mele numiții boeri hotarnici au împărţit moşia în 

4
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două, adică giumătate de moşie din apa Moisăei la apus pănă în hotarul Mălăeştilor a, clucerului Grigoraş Costache, iar în sus şi în gios, această parte a Bărboşilor, cu moara din Sus, și cu pioa şi cu heleşteele lor cu amândoă malurile heleşteelor, cu casăle, cu biserica şi cu satul şi cu doă vii şi cu toate alte venituri ci să cuprind pe numita moşie din upa Moisăei la apus - în - hota- rul Mălăeștilor, însă cu o vie ce este în parte din apa Moistei la răsărit care această vie este din viile arătate şi viia, aceasta; Aceste toate au rămas în stăpânire Saftei păhărnicesii şi a fi- căsa Nastasia şi din via din partea răsăritului să nu ia dijmă Zoiţa ; iar de va mai adăogi a mai face vie mai multă de a- ceasta în partea răsăritului să de Safta păhărniceasa obienuitul adetiu. Iar partea, de moşie din apa Moisăei la răsărit atât lun- gul în sus şi în gios cat şi curmezișul pănă în hotarul altor moşii care se arată mai gios cu moara din gios şi cu heleșteul morii cu amândouă malurile au rămas în stăpânirea medelnice- resăi Zoiţei fiica lui Vasile Adam paharnicul ; Şi aşa împărțind au rămas pârăul Moisăei hotar prin mijloc şi asămine să să ur- meze şi la vadurile morilor ci să arată mai Sus, cuprinsă în hotarăle Bărboşilor, volnice să fie amândoă părțile a face mori în vaduri, însă iarăşi unul un vad Şi altul alt vad; şi malurile cât vor trece unul în partea celuilalt iarăşi malurile acele să ră- 

dul iui Frăţilă unde să numește drumul lui Boghian, unde fiind faţă şi rezeşii de Deleni, cănd sau măsurat tntăiu anume Si- mio Ghiban şi Vasilie Macarie şi alți mazili şi cu Sămion Bu- geac, i Ioan Ţiganaş, i Neculai Corovancă și Costandin vornicul, toţi aceştia, răzăşi de Deleni şi din părţile din sus, drept la va- dul lui Frăţilă în malul Moisăei dispre răsărit alăturea lângă drum sau pus doă pietre hotară fundul şi sau făcut și buor în- trun carpăn drept lângă hotară, măcar că din vadul lui Fra- 

pricina între pah. Vasile Adam şi între răzeşii de Deleni, iar de au stăpânit Adam sau de nau stăpânit nu ştie, fiindcă este un loc de pădure, la care răzeşii au arătat cum că ar fia lor loc şi moşia şi au să să giudece cu Safta păhărviceasa şi cu gine- rele ei Cuza Pitar, care fiind acest loc pricină măcar că, este
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în parte răsăritului, dar au rămas afară, nu sau cuprins în ho- 

tarul medelniceresei Zoiţăi. Şi după giudecată de va rămâne al 

Saftei păhărniceasa, să şil stâpânească neoprită de cătră Zoiţa, 

căci Zoiţa dreaptă partea ei ce i sa vinit şau luato dupa cum 

se arată. 

— Şi din numitul de mai sus arătatul hotar din vadullui 

Frăţilă au mărs tot pe drumul lui Boghian la dial prin poiana 

Rărişului aproape de un stejar mare pe din gios şi sau găsit 

buor făcut în stejar de curănd, şi apucând pe răzeși au arătat ca 

nu ştiu cine lau făcut, iar pentru moşia Bărboşii până acolo au &- 

vătat că merge asăminea, şi Sandul şi de acolo tot la deal prin 

poiana, rărişului Săcii pe drumul lui Boghian pănă în zarea dea. 

Iului la răsărit, unde să hotărăște moşia Bărboșii cu Delenii des- 

pre răsărit sau găsit 17 funii şi 4 stânjeni şi sau pus doă pietre 

hotară fiind fund şi sau făcut şi buor întrun stejar lângă hat. Şi 

de acolo drept pre zare în gios spre amiază zi prin pădure peste 

drumul ce merge pre zare rămâind drumul din sus drept în mar- 

ginea drumului sau făcut alt buor întrun stejar i de acolo tot 

în gios prin pădure pănă ce au eit la poiana rărişului Săcii 

pănă la un stejar mare in marginea pădurei sau găsit 80 de funii 

şi sau făcut şi buor în stejar tot despărţire Delenilor de Băr- 

boşi. Şi de acolo prin poiană în gios pănă unde sau sfârşit po- 

iana, la un stejar mare şi sau găsit 6 funii şi peste. Hărtopul 

Cujbulesăi pănă la poiana Cujbulesăi în margine dumbrăvii la 

an stejar sau găsit 14 fanii şi sau făcut buor întrun stejar. Şi 

de acolo din poiană (fiind pricină arătând răzeşii di Deleni că 

este a lor moşia), au rămas ca să să, cerceteze şi apoi să să 

pue semne zicândulisă ca să vie a doua zi la starea locului; 

care a doua zi mergând şi singur Cuza pitariu şi fiind faţă şi 

Bejănariul au mărturisit că din vechiu au apucat stăpănind pe 

Vasile Adam paharnicul. pe acolo pe unde Delenii zic că este, 

moşia, lor, iar pe Deleni nu iau văzut nici o dată stăpânind. 

Şi aşa după arătarea Bejănarilor au mers măsurând din 

stejarul cu buor în gios prin raijlozul unui lac sec fără apă pe 

din vale de drumul ce vine din sus de la Saca pănă ce sau suit 

în drum la un stejar în margina Grumului la apus sau găsit 13 

tanii şi sau găsit buor în stejar ;— şi de acolo tot prin “dum: 

bravă drumul în gios, apoi au trecut piste drum rămâind dru- 

mul la răsărit, şi tot în gios prin dumbravă pănă la un stejar 

cu ciutură sau găsit 20 de funii şi sau făcut buor în stejar. De 

acolo tot în gios prin dumbravă după arătarea Sandului pănă în



marginea dumbrăvii la un stejar sau găsit 6 funii şi sa făcut şi buor în stejar. şi de acolo pe câmp cam la vale în stânga, 
pănă ce au ajuns la 2 pietre hotară la fundul moşiei Chiţivoe: ştilor a lui Iordachi Bădros ce să desparte de Deleni şi de Băr- 
boşi, fiind şi Bădros faţă asămine au mărturisit. Dar pitariul Cuza au arătat că acele pietre hotară ar fi pusă fără cale fiind mai la, vale de stejarul cu buor; după arătarea Sandului. sau 
găsit pănă în piatră 18 funii şi 8 stânjeni şi jumătate. Şi de acolo tot câmpul în gios alăturea cu Chiţivoeştii pe dealul văii Sării despre răsărit pănă la altă piiatră a Chiţivoeştilor după arăta- rea lui Iordachi Bădros prin capătul Chiţivoeştilor pănă la altă piatră hotar tot a Chiţivoeştilor sau găsit 11 funii, şi opt pol stânjăni şi de acolo tot în gios pe câmp după arătareă lui Bădros pănă la o piiatră hotar tot a Chiţivoeştilor sau găsit 11 funii Şi şase pol stânjăni şi de acolo în gios alăturea cu moşia Zabulichi i Qo- ești i /Jăfăneştii, ce să funtesc acum Giurcanii tot pe câmp şi pe drum pănă la altă Piatră hotar vechiu sau găsit 38 funii și şapte pol stânjeni; şi de acolo tot în gios pe câmp unde fiind Costandin Agapie de față şi tot din gios alăturea cu moşia Ceu- canii a postelnicesei Maria Paladi pănă în capătul Viltoţilor lui Chetreanu la o piatră veche hotar sau gasit 19 funii şi noă stânjeni ; şi de acolo spre amiazăzi prin capătul moşiei Guşiţăii a mănăstirei sfantului Savei pănă în valea Sacă sau găsit 6 funii. Apoi de acolo drept peste valea Sacă la deal spre apus tot ală- turea cu Guşiţăii pănă la o piatră hotar sau găsit 9 funii 12 stânjeni ; şi de acolo tot; lu deal alăture cu Guşiţăii pănă în za- rea dealului despre valea Moisăei la o piatră hotar tocmai în zarea dealului sau găsit 9 fânii şi 7 pol stânjeni ; şi de acolo ia- Tăşi au purces în gios pe zarea dealului în lungul moșiei pintre Saca şi pintre Moisăia pănă la o piatră hotar alăture cu Guşi- țeii sau găsit 19 funii şi 19 stânjeni ; şi de acolo în gios pe 

5 pol stânjeni. Și de acolo tot în gios alăture cu Tăpenii stol- nicului 'Pomei Lucăi peste o movilă în zarea dealului ; şi tot în gios pănă aproape de altă movilă tot Ţăpenii Tomei Lucăi des- părțirea de Bărboşi unde se lovesc cu Ştefenii lui Ju verdian și a altor răzeşi, sau găsit 17 funii şi sau pus doă pietre hotară fundul, o piatră caută drept la răsărit şi la apus fundul despre Ştefeni, şi de acolo au mers drept la vale spr&-apus pănă aproape de apa Moisăei în şăsu la mijloc, unde să coteşte pârăul Moisiej,



cu mezişul sau găsit 5 funii şi 10 stânjeni şi sau pus hotar, unde 

sau socotit înpotriva hotardlor din ceia parte peste apa Moi- 

săei la apus. Şi aşe sau închiet toată partea giumătate deme- 

şie a Bărboşilor din apa Moisăei la răsărit a Zoiţăi medelnice- 

resei fiica lui Vasile Adam paharnic ; iar apa, Moisăei au rămas 

hotar la amândoi părţile în sus şi în gios din cap în cap, Şi 

sau găsit lungul pârţii de moşie a Zoiţăi 240 funii şi 15 pol 

stânjăni; iar stânjeni fac 4815 şi jumătate. lar partea Saftei pă- 

hărnicesei şi a Nastasiei fiicei sale lungul sau găsit 278 funii 

iar stânjăni fac 5560 şi trec mai mult în lung in partea Saftei 

păhărnicesi şi a fiicei sale Nastasiia 745 pol stânjăni, iar cur- 

mezişul acestui capăt: sau găsit 22 funii şi 13 stânjeni; iar cur- 

mezişul moşiei din apa Moisăei la răsărit drept Bălănești pănă 

în hotaral Bălăneştilor sau găsit 34 fanii, iar din apa Moisăei 

la apus în partea, Saftei păhărnicesei sau găsit 21 funii şi 38 

stânjăni pănă în hotarul Mălăeştilor ; iar prin coada iazului morii 

din gios curmezişul din apa Moisei la răsărit pănă în hotarul 

Delenilor sau găsit 35 funii; iar din apa Moisăei spre apus 

prin coada iazului pănă în hotarul Mălăeştilor sau găsit 27 funii 

sau măsurat din moara din sus din apa Moisăei la răsărit până 

în hotarul Delenilor şi sau găsit curmezişul 33 funii ; iar din apa 

Moisăei din moară la apus pănă în hotarul Mălăeștilor sau găsit 

24 funii; care după această măsurare scoţind curmezişul ce trece 

mai mult în partea Zoiţei 7 funii şi 17 stânjeni şi trei palme, 

care acest curmeziş merge în lung 137 funii de unde se lăţeşie 

moşia spre răsărit, adică din poiana Cujbulesăi şi în gios piste 

valea, Săcii pănă unde se loveşte cu moşiia lui Chetitanu şi cu 

Guşiţăii mânăstirii sfântului Savei ; şi pentru acest loc ce trece 

mai mult în partea câmpului medelniceresăi Zoiţăi; şi acest 

loc au rămas supt stăpânirea Zoiţăi împreună cu partea a- 

rătată ; şi Safta pâhărniceasa şi fiicăsa, Nastasia pentru locu 

ce i să cade să ia în giumătate au luat alt loc din pădure 

în capul din sus cei trece mai mult, cum mai sus se arată în 

partea păhărnicesei, afară de 5 funii şi 9 stânjăni curmezişul 

iar lungul 8 opt funii ce trece mai mult iarăşi în pâdure în par- 

tea Saftei păhărnicesei, din dreptul poenii Rărişului din capul 

din sus, de unde să începe partea Zoiţăi şi în gios pănă în pol 

iana Cujbulesăi, afară de 13 funii şi 9 stânjăni şi 7 palme cur- 

mezişul din cămp la capul din gios a moşiei Bărboşilor în par- 

tea dinspre apus a Saftei păhărnicesei, şi a fiicăca Nastasiei. 

Iar lungul acestui curmeziş pănă, la 47 funii; care acest de mai
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sus arătat loc măcar că trece mai mult în partea din apa Moi 
să6i la apus ; dar sau învoit amândoă părţile şi sau priimit câ 
să şi stâpânească insăși cineşi partea, sa dupâ cum se arată mai 
sus; să nu treacă unul în partea altuia, fiindcă în partea Saftei 
păhărnicesei pentru locul ce trece medelniceresei Zoiţăi la cămr, 
Safta pâhărniceasa au priimit şi pădure. Şi aşa au rămas ho- 
tar dispărţire moşiei Bărboşilor apa Moisăei, şi preste apă să 
nu treacă nici unul nici altul, tără numai morile şi vadurile ce 
mai sănt cuprinsă în hotarul moşiei Bărboşilor, în apa Moisăei 
să să urmeze după cum sau arătat mai sus. Şi aşa după ale- 
gere şi hotărâtură ce au făcut numiții boeri hotarnici au dat a-: 
ceastă mărturie hotarnică medelniceresăi Zoiţăi fiica lui Vasile 
Adam paharnic, întru care insuşi au iscălit şi clucerul Gligoraş 
Costachi fiind răzăș. 

Deci acum Zoiţa fiica lui Vasile Adam paharnic prin ja- 
loba ce au dat domnii mele, rugândusă şi cerând să îi să facă 
întăritură de Domnia me şi asupra hotărâturei părţii sale de 
moșie de sus numită;—şi de vreme ce din mărturia, hotarnică 
a numiţilor boeri hotarnici se adiverează cum că alegerea şi deo- 
sebirea moşiei între Zoiţa şi între maştihăsa ei Safta păhărni- 
ceasa sau făcut cu bună areptate insă şi cu chip de învoială 
sau priimit aşa, de cătră amândoă părţile cum pre larg la ho- tarnică se arată, unde la hotărătură fiind faţă atât Safta păhăr- 
niceasa şi gineresău Cuza Pilariu și Zoan medelniceriu din partea Zoiţâi vichil, cum şi alţi răzăşi şi megieşi nici dispre o parte pricină nau maj rămas. -—-Pentru aceia domniia me am cre- zut, şi iată prin acest hrisov al domniei mele întărim Zoiţei 
fiicei lui Vasile Adam paharnic (soţia lui Zoan medelniceriu) pe parte ei de moşie din Bărboşi şi din celelalte săliște ce sănt nu- mite mai sus ot ţinutul Fălciiului, însă partea cea din gios şi cu 0 moară cu heleşteu care este mai gios de sat dispre partea moşiei cea din gios. săi fie de la Domnia me dreaptă ocină și moșie şi să şo stăpânească Zoiţa, şi fii şi neam de neamul său în toate măsurile în sămne şi hotară după mărturie hotarnică cu tot vinitul în veci fără nici o supărare de cătrâ nime, şi hri- sov de întăntură neclintit Şi nestrămutat nici odinioară, întru care sau pus a noastră domnească iscălitură şi pecete. 

Sau scris hrisovul acesta la scaunul Domniei mele în ora- Eși întru cea dintăi domnie a noastră la Moldavia, la al cincilea
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an a domniei noastre, de boeriul nostru Ion uricariul al treilea 

logofăt. anul 1782 Martie 25. 

(ss) Costandin Dimitrie Muruz Voevod. 

Varnav vel clucer procitelnomu. 

Sau trecut la condica divanului de mine Andrei biv izbaş 

condicar ot Divan. (. p. domneşti). 

Principatele unite Moldova şi Valahia 
Giudecătoria ținutului Fălciiului 

Copia aceasta, cercetândusă şi fiind întocmai cu originalul 

hrisov, se legalizază de giudecătorie pe formă cu iscăliturile cu- 

venite şi puuerea peceţii, slobozindusă, dsale vechilului dsale co- 

ionelului Alecu Cuza, potrivit cererii făcute prin petiția înregis- 

trată supt No. 3355, cu adăugire că pe fața al 7-a deasupra rân- 

dului al 4-a este adăugit pe deasupra cuvintul (sai găsit). 

D. Balet, A. Cârjă, C. Buzdugan. 

pentru director, Bosie. şef V. Mălăescu. 

No. 5028, 1858 Noembrie 27. 

pecetea, giudecătoriei, „npunuinarSa  Moaaaziti uRAEZTOpII 

uiuSr Baauir“ 1849. Cap de bou, coronă, stea, 2 delfini. 

Obs. Copia este scrisă pe 83 coale timbru a 20 parale, şi 

pecetluită cu pecetea, în ceară a judecătoriei de Fălciiu. 

XXXIII. 1785 Noembrie 30. loan Alexandru lon Mavro- 

cordat Voevod. bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. de 

vreme că după multă pără şi judecată ce au avut Zoiţa, medel- 

nicereasa fiica răpcusatului Zoian medeliceriu cu mașştiha ei 

Safta, cea de al doilea soţie a lui Vasile Adam paharnicul şi cu 

“ginerele Saftei Neculai Cuza pitarul pentru clironomia care o cere 

Zoiţa. întăi zestre maicei sale apoi şi cât se va veni să ia 

dintru averile tatălui ei Vasile Adam paharnicul după sinis- 

fora ce sa făcut atunci Zoiţei medelniceresei afară de altele 

ce au luat în partea ei Jucruri preţeluite i sau mai venit să ia 

încă din averea tatălui său 2569 lei pentru clironomia acea ră- 

masă la paharnicul Vasile Adam a maicei ei zestre şi cât i sau 

mai venit şi dintru averea tatălui ei care pentru aceşti bani fiindcă 

Zoiţa sau priimit şi sau mulțămit ca din 4 silişti a tatălui ei 

Vasile Adam paharnicul anume satul Bărboşi de la ţinutul Făl- 

ciului cu alte trei sălişti prin prejur Ştofăneşti şi Ciolăneşti şi 

Cărăuşul ce sănt hotărâte tot intru hotar şi sau făcut o moșie 

cu toate acaretele ce sânt pe dânsa ;—sau priimit Zoiţa şi sau
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mulțămit ca să iu ea jumătate din toată moşia Bărboşi adică 
partea, cea din gios de sat şi cu o moară cu heleşteul care este 
mai gios de sat despre partea, moşiei cei din gios nefiind cu alta 
cu ce să i să împlinească partea ei ce i sau venit să ia la si- 
nisfora şi după ce cu a divanului giudecată sau hotărât dândui- 
să Zoiței ace giumătate de sat de Bărboşi parte din gios sub 
sfâpânire, sau şi ales atunce cu poruncă şi sau hotărât de că- 
tră dumnealor paharnic Grigoraş Costache şi paharnicul Iancu 
Greceanul fiind ispravnici la tinutul Fălciului despărţindusă prin 
mijloc, osăbit despre cealaltă giumătate de sat de Bărboși 
partea de din sus care au rămas în partea păhărnicesei Saftei 
cu ginerele său pitarul Neculai Cuza care ţine pe Nastasia 
precum sau văzut la mâna Zoiței medelnicereasa de cătră al no- 
stru cinstit credincios boer dlui Neculai Rosăt vel logofăt şi acea 
de atunci anafora, de giudecată, cum şi hrisov de întăritură după 
hotarnică de la domnia sa Constantin Dimitrie Moruzi voevod; anaforaoa fiind din anul 1781 Martie 5 şi hrisovul din 82 Martie 25 
întru care pre larg să arată atat hotărârea giudecăți cum și semnele hotară şi suma stânjinilor precum au eşit partea Zoiţei 
acest pol sat de Bărboşi partea din gios la hotărât. drept aceia 
cerând Zoiţa, ca după dovezi ce are săşi stăpânească acesta pol sai partea, cea, din gios luânduşi. şi tot venitul, pentru aceia iată printraceastă „domnească carte să dă volnicie Zoiţei medel- 
nicereasa şi vechilului său pe care el va trimite ca după tăria 
scrisorilor de giudecată ce au atătat săşi stăpânească deplin această giumătate de sat de Bărboşi partea, cea, din gios în toate semnele şi măsurile după cuprindere hrisovului ce au arătat cu 
bună pace şi fără nici o supărare de cătră nime şi săşi ia şi venitul obicnuit de pe la toți acei ce vor fi şezători şi se vor fi hrănind pe dreapta parte a moşiei sale din tot de a zese şi după hotărârea ponturilor gospod, pentru care scriem domnia mea și dumnevoastră ispravnici ca ds pe la acei ce vor fi prici- nuitori, ce va fi cu drept să împliniţi şi săi supuneţi a urma pe toţi în tocmai pe obiceiu şi după hotărărea ponturilor gspd. ca să nu se păgubească medelnicereasa de venitul moşiei sale, 

1785 Noembrie 30. 
pecetea gospod în tuş roş. 
Procit vel logofăt. 
Sau trecut [a condica divanului în cea de anaforalele gospod. 

Andrei biv izbaş condicar.



XXXIV. 1789 Septembrie 28. Cuvioşia sa monzhia So: 

fronia proin stareţ, de Socola ce au fost. al doile giupăneasă 

răposatului paharnic Vasile Adam după atâte multe pări și 

giudecăţi ce au avut în trecuţii ani cu fiastrăsa Zoiţa medelni- 

cerului Gioian fiica numitului paharnic Vasile Adam, pentru cli: 

ronomia ce avea Zoiţa din averea tatălui său, rămânând nemul- 

“ tumită, părânduisă că i sar fi făcut nedreptate la hotărărea, celor 

de atunci giudecăţi, acum dar prin osăbită jalobă ce au dat la di- 

van numila monahie cu ginerisău, pitarul Neculai Cuza au făcut, 

cerere ca să urmeze după hotărârea acelor de mai înainte siu- 

decăţi şi să nu să amestece fiastra ei Zoita la moşia  Bărboşi 

întiu nimica păn nu vor sta iarăş de isnoavă la giudecată, îm- 

potriva cărei cereri sau întrebat pe Iorâdache şi Zaharie fii me- 

delniceresei Zoifei Gionesi ce au să răspundă. ei au răspuns de 

fată că muma lor Zoiţa întrecuţii ani au tras la giudecata di- 

vanului pe numita monahie (la măna căreia rămăsese toată a- 

verea păharnicului Vasile Adam) ca săi dea, partea din clirono- 

mia tatălui ei cum şi zâstrea mumăsăi, şi după a divanului ho- 

tărâve făcăndusă sinisfora afară din altele ce au luat muma lor 

atunce lucrurile preţeluite, iau venit să mai ia din averea ta- 

tălui său pah. Vasile Adam, 2569 lei adică pentru zăstre mai- 

căsa, şi cu cât i sau mai venit din averea tatălui său, şi nefiind 

cu ce săi împlinească această sumă de bani, ce i sau venit la 

sinisfora, sau primit şi sau mulțumit muma lor, că din 4 să- 

liști anume : Bărboşii, Ştefăneşti, Ciolăneşti şi Cărăuşul ce 

săul toate întrun hotar la ținutul Fălciului şi să numesc 0 moşie 

Băvboşii săi dea în giumătate din toată moşia. asta şi de la giu: 

decata divanului de atunce sau hotărât şi sau dat mumei lor supt 

stăpânire giumătate de sat de Bărboşi, partea de gios cu moară 

şi cu heleșteu care iaste mai gios de sat, care moşie după po- 

ronca gospod sau şi hotărăt de boeri ispravnici de Fâlciu și sau 

despărţit. cu pietre, hotară pe mijloc de cătră ceialaltă parte de 

sat, ce au rămas în partea numitei monahii şi ginerelui său. Pi- 

tarul Neculai Cuza; cum spre dovadă şi încredințare acestor ară- 

tări, au scos de au arătat şi au cetit la divan o anafora, de giude- 

cată din anul 1781 Mart 5 de când pără acum sănt trecuţi 8 

ani şi 7 luni, iscălită de răposatul Mitropolit Gavriil de veliţii 

poeri ai divanului vremii de atunce şi întărită cu peceata şi is- 

„sălitura răposatului Domn Costantin Dimitrie Muruzi Vvoda, cum 

şi hotarnica, şi un hrisov de întăritură după hotarnică iarăş de 

la pomenitul domn, care iaste in an 1782 Mart 25 întru care 

scrisori pre larg se arată atât hotărărea şi curgerea giudecăţi-



lor cum şi sămnele hotară cu care sau ales şi sau stălpit partea 
Zoiţei ; şi pre lângă scrisorile aceste au arătat fii medelniceruia; 
Gionesi, că numita monahie cu ginerele său, pitarul Cuza nu 
numai că nui lasă să străngă venitul de pe acea giumătate de 
sat ce giudecata leau dat în stăpânire, ce încă şi mori ce ave în părăul Moisăei, iar fi dat foc, pentru care acum au cerşut dreptate şi putere ca săși poată stăpâni moşia arătând că pe lângă altele pitarul Cuza cu puşca îi gonește de acolo şi nu se pot apropie de moşie şi cu acest chip pitarul Cuza ar fi luat tot venitul moşii aceştia încă și pe anul acesta, Impotriva cărera scrisori şi întărituri domneşti sau întrebat pe pitarul Cuza de ce se arală cu atâta nesupunere la giudecăţile domnilor şi de au aprins moara Gionesii să, „arăte, Şi pitarul Cuza întăiu pentru moară au răspuns, că nu ştie cine iau dat foc, ce fii Gio- 

nesi săşi caute cu cine iar fi dat foc, iar pentru nesupunere la hotărârea, gfudecăţii au dat samă că li se pare câ au strâmbă- tate şi au osăbite dovezi şi răspunsuri şi au cerut vadea păn la sfeti Dimitrie şi atunce să vie la divan să stea la giudecată, iar păn atunce să nu se amestece medelnicereasa Gionesi la IDOŞIE, care această cerere a pitarului Cuzii de şi iaste din partea, soa- crăsa, de la divan sau socotit a fi cu totul fără de cale cunos- cândusă că cearcă chipuri de prelungire, căci dacau avut alte osebite răspunsuri şi dovezi ce nu să cuprind la anaforalele de: mai inainte cum de nu leau căutat pănă acum în curgere de opt ani şi 'mai bine la trei domni ce au fost în urmă giudecă- ților de sus arătate, când aceşti domni ave putere să strice ho- tărârea Domnului Muruz (de ar fl găsito greșită) şi să indrep- teze cum ar fi găsit cu cale. Iar acum de ar şi găsi git. Cuza altu osebite dovezi, divanul nu poate strica nici strămuta nimică câte se cuprină prin hotărârile şi  întăriturile domneşti find această putere dată numai domnilor, Deci dar după drep- tate de la divan sau hotărât că medelnicereasa Zoiţa Gioneasă, cu fii ei, să aibă a Stăpâni în pace acea giumătate de sat de Bărboşi cu amândouă malurile părăului Moisăei ce se cuprind în hrisov gospod, cu bună pace după tăria giudecăţilor de mai îna- 
inte luând tot venitul ce va fi pe ace giumătate de sat din toate după ponturile visterii atat pe anul acesta, cât şi de acum înainte. 

1789 Septembrie 28 ani. 
iscălitură rusască.... C, Greceanu vornic, I. Canta... vor- nic, M. Ghica vornic, .... vornic, î... vornic, 
Sau trecut la condică de Lupul diac za divan.
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XXXV. 7790 August 27. De-la divanul Knejiei Moldo-- 

vei. cătră cinstit dlui vornicul za aprozi. Fiindcă Iordachi şi Zaharia, 

fii răposatului medelnicer Ioan Gioian prin jaloba lor ce au datdi- 

vanului au făcut cerire ca săşi vândă la Soltan Mezat giumă- 

tate de sat, din Bărboşi ce aula ţinutul Fălciului cu iaz şi cu moară, 

pentru acesta dar divanul scrie dumitale să pui telal ca să să 

strige la Soltan Mezat această giumătate de sat Bărboşi cu iaz 

şi cu moară atăt aici în divan, cât şi pe toate uliţile târgului 

40 de zile şi preţul cel mai bun şi de pre urmă ce va eşi după. 

sirigarea ce se va face pănă la vadeaua arătată, Dta să în- 

ştiințezi la divan că mulțămindusă vânzătorii aceia cu preţul 

acela să se dea sfârşit mezatului şi cumpărătorului ce va fi i să 

va da carte divanului de stăpânire asupra moşii. 
1790 August 21. 

Const. Ghica hatman, Mihai Jora vornic, Sturza vornic, 

Ioan Canta vornic, Depasta vornic, Const. Greceanu vornic, Pro” 

citoh logofăt za divan. 

Din dos: Trecut la condică, Andrei 3 armaş. 

XXXVI. 7790 Aug. 21. De la vornicia de aprozi cătră 

Gheorghe telal başa, fiinâcâ Iordache şi Zaharia fii răposatului 

med. Ioan Gioian prin ţidula ce miau adus de la cinst. divan,. 

mi se poronceşte ca pentru giumătate de sat de Bărboşi ce au 

la ţinutul Fălciului cu iaz şi cu moară, după cererea ce au fă- 

cut prin jaloba ce au dat să se vânză la soltan mezat. sâţi dau: 

poroncă, ca să vinzi acea moşie la, soltan mezat, pentru aceia 

dar iată îţi poroncesc luând ţidula aceasta, să se strige la sol- 

tan mezat ace giumătate de sat de Bărboşi cu iaz şi cu moară, 

atât în divan căt şi pe tote uliţile orașului 40 zile adică patru: 

zeci zile, după poroncă şi asupra cui vor rămâne cu preţul cel 

mai bun de pe urmă să mă înștiinţezi ca multumindusă vânză- 

torii cu preţul acela să fac şi eu înştiinţare la divau pentru ca 

să se dea sfârşit mezatului şi cumpărătorului ce va fi, să i se dea. 

carte de la divan de stăpânire. 1790 Aug. 21. 

Ghica vornic. 

1500 dau eu: Nedelcu diac, 1600 dau eu Sept. 10 Carp Sar- 

dar, 1650 dau eu Sept. 24 Ştefan, 1700 dlui pah. Ioniţă Cana- 

nw 1790 Noembr. 22, Canano pah., 1250 adică una mie doaw- 

sute cinci zeci lei Ion Cerchez căpitan, 1790 Neembr. 30, una. 

mie opt sute lei dlui pah. Ioniţă Cânano, 1900 ro: ih Sweg-- 

xâca +pvosq Nicolai vist. 3-a, îezey. +3, 2000 adică doao mii lei
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Xoniţă.. Cerchez, 1790 Dec. 17, 2050 adică doao mii cinei zeci de lei Canano, Dec. 17, 2100 adică doao mii una sută de lei din partea dsale Necula biv treti vist. Dee. 18, 2150 asupra căp. “Cerchez, 1790 Dec. 29, 2200 adică doao mii doao sute lei din partea dsal Necula biv treti vist. 1790 Dec. 31, 2925 adică doao mii doao zeci şi cinci lei dau eu, Grigoraș Cujbă pitar Ghenar 24. 

XXXVII. 7790 Ave 27. Zaharia fesorul răpousatului med. “Boian, încredințăz cu această, Scrisoare a me. la mâna dsale lui “Gheorghe 'Telal Başa, precum să să, ştie că făcând eu cerere la divan ca să mi să vândă la Soltan mezat, giumătate de sat din Bărboşi, de la ţinut Fâlciului, şi după cerere me rânduindul că să o strige la Soltan mezat, am făcut tocmală cu dlui ca stri- -gânduo la mezat 40 ce zile după porunca divanului şi vânzân- duo să aibu ai da câte doaă, par. pe leu pe suma banilor ce va eşi, iară nevănzânduo să aibu ai da zece lei pentru osteneală dsale şi pentru credință am iscălit, 1790 Avg. 21. Salapia Soays, 

XXĂVIII. 7797 Fevr. 78. Iordache goian biv vel sulger fiul răpousatului medelnicer goian făcutam adevărat şi încredințat -Zapisul meu la mâna dsale mătuşimea Nastasiia pităreasa, giu- pâneasa dsale pitarului Nicolai Cuza fiica răposatului mogşului meu Vasile Adam precum să să ştie că după multe judecăţi ce au avut răposata maica me Zoița medelniceriţa cu maşteha dsale adică cu dmnneii păhărniciţa Safta, giupâneasa ce de al doilea, a răpousatului moşului meu paharnicul Vasile Adam ași)” dere şi cu dumnealui pitarul Cuza i sau dat în stăpânirea mai- cămii jumătate din satul Bărboşi de la ținutul Fălciului partea cea din gios de sat şi cu 0 moară cu heleşteu care iaste “mai din gios de sat către partea moşiei cea din gios, care această giumătate de sat cu moară, şi cu heleşteu ce sau zis i sau dat maicămii de la giudecăţi în suma, de 2569 lei ci sau căzut mai: cămia să ia atât pentru zestre maicei dsale adică a giupănesei cei dintăi a paharnicului Vasile Adam cum și pentru partea ce i sau căzut să ia maicăimea din averea moşului meu a paharni: cului Vasile Adam, afară di altele ce au luat maicămea în par- tea sa lucruri preţuite după sinisfora cari atunci ain porunca domnească sau făcut. Deci aciastă giumătate de sat dea Bărboşi împreună, cu heleşteul și cu moara ce se arată mai sus fiindumi peste mănă, a o căuta aflândusâ cu depărtare de la asezarea
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mea de la Botoşani de unde mă aflu trăitoare şi ne mai cunos- 

când nici un folos din veniturile ei cu ştirea divanului am scos 

la mezat ca. să să vânză şi strâgândusă mai bine de 4 luni de 

zile şi adăugândusă muşterii după rânduială la mezat sau suit 

preţul ei până la 2225 lei şi când au fost ca numai să să dea 

cu preţul acesta lu muşteriul ce au adaus. au eşit deci mătuşă- 

mea. Nastasiia pităreasa împreună şi cu boerul dlui pitarul Ne.. 

colai Cuza şi au început a mă ruga cu mare rugăminte punân. 

dumi mijlocitori şi boeri mari ca din preţul mezatului ce au e- 

şit acest giumătate de sat de Bărboşi cu heleşteu şi cu moară. 

la mezat să li mai lase dlorsale ceva mai gios şi să o vândă 

dlorsale. după care rugăminte ce au făcut cunoscând şi eu că de va 

rămâne să între alţii străini cumpărători la această giumătate de 

sat. apoi dlor mai nici un folos de cealaltă giumătate de sat ce 

iaste parte dlor nu pot avea fiind strâmtă, şi fiind şi rudenie aşa, 

mă îndatora ca să o vând mai bine dlorsale de cât la străini, pen- 

tru uceia dar din toată suma ce au eşit la mezat acest pol sat partea 

maicămea cu moara şi cu heleşteul am ertat eu dle mătuşemea Nas- 

tasicăi 225 lei şi liam vânduto dlorsale cu preţul şi cu tocmală, drept 

2000 lei care bani toţi deplin miau dat dlor în mânule mele şi eu încă. 

iam dat la mâna dlorsale toate scrisorile acele căte de la giudecăţile 

divanului sau fost dat maicămea spre stăpânire aceştii giumă- 

tăţi de sat adică anaforale şi sinisforale şi hotarnica moşiei 

cât şi hrisovul domnesc ci să făcuse de întăritură după giudi- 

căţile divanului pe această giumătate de sat de Bărboşi toate liam 

dat la mâna dlorsale după cum miau dat dlor şi izvod anume de 

toate scrisorile aceste ce liam dat; deci de astăzi înainte această. 

giumătate de sat de Bărboşi cu heleşteul şi cu moara ce sau a- 

rătat mai sus să le fie dlorsale şi flilor dlorsale şi la niam din nea- 

mul lor dreaptă ocină şi moşie stătătoare în veci şi spre încredin- 

ţare leam dat zapisul acesta iscălit cu însuşi mâna mea iscă-- 

lind şi alte obraze cinstite ce sau întâmplat şi măcar că frate- 

meu Zaharia. neîntâmplânduse acum aici nu sau iscâlit însă în 

locul sâu am iscălit eu fiind vânzare moşii cu a lui bună pri- 

mire după scrisoare de vechilime ce am luat iscălită de mâna 

lui, adeverită şi cu iscăliturile dlui vornic de Botoşăni dlui spătar 

Grigoraş Sturza și a dlui caminar Dumitraș Ghica, care scri- 

soare împreună cu zapisul acesta, am dat iarăşi la mâna dlui ca 

să o aibă spre încredințare şi să stăpânească în pace şi fâr de 

nici o supărare. 1791 Februar. 

Iordachi goian sulger am vândut cu voia mea am iscălit 

şi pe fratele meu Zaharia după scrisoarea lui de vechilic.
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De la divanul Knejiei Moldovsi. 
Viind înaintea, noastră la divan amândoaă părţile au art. tat cum că cu bună, primire despre amândoaă parțile- sau făcut învoiala aceasta şi vânzarea, şi sau văzut de cătră noi şi rava- Şul fratelui celui mai mic a Sulgerului Iordache gioian a Zaha: riei fiind din leat 1791 Ghenar 15 adiverit şi de dlor vornicii de Botuşăni cu care face desăvărşit vechil pe fratele său lor- dachi ca, să vânză moşia şi spre aceasta sau incredinţat şi cu ale noastre iscălituri, Iași, 1791 Febr. 18. Sturza, vornic, Canta, vornic, Const. Grecean vornic, Const, Roset vornic, Manolachi Ghica vornic. 

XXXIX. 7797 Februar 78. Eu Nastasiica, pităreasa giu: Păheasa dsale pitar Neculai Cuza, fica răpousatului pah. Va- sile Adam, făcutam adevărat zapisul meu la mâna dsale giupâ- nului Andrei Pavli neguţitorul din Eşi precum să să ştie că scotând la mezat nepotul meu Iordache goian sluger împreună cu tratesău Zaharia, fiii suroremea Zoiţei medelnicereasa ca să să vânză giumătate de sat din moşii Bărboşi din ţănutul Fălciului, par tea din gios de sat cu moară, şi cu heleşteul care iaste mai din -gios de sat, despre partea mea şi cea din gios, fiindule peste mână a o căuta aflândusă la, loe depărtat, care moşie cu a di- vanului giudecată sau dat împarte surorimea Zoiţa Gioneasa medel- nicereasa şi după ce peste 4 luni de zile mai bine sau strigat la mezat rămăsăsă acum numai să să dea la muştereul «au adaos ia mezat și vâzâna noi că de va rămănea să intre alţii străini la. stăpânire acestei giumătăţi de sat, apoi noi mai nici un fo- folos nu putem avea din venitul celeilunte giumătăţi de sat; ce iaste partea, noastră fiind foarte strâmtă, nevoia neau silit a căuta chip ca să o cumpărăm noi mai bine de caţ străinii şi aşa mai întăi am rugat pe nepotul meu Iordache şi din 2225 lei ce eşisă această giumătate de sat partea maicii dsale, la me- zat cu moara şi cu heleșteul dmlui miau mai ertut aceasta şi miau rădicat 225 lei şi miau vânduto cu preţu drept 2000 lei. adică doaă mii lei tocmai cum pre larg ne arată zapisul de vânzare pre această giumătate de sat ce au dat dlui la mâna noastră ; deci fiindcă eu bani gata nam avut, ci cu aceşti bani ce miau trebuit mie la cumpărat moşia, am rugat pe dlui Andrei Pavii de miau făcui bine şi mau imprumutat, cu care bani am cum- părat această giumătate de sat; pentru aceia dar eu încă pen- tra această facere de bine ce miau făcut dlui iam pus dlui giu-
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pânului Andrei amanet pentru aceşti 2000 lei deplin tot satul 

nostru Bărboşii de la ţinutul Fălciului, adică această giumătate: 

de sat; cu moară şi cu heleşteul fam cumpărat de la nepoţii 
mei, cum să arată mai sus. cum şi cealaltă giumătate de sat 

ce au fost dreaptă partea noastră. având la mâna dsale şi toate 
serisorile ce au avut vechi şi noaă pentru satul Bărboşi îm- . 

preună şi cu toate scrisorile ce au avut de la nepoţii mei de 

sus numiti după izvodul ce au făcut anume iscălit de mine care 

'am dat împreună cu scrisoare la mâna dsale giupânului Andrei. 
cu vadea pănă la un an de zile şi cun dobândă câte cinci lei 

de pungă pe lună ; deci la împlinirea vadelei aceştia negreşit să 

aibu eu a plăti dsale deplin toţi banii aceştia, doaă mii lei, îm. 

preună şi cu toată dobânda ce se.va face, cu mulţumită. iar 

când eu la vadea naşi avea purtare de grijă să plătesc banii. 

atunci dumnealui giupân Andrei, volnic să fie cu zapisul mieu 

acesta a scoate la mezat întreg tot satul Bărboşi să să vânză 

împreună, cu morile i cu heleşteul şi cu toati celelanti acareturi 

ce sunt pe dânsnl, ca să să vânză şi săşi împlinească nu numai 

toți banii aceştia, adică deplin 2000 lei şi cu toată dobânda lor 

ce se va face, ce încă, să să împlinească dsale din preţul acela 
al moşiei şi toată cheltuiala ce va face pănă când iişi va lua 

banii. Aşijderea şi împlineala de va da banii, iarăşi noi să fim 
datori a răspunde şi a o plăti, dar dumnealui giupânul Anărei 

cu nemie să nu să supere nici să să păgubească căci dlui bine miau 

*ăcut la trebuinţa şi nevoia mia şi pentru acsia dlui cu nimic 

să nu păgubească ci noi să avem a răspunde şi a plăti pân la 

an ban cu mulțămită şi fâr de nici un cuvânt de răspuns, Şi 

pentru mai adevărată -crediaţă iam dat dsale zapisul meu acesta 

întărit cu iscălitura mea şi adeverit şi cu iscăliturile altor o- 

baze de cinste ce sau întâmplat marturi. 

1791 Februar 18. 

Nastasiica Cuza pităreasa, Neculai Cuza pitar martur, Con- 

stantin Greceanu vornic. 

De la Divanul Knejiei Moldaviei 

Viind înaintea noastră dnei pităreasa Nastasjica au arătat 

cum că cu a sa bună voie au pus zălog la dlui Andrei Pavli 

neguţitorul satul: Bărboşii cu toate acareturile ce sunt pe dân- 

sul. şi cum că la vadea singură iaste indatorită să plătească de- 

pin acești 2000 lei ce sau împrumutat şi spre încredințare sau 

adeverit zapisul şi cu ale noastre iscălituri. 
1791 Pebr. 18 Iaşi.
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Sturza vornic, Depasta vornic, C. Greceanu vornic, C, Ro- 
set vornic, N. Roset vornic, Man. Ghica vornic, - 

Eu cea mai de gios iscălită mărturisăsc printraceastă scri- 
soare a mea că mai rămânând sua mai plăti dsale Andrei Pavli 
din suma banilor ce mau împrumutat dlui ce mai sus să arată 
au mai rămas săi dau una mie cinei sute lei şi fiindcă vechilu 
dsale giupânului Andrei Pavli miau cerut banii după zapisul 
mieu, ne mai putând şi eu a urni trecând atâtea vadele pe urmă 
am poftit pe dlui sluger Ion Cristea şi mau împrumutat cu una 
mie cinci sute lei şi cu vade de un an de zile şi cu dobândă 
câte cinci lei de pungă pe lună pentru care bani am pus ama: 
net dmsale toate scrisorile moşiei mele Bărboşi după cum pre 

„larg să arată mai sus în zapisul amsale Andrei Pavli, iar când 
naşi avea purtare de grijă a da banii la vade atunce volnie să 
fie dumnealui sluger a urma asemenea după com să arată în 
zapisul giupânului Andrei în tocma, şi pentru credinţă mam is- 
călit eu însuşi Nastasiica Cuzăi med. , 

1794 Iunie 21 Iaşi. 
Kiriac Ioan am scris cu zisa dsale cucoanei şi sănt martur. 
Şi eu am scris zapisul acesta cu zisa dsale pităresei Nas- 

tasăica şi sănt martur, Duca, logofat. 

XL. 7798 Aprilie 20. [0 Alexandru loan Calimah Voevod. 
cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei. Scriem domnia. 
mea la dumneaei medelniceriţa Anastasăe Cuzoae sănătate, pen- 
tru 1500 lei şi cu dobânda lor ce te afli datoare cu zapis du- 
misali stolnicului Ion Cristea sau fost mai scris osăbită carte de 
poruncă ca ori să cauţi să te aşezi şi să plăteşti banii după za 
pis, sau de ai ceva a răs unde asupra acestei pricini să vii să răspuuzi sau să trimiţi vechil. şi dGmneta nici teai aşezat cu stolnicul pentru banii datoraţi. nici ai venit să răspunzi, ci dar fiindcă stolnicul necontenit îşi cere dreptatea sa ca să i se pli- nească banii după regulare. acum era să trimată om domnescu care să plinească banii după zapis. dar cu toate aceste acum iarăşi sau oprit de nu sau trimis aprod. 

Drept aceia iată să scrie dtale luând cartea aceasta a dom: niei mele. să cauţi ori să te aşezi cu stolnicul pentru bani şi săi plăteşti ca mai mult să nu ae jăluiască sau de ai cevaa 
răspunde îndată să vii dumneta să răspunzi sau să trimiţi ve-



chil, căci neurmând dumneta nici cu una nici cu alta, negreşit 

te vei supăra dumneta cu om domnescu. 

- 1798 Aprilie 20. 

Adresa: La dumneaei medelniceriţa Nastasiica Cuzoae cu 

sănătate să să dea-—-procit. vel logofât.—dumnealui stolnicul Ion 

Cristea. - | 

Sau trecut Matei condicar. 

XLI. 7805 Juli 25. Fiindcă pentru moşia Cucii, ce au rămas 

de la răposatul frate Alexandru Cuza medelniciariu, care sau dat 

zestre nepoatei Maria fiica răposatului frate căminarului Neculai 

Cuza, au fost danie fiului mieu Dimitrachi, botezat fiind de ră- 

posatul fratele Alexandru, dar văzându greutatea casei bădiţă- 

lui Neculaiu şi privindu şi isterisirea ce au avut din moşii pă- 

rinteşti, mam învoit şi am dato cu priimire şi de cătră ceilalţi 

fraţi, iar pentru partea ce sau căzut a lui şi casa surorii Catri- 

nei sau făcut teslim de cătră mineiu mânule nepotului Costachi 

Luca unul din clironomi, şi casa râposatului frate bădiţa Necu- 

lai, nu are să mai de nimărui nimică din periusia arătată, 

mai ales fiind această moşie îi dată zestre precum mai sus se 

arată şi spre încredințare am 'dat această scrisoare la mâna ne- 

poatei Mari, ca să să păzască nestrămutată.. 
1805 Iuli 25. 

Arghire Cuza ban. 

XLIL. 1807 Juli 24. Să să ştie că moşia Bărboşii cu toate 

cele mişcătoare şi nemișcătoare cum şi viile de la Nărteşti ce 

am avut dat de cătră preosfinţia sa Episcop de Huşi epitrop ca- 

săi răposatului socrului meu căminarul Neculai Cuza, în curgere 

de cinci ani spre împlinire rămășiţii din zăstre fiicii sale Mariei 

soţia me, la care am primit tovarăş şi pe unul din frați cum- 

natul loan Cuza, prin bună priimire me socotindumă mam în- 

voit şi leam văndut toate cumnatului sulger Ioan Cuza cu 3000 

lei pe an. ca, să le stăpânească în curgere de 4 ani adică de la 

1807 April 23 şi păr ia anul 1811 iarăşi April 23. bez un an 

ce leam stăpânit amândoi ca nişte tovarăși. întocma şi pre de- 

plin după putere contractului, ce am eu de la epitropi neames- 

tecăndumă, eu la nimică căt de puţin, atăta numai în casăie pă- 

rinţăşti să fiu sobod a şidea cu toată familia me în cătă vreme 

voi vrea neoprit fiind şi dlui a şidea şi cu tovarăș ce va avea, 

şi fiindcă moșiia, şi toate celelante pe anul,acesta liam dat cu 

5
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toate roadele şi sămănăturile ce sau făcut de cătră mine dator 
să fie dlui ami da numai pe acest anu aceste zece: chile grâu. 
cinsprezece chile orz, zăci chile păpuşoi. ună sută vedre vin de cel 
pelin şi toate vitele ce am a mele să să erneze hrănindusă, din 
fânu şi paile ce vor fi împreună cu vitele dsale cum şi una chilă 
perji pentru casă şi eu săi dau dumisale izvoadele ce am luat 
de la Epitropi. pentru toate vitele, i altele a casti, ca să fie da- 
toriu la împlinire anilor dmlui a le răspunde întocmai după pu- 
tere contractului iar nu eu, precum eram legat, asămine şi banii 
ci să fac să răspund din ceia ce avem să eu prisosind din preţul 
acestor 5 ani iarăşi dlui are săi răspundă oprindui acum din so- cotială şi dlui mie încă miau răspuns acum înainte toţi banii, parte 
me ce să face din vănzare moşiei, pe aceşti 4 ani după soco- 

„teala ce am avut. pentru care am dat osăbit sănet. 
Deci dar după cuprinderea contractului epitropului şi aces- 

tuia să să urmeze întocma şi nestrămutat de cătră anrhăndoao părţile nezmintindusă şi ce socotele se vor priface, a vreunui 
din noi căt de puţin şi fiindcă unile din vitele casăi sau vândut impărţindusă de amândoi să le aibă dlui ale cere ca să le îm- 
plinească, nici eu iarăşi în prepus să nu pretenderisăscu nimică 
ŞI spre mai mare încredințare sau iscălit de mine. 

- 1807 luli 24. 
Dumitrache Bondrea. | 
Fiind cu priimire me am iscălit şi toate cele ce sâu făcut 

în curgere de un an de zile cu cheltuiala amânduror să nu am a pretenderesi eu nimic, ce sămi dea înapoi dmlui, asemine și 
dlui hacurile ce am plătit eu din anul acesta să aibă a mi le 
răspunde. ” j 

Dumitrache Bondrea. 

XLIII. 78673 Juni 25. Fiinăcă de cătră dlui bădiţa Arghiri Cuza biv vel ban sau viclenit toţi fraţii ca cel mai împrotăvi- toriu duşman. păgtibindu și asuprindu pa fiestecare cu faluri de chipuri dintru al căruia pricini am căzut şi ia datorii grele, pre- cum şi cu răpuosatul fratele loan, neputândust, Săvârşi prieinile de giudeciăţi şi asuprele, şi pănă acun la sfârşitul vieţii sale, rămâindu şi în gre datorie, şi acum încă ns iai trage si pe ndi prin vechil la giudecăţi, cerşind ca toate ale răpousatului cele rămasă să |i răsipască, de la mine şi de la nepoţii mei fii ră- pousatului fratelui celui mai mare căminar Neculai, cu chipurile dsale cele asupritoare şi căndu cu aceasta nu va putea apoi să intre
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şi partaş în ciironomie. Pentru care fiindu că pravila cu totul 

goneşte pe un aşa frate ci să arată cu acest fel de duşmănie 

și vicleșug, asupra, altor fraţi, întâmplăândusă, şi sfârşitul vieţii 

răpousatului frate cu pizmuire mai vârtos fâră cuvânt di drep- 

tare cere să clironomisască. - 

Pentru aceasta dar unindumă şi învoindumă cu casa răpou- 

satului frate Caminar Neculaijiprin nepotul Ioan Cuza biv vel pa- 

harnic, vechil. fiind din partea tuturor fiaţilor. ca să pornim ju- 

decată asupra dsale numituini frate ban Arghire, ca după dreptate 

precum pravilela hotărăsc la acest fel de frate. săl facem acliros 

“păn la cel raai mic lucru din toată periusia răpăusatului frate Lon 

pitar, pentru care iarăşi din a dumisale îndărătnicie am  întrat 

în cheltuială, de am tocmit vechil din partea noastră cu o sumă 

de bani (numai să putem scăpa de giudecăţile şi asuprelele dsale 

banului frate). pe dlui Costandin Cucul, atât peniru cele mişcă- 

toare cât şi nemişcătoare ce an rămas aici, şi ventru cele de la 

Hotin partea răpăusatului să rămie acliros, şi vroindu dlui a 

se isprăvi ori cu acest cuvânt al pravilei ori cu dania ce o am 

eu, prin mărturiile a trei şi 4 marturi ce au arătat înainte lor. 

şi la boală şi în viaţă că mă lasă clironom, răpăusatului frate 

cele mișcătoare şi cele nemişcătoare, mă, îndatoresc pentru a- 

ceastă invoială ca să le împart drepl în doaă cu-casa răpăusa- 

tului frate Căminar Neculai, atât aceste de aice cât şi cele de la 

Hotin după împărtala ce sau făcut astă toamnă 1812 Oct. 1, 

insă şi datoriile ce au rămas a răpousatului cum şi grijile toate 

pănă la al treilea an să fim îndatoriţi amăndoaă părţile a le face 

drept în doaă fără a face vreunul vreun vicleșug, atât la plata 

datoriilor cât şi la toate celelalte, Pentru care așezare a noa- 

stră făcândusă de la amândoaă părţile o asămine serisoare am dat 

şi eu aceasta la măna nepoților di la care am primit şi eu pe 

care învoiele le am iscălit. „1813 Iuni 25. 

Gheorghe Cuza spatar. 
TD paraapiD XaWrjyap i wohav Kota. 

XLIV. 1873 Junie 27. Din parte a tuturor fraţilor sau în- 

sărcinat cu vechilime pre fratile nostru dlui pah. on Cuza ca să 

să judece şi să desfacă. socotelile ce avem cu moşii noştri atât de 

elironomia periusii rămasă de la moşul nostru pitarul Ioa Cuza 

şi a părţilor de la Hotin şi alte pricini ce să vor atinge de casa 

noastră precum va socoti şi va putea isprăvi, pentru care or 

cătă cheltuială ar face are să să răspundă de la mijlocu, cum



şi dobânda ce să va putea găsi pe banii ce să va lua cu îm: 
prumutare, şi asămine şi toate lucrurile ce să vor putea. scoate 
Şi câştiga au să intre la impărţire pre _fieştecare,. Şi pentru în- credințare sau iscălit de cătră noi iştialanţi fraţi. 

| 1818 Iunie 27. 
Zoiţa Cuza, Gligori Cuza. 
Această, vechilime la măn(a) dumisale cumnatului Ion Cuza pah. fiind prin bună priimire Şi rugăminte celorlanţi fraţi, faţă fiind şi eu am încredinţat şi cu a me iscălitură. 
Dimitrie Codreanu vtori vist, 

XLY. 7873 Decv. 2. Insuşi dumlui banul Arghirii mai gos iscălitul prin viul graiu adeverindune că de bună voia dumisale au făcut această învoială neau poftit să, întărim şi cu a noastră iscălitură. 
Veniamin Mitropolit Moldaviei. 
Știut să fie printraceastă Scrisoare a me ce dau la măna nepoților miei, fii răpousatului frate Necolae Cuza, căminar, pre- cum să să ştie că din moşiile ce avem strămoşăști şi părintești în ţinutul Hotinului o moşie, anume Voloscovul sat întreg şi cu toate hotarăle ei, după scrisori Şi dovezi o dau această moșie mai sus numită în partea nepoților ca şi dumnelor sa o dei zes- tre surorii dumilorsale Zoiţei, nepoatei mele, făcănd eu şi toate scri- sorile aceștii moşii teslim în mâna dumisale nepotului Gheorghe Cuza ban. şi nimine din fraţii mei sau din rudenii să nu fie vol- nici a lua sau a desface această moşie, ce o dau de bună voe, şi priimire me. și rămâne ca cu fratemeu Ghiorghie Cuza, spat. i cu alte rude de vor ave cuvânt să ne împărţim, 'din celelante moşii ce mai avem afară dintraceastă, moşie Voloseovul, la ţinut Hotinului şi de li să va cădea nepoților vor mai trage parte şi dintracele moşii, iar această moşie, Voloscovul, întreagă cu toate ale ei, va fia nepoților şi de nimene năsupăraţi şi spre încre: dințare am iscălit însumi cu mâna me. 1813 Decv. 35, Arghire Cuza ban. 

De la divan 

Viind dlui ban. şi arătâna că aciastă învoi au făcut; cu nepoţii dsa'e este cu bună priimire pentru aceia sau adiverit şi de cătră divan, Const. Balş vel logofat. 

ală şi aşezare ce 
Şi Voința dsale 
1813 Decv. 26.
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XLVI. 1874 Apr. 22. De la logofeţia cea mare cătră cinstit 

dlui ban Gh. Cuza şi dlui pah. loan Cuza. 
Fiindcă între dv. fraţii nici o împărţală nu aţi făcut ave- 

vii părintești ce vau rămas, carele încă fără dv. mai sănt înce 

patru fraţi mai mici cu doaă surori călugăriţe la Varatic şi fiind- 

că din cele părinţeşti rămasă nu şau tras fieştecarele parte ce 

i să cuvine a luoa, petrec cu o mare lipsă de loate cele trebu- ” 

incioasă, nu numai pentru îmbrăcăminte. dar şi de hrana vieții. 

Drept aceia, vă sfătuesc şi eu şi vă scriu că viind acolo fratele 

avoastră Varlaam. arhidiiacon, adunânduvă la un loc fraţii fiind 

şi unul din moşii dv. sau şi din alţi străini o persoană, şi doaâ, 

oameni cinstiţi, să vă împărţiţi între dv. cu liniştire toată a- 

verea, părintască, puind în mijloc şi arătând păn la cel mai pu- 

ţin lucru părintesc ce vau rămas, atât acele de mai înainte cât 

şi cele ce vor fi de faţă, ca după cuviinţă şi urmarea sfintelor 

pravile să nu să înstrânbătățască nici pe unul din fraţi, ce de o 

potrivă fieştecarele săşi e dreaptă parte din avere părinţascâ, făcând 

şi împărţală între dv. pe care iscălindule cu toţii să să aducă 

şi aice ca, să sâ vază şi să să încredinţeze, atât de cătră preo- 

sfinţia sa părintele mitropolitul cât şi de catră divan, după care 

apoi după rânduială prin cinstita 'vornicie a obştii. părţile ce li 

să va veni copilului ce învaţă carte şi a surorilor călugărițe să 

vor pune supt epitropie în păstrare şi în purtare de grijă a cui 

să va socoti, ca din folosul ce va eşi pe tot anul să să de să 

le fie pentru cele de trebuinţă, atâta numai dv. să puneţi în 

mijloc şi să arătaţi pân la cel mai puţin lucru rămas avere 

părinţască, spre a nu să înstrâmbătăţi nici unul din fraţi, mai 

ales fiind şi blăstămul părintelui mitropolitului ca să nu vă a- 

tingeţi şi să vă însărcinaţi şi sufletele cu păcat, şi al doilea pre- 

cum şi mai sus sau zis să faceţi acum împărţala între dv. fra- 

ţii cu liniştire fară să vie pricina în judecată a vi să face îm- 

părţal, carele aceasta nu este pentru cinste dv. a aduce numai 

o hulă şi rău ipolipsis între obştii, precum unii urmează la 0 

așa, pricină, fiind dv. oameni cu'înţelegere, şi măcar că nu s80- 

cotesc că veţi eşi din sfătuire me aceasta, ce vă veţi pune la 

cale acolo cu liniştire pentru împărțala, aceasta între dv. 

1814 April 22. 

Constandin Balş vel logofăt. 

Sau trecut la condica logofeţiei.
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XLVII. 7874 April 24. Cu Hs. au înviat, părinteasca bla- 
goslovenie trimetem dv. De vreme ce pacea şi dragostea de ob- 
ştie întru toţi cei întru Hs. fraţi iaste bună şi lăudată, şi cea 
mai temelnică întru toate celelalte fapte bune, dupre apostoli- 
cescul cuvint ce zice că „toate de le aşi avea iară dragoste nu 
am nimică nu sănt“, cu cât mai vărtos aceiaşi dragoste ar fi 
lăudată și potrivită avânduşi lăcaşul său în inimile celor ce şi 
după sînge sănt fraţi, fiind legătura, între ei încă din pântecele 
maicii lor prin acelaşi sânge ce san zămislit şi lapte ce au supt. 

Dar fiindcă acolo unde iaste cea mai mare şi cea mai 
sfăntă iegătură a neamului, acolo şi cea mai mică pricină iaste 
indestulă a, priface lucrul totuşi din potrivă, şi pre cât iaste le- 
gătura şi dragostea atâta dia potrivă se face ura şi vrăjmășia, 
pentru aceasta cine ceşi are driaptă socotiala îndreptâtoriu fapte- 
lor sale, iaste lucru inţălept cu aceiaşi a iconomisi şi a purta grijă, a nu să întâmpla, nici odată nimică din „Potrivă, pricinui- 
toriu şi loruşi de sminteală, iar lucruri de categorie, şi de cea de istov defăimare, Intru asămene oarecare nemulţămire înţălegând şi pe fratele dv, arhidiiaconul nostru Kir Varlaan. pentru deose- 
bire şi înpărțirea, încă pără acum a rămasei averi a părintelui dv. 
iată că spre aceasta să şi trimete înpreună cu dascalul Kir Costan: 
din Hrisochefal, carele are nu puţină ştiinţa lepilor şi pravilelor, 
deci iată că, părinteşte sfătuinduvă vă îndemnim ca adunânduvă 
toți la un loc în fiiaţa şi a vreunui din moşii dmy. ia câteva 
din cinstitele ipochimene megieşite, drept şi în frica lui Dum: 
nezeu fără vreo Părtinire sau asuprire să faceţi împărțala între dv. 
a toată ramasa părinţască avere după. hotărârea, sfintelor pravile şi canoane, căci ori carele va voi asuprind a tăgădui sau din ţigani sau din orice măcar şi din cei ce mai înainte sar fi văndut fără ştirea şi voinţa a tuturor fraţilor, pe unul ca acela îl punem 
supt arhierescul nostru blăstăm şi dar făcând între dv. impăr- țala dreaptă, şi fără părtinire atât din moşii, vii, ţigani. şi . orice pără la cel mai mic lucru, veţi ave blagoslovenia, lui Dumnezeu, şi a smereniei noastre, iar de la lume nu numai neclevetire. ce şi nu puţină laudă, arhidiiaconul va avea pretenţia şi din par- tea acestor trei fraţi, adică a lui Grigorie de aicea şi a maicei Xenii şi a surorii Ecaterinei, ce sânt la Văratec a cărora părți 
hotărândusă să vor şi orândui epitropi pre acei ce pe urină s0- cotindusă, să vor găsi cu cale cerănd trebuinţa. acestea părin- teşte după arhipăstoreasca datorie sfătuindusă. aşteptăm şi
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prin faptă a lor ispravă ca purure să fie cu dv. blagoslovenie 

marelui Dumnezeu, şi a smereniei noastre. i 
1814 April 24, 

-al dvoastră părinte sufietesc 

„Veniamin Mitropolit Moldaviei - | 

„ma avem îndoială că vă veţi filotimisi fiilor a odihni şi 

„pre ceştielalţi fraţi spre a nu urma jaloba şi prigonire între 

„dvoastră.“ i 

adresa : Cinstiţi ai noştri iubiţi fii sufleteşti dlorsale banul 

Gheorghie Cuza şi pah. Ioan Cuza cu arhiereasca blagoslovenie. 

Obs. pecete în ceară V. M. M.=— Veniamin Mitropolit Moldaviei, 

XIII. 7814 April 24. „Cinstit şi al mieu mai mare frate 

sale bădiţălui loan Cuza biv vel pah. 

Cu plecăciune mă închin diale bădiţă Ionică“ 

Fiindcă lucrurile părinţăşti de multă vreme au eşit de supt 

epitropie şi pănă acum tot cu anul sau văndut de unde ru nu- 

mai nici un folos nu avem ce nici cheltuiala ce din toate zilele 

nu putem a o întimpina, atât eu cât si surorile de la Varaticu, 

şi fiindcă o moşie atâţa, fraţi nu o putem stăpâni doar numai 

făcândune răzăşi ca țăranii, am socotit Ginpreună cu părin- 

tele Varlaam fratele nostru, care crez că şi de cătră dv. să 

va găsi cu cale ca să facem împărţala căt de îngrabă aceşti: 

puţine părinţeşti periusii, ca să poată fieştecare frate dintre noi 

cei mai mici a trăi din partea sa. pentru că altu ajutor nu a: 

vem de la nime, am socotit zicu moşia şi viile din os să să 

scoată la mezat şi vănzăndusă cu bani peşinu să să împărtască 

Ja fraţi, iar dacă din dv. vreunul va voi să o cumpere cu bani 

peşinu să va protimisi după dreptate. iar ţiganii atât acei de pe 

moşie, cât; şi acei ce sănt la Bărlad pe la meşteşuguri şi la 

slujba. cuconului Gheorghe şi a alte lucruri. ce vor mai fi pă- 

rințăşti, atât acolo la Bărboşi cât şi la cuconul Gheorghe luate, 

să se pue la mijlocu, şi să să împărțască după dreptate. la care 

împărţală fiindcă eu nu putui veni avândumi treaba la şcoală, 

facu din parte me vichil deplin pe părintele Varlaam, arhidiiacon 

Mitropoliei fratele nostru, rămâind al dtale frate mai micu şi sluga. 

1914 April 24. 

Grigorie Cuza. 

XLIX. 1874 Mai 17. 10000 lei adec zece mii lei am rămas 

să, dau fratelui meu Grigori după alcătuire ce sau făcut periusii 

părinţeşti ce au rămas asupra me afară din ţigani parte dmsale 

z
i
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ce sau venit pe care bani pe cătă vreme va voi a sta la mine 
să am a plăti şi dobânda câte cinci lei la Punsă pe lună asămene 
şi capitele la bună cerere dsale şi spre încredințare am iscălit. 

1814 Mai]. 
Ioan Cuza paharnic, Grigori K(uza) ban martur, Costandin 

clucer martur. 

L. 78674 Mai 1. 10000 lei adic zece mii lei am rămas să dau fratelui meu arhidiiacon Kir Varlaam după alcătuire ce san tăcut periusii părinţeşti ce au rămas asupra me afară din ţigani parte dsale ce sau venit pe care bani pe cătă vreme va voia sta la mine să am a plăti şi dobănda 'câfe cinci lei 12 Punsă pe lună asemene şi capitele ia bună, cerere dsale Şi - spre incre- dinţare am iscălit. 1814 Mai 1. 
Ioan Cuza paha;nic, Grigori K(uza) ban martur, Costandin clucer martur. 

LI. 7874 Mai 7. 10000 lei adic zece mii lei am rămas să dau fratelui meu dsale banului Gheorghe Cuza după. alcătuire ce sau făcut periusii părințeşti ce au rămas asupra me afară din ţigani parte dsale ce sau venit, pe care bani pe cătă vreme va voi a sta la mine să am a plăti şi dobânda, câte cinci lei la Pungă pe lună asămene şi capitele la bună cerere dsale şi spre incredinţare am iscălit. 1814 Mai 1. Ioan Cuza, paharnic, Grigori K(uza) ban martur, Costandin clucer martur. : ă 

LII. 7874 Mai 3. Noi Tei de mai os iscăliţi adiverim că avănd a ne împărţi din avere părinţască ce niau rămas” vii. 

partă pe trei fraţi mireni ce Săntem, i unul parte besăricească dii „i $ i i : [i 
acon. i doaă surori maici si o sor fată mare, la care priimind 

ceia ce dumnelor ne vor hotără ă căuta aiure ae ită ş ! osăbit - ţală cu cuvânt de nemulţămire. Pentru care dăm aceasta PE
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soare dumilorsale numiţilor boeri ca după a dumilorsale hotărâre 

vom fi urmături. 1814 Mai 3. 

Gh. Cuza ban, loan Cuza pah., Zoiţa Cuza, Varlaam arhi- 

diiacon şi vechi! din partea altor fraţi. i 

LII, 1874 Mai 4. Izvod precum sau împărțit optzăci suflete 

de ţigani pe şapte frați. 1814 Mai, 

Partea, fratelui celui mai mare banului GP. Cuza. 

sălaș suflete 

1 7 Costantin croitor cu Dochiţa; însă Maria, Sanda, Safta, 

Sanda tij, Vasile. 

4 Nastasia văduvă; însă: Stefan, Gheorghe, Gligore. 

1 2 Tomaşi Rucsanda. | 

2  Angheluşa şi un ficior Ghiorghi. 

2 15 fac adică cincisprăzece suflete. 

Partea fratelui Joan paharnic 

1 6 Vasile herar cu Măriuţa,; însă: Iordachi, lleana, Maria, 

Catrina. Ă 

l 3 Melinte cu Maria şi un ficior Neculaiu. 

1 3 Costandin săhăidacar şi cu fiul lui Ifrim. 

3  Todosia văduvă cu fiicăsa- Alexandra şi un copil făcut, 

de Alexandra. 

3 15 adică cinsprezece suflete fac. 

Partea maicei Xeniei şi maicei Catincăi de la Varatec 

l 2 Toader şi cu Safta soţia 

] 2 Joan a lui Bolocan şi cu soţia sa Elenca 

1 Irina văduvă. 

2 5 adică cinei suflete fac. 

Partea fratelui arhidiiaconului Var/aan 

1 Ioan chept tăet stărpu. 

1  Dorofteiu ot Huşi. 

1 38 Grigori ciobotar cu Marica soţia şi un copil. 

1 3 Dumitru herar cu soţia sa Dochia şi fiica lor Mariia. 

3 Maria văduvă cu 2 copii; însă: Mihalachi, Grigori, 

i 2 Condrea, Ifrim, şi cu Paraschiva 

| 2 Anişoara şi Hurmuzachi din copii lui Vasile Heraru, 

3 15 adică cincisprezece suflete fac.
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sălaş suflete 

Partea, fratelui meu Grigori. 
vi 4 Simion bucătar şi cu Ioana soţie şi cu 2 copii Cos: 

tandin, Opre. 
1 5  Costandia Otie seripeariu cu trei copii: Acsănte, Si. 

mion și Anita. . | 
4  Aftinia văduvă cu 3 copii: Ioan, tij Ioan, Aniţa 

1 2 Gavril vezeteu şi soţia şi Anisiia 
> adică cinsprezece sufieie fac. - 

Partea surorii Zoi țăi, 

fiii lui Iosif. însa: Gheorghe, Toader; Todosia ; 
Ilinca Bolocăneasa, cu o fată Amaragda- 

6 Maria văduvă cu 5 copii, însă: Aniţa, Vasilea, Pa- 
raschiva, Îlinca, Vasăle. 

1 3 Apostol bucatar cu Catrina, soţie şi Ioniţă ficior lor. _____Î _ Maria de la Huşi. ” | 
1 15 adică cinsprezece suflete fac. i 

Gh. Cuza ban, loan Cuza pah., Varlam arh. și vechil din partea fratelui Grigori şi Maicei' Xeniei şi sororii Catrina. 
| Zoiţa Cuza. 

După alcătuirea ce de cătră noi sau făcut fiind din parte dlorsale poftiţi şi fiind cu bună primire dumilorsale. am adeve- Tit şi noi şi săntem marturi. 1814 Mai 4. 
Arghire Cuza, Iordachi Jorj. 

N
 

LIV. 71874 Mai 4. Veniamin Mitropolit Moldaviei. Noi cei de 
faţă iscăliți fii răpousatului căminar Neculai Cuza - adiverim că avănd a ni împărţi de averea părinţască, moşii, vii, ţigani şi altele mişcătoare, am fost; poftit pe unchiul nostru dumnealui banul Arghiri Cuza, i pe dmlui căminar Iordachi Zorji, că pre- cum dumnelor vor socoti arătând noi izvod de cele rămasă după cuviinţă şi dreptate să ne împărţim să nu rămâe mai multu în- tre nvi în urmă pricini de neînvoiri, şi bine voind dlor a priimi această osteneală am dat dumilorsale Scrisoare de îndatorire ca după a dumilorsale hotărăre vom fi următori; după care adu- nândusă Gmnelor şi luând de la noi izvod de toate cele rămase, moșii, vii, ţigani şi bucate, au socotit şi preţul lucrurilor după stare lor, şi rânduiala împărţălii intre D0i, după iscălita de dmlor alcătuire, Dar fiindcă trebuinţa cerea a, se scoate lucrurile la mezat neavând nici unul din noi Chip ca să răspunax părțile
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celorlalți fraţi după suma socotită, niam luat sama şi neam s0- 

cotit ca să nu să înstrăineze acarkturile părinţăşti la altă mână. 

fiind mai ales şi îndoiala că na putea eşi prețul socotit şi să 

treacă vreme supărândune cu cheltuiaă şi osteneaiă, cât pe ţi: 

gani iam împărți; pe frati şi neam tras fieştecare parte ce niau 

venit depiin după socotinţa, dumilorsale, precum izvoadele iscă- 

lite ce am dat unul la mâna altuia arată, lar moșiia Bărboşi de 

Ja ţinutul Făiciiulni cu toate părțile de pe :mpregiur, i viile şapte- 

sprezece pogoane ce sânt în podgoria Nărteştii la, tinutul Tutovii 

şi bucatele cum şi alte sămănături, prin invoială cu bnnă prii- 

mirea noastră, au rămas asupra frateiui nostra dlui paharnic 

Ioan Cuza dreptu şasă zeci mii lei, şi primind dumnelui această, 

sarcină de nesupărare noasiră, cu indestulă, gr'kutatik, dumisale, 

au răspunsu toţi banii ci se arată deplin, iară împăriindusă pe 

şase fraţi, adică pe trei fraţi mireni şi pe Varlaam arhidiia- 

con şi pe o sor fată mare şi doză surori maici, însă una sot O 

parte sau venit de parte căte 10000 lei, peste care bani suro- 

rilor maici fratele nostru le au mai dat încă una mie lei pen- 

tru statornicia aşezării lor. Iar moşiile de la Hotin nefiind lă- 

murite nau intrat la împărțala aceasta, pentru care vămâne ca 

când să vor alege şi să vor curăţi asămine frăţeşie să să îm- 

partă. Deci de acum înainte moşia, Barboşii cu toate ci să află 

pe dânsa, şi cu toate pâriile şi de pe împregiur i viile de la 

Nărteşti, cum si vitele, i alte rămăşiţuri după izvodul iscălit de 

dumneior boesii cerşuţi, să fie dumisale fratelui nostru dlui pâ- 

harnicului Ioan «carei stâtătoriu şi nectătit stăpânind atât dlui 

„cum şi urmaşii dumisale în veci fără nici o supărare despre 

nime. şi dînd această scrisoare de învoială şi de statornică aşe- 

zane am iscălit înşăne. încredinţăndusă scrisoare şi de dlor 

boeri cerşuţi. 1814 Mai 4 Bărlad. , 

Gh. Cuza ban, Varlaam arh. şi vechil din parte  fratelul 

Grigorie şi a maicei Xenii şi surorii Catrinei. | 

i Zeita Cuza. 

Fiind şi noi cerşuţi de dlor prin cretocrisie spre săvârşirea 

frățăştii împărțiri văzănd a dumilorsala alcătuire şi învoială cu 

bună socotinţă şi priimire se adiveriază şi de cătră noi de sla- 

tornică și săntem marturi | 1814 Mai 4e 

Arghire Cuza, Iordachi Zorj. 

Această scrisoare de învoială fiind făcută cu voia şi pri- 

mirea, iscăliţilor mai sus fraţi Cuzeşti, în puterea copromensului. 

pentru împărțirea averei părinţeşti, după cum mai sus se adi- 

. 
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verează,. şi de cătră boeri copromensori, deci dar după rugă 
minte ce niau făcut cuvioşia sa Varlaam arhidiiaconul sfintei 
Mitropolii şi din partea fraţilor săi şi surorilor sale după osă- 
bită înştiinţare ce au priimit divanul de la dlui banul Gheorghe 
Carp şi pah, loan Cuza rugătoare spre a să întări această scri: 
soare ca săşi aibă nestrămutată, tăria sa, şi spre zzbrănirea tu: 
turor pricinilor numitilor mai sus fraţi Cuzeşti. drept aceia sau 
încredinţat şi de catră noi. 

Cost. Balş vel log.. L. Balş vel log. Th. Balş vel vornit, 

LVII. 7874 Mai 5. Fiindcă una mie doi sute lei ce sau 
cheltuit de cătră, fratele nostru dlui pah. Ion Cuza în pricina 
dizbaterei moşiilor de la Hotin și a clironomiei râpousatului un- 
chiului nostru pitar Ioan Cuza, adică una mie lei ce sa datla 
adoucat şi doă, sute cheltuieli ce au întrat. nici întro socoteală 
la împărțala periusii părinteşti ce sau făcut rămâne ca pe câţi 
vor rămâne neîmpliniţi de la unchiul nostru Gheorghe Cuza spa: 
tar care fără cuvânt îi iam dat de al doile la alt advucat să 
işi opriască la disfacere socotelelor de mai sus pomenite cu do- 
bănda lor din vreme ce au dat şi spre încredințare i sau dat 
această, adiverinţă iscălită de cătră noi ceilalţi fraţi. | 

| 1814 Mai 5.. 
Cuza ban. Varlaam arh. şi vechil din parte fratelui Gri- 

gori şi surorilor de la mănăstire. 

LVIII. 7814 Iunie 79. 400 lei adică patru sute lei a luat 
de la bădiţa Ivan din dobânda, banilor ce am la dlui pe anul a- 
Cesta şi pentru încredințare am dai această a me însămnare. 

| 1814 Iunie 14. 
G. K. (Gh. Cuza) 

„am mai luat 235 adică doă sute treizeci şi cinci tot pe 
annl_ acesta, 

„am mai luat 150 adică una sută cincizăci la 1814 De- 
kembrie 6. 

LIX. 7875 Mart 27. Casa săvârşitului căminar Neculai Cuza. Lei Bani Ce are să dea 
22800 — vânzarea moşiei Voloşcovul, însă 

20000 vanzare 

2800 dobânda pe 14 luni de la 1814 Ghenar 27 
pără la 815 Mart 27. 

22800.
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_Lei Bani 

400 pentru o butcă ce au luat părintele Varlaam 

299 a patra parte din 1196 lei ce sau plătit unui sudet 

pentru moşia Jăraviţa, care bani iau răspuns dlui 

spatar Arghiri Cuza. şi au săi întoarcă toţi fraţii cu 

  

analoghie. 

23498. — 
Ce are se ee 

6100 parte den moşiile de Ja Hotin 

3200 partea din clironomie săvârşitului pitar Ioan Cuza 

8600 săi răspundă la svânta mitropolie parte ce are să ea 

Perilipsis. 

din ucastă clironomie, elironomii răpousatului sulger 

Alexanâru Luca, bez ceia ce au luat den Vo(loşco)v: 

şi bez ceia, ce au dat pentru Jăraviţa. 

1943 ce la împărţală sau lăsat pentru grijile săvărşitulu 

pitar loan Cuza carile de cătră părintele Varlaam să 

s5, facă prin ştire preosfințitului mitropolit. 

90 ce au avut un căpitan Rusăt sărb de la săvărşitul 

pitar și îi trage dlui pah. loan Cuza supt cuvânt că 

__________iau dat bez 10 lei înpliaelele. 

19233 — 

23499 au avut să dea Perilipsis 

19233 __ au să ee 
4266 rămâne să de adecă patru mii doă sute şi şasă zăci 

şi şăsă lei şi să istoveşte 
Cum sau dat 

1600 la pitar Ispir cu soric săi răspundă 

2000 dlui vornic Sarban 

163 dal acum 

1003 sau dat sănet la voirnicie ca săi răs- 

pundă dsale pah.. Const Tiriechiolu. 

4066 adeci patru mii doă sute şasă zăci şi şast, 

lei fac şi să istovesc. 

Hermeziu vel vornic. 

LX. 1815-Mai 4. Socoteala cu fratele meu pah. Ion Cuza. 

_Lei parale ce are a da. 

4000 — ce au luat din banii vânzărei moşiei Voloşeov. 

534 dobănda acestor bani din zăce unsprezăce pe 14 luni 

după socoteala vornicului obştiei,
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Lei parale 

250 ce au luat cucoana Zoe sora me de la cumnat Du: 

___mitrachi din banii ce sau fost dat la, Mitropolie. 
"4784 fac să de. 

Ce are să ia. 

1300 ce are să tragă dum. din periusia Hotinului. şi a cli- 

ronomiei moşului Ion ce au cheltuit întru aceste pri: 

cini, care nau intrat în împărţală. 
90 “ce au dat vornicii obştiei să tragă dlui pe care iau 

plătit căpitanului Sărbu. pentru răpousatul moş lon 

Cuza spatar, 
1000 ce are să ia parte dlui după împărţală. 

2000 ce sau însărcinat cu părțile celorialți din fraţi ca sâi 

__răspundă adica sora Zoiţăi şi fratele Grigorie. 
4390 — are să ia. . 

Perelipsis 
41764 ce are sâ, “dea. 
4390 să scade ce are să ia. 

894 “ramâne să mai de pe care iau şi răspuns şi sau 
istovit. 1815 Mai 4, 

Varlaam arhimandrit sf. mân. Dobrovăţului. 

LĂI. 7875 Mai 4. Ce am să priimesc de la fratele Ioan. 
10000 lei după sinet ce au rămas sămi dea după împărtala 

periusiei părințăşti. 
296 dobânda pe opt luni a, trii mii şapte sute lei ce nu 

miau fost răspuns 
304 lei rămăşiţă după socoteala din împărţala altor bani 

ce au fost între noi. i | 
10690 

Cum iau dat 

300 lei Mai în zece 1814 
3000 lei lunie 19.1814. 
4000 lei Aug. 12 1814. 

7300 . 
2500 ce miau dat acum cu un sinet a lui Mihăilă Răchito- 

sul ce este datoriu şi chizăş platnic dusmn. medelni- 
cerul Panaite Docan, şi sulg. Pavăl Duca din velet 
1813 Ghenur 27; însă 

lei 1000 capete 
500 dobânda pe 2 ani şi 3 luni din zăcu 

unsprezece 
lei 2500
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"9800 fac, din care scăzăndusă 1000 lei ce sau dat de că- 

tră mine surorilor călugărițelor de la Varatec- mai ră- 

mâne 8800 lei 

$800 suma de mai sus 

890 __tij sămi dee înainte acum Mai 4, 815. 

9690 şi mai rămân una mie zecelei sămide pentrucaream 

luat sinet. 

LXII. 7875 Mai 5. 1000 lei adică una mie lei din toate 

socotelele ce au fost intre noi am mai rămas ca să dau sfinției 

sale părintelui arhidiiacon Varlaam pe care bani cu dobânda le- 

giuită mă îndatoresc ai răspunde la, bună cerere sfinţiei sale. 

1815 Mai 5. 

Ioan Cuza pah. 

In dos: Pentru 1200 lei ce am priimit de la fratele mieu 

dumnelui paharnic Ioan Cuza. bez 160 lei dobânda maicilor de 

ia Varatic am dat această adiverinţă. | 

Vanaam arhimandrit ot Mitropolie. 1817 Ianuarie 5. 

LXUIL. 7875 Mai 6, 1000 lei adică una mie lei am priimit 

de la dlui paharnic loan Cuza, pe carii iam (dat) surorilor nele 

de la Varatec la anul 1814 luni 24. şi spre încredințare am dal 

a mâna dumisale acest a! nostru sinet şi am iscălit. . 

1815 Mai 6. 

Varlaam arhimandrit şi egumen Dobrovăţului. 

LXIV. 1875 Zulie 8. 400 lei adică patru sute lei am primit 

de la fratele mieu bădiţa, Loan întru trebuiațele mele din dobânda 

banilor după vinitul ce am de pe anul acesta ce. va începe din 

doă a lunii Mai 1815 şi să sfârşăşte 1816 Mai în tioă şi pentru 

credinţă am dat a me însămnare. 1815 luli 3. 

Grigore Cuza, 

LXYV. 7816 Mai 29. 750 lei adică saple sute cinei zeci lei 
am priimit, de la fratele men dini ş harnic fcan îiuza, însă doă 

sute cinci zeci lei sore exoilsir a ui Mihail Raâchi- 

tosu ce nina fost dat acrunui si one sute din dobânda banilor 

maiciior de ia 1815 Dâr ia, 1816 Mai 2, şi spre credință am is- 

călit, - 1816 Mai 29. 

Varlaam arhiriandrit Diobrovovătalui). 

       ca 
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LXVI. 78678 Mai 2. 

Lei 10000 capite. | 

1200 dobânda pe un an păr la 818 Mai 2. 

11200 adică unsprezece mii doă sute lei ce au cuprinsu 

banii maicilor cumnatelor mele de la Varatec, care are săi răs- 

pundă cumnatul Ioan Cuza, comis priimind eu după vichilimeaoa 

ce am avut a maicilor am dat acest sănet pără să va, lua săne- 

tul dsale ca să să rumpă şi spre încredințare urmează a mea 

iscălitură, 1818 Mai 2, 

Dimitrie Paladi stolnic. : 

LĂVII. 7539 Zunie 5. 

Dsale postelnic Ioan Cuza. 

Judecătoria ţănut. Fălciu împărtăşeşte Dv. ştiinţă că după 
punere la cale făcută, Domnul prezedentu are a merge la faţa 
ocului spre a statornici graniţa dintre moşia Bărbozii a Dv. şi 
moşia Mălăeşti a domnului spătar lancu Negel cu punere depe: 
tre hotare pe zarea dialului linie dreaptă, di la care graniţă a 
veți neinvoire şi aşa precum a fost lucrare urmează, a să începe 
de la 10 a curgătoarei luni. De aceia să face dumnevoastră pofti- 
toare cerere ca la însemnata zi să binevoiţi a vă afla la fata 
locului sau insuşi sau prin formalnie vichil spre săvârşirea 

“acestei lucrări ce să trăgănează de îndelungată vreme, iar de 
primire acestui adres va avea judecătoria, răspuns. 

1839 Iunie 5. 
Lascarachi Mihalachi căminar. 
Masa I-a - Costache Cerchez 
No. 3344. Director, Lupaşcu. 

LĂVIII, 7839 Junie 72. In temeiul jurnalului încheiat de 
giudecătoria ținutului Fălciului la 5 a următoarei luni, am venit 
la faţa locului spre statornicirea paşuică a moşiei Mălăeştii a 
dsale Jăluitorul spatar Iancu Negel despre moşia Bărboşi a pos- 
telnicului Ioan Cuza şi mai îutăi am făcut luare aminte delei îm- 
părtăşită în a mea cercetare di pominita giudecâtorie cu otno- 
şenie de subt No. 3348 din a căria cuprindere am venit în l- 
murire. 

l-iu. Dlui spătarul Iancu Negel prin jalba către judecătoriia 
ținutului din anul 1835 Neembrie 1 au cerut ca să se statorni: 
cească, dispărţire moşiei Mălăeştilor dispre Bărboşi cu pietre ho- tară drept pe zarea dealului după liniia unei pietre vechi ce să
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găseşte în zarea, dealului despre Elan în capătul Bărboşilor şi 

pe care zare în temeiul docomenturilor îşi urmează din înve- 

chime stăpânire de cât numai din vreme în vreme vătajii dlui 

postelnicul întinzânduse cu stăpânire îmi pricinueşte oareşicare 

răşluire pe la locuri. 

2-lea. Pominita jalbă cuminicarisinduse dsale post, în copie 

pe lângă adresa judecătoriei din 10 Noemvrie acelaşi an No. 

4818 sau primit pe lângă otnoşenie judecătorii ținutului Covur- 

lui supt No. 4755 răspunsul dsale din 15 Noembrie acelaş an 

cuprinzătoare că şi dlui postelnicul îşi mărgineşte mulţămire 

întocmai cu cererea dsale spătariu Negel de a se despărţi mo- 

şia Bărboşii de Mălăeşti prin tregerea unei linii după cel ade- 

vărat, şi neprihănit curs a zării dealului din piatra ce despre E- 

lan capătul din gios a moşiei Bărboşii puindule şi pietre hotară 

pe linia ce se va trage. 

3-lea. După priimirea acestor înscrisuri văzânduse Gin par- 

tea judecătoriei amânduror proprietarilor de a li să statornic 

despărţire cu o dreaptă linie ce să va trage pe zare dealulu 

prin închiere de jurnal din 1 lunii 1837 sau recomănduit pe fos- 

tul clenu medelnicer Codreanu ca să aducă întru întocmai îm- 

plinire statornicire stăpinirii acestor moşii după conglăsuirea pro- 

prietarilor arătaţi, pomenitul clen prin raport din 14 luni ace- 

laş an No. 69 împărtăşeşte ştiinţe că au îndeplinit lucrare ce i 

sau fost recomănduit în cinstea dlui spăt. prin de iznoavă recla- 

maţie din 27 Mai 889—sau arătat cu nemulţumire în a celei 

urmate la faţa locului de câtre ălen supt propunere că nice 

pietre (hotară) nu sau statornicit (la faţa locului) dar şi linie ne- 

fiind trasă prin meşteşugul inginerului i sau făcut asuprire cere- 

rei ca din nou prin recomănduire a însuşi prezidentului judecă.- 

torii şi cu un înadins ingineriu să tragă linie pe zarea dealului 

şi să se statornicească stăpânire cu pietre hotară despre Băr- 

boşi. Această presupunere luinduse de presustvia judecătoriei 

după luările aminte ce sau făcut cercetării fostului €len sau 

văzut cu adevărat neîndeplinind adresurile din 1 şi 15 Noembrie 

anul 1836 arătate mai sus împărtăşite judecătoriei de cătră dlor 

proprietarii şi pentru aceasta prin încheiere de la 5 a următoa- 

zii Juni lunie pe de o parte sau desfiinţat, lucrarea tlenului iar 

pe de altă sau recomănduit pe jos iscălitul cătră indeplinire a 

celor rostite la pominitile adresuri. 

4-lea. Pe acest temei viind la fața locului precum la înce- 

putul acestei hotărnicii se arată şi priivind cuprinderea prescri- 

6
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surilor mai sus adresuri că atât mulţămire jeluitorului 'spăt. 

Iancu Negel cât şi a dsale post. Ion Cuza este de a să trage 

linie dreaptă pe cursul zării dealului din. piatra veche ce se gă- 

seşte la capătul din gios a moşiei Bărboşilor, am păşit cătră a 

semenea sfârşit prin dmlui inginer Anastasie Baiardi şi de la pia- 

tra, linii cerută de amândoi proprietarii ce şi eu acum am gâ- 

sito în capătul din gios a Bărboşilor unde se întâlneşte cu Vo- 
roveştii tot a spat. Iancu Negel care merge spre răsărit, unde 
nu urmează nici o gâlcevire şi cu Mălăeştii ce purcede alăture 

pe zare în susul dealului luând praveţul sau pus de cătră mine 

altă piatră nouă Nr. 1 de la care piatră trâgânduse linie 

drept pe zare dealului am stat la altă piatră ce am găsit tot 
veche pe zare unde am mai pus altă piatră No. 2. Apoi fiindcă 

între aceste două pietre sau găsit o multă întindere pentru ca să 

fie liniştire între dlor pe viitoriu şi centru a să şti mai cu l&- 

murire hotarăle am mai pus între aceste doao pietre tot pe în- 

tindere zării altă piatră No. 3 şi apoi de la piatra No. 3 sau 
tras iarăşi linie pe zare păn la moviliţă unde sau pus altă 
piatră No. 4, de acolo tot în susul zării la un dâmbuşor sau mai pus 
altă piatră No. 5; de acolo tot în suspe zare lângă un nuc bă 

trân semn cerut de dlui spăt. Negel sau mai pus altă piatră 
No. 6. Şi cu această, rânduială sau urmat despărţirea Mălăeşti- 

lor de" Bărboşi pe cursul zării dealului prin statornicire pietrelor 

hotară, cu mulţămire atât a dsale spat. Nepel căt şi a dsale 
post. Ion Cuza ce sau găsit faţă la această lucrare, iar de la 
locul unde sau pus piatra No. 6 şi înainte prin pădure pănă unde 
se întâlneşte cu alte moșii megieşite ne mai urmând nici o gâl- 
cevire între dlor proprietarii au rămas ca fieztecare şi de acum 
înainte să urmeze învechită şi paşnică stăpânire ce au dovedito 
acum la faţa locului atât din arătările sala cât şi a lăcuitori- 
lor amânduror satelor că se păzeşte cu nestrămutare. Deci pen- 
tru a sluji de dovadă asupra dispărţirii pominitilor moşii sau al- 
cătuit doaă hotarnice tot întru o cuprindere din cari una sa dat 
dsale spăt. iar cealaltă sau dat sale post. şi copie întocmai sau 
împărtăşit giudecătoriei ținutului odată cu înturnarea dellei spre 
a ei încredințare de îndeplinirea jurnalului din 5 Iunie cu care am fost recomănduit la faţa locului. 

Prezident giudecătorii ținutului Fălciu : 
Lascarache Mih. Căminar. 

A fon. Baiardi inginer.



Judecătoria ținutului” Fălciu. 

După luare aminte ce sau făcut acestii hotărnicii văzân- 

duse a ei cuprindere potrivită atât cu jurnalul încheiat la 5 a 

următoarei luni şi în mulţămirea sale jăluitorului spat. Iancu 

Negel proprietarul moşiei Mălăeştilor i a dsale post. Ion Cuza 

proprietarul moşiei Bărboşilor rostite prin 'înscrisurile aflate în 

dellă de la una şi 15 Noembre 1836 şi fiindcă, Jocalnica lucrare 

pi temeiul aceiaşi mulţămire sau înzestrat şi cu pietre hotară 

pe întinderea zării ce disparte Mâlăeștii de Bârboşi de aceea se 

adevereşte şi de tribunal spre aşi avea a ei tării cu iscăliturile 

_ cuviincioase şi punerea, peceţii cunoscută fiind în totul legiuită. 

1839 Iunie 4. 

Prezident : 485) Lascarachi Mih. Căminar. K. Cerchez. 

No. 38534. pecetea giudecăteriei ţinatuluijFălciului. 

Director, Slugerul Dir. Lupaşcu. 

LXIX, 1846 Aagust 20. Gios iscălitul încredințez prin a- 

ceastă învoială care am săvârşit cu dumnealui Postelnicu Ion 

Cuza ca spre a lipsi dintre noi tot felul de pricină, care near 

putea viri în judecată mam învoit că precum la câmp sau măr- 

ginit a se păzi hotarul între moşia mea Mălăeşti şi Bârboşii a 

dsale postelnicul Cuza ârept pe zare cu mulţumirea noastră. âm- . 

elor părţi după care sau stălpit şi cu pietre hotare de către 

fostul prezident al judecătoriei dlui spătar (atuncia, căminar) Lascara- 

che Mihalache potrivit hotărniciei din 1839 cu No. 3767 ce păs- 

trează useminea şi toată mia hotarălor dispărțitoare la pădure, 

înspre Mălăeşti şi Bărboşii în toată intinderea moşiei Bărboşii, 

să aibă a să păzi cu nestrămutare în veci, drept pe cursul ză- 

rii dealului linie dreaptă, dupa, cursul zăxii până în capătul des- 

pre miază-noapte a moşiei dsale Barboşii, şi spre & fi temeinică 

aciasta, iscălindusă de cătră noi proprietarii fieştecare a sa în 

deosăbi, ce am dat unul altuia, um rugat prin osăbită jalobă şi 

pe judecătoria ţănutului Făleu de a 0 încredința pe forme. 

Anul 1846 luna August 20 zile. 

Postelnic Iancu Costache. 
| 

Giudecătoria, ținutului Fălciului. 

Potrivit cu cererile dlorsale poerilor post; Ioan Cuza şi cava- 

ler îi a dumisale post. Iancu Costache atestate prin declaraţia 

dumilor sale de astăzi se încredinţază de giudecătorie această 

învoeală că este supt adevărată iscălitură a dumnealor boerilor
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post. Iancu Costache precum şi bună primire îmbelor părți în- 
voitoare prin ele, 

Prezident, Panu. Butucea 
pecetea, giudecătoriei ținutului Fălciului. 1844 

Registrator, Alexandri. Director, Popa, 
No. 4011, 1846 August 28. 

Giudecătoria ținutului Fălciului. 

In privire că termenul de şase luni a publicaţiei căt şi a- 
cel de 15 zile a respectului obştit prin Foaia sătească din 29 
Septembrie u anului trecut 1846 No. 68 sau îndeplinit de la 14 
April a anului trecut 1847 fără ca innăuntru acestui termin şi 
până acum să nască vreo protestaţie asupra acestei învoeli a- 
poi pe un aşa temeiu se încredinţază statornice supt iscăliturile 
cuviincioasă şi puneria peceţii tribunalului. 

Pangrati, Dumitru Lupaşcu paharnic. 
Mesa 1. Director, Zagură. 

i Stolnacialnic Buzdugan. No. 11. 1849 Fevruarie 10. 
Pecetea tribunalului cu inscripţia : Ilpunuunar$Sa IW oaaatin 

WPAHKZTophe uuuSr Pzauns. 1844. 

LXX. 7846 August 21. Cu fiiăscă plecăciune inchinândumă sărut cinstita mâna dumitale, Cucoane Ioane! dumlui gheome- trul sau rânduit, întru a rădica planul moşăi mele Mălăeştii, şi pe acest temeiu sau şi pus momăi. După urmarea paănicii, şi învechitei stăpâniri, care să păzăşte între noi, de somă de ani pentru care, cu părere de rău, mau înștiințat vătavul meu. cum că dumneta ai fi poroncit să mă arunce %os, şi prir adasta sau împiedecat marşa lucrării dumisale gheometrului. De aceia pen- tru ca dumneta, să eşi, din tot prepusul că sar face vreo gre- şală. te rog să foarte bine voeşti, a veni faţă şi dmnta mâini, pe zarea dialului, care desparte Mălăeştii de Bărboşi, spre a s% face lucrarea potrivit hotarnicii, care Miau dat, la mâna. me, şi dumitale, cu mulţămirea noastră amândurora, fostul prezident, şi giudecătoriu Fălciiului Lăscarachi Mihalachi. 'Te rog foarte, să mă norocesc cu răspunsul dmnilor voastre, căci lucrarea ingine- rească nu poate a să împiedeca, şi dlui gheometrul ştalului măine. începe lucrarea despre Bărboşii dumilor voastre. 
1846 April 21 sat Mălăeşti. al Gumitale ca un ficior şi plecată slugă 

Iancu Costachi postelnic



— 85 — 

LXXI. 1848 Mart 5. „Intru cinstita măna dmn, cuconului loan 

Cuza marele postelnic cu cea mai adâncă plecăciune şi supunere“. 

Cu multă plecăciune închinândumă sărut mâna dumitale 

Cucoane Ioane. am văznt rezoanele care propui dmta; pentru 

limtarea noastră vremelniceşte, păn vom pute aduce ingineriu, 

ca să statornicească drept zarea, potrivit formalnicii invoelii noa- 

stre; De aceia, fiindcă vătăvul Toader, în carele am tot încre- 

ditul, să găseşte dus, cu a me trebuinţă la Huşi. te rog, foarte, 

să fiu păsuit, pănă Duminică, iar Duminică triimite pe vătavul 

dumitale, să vie să ei, pe al meu şi împreună vom merge la 

cămpu şi la pădure şi, pănă la sosirea ingineriului, vom închipui 

noi vremelniceşte, nişte plopi ca în chip de linie. 
1848 Mart :5. 

plecată slugă Iancu Costachi postelnic. 

LXXII. 7849 Ghenar 5. „Intru cinstita mâna dumisale cu- 

coanei Soltana Cuza marei postelnicese cu multă plecăciuue şi 

supunere, 

Cu multă plecăciune mă închin dumitale cucoană Soltană, 

Eu, găsindumă bolnav, au trimes posesorul Radu, şi au tăiet 

fără ştirea me, lemn pentru trebuinţa lui, la locul de prisacă, în 

pădure, unde eu am poroncit să nu să atingă topor. De aceia 

eu rog foarte bunătatea dumitale, ca să nu te superi asupra me, 

căci nu este prin ştirea, fapta posesorului Radu pentru care eu, 

astăzi, în fiinţa omului trimis de dmneta la mine, am ŞI che- 

„mat, pe vătavul meu Toader, și iam hotărăt, că îl voiu bate, 

cu biciul în mijlocul satului. dacă va îngădui pe cineva ca să 

mai tae pe locul carele dta il pretenderiseştr. fii încredinţat, că 

de astăzi, vor conteni asămine tăeri, căci, mai ales, eu, spre 

liniștea dumitale la luna, April, voiu aduce ingineriu cu cheltuiala 

me, ca să statornicească între hotar, drept Pe zarea dealului. 

după învoiala întărită, de giudecătorie, care am săvârşit cu ră- 

posatul boeriu soţul dumitale. 

„Eu aş veni singur, la dumneta, c: 

atastă. pricină, dar nu îndrăznescu a Veni, 

nui scrie insă ca să vin, căci socotesc, că, 

uime, fără, să fiu vinovat, căci martur ias 

zea me sau tăiat la locul de pricină de că 

og : , | 
posesorul meu d. comis Rad Ghenar 5, sat aranaești. 

al dumitals plecată slugă, Iancu Costachi posteinlc. 

INI 

ca să mă tălmăcescu. în 

pănă căndu dmnta, 

poate teai supărat pe 

te Dumnezău că fără şti- 

tră oamenii trimeşi, de
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b) Ofelenii 

LXXIII. 7208 Oct 5. Adică eu. Simion şi cu sorumea Ioana 

fitori lui Andrei Bogzii din Oţăleni făcutam cinstit adevărat zapis 

al nostru de nimenea, opriţi ce (de) bună voe noastră, am dă- 

ruit driaptă ocină şi moşie dumisale comisului Adam Luca, ce 

le avem de la părinţii noştri în sat în Uţeleni la ţinut Fălciului, 

din vatra, satului din tot hotarul, din trei bătrăni ce sănt am 

dat dumisale dintrun bătrăn a cinâa parte partea noastră ce a- 

vem de la părinţii noştri şi pe zapisele noastre să aibă dmnlui 

aş face şi dresă domneşti, iar altui nimene să naibă asă ames- 

teca şi pentru credinţă am și iscălit. 

7208 Oct. 5. 
+ Simion Bărboşe, + Ioana fata Bogzii, Erei Bogze, Catrina 

fata Bogzii, Mărco sin Savin hotnog, Neculai sin Grec. 

LXXIV.7277 Aug. 2. Adec eu Gligori sin Măcarie scriu și măr- 

turisăscu cu acest adevărat zapis al meu cum de bună voe me 

am văndut a me drept ocin şi moşie dumisale paharnicului 4- 
dam Luca a patra parte dintrun bătrăn din Ofăleni care am fost 

zălojito mai înainte la Tiron vătavul drept unspre& lei şi pe 
vrmă cerşindumi Tironas banii săi zicăndu că nui trebue moşie 
şi neavând eu săi dau banii am întrebat pe toate rudeli meli și 
nim(e) nau vrut să w cumpere zicăndu că nu le trebue. det am 
mărsu împreun cu Tironas şi cu figorul ei Chirilă şi am căzut 

cu rugăminte la dumnealui Adam Luca pah. să cumperi dmnlui 
ace moşie şi să m(ă) plătescu şi eu de ace datorie ci mai 
avăndu dmnlui şi de la alţi întraca sălişte în Oţăleni danie și 
cumpărături şi de la alţi mam tocmit cu dumnlui şi au cumpă- 
părat şi parte me drept doazăci şi cinci lei şi au dat cii un- 
„sprece lei în mâna Tironese înainte me și meu mai dat şi mie pa” 
truspreci lei. dec nime din rude sau din răzeşi să naibă 
a să amesteca căci la nevoe me nime nau vrut să o cumpere 
nici întăiu nici pe urmă şi am făcut dumisale acest zapis al 
mieu dinainte a mulţi wameni buni ca să aibă aş face şi dires 
domnescu pre zapisul meu şi pentru credinţă miam pus şi dege- 
tele şi eu Sfefan dascalul ot Bărboşi am scris zapisul să să ştie. 

It. 7211 Aug. 2. 
t Gligori sin Macarie, + Costantin Talgir, + 'Trohin Poroskii, 

+ Marco sin Savin, + Lupul sin Cozma ot Deleni, + Darie biv 
hotuog + Opre Pleş ot Bărboşi, ț Ion Buzinco ot Şişcani.
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Iusemnări în dosul actului : 

coloana I. 

Partea Coşăscului tij ot Oţăleni de la, fetele lui Angheluş 

şi Saftei drept 20 lei. 

Din bătrânul Macarii sintu optu părţi a sulgerului Adam 

pe cum îi scriu zapisăle anume şi a nou parte a lui Costantin 

Talgir -cu care să închee tot acest bătrân întraceste noă părți. 

Şi osăbit mai are dumnlui sulgeriul şi din bătrânul lui Ofăl 

partea Margăi fata lui Oţil şi a Bogzii şi a surorisaIonii şi alte 

părți ce să vor alege din bătrânul lui Oţăl pe zapis cum scriu 

să s ştie. 
lt. 7221 Mai 20. 

Adam Luca sulger, 1 Costantin Talger, + Marco sin Savin. 

Coloana II. 

Partea ce am de cumpărătur şi danii în sat în Oţăleni 

care îmblă tot satul în trei pătrâni, &săb. de un loc de prisac 

cu livad de pomi ce să chiam â Gulienii care înainte scrie osă- 

bit cumpărătur de la mătuşime Bolătoe. 

— A patra, parte dintrun pătrân de la Gligorie sin Macarii. 

drept 15 lei. 

— Parte Margăi fata lui Oţăl pe cât sa veni fetei lui Oţăl 

_ Parte lui Simion Bogzii Şă surorisa loanii a cincia 

parte dintrun bătrân şintraăastă a 5 parte eu am a tria parte 

a surorisa, Catrinii cam lăsat să eu 2 părti şi O parte dintracastă, 

a 5 parte, 

__— gumătate de pâtrân, din trei pătrâni de la fetele lui 

Gaviil Ilie. Nastasia şi Gafia drept 25 lei. 

LXXV. 7272 Dec. 10. Adec eu lftenie înpraun cu soţul 

meu Angheluş fata Coşescului scriem şi mărturisim cu cesiu a- 

devărat zapis al nostru cum de nime siliţi pici asupriţi, am 

vândut dumisale paharnicului Adam Luca -ă noastră driaptă 0- 

cin şi moşie din sat din Oţăleni căt sar alege parte noastră tot 

locul cu tot vinitul drept 10 lei pătuţi să fie dumisale driaptă 

ocin și moşie st aibă dumnlui aşi face dres domnescu pe za- 

pisul nostru, căci am frebat pe toţi fraţii şi răzăşii şi nim(e) 

nau vrut să cumpere şi au zis să VăNZu cui oi găsi. deci am 

vândut dumisale mai sus pomenitul cum scrie zapisul şi la a- 

_dasta tocmal sau tămplat mulţi oameni buni şi din răzeşi. Şi 

pentru credinţa neam pus şi degetele să stă) ştie. 

lt. 7212 Dec. 12.



+ Iftenie, ș Angheluş, ș Marco sin Savin, „+ Trohin Poros- 
kii, + Lupul Păli&, + Darie hotnog, „Stefan dascalul ot Bărboş, 
Popa Ion ot Bărboşi neam tămplat. 

„Aşijdere şi eu Safta fata Coşescului vânzând sorume An- 
gheluşa am văndut şi eu parte me iarăşi dumisale paharnicului 
Adam tot întracela preţ drept 10 lei, mai pe urmă şi niam pus 
degetul şi alţii cari sau tămplat. | 

+ Safta, + Marco sin Savin, ț Costandin Talger, ț 'Trohin 
Poroskii, 

LXXVI. 7272 April 10. Adică eu Arhirie sin.Cărăuşul scriu şi 
mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al meu de nimi silitu nici 
asuprit ce de a me bun voe am văndut dumisale Adam Luca 
paharnicul a me driapt(ă) oc1n(ă) şi moșştie) gum(ă)tate de bătrăn 
din sat din Oţăleni drept 25 lei bani gata. car(e) acest sat Oţă- 
leni să împarte în trii bătrăni. care. acastă moşi(e) şi mie îm(i) 
este cumpărătur de la fetele lui Gavril Ilie, Nastasie şi Gafie 
Dentru un bou de negoț ce le aim plătit de la Mih(a)il logofătul 
şi pentru 12 lei ce le am mai dat bani gata de şau scos fetele 
din fomete căzindu la mine cu mare rugăminte ca să li scot ca- 
pitele dintracastă moş(ie) neavănd nim(e) din răzeşii lor să o 
cumpere cum scrie și zapisul lor şi la atastă tocmală sau tăm- 
plat mulţi: oameni buni şi din răzeşi şi pentru credinţă 
nem pus și degetele şi eu Stefan dascalul ot Bărboşi am scris 
zapisul să s(ă) ştie. u Bărboşi let 7212 Ap. 10. 

+ Lupul zet Arhirie, + Andrei Bădros, + Trohin Poroskie, 
+ Marco sin Savin, ț Darie hotnog, Popa Ion ot Bărboşi mam 
tămplat, Ştefan dascal, Arhiri iscal. 

LXXVII. 7232 Mai 78. Milostive şi luminate Doamne să fii mă- 
rie ta sănătos, facem ştire mării tale ca Domnului milostiv că niau 
vinit luminată carte mării tale să mergem la sălişte la Ofăleni ce este 
la ţinutul Fălciului, şi să strângem oameni buni megiiaşi de prin prejur şi răzăşi şi să alegem şi să stălpim o parte de ocină ce 
are dumlui hatman Dumitraşeo întrace săliște. deci pe poronca 
mării tale am mersu, şi am chemat răzăşi căţi sau tâmplat şi megieşi de pen pregur, anume preut Mihăilă din Deleni, şi An- dreiu diiacon din Bărboşi şi Gligorie Bădros din Deleni şi Să mion Agapii ottam şi Gligore Tigănaşu ottam şi 7ofan Ghiban ottam, şi Timofli Obincu din Oţăleni şi Andriiu Vintilă ottam, Şi alţi cari sau mai tămplat şi am făcut funii de 30 stânjăni



şi stânjănu câte de 8 palme şi am măsurat tot hotar acei să- 
lişte pe trii locuri şi sau măsurat din capul hotarului din os. 

unde să împreună cu hotar Şişcanilor am aflat o piatră hotar 

vechiu şi sau măsurat în sus pe un drum alăture cu părăulsa- 
tului. pe lângă hotar Delenilor dinspre apus şi. pin dial de mij- 

loc. pănă supt margine, unde au fost un loc de prisacă a lui 

Oţă! sau aflat 60 funii 25 stânjăni căte un răndu de pămăn- 
luri, şi fiind 3 bătrăni întrace sălişte sau vinit pe un bătrân 
căte 20 funii şi 8 stânjâni şi am măsurat pe dial dela o piatră. 

ce am aflat hotar vechiu în sus alăture cu hotar Şişcanilor, pănă 

supt dumbravă, am aflat 37 funi sau vinit căte 12 funie şi 10 

stânjăni, pe un bătrăn şi sau măsurat şi sălişte vatra satului. 
sau vinit câte 50 stânjăni pe un bătrăn, în sălişte şi de la să- 

lişte pe un pisc în sus pănă supt margine la un ţintirim despre 

apus şi pănă întro vălce alăture cu hotarul Delenilor şi pănă în 

Părăul satului am aflat 18 funii, sau vinit câte 6 funii pe un 

bătrân şi aşa sau încheiat hotarul satului şi sau aflat cămpu 

de țarină 
Deci am ales şi parte dumisale hatmanului un bătrân în- 

treg ce sau chemat bătrânul Horgii şi sau stâlpitu din capul 

dumbrăvii de sus sau măsurat 20 de funii, şi 8 stânjăni în $03, 

alăture cu părăul satului, pănă la o fântână a Tălgiroaei. şi sau 

pus petre şi din sus şi din &os, un răndu de pămănturi şi am mai 

stălpitu 12 funi şi 10 stânjăni din margine dumbrăvii în gos 

despre răsărit alăture cu hotarul Şişcanilor. şi sau pus piatră 

unde au agunsu funia în țarină şi sau pus piatră şi supt mar- 

gine dumbrăvii și la capul dumbrăvii în costişe întrun piscu 

Anzi o gropilă alăture cu o văiugă ce vine din sus. cu pădure 
şi i sau ales şi 50 stânjeni în silite şi din sălişte în SUS 6 
funii sau pus petre şi săliştii şi unde sau încheet acele 6 fu- 

nii aşa sau încheiat tot hotarul acelui bătrân, a dumisale hat- 

Maânului la cămpu loc de țarină şi cu sălişte. şi sau pus pietre 

despre toate părţile, şi despre alte hotară. | 

lar pentru loc risacă. şi livezi şi P _ 

de tenaţa arm socatit îi sau lăsat săşi ţie cineşi locurile cele de 
prisăci şi livezile cum au ţinut şi sau lăsat şi din poeni in fan 

dături, să ţie 2 părţi cei 2 bătrâni şi în codri, iar dsale hat- 

manului am ales un loc de prisacă ce au fost & Horgăi, Și i u 
livezi carile liau făcut Sămion şi cu fratisău Grigorie ficonii lui 

Agapie nepoți Horjăi, şi până în pârău Burghelii» de la țintirim 
în sus şi în sus matca pârăului pănă unde să împreună cupâ 

veni cu fundături,



răul Bujorului şi poiana Bujorului pănă în zare dialului, undest 

împreună cu hotarul Delenilor şi pără în părăul Oţălenilor de la 

coada iazului Coşăscului ce lau ezit Adam sulger şi în sus pără 
unde să împreună cu hotarul Lohanului, iar pentru rămnicii săși 

ţie cineşi rămnicul, iar penru un iaz mare ce dau samă că lau 

ezăt un bătrân anume Oţăl săngur, am socotit să ţie tustrei bă 
trâni fiind numai acel iaz mare întracest sat, iar măria ta vei 

gudeca cum a fi mila mării tale. 

Să fii măria ta sănătos. let 7232 Mai 18. 

Robii mării tale: 
Gavril biv vel vornic, Gligorii Cucoranul vornic glotnii, Bu 

Ierei Mihăilă, Grigorie Bădros biv vel vornic ot Bârlad, Sămion 

Agapie, Grigorie Ţiganaş, Tofan Ghiban, 'Timofte Obincul, An- 
dreiu Vintilă, 

LXXVIII. 7232 Mai 30. Precum sau măsurat hotarul Oţăleni- 
lor ot Fălciu peste tot, şi câte funi sau venit pe un bătrân în fa 
rină, precum au dat samă răzaşii, că umblă acest hotar în tri 
bătrâni, anume Forge şi O/ăl şi Coşăscul. să să, ştie. 

„7282 Mai 30. 
60 fune câte 30 stânjeni şi 25 stânjeni stânjenul căte 8 

palme sau aflat în capu hotarului din gos, de unde să împreună 
cu hotarul Şişcanilor, di la o piiatră ci sau aflat hotar vechiu, 
în sus pe drum pe lângă pârăul satului, şi. pe un dial din my 
loc, pănă supt margine câte un rând de pământuri. 

37 funi sau aflat, pe deal despre Şişcani pănă supt dum- 
bravă despre răsărit, iar căte un rând de pământuri. 

18 funi sau aflat din capul săliştii în sus pe piscul, despre 
apus pân supt margine la ţintirim, şi păn în pârăul satului și 
păn în vălce, unde să împreună cu hotarul Delenilor. 

5 funi în sălişte, în vatra satului, aşa sau încheet tot ho- 
tarul acei sălişte pe ce sau vinit la cămp loc de țarină, şi în 
sălişte, iar locurile de prisăci şi livezi şi poeni de fănaţă sau 
dat hatmanului din tot locul, a treia parte ce sau virit parte 
bătrânului Horgăi ce sau dat dsale hatm. să să ştie. 

20 funi şi 8 stânjăni sau vinit pe măsura aca dintăiu din 
cele 60 funi din coada iazului a lui Oţăl pe vale în gos câte un 
rând de pământuri până la făntâna Tălgiroaei şi sau pus pietre: 
din sus şi din gos şi sau făcut buor întrun păr şi sau mai pus 
o piatră în costișă la obraţul pământurilor. 

12 fune 10 stânjăni sau vinit în rândul pământurilor pe
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dial dispre hotarul Şişcanilor pănă supt dumbravă şi sau pus: 

pietre şi în țarină, unde sau vinit funile şi supi dumbravă, lângă 

drumul hotarului unde întră în dumbravă, şi sau făcut bour în- 

trun stejar, şi sau mai pus o piiatră la, capul dumbrăvii întrun 

piscu lângă o groapă, unde vine o văgăună cu pădure din dial. 

şi din sus. cari pietre caută la piiafra, din coada iazului lui Oţăl. 

8 fani sau vinit de la silişte in sus pănă intrun piscu în: 

potrivă iar a pietrii dia coada iazului lui Oţă], şi păn în pârău 

satului şi pănă întro vălce, despre hotarul Delenilor şi sau pus 

piiatră, în piscu, care caută Ja, piiatra, din iazul lui Oţăl. 

50 stânjini sau vinit în silişte în vatra satului din sus, 

cari sau lipit lângă cele 6 funii din sus, dinspre apus și sau pus 

piietre şi în silişte lângă drum un loc de prisacă tau fost a Hor- 

găi în piscu despre apus. lângă tintirim din dial şi cu pomeţii,. 

cari iau pus Simion şi cu Grigorie fratesău, fiăorii lui Agapie, şi 

codru în sus până în muche dialului, unde să împreună cu ho- 

tarul Delenilor şi poiana lui Bujor pănă în părăul lui Bujor, şi. 

pârău în sus și codru pănă să împreună cu hotarul Lohanului,. 

iar de la ţinterim să pogoară pe margine păr în părăul Burghe- 

lii şi părăul în sus pănă unde să împreună cu pârăul Bujorului.. 

Gavril biv vel vornic, Grigore Cucoranu vornic glotnii. (|. p.) 

LXXIX. 7819 August 20. Din porunca ciustitei isprăvnicii ce 

miau adus Grigoraş Pară din satul Curtenii după luminata carte 

gospod poroncitoare ca săşi aliagă părţile de moşie de baştină 

ce le are în moşia Ofălenii la acest ţinut al Fălciului di pi stră- 

moșul său Coşăscul şi di pi strămoaşăsa Dafina fata lui Oțăl, 

noi după poruncă mergând la numita, moşie şi strângână pe toţi 

răzăşii numitei moşii dintru amândoi numiții bătrâni după cer- 

cetare ce am făcut toţi răzăşii au arătat că este drept răzăş şi 

are moşie în bătrânul Coşăscul o a patra parte, partea neamu- 

lui său lui Ioan Pară şi o a cincia parte di pe strămoaşăsa Da- 

fina, fata lui Oţăl, ce au ţinuto Agarici, şi făcând funie de 10; 

stânjăni şi stanjănul de opt palme gospod am mers întăiu în 

capătul moşiei din gos la cămp la o piatră hotar vechiu, ce dis- 

parte moșia Oţălenii de moşia Şişcanii faţă fiind şi răzăşii di O- 

țăleni : Necula Oţal, i Neculai Penişoară, Isar Hobincu, Enaki 

Oţăl. Vasile Păcurar, Mihalachi Dahori, Stefan nepot lui Dabori; 

aceştia sînt din bătrânul lui Oţăl; şi Pavăl i fratesău Iancu 

nepoți lui Ion Part, i lon Putneanu, i Vasile Uleu, şi Neculai 

Proca, toţi nepoți lui Ion Pară şi strănepoţi Coşăscului şi alţi:
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“răzăşi tot din Oţăleni, împreună cu toţi am început a măsura 
“dintru aca piatră in sus pe vale pe capetele unui rând de pă: 
mânturi dispre apus şi am scos 77 stânjăni dintru acel rând de 
pământuri şi lungul î85 stânjeni, a patra parte din Coșăscul 
parte lui lon Pară, şi am mai măsurat tot dintru acela rând 

-de pământuri 10 stânjăni, 2 palme 3 părmace partea măsii stră- 
nepoată Dafinii şi sau alăturat şi aceştia cu cei 77 de stănjeni 
cari fac 87 stânjăni, 2 palme şi 8 părmace. şi am mai măsurat 

-Şi întralt rând de pământuri în capul acelui rând de pământuri 
«pe dial despre răsărit sau scos dintracel rând 160 stânjăni 6 
palme latul şi lungul 80 stânjăni, margina pământului pe din 
'Sus şi 60 stânjăni margina, pământului pe din gos, şi sau pus 
pietre hotară la amăndoao rândurile de pământuri, şi pe deal şi 
pe vale, dispărţindusă de cătră cielalţi răzăşi, și împreună iar 
cu toţii răzăşii, mergând şi la locul de codru am început a mă- 
“sura din margina poenii din gos de la iazul Agăriceșştilor în sus 
-pe dialul lui Oţăl, »e drum pără în moşie Curtenilor în zaria 
dialului Lohanului şi Scoţândusă în capul moşiei din sus partea Agăriceştilor ce o trag de pe strămoașăsa Dafina fata lui Oţăl, 
şi alăture cu ata pe din gos sau scos toată, partea lui Ion Pară 
290 stânjăni latul, iar lungul este 600 margine pe din sus pe lângă partea Agăriceștilor, iară marginea pe din gos este 500 “stânjăni ce să alăturează cu partea sfintei Episcopii Huşii, ci o 

:are danie de la Ştefan Pară ce au fost frate lui Ion Pară, iară 
lungul să începe din părăul Rogoazelor, despre apus şi merge 
pără în moşia Şişcanilor despre răsărit, şi acastă somă de stân- 

„jăni de codru sau scos iarăşi o a patra parte din Coşăscul și o 
a cincia parte di pe Dafina, toată partea lui Ion Pară, care sau 
încunjurat şi cu pietre hotară şi dispre partea Agăriceştilor şi 
dispre partea sfintei Episcopii, care aceste doaă părţi din câmp 

-şi din codru, ce se arată diosebit şi stâlpite cu pietre hotară 
le trage numai Grigoraş şi cu fraţii săi, însă partea tatălui lor 
Vasilaki fi&orul lui Ion Pară şi a moşului lor Ştefan ce au fost 
frate cu numitul Vasilache, după dovezi şi scrisori ce le are Gri- 
:goraş. Iar doi ficiori ai lui Ion Pară, Neculai şi Marga au rămas 
cu părţile lor in locurile neimpărţite, din sat şi din alte locuri, 
adică din margina, satului din gos, din hotarul sfintei Episcopii 
în sus pără în margina poenii de unde au început a să măsura 
-codrul în sus şi din zare dialului despre apus din moşia Deleni- 
lor spre răsărit pără în zare dialului, unde să înpreună cu mo- 

-şia Şişcanilor, iar neajungând acelor 2 fisori ai lui Ioan, lui Ne-
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culai şi Mărgăi. moşie cât au luat Grigoraş cu frâţii săi să aibă. 

aşi împlini neagiunsul din părţile lui Grigoraș cu fraţii săi. Şi 

sau dat aăastă mărturie hotarnică la mâna lui Grigoraş cu fraţii 
săi ficori lui Vasilaki Pară cum şi un mal de iaz cu moară au 

rămas tot a lui Grigoraş Pară. 1819 August 20. 

Iscăliţi : Costandin Bugiac postelnicul, hotarnie, Gheorghe - 

Juverdianu hotarnic, Iordachi Munteanu hotarnic, Erei Joan ră- 

zăş, lancu popa răzăş, Ioniţă Iorga răzăş, Neculaiu Oţăl răzăş, 

Neculai Penişoară răzăş, Tudurachi Munteanu răzăş, Mihalachi: 

Dahori răzăş, Pavăl Pop răzăş, Isar Hobincu răăş, Stefan Pe- 

aişoară, răzăş, Manolachi Gociu răzăş, Sava Drăgunoiu răziş, 

Stefan Condre răzăş, Enaki zăt Hobincu răzăş, Postu Bujâniţă, 

Tăzăş, Vasile Păcurariu răzăş, Năstasă Păcurariu răzăş, Ion Put- 

neanu răzăş, Neculai sin loniţă Penişoară răzăş, Marcu Dahori 

răzăş, Jancu sin Isar Hobincu răzăș, Gavri) Penişoară răzăş, Mâ- 

tei Penişoară răzăs, Pavăl lorga răzăş, Ion Drăgunoiu răzăş, 

Costandin Oţăl răzăş, Mihalachi Istrate răzăş, lacomi Oţăl ră- 

zăş, Mitru Hobincu răzăş, Toma Oţâi răzăş, Chirica Bădărău ră- 
zăş și Gheorghe Agaki postelnicul am fost faţă. 

c) Câşla 

(Zabulichi i Goeştii) 

LXXX. 7092 Tuni 2. + w llerpz ECEBOAA. EAI MHAGCTIIO POCNO- - 

A4pz StMan (OAAaBCKOH. AA cec BânHez TOCNSACTEAMH CASrH Ha- 

meMS KocranTrhh AeSan BaTag$ 3a anposu. Epara RachanSubi 

KASuepa WT ceao Lorin KOTVBOH COCTOATA H4A, IPSTOA. Ha Tea. 

Ad ECT MOUEH H CHAEH H CEA AHCTOA HaUIHAL AEPRATH CRCUX Npa- 

Eux wunne n Akaunuu w7 cec Toreru n BaBSanuanni uro £cTn 

goacer Baanuiid Ha ACatnu IloxopS Kc nmenne AcannS Îlomop 

SETH CECHMH ABAMH EEPErAMH NOeToponHM XoTE KSAa H3 BRKA Xu- 

Bam. cuEga cEAORE. H HUKTO Aa Hi CMEEP AEPXATU H WIIHPATH CHM. 

AHCTOM HâUIHAM. "POE, +3ug RH E, 

Venanz peu. Erponu Reaukin aorokrr. 

„Acest; iapisoc de la. răpăosatul Petru Voevod, sau văzut 

„de divan şi fiind ispixocul toarte vechiu, sau prefăcut la can- 

„țilarie cnezii Moldovei de Emanuil Hărjău vahmistru şi pen- 

„tru încredințare că iaste adevărat scos după ispisocul mai sus 

„numitului domn sau adiverit de noi. carii mai gos am iscălit. 
1791 Avg. 9. 

Yordachi tori logofăt, Toma 3 logofăt.
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„ Suret de la răposatul Petru Vodă. 

Datam acest zapis dumisale slugii noastre Coslandin 
Leul vatav de aprozi frate lui Vasiliuţă clucer, wr Ga 

„aewu cari să află la Prut la acasta i se da cu mare tărie cu 

cest zapis al nostru săş ţie drepte ale sale moşii şi ofeni mo: 
şia Goeşti şi Zabulichi ce sânt la ţinutul Fălciiului pe vale Bu- 

„jorului la cari esti şi vad de moară cu amândoâ malurile, după 
hotarul vechiu carile este din vechiu şi alte sate şi nime să nu 
“îndrăzniască a wpri şi a stăpâni piste carte noastră. 

let 7092. 
Gspdna re&. Stroici vel logofăt a iscălit. 
Baymuerpa ManSeaa Xepma3 MoaAatauckoi nncag. 

„Tălmăcirea hrisovului răposatului Petru Voevod, iarăși de 

Manuel Hărjău vahmistru care şi acesta sau adiverit de noi. 
- - | 1791 Avg. 9. 

Iordachi viori logofăt, Y6ua 8 logofăt. 
„Acest suret cu porunca dsale vel logofăt lam iscălit. 

Ion Găndul logofăt, 

Traducere : Iw Petru Voevod, cu mila lui D-zeu Domn ţării Moldovei 
-datam acest zapis al Domnii mele slugii noastre lui Costantin Leul, vătavu de 
aprozi, îratele lui Vasiliuţă celucer din satul Goeștii, care se află la Prut, 
spre aceia ca să fie tare şi puternic cu această carte u, noastră să stână 
nească ale sale drepte ocine şi moşii din satul Goeștii și Zabulichenii Ce 
este în ţinutul Fălciiului pe apa Bujorului, pe care numita, vale a Bujorului 
este pe amândouă ale sale maluri pe hotarăle pe unde din veac a îmblat, 

-Şi nime să nu cuteze a stăpâni şi a epri (peste) această carte a noastră: 
Aceasta. Domnul a zis. 7092 Iuni 2. 

Stroici vel logofăt. 

LXXXI. 7249 Mai 30. Hw Tairegit Cita BA. EXIL MACT. PENAPA 
3emac MeaaaRekon. scriem domnie me la cinstitu rugătoriul n0- 
-stru chir Oriwânav Episcopul de Huşi şi la boeriul nostru Toader 

med. vă facem ştire. că aice la domnie me. jelui boeriul nostru 

Adam Luca sulgeriul, precum că având dum. moşie în ţara de 
gos la Fălcii, şi acmu de multă vreme tăplăndus(ă) traiul în ţara 
de sus. să acolisescu. unii şi altii cu împresurări din moşiile du- 

misale, şi ales să jălui pe preutul Mihăilă di Bărboşi. cun 
iau popritu şi dijma de pe do.f sălişte: anume Goeştii şi Zabu- 

liceni. cari zăsă că are şi ispisoci. de la strămoşi. pe aceli să- 

eşti. arepte moşii. deci viinduv(ă) carte domnii meli să chemaţi 
pe acel preut față și să luaţi sama cu bună dreptate. pe scri- 

sori ce or ave şi precum .pwa afla dreptu. să alegi şi să faceţi 
şi mărturia la mâna cui sar cădea. gi cu alţi cari ar mai ave
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pricini de moşie cu toţii să li luaţi sama. pentru satu pentru 

Liești ce săntu la ţinutul Vasluiului zicăndu sulgeriul că de câţi 

va, ani ședu pe locul dumisale la Lieşti şi ce ar hi dijma, moşii 

nu dau, Deă precum îti afla dreptu pe scrisori ce or ave. păr- 

ţile de moşie a sulgeriului să le alegeţi cu mărturie în semne 

şi de la cine iar hi poprit dejma. să căutaţi să pliniţi. iar ce 

naţi pute alege acolo şi sar tragi la divan, să le daţi w ză cu 

o mărturie să vii faţă. aăasta, scriem. 
Mi. 7249 Mai 30. 

Pecete domească în tuş roş. Cap de bou şi pasere. 

LXXXII. 7249 Juli 2. Milostive şi luminate Doamne să fii 

măria ta sănătos, Facem ştire măriei tali că vini dumnalui sulge- 

rul Adam aice la noi cu luminată carte mării tale în care ne 

scrii măria ta cau jăluit fiind moșiile dumisale aice la Fălciu şi 

de cătăva vreme tănplânduisă dumisale traiul în ţara de sus să s 

scoale unii şalţii cu mpresurare ce i fac moşii şi ales un preut 

anume Mihăilă, de Caşla iau poprit şi dijma de pe 2 sileşte a- 

nume Zabulicenii şi Goeştii de pe Bujor. pentru câre ne scrii 

mărie ta să chemăm pe acel preut faţ, şi pe alţi răzeşa lor ca s 

le luăm sama pe scrisori ce or hi având, ce viind cu toții faţ 

sulgerul Adam au scos ispisoace vechi încă de la strămoşii du- 

misale scriind anume pe acele silişte Goeştii şi Zabulicenii, scriind 

şi hotarăle pănă unde. agunce; iar preutul şi cu răzeşii lui nu 

neu arătat nici o scrisoare ce numai cu gura să fâce moşan iar 

nu cu voroav încredinţat; iar sulgerul Adam au adus şi marturi 

oameni bâtrâni anume Gligor Bădros şi pe alți cari au zis popei 

faţă, că ei nu ştiu popa moşan acolo ci tot moşie sulgerului au 

ştiut ; ce scriind carte şi la părintele Vlădica şi netâmplândusă 

părintele aice nu lam curmat &udecata, iar mărie ta. ii gudeca 

cum a fi mai dreptu. să fii mărie ta sănătos. 

Jt 7249 Tuli 2. 

Robul mării tale Toader Lambrino med. 

LXXXIII. 7250 Iuli 10. Facem ştire cu atastă mărturie a 

noastră cum au vinit dumnalui Ştefan Luca visl.icu cinst. carte 

mării sali lui Vod. la noi că săi hotărâm niște moşii a dum(i- 

sale) anume Goeşti şi Zabulicenii. pe Bujor în ţinutul Fălciiului 

fiindu de multă vreme necăutate înprestujrate de unii şi de alţii; 

deci pe poronca mării sali lui Vod. am mărsu împreună cu 0a- 

meni buni megiaşi anume Trohin Poruski ot Deleni şi Andrii



din Chiţivoeşti şi Savin cel bătrân de Oţeleni și Ioniţ; Ursulda Deleni și Lupul Polie ot Deleni şi Costantin Şotropa de ae car(e) s(ă) făce şi el moşan întracel(e) sălişti. deg luândul(e) sanți vrându să hotărâm am zis săş scoț(ă) scrisorți) dovez(i) cin ce ar ave pe acel(e) sălişti, ce nim(e) nau avut scrisori) pe cel(e) moşii să scot(ă), sau alt(e) dovezi, făr(ă) cat atăta aumk: turisit oamenii că fiind acel loc la câmpu slobod şi fiind hol 
raş cu alte moşii a dumilorsal(e) şu (u:8) cu altor moșeni aut 
rat cin(e) unde iau fost voe, iar drepţi moşeni pe acele shlișe pe alţi nau ştiut fâr cât tot pe vist. Stefan Luca sau răspunti cari, dumnalui au scos şi 2 ispisoace unul de la Patru Volă şi unul de la Iancui Vodă a strămoşilor - dumilorsale Costanlia 
Lew vătav de aprezi scriindu anume pre acele 2 sălişte Goatti şi Zabulicenii şi pe alte 2 sălişte Sămăileştii şi Mălicenii pe vale Kigheciului tot a dumisale. Deci văzind şi noi ispisocile du mnisale şi neavând a'ţii scrisuri sau dovadă pe aceli moşii ian | hotărât. pe poronca &d. începând hotarul din apa Bujorului spre apus precum scriu anume Şi ispisoacele şi pi din sus alăture . hotar Kiţivoeştilor, unde sau şi aflat hotar vechiu catre (tarpi) mârgându tot spre apus păn unde să tălneşte cu hotar Bărbo- şilor, iar pe din gos alătur merge cu hotar Bălăheştilor (Baastr Wkacp) tot din semne în semne şi precum am adeverit din scri: sorile strămoşilor dumisale Şi din marturi cau fostu faţ carte) Scrim mai sus anum(e) şi am făcut şi de I(a) noi mărturie câ Să şi fac dumnalui şi întăritur pe mărturie nostră, acasta fa- cem ştire. 

7250 Iul 10. Radul pah., Arhire Pivnicer, Mihailache Peurşor aprod. 

  
LXXXIV. 7776 Aart 20. Iu Grigorii Ghica Vvoda. bojiiu- mist. gspdrx zămli Mwldavscoi. cinstit păriutele şi rugătoriul nostru. svinţiia sa kir Inochenţie. Episcopul svintii Episcobiis Huşul, i la credintoşi boerii domnii mele Dumnialor Vasile 4- dam biv vel Pah. i dmnelui Neculce div vel 7nedelnicer. isprav- nicii de ținutul Fălciiului ; vă facem ştire că aice au avut £u- decată de faţă înainte dumilorsale veliţilor boeri Zaharie şi Jon Tigănaş cu alţi fraţi şi niamuri a lor, care să răspund că sănt Tăzăş şi moşeni in hotarul Zabuliceni i Goeşti la acel ținut a Fălciiului, cu Costandin Agakie, arătând numiții mai sus jălui- tori, cum că Costantin Agachie cu lăcomie au întraţ stăpănitor întracele hotară zicând că sănt a lui moşii şi au luat şi tot vi- nitul de pe moșii, numai de acum din 3—4 ani, iar mai înainte
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părinţii lui Costandin Agakie sau moşii lui nici o dată nar Â 

Stăpânit, ce numai de la o vreme de când ar fi luat scrisorile 

moşii, tatăl lui Costandin Agakie, din mâna dumitale pah. Va- 

săle de atunci au început a să face stăpânitori, arătănd niamul 

lui Ţigănaş şi o mărturie de la dumneta pah. Vasăle în care a- 

Tăţi cum că însuşi dumneta ai dat scrisorile lui Agakie când 

au venit împreună cu Tigănaş la casa dtale, aflândusă, Tigănaş 

atuncea bolnav ; dar iarăşi arată cum că ai avut poroncă de la 

părintele dumitale ca să dai scrisorile la niamu! lui Ţigănaş, $i 

„cu acest chip întrănd scrisorile la mâna lui Agakie, acum sâ 

faci că este moşan. şi cum că sant a lui moşiile. După a cărora 

jalobă întrebându gudecata pe Costandin Agakie, cu ce stăpâne- 

şte moşiile acestea, el au arătat cum că le are de pe mătuşăsa 

fata unui Costandin Leul, şi cum lar fi stăpânit moşii iși Pă- 

rinţii săi nelipsit, fără de supărare de cătră, alţii, arătând şi 

nişte mărturii înscrise de pe la nişte ţărani împreguraşi ; iar do- 

vadă cum că el se trage din Leul şi cum că âu stăpănit moşii 

lui, sau părinţii lui dovadă nau arătat la gudecată cum şi pen- 

tru scrisorile moşii ce le arată în mărturie dum. păh. Vasăle 

că liau dat de la dumnealui în mâna lui Agakie fiind faţă Țigânaş 

au răspuusu Costandin Agakie ca la dăinsul să află numai aceste 

scrisori, iar alte scrisori mai vechi nau arătat. Deci fiindcă do- 

vezi adevărate nici la o parte nu este, iată că sau orânduit a: 

colo la svinţia ta părinte Episcope, împreună şi la Dumnevoa- 

stră boiari, luând carte domnii mele, şi viind cu toţii acolo | să 

staţi să faceţi cercetare Gil amărunt, din megieşi şi din scri80- 

rile megieşiloi fiindcă moşiile aceste să răzăşesc cu o moşie a 

lui Bădros, împreună şi cu alte moşii şi să cercetaţi din scri- 

sorile megieşilor, ca să aflaţi pe cine numeşte stăpânu asupra 

acestor moşii Zabulichi şi Goeştii, şi de cătă vreme sânt stăpâ- 

nitori niamul lui Agakie şi a lui Ţigănaş, şi întru adevăr în frică 

lui Dumnezău să faceţi cercetare foarte cu amăruntu, fiindcă 

dumiui pah. Vasăle va fi ştund pricină şi stăpânirea moşiei a 

cui a fost dintru început, şi precum veţi dovedi adivărul .să 

daţi mărturie pre largu la parte ce să Vă căde. că di nu să vor 

odihni vreo parte cu gudecata şi cercetare ce veţi face să le pu- 

neţi şi ză de soroc şi să -vii Ja divan să li să hotărască gude- 

cata cu divanul domnii meale, şi iată li sau pus soroc la sfeti 

Gheorghi să să afle cu toţii acolo la zudecata aăasta. 

| 
1776 Mart. 20. 

„Şi poroncim domnie me Dumv. ispravnici ai ținutului cari 

1



„dintru aceştie nu vor vini la soroc să ste la gudecată să tri- 

„Titeţi săi aducă şi făr de voe lor, ca să ia sfârşit pricina a- 

„tasta, păoă mar &. 

Pecetea în tuş roșş. Cap de bou şi pasere. 
procit vei logofăt. 

LĂXXXYV. 7777 Zuni 77. Hw ipuropi: MarăanApS Ina. BEA, 
BIO. Macr. renApz, 3EMan. Acaaagecken. datam carte domnii 

meale. lui Costundin Agapie. şi iui Mihalachi Agapie. mazili de 

la ţinut. Fălciului strănepoţii lui Costandin Leul, au fost vătav 

de aprozi. şi cluctkriului Vasiliuţă cornti. să fie volaici cu carte 

domnii mele a ţinea şi a stăpâni a lor drepte ocine ce ziseră că 

au anume Zabulichii şi Goeştii ce săut alăture pe apa Bujoru: 

lui, şi Săuleştii pe apa Prutuiui, din gos de VWetrişoae, ce să 

hotărăsc pe din os cu altă moşie Popeștii a lui Iordache Bă- 
dros şi Malaeştii de peste Prut, pe Tigheaci, pe din sus alăture 

cu Zoanii, care toate aceste moşii să afiă la ţinut Fălciului, pe 
care şi scrisori au arătat, un ispisoc de la Pătru Vvoda din 
7092 luni 2 şi o carte gspd. de la Iancul Vod. Deci să aibă alua 
de a zecea din toate sămănăturile, şi din tot locul cu tot venitul, 

după obiceaiu şi după hotărârea ponturilor, cum şi obi&nuitele 
zile de lucru, lăcuitorii ce să vor afla pe acele moşii să aibă a 

lucra stăpănului moşiilor. iar carii nu sar supune, Dumnv. is- 
pravnici ai ținutului pe unii ca aceia săi supuneţi şi să împli- 
niţi venitul moşiilor jăluitorilor păn la cel puţin. Iar avănd vre- 

unii a răspunde asupra acestor moşii. cu scrisori şi dovezi ce 
vor avea să vie la divan. Acasta, poroncim 

1777 luni 1|. 
l. p. g. Cap de bou şi pasere. procit vel logofăt, 

Ia dos: Zabulichii şi Goeștii sau incungurat fiind daţi cu 
gudecată niamului Țiganaşului. Veisa vel logofăt. 

LXXXVI. 7783 Mai 15. Din poronca dumisale stolnicului 
Ianachi ispravnic de ţinut: Fălciului, fiindu noi rânduiţi prin ră- 
vaș dumisale ca să mergem la moşia Goeştii şi Zabulichii i 
la acestu ţinut. şi să strângim pe răzăşi şi pe împreguraşi. 0a- 

mini streini. şi săi cercetămz în frica lui Dumnezău, di cini sau 
stăpânit aceste moşii avăndu înpresurări namul Tigăneştilor. de 
cătră dum. pilar Neculai Cuza şi de un Costandin Agachi tot 
di la acest ţinut, și mărgănd noi la stare locului am strănsu pi 
răzăşi cât şi pe împregurașşi oameni bătrâni și străini şi făcând
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di ştiri şi dumisale pitarului Weculai Cuza cum şi iui Costaa- 
din Agaki ca, să fie faţă şi o parte şi alta, la cercetare ce sa 

faci pentru stăpănire acestor moşii di mai sus numite, dum. 
pitar Cuza au vinit iar Costandin Agaki nau vrut să vii, şi ce- 
tindule carte de blăstăm întru auzul tuturor, ca să mărturi- 

sască în fiica lui Dumnezău di cini sau stăpânit aceste moşii 

au eşit un Mihălachii sinu Tofani şi un Simionu brat lui şi un 
Vasile Crăcunu şi un Gheorghi Sirbul, şi un Lupul Gărneţu şi 

un Costandin Tingirică şi au mărturisit cu sufletele lor înainte 
nostră cum că ei nau apucat stăpânitor pe aceste moşii nice pe 

Vasile Adamn nici pe dlui pitar Cuza, nici pe Costandin Agaki 

ci numa pe nâmul 'Ţigăneştiior luându dijmă şi de pin grădini 

ŞI din vinu ce să vinde pe aceste moşii, cari oameni sau pus 

în mărturii mai &os, iar dumnelui pitar Neculai Cuza au arătat 

că din pricina Turcilor nau stăpânit “răposatu: palarnie Vasile 
Adam fiindcă era un om Jricos şi să afla câşia turcească pe 

aceste moşii, iar pentru scrisori ce sintu la mâna dumisale pi- 

tar pentru aceste moşii ni să porunceşte ca să cercetăm din ce 

pricină lau luat pah. Vasăle Adam. Au arătat răzăşii că moşul 

lor Grigorie Ţigănaş lau dat la_moșul pah. Vasile Adamr anumi. 

Acsinti uricar să le prifacă, la cati au mărturisit și alţi oameni 

stieini că au auzit de aastă pricină că lau luat si le prifacă. au 

mai mărturisit şi un Neculai Hobincu copil în casă cum şi el au 

auzit că ar fi zis tatul pab. lui Vasile Adam fiisău să de scri- 

sorile la mâna 'Ţigănăşăştilor că sintu drepte ai lor cum și la o 

vreme ar fi luat namul Agăkeştilor nişte dejmă de pe aceste 

moşii şi au mărs namul 'Țigănăşăştilor şi lau luat dejmă şi iau 

şi batut. au mai mărturisit şi un Sofroni Arhiri mazil cum 0ă 

este dreptu al doilea văr cu tatul lui Costandin Agaki şi au a- 

vutu vorba cu vărusău că era rudă tot de pe o parte şi de ar 

fi avut cu tatul lui Costandin Agaki moşie întru aceste moşii 

trebuia să aibă şi el şi au zis tatul lui Costandin cătră Sofroni 

că nare nici o moşie cu al de Ţigănaş au mai mărturisit şi un 

Neculai Corovancă şi un Simion Bugac, cum şi ei au apucat tot 

pe namul igănăşăştilor stapânitori pe aceste moșii şi după cum 

au mărturisit aceşti oameni cari şau pus numele lor şi degetele 

în mărturie mai gos am făcut şi noi acastă mărturie la măna 

dui lon Ţigănaş cu namul lui şi spre încredințare am iscâlit. 

let :Fa&nr Mai fi. 

Eu Măhalachi sinu Tofani martur am pus î degetul, Eu 

Simion brat lui martur am pus 1 degetul, Eu Vasile Crăciunu
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martur am pus ţ degetul, Eu Gheorghi Sirbul martur am pus 

+ degetul, Eu Costandin Tingirică martur am pus ț degetul, Eu 

Lupul Gărnețu martur am pus ț degetul, Eu Neculai Hobincu. 

martur am pus $ deget., Eu Sofroni Arhiri martur am pus 

deget, Eu Simion Bugac martur am 'pus ţ deget, Eu Neculai 

Corovancă martur am pus ţ deget, Eu Gheorghi Cireş niam 

pus f deget., Alexandru Ghiban mazil, Simion Ghiban mazil. 

Şi eu Iordachi Bădros auzindu carte de blăstăm şi după. 

cuma m auzit din bătrâni cum că Țigănceştii au stăpânit la Za- 

pulichi şi la Goaşti. cu alti nimuri (sic) a lui, iar'pe alţi nam auzit 

să stăpâniască şi am iscălit. Iordachi Bădros. 

„Din luminata poronca pre Inalţatului stăpânului nostru, 

după luminata cartea gospod. ce niau adusu loniţ Ţi ănaşul 

şi cu alte niamuri a lor, pentru moşie Zabulichk şi Goeştii, 

den ţinutul ucesta, al Fălciiului pentru pricina unor scrisori 

cau arătat jăluitorii că ar fi la dumnealui pitar Neculai Cuză, 

şi să cercetăm şi cum vom afla cu mărturie să iuştiin- 

ţăm ; după poroncă rănduindu pe Alexandru Ghiban şi pe Si- 
mion Ghiban mazili de la ţinut acesta a Fălciiului, şi după cer- 
cetarea au făcut aducândusă şi dk faţ atât pe Alexaniru Ghi- 
ban cât şi pe unii ce sânt iscăiiţi în mărturie, şi asămene au: 

mărturisit pe înnainte noastră precum mai sus în mărturie adi- 

veriază ; iar un Simion Bugac tot din sat Delenii de la acest: 

ţinut, cart şi acesta iaste mai sus iscălit în mărturie adasta,. 

fiindu şi Costandin Agapie mazilul de faţă, prin cartea de blăs- 

tăm au mărturisit acestu Simion Bugac, că întro vremea cându 

era el copilu ca de 15 ani ar fi umblat la plug, cu un unchiu 

al lui, anum& Strătulat şi întrebăndu pe unchiul său pentru: 
Costandin Agapie ark vreun amestec la moşie Zabulichi şi Goe-: 
ştii, şi unchiul său Strătulat ar fi zisu că au auzit dintralţi zi- 

cându că ark şi Agapie triizăci paşi în moşie Zabulichi danie, 
şi după mărturie cau dat aceşti de mai sus numiţi cercetân- 
dusă am încredinţat şi cu iscăliturile noastre; dar fiindu de faţă. 

aice şi dumneei păh. Safta a pah. Vasile Adam inpreună și cu 
dumnealui pitar Neculaiu Cuză sau întrebat şi pe dumneei ce: 

ark să răspundă, dumneei au arătat că in vremea candu trăe- 
răpowsat. pah. Vasile Adam. sar fi intâmplat în multe rânduri 
şi mergăndu amândoi pe acolo iar fi arătat răpowsat pah. că. 

ark moşie în Zubui;ki şi în Goeşti şi nu poate ca sa o stăpâ- 
niască din pricina Turcilor, fiindu cu câșiă pe numita moşie. 

Deosăbit niau arătat şi Țigănaş o mărturie din 1770 Mart:
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3 iscălită de răposat pah. Vasile Adam şi de dum. med. 
Neculce, care arată că atunci din poronca gspod, fiind rânduiţi 

“ca să cerceteze tot pentru acestk moşii, cu Costandin Agapie 
mazălul, care după cercetark cau fâcut numiții boeri pre largu 
să arată prin mărturie cum şi altă scrisoark nian arâtat loniţ 
“Țigănaş iscălită de dmn. pah. Vasile Adam fără de velet şi fără 
de lună, prin cark adiveriaz că la săvârşirea vieţii părintelui 
său, pentru nişte zapisă cau fost la. dânsul, pentru moșie Zabu- 

lichi şi Goeştii iau zis să le de la măna lui Tanasie Tigănag şi 

a altor răzăşi şi viindu un Gavril Agapie liau luat din mâna 

pah. Vasile Adam. acestu Gavril Agapie fiind Ţigănaş bolnav 
gi neluându hotărârea de aici şau pus soroe la Iunie 15 zile să să, 

aflk amândoao părţile la luminat divan mării sale să s gudece. 

1783 Mai 30. 

lacov Episcop Huşului, Ioan stolnic. 

LXXKAVII. 7783 Mai 20. Din poronca dumisale stolnicului 

Ianachi, ispravnicu de ţinutul Fălciului fiind noi rânduiţi prin răvaş 

dumisale ca să mergem la moşie Goeştii şi Zabulichi de la acestu 
ţinut. şi să străngem pe răzăşii cât şi pe împreguraş wameni 

bătrâni şi streini şi strigândusă răzăşii am chematu şi pe Cos- 

tandin Agaki di au fostu faţă la facere aceştii mărturii cum au 
mărturisit oamenii, şi chemăndu din poroncă şi un preutu am 

chemat pe preutul Neculai Romaşco de am fustu faţă, şi ci- 
tindu carte de blăstămaz în auzul tuturora ca să mărturisască. 

în frica lui Dumnezău di cini sau stăpânit aceste, moşii anu(me) 

Goeștii şi Zabulichii de la acestu ţinut au mărturisit un Manule 
Kebacu ruptaş om ca de 50 ani cu sufletul lui că la o vremi 
cari di atunce ar fi 30 ani au vinit un Gavril Agaki unchiul lui 

Costandin Agaki zăcănd că arc şi el moşii în Zabulichi “şi au 

grăit la. Turci din Câşla siş pui do(w) poloboace di vin să le vănzi 

pe ace hlizi, di moşii, iar de alţi streini nau auzit că ari moşii 

numai din gura acestui Gavril Agakii iar altă dejmă nau apucat 

si ia. Au mai mârturisit şi un Sofroni Arhiri om ca di. 70 ani 
că din vechiu am apucat tot pe namul Țăgănăştilor stăpânitori 

pe Goești şi cu Lupul Polei şi cu al de popa Mihăilă cum și în 

Zabulichi numai pe al di Țigănaş, iar pentru di al di Agaki am. 

auzitu şi eu că au și ei 30 paşi, iar stăpânire lor tot cu sfadă, 

iar altă dejmă nam apucat să împarţă cu al di Tigănag, au mai, 

mărturisit un Andrei Ciolacul om ca. di 75 ani cu ;sufletul lui 

cum că au fost faţă cându să îudeoa Ţigânaş cu Agaki la med. 

Say  
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Neculce, şi întrebănd (.inBpesznaS). dumnelui med. pe pah. Va- 

sile Adamu ce iau zis părintele dumisale iar pah. Vasile A- 

damu au zis că iau zis si de zapisile în mâna lui Tânas Țigă- 

naş că sint drepte ai lor şi viindu Tânas Țigănaş şi cu Gavril 
Agaki şi fiindu bolnav zătămat au apucat zapisile Agaki şi iau 

zis pah. Vasile Adamu să le de la Țiginaş că sint ai lor, iar 

stăpânitor tot pe namul Țiginăşăştilor am apucat iar pi al de 

Agaki am auzit şi eu că au 30 paşi iar stăpânitori nu iam a- 

pucat, au mai mărturisit şi un Mihalachi sinu Tofani cu sufletul 
lui că tot pi namul Țigănăşșăștilor au apucat stăpănitor pe a: 

ceste moşii anume Zabulichi şi Gosştii. cum şi la o vreme ar fi 

strânsu al di Agaki un sfoz de mălai în Cujbulas şi au mărsu 

namul al di Ţigănaş şi au luat mălaiu şi lau dus la Deleni şi lau 
trierat. şi lau împărţit ei in de ei, iar pentru al di Agaki am 

auzitu şi eu din gu:a lui Grigori Țigănaş cum că au şi ei 30 
paşi iar pi un ginere a lui Agaki iau luat dejvmă zăcându că 

de or ara toate namurile lui Agaki or cuprinde toate Zabulichi. 

au mai mărturisit şi un Gheorghi Cireş om bătrân că pe â 

ceste moşii sau învăţat a îmbla la plug şi tot pe namul Țigănă- 

şăștilor au apucat. stăpânitor. lar pentru al âi Agaki au auzit că au 

şi ei un pământ de 30 paşi. Au mai mărturisit şi un Vasile 

Crăciun cu sufletul lui că toi pe namul Țigănăşăştilor au apu- 
cat stăpânitor, iar la o vremi ar fi venit şi un Gavril Agaki şi 

iar fi luat dijmă din nişte grădini de pe Goeşti şi au vinit al 
di Țigănaş şi iau luat dejuma şi lau gonit în sus şi au zis să 
ştiţi că nari moşii Agaki, iar mai încoaci au luat şi Costandin 

Agaki 4 ocă di vinu di la un Istrati bândule şi nau plătit păr 

a nu să strica Câşla. Au mai mărturisit şi un Costandin Tingi- 
rică cu sufletul lui că şi pe dânsul lau dejmuit tot al! di Ţigănaş şi 

după cum au mărturisit aceşti oameni inaintea noastră de mai 
sus numiţi cari şau pus numile şi degitile lor mai gos am făcut 
şi noi acastă mărturie la mâna lui lonu Țigănaş şi spre încre” 
dinţare am iscălit, It+apnr Mai K. 

+ Eu Manole Chebacu martur am pus deget, + Eu Sofroni 
Arhiri martur am pus deget, + Eu Andrei colacu martur am pus 
deget, ţ Eu Mihalachi sinu Tofani martur am pus deget, + Eu Ghior- 
ghi Cireş martur am pus deget, + Eu Vasile Crăciun martur am 

pus deget, i Eu Custandin Tingirică martur am pus deget, A- 

lexandru Ghiban mazil (m. p.), Simeon Ghiban mazil (m. p.) 

„Acastă, mărturie sau făcut înainte me și eu încă mărturi” 
sescu că am auzit că ari şi Agaki 80 paşi şi au plătit şi o faţi
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de hotar Gavril Agaki zicându că ari moşii în Zabulichi şi am 
iscălit însă ace peatră este între Chiţivoeşti şi între Zabulichii 
să s ştie. 

Iordachi Bădros. 
„Din luminata poronca pre înălțat stăpânului nostru adu- 

cândunt luminata cartea mării sale din let 1782 Decembrie 7. 
Neculai Cofetariul şi cu Ioniţă Țigănaş i cu alte niamuri a lor 
asupra lui Costandin Agapie mazălul de la acest ţinut al Făl- 
ciiului, pentru moşie Zabulichi şi Goeştii de la acestu ţinut a- 
vându pricină între dânşii, rânduindusă pe un Alecsandru Ghi- 
ban i pe un Simion Ghiban mazili de la acest ținut, car'k după 
cercetarea cau făcut arată prin mărturie mai sus şi cercetân- 
dusă mârturia şi de mine am încredinţat cu iscăiitura me aasta 

Ioan stolnic. 1783 Mai 30, 

LĂXXXĂVIII. 7785. Cu multă plecăciune închinândune sărutăm 
cinstita mâna dumitale Arhon vel logofete. 

Cu prea plecată scrisoare înştiințăm pe dumaeta că după 
luminata cartea mării sale lui Vod. din ieat 1786 luui 17 cene 

au adus dumnealui pit. Weculai Cuza, prin care după înştiin- 

țare ce ni să face că dumnelui Nicolae Cuza pitar sau jăluit mării 

sale arătând că moşie Zabulichenii şi Goeştii de la acest ţinut 

a. Fălciului, ar fi a dumisale de zestre de la socrul dsale pah. 

Vasile Adam, şi cu nedreptate sar fi înpresurând de cătră un 
Costandin Agapie, Ion Țigănaş şi Costandin sin preutul Mihala- 
chi de la acest ţinut ni să porunceşte să aducem faţă pe Cos- 

tandin Agapie şi pe cielanţi înpreună cu dânsul şi după ce cu 

amănuntul cercetare ce vom face pentru părțile ce au arătat 

dum. pit. că ari. afiăndusă că sunt drepti a dumisale şi nefiind 

nici o pricină între răzăşi, prin rânduitul vornic de poartă şi 

prin mazilii ce să vor rândui de noi să să hotărască şi să să 

stâlpească cu pietre hotară. după care poroncă aducânduse faţă, 

înainte noastră pe Costandin Agapie, Ioa Ţigănaş şi Costandin 

sin preutul Mihalachi Romaşcu şi după cercetare ce um început 

a face scrisorilor şi dovezilor ce vor ave amândoă părţile sau 

văzut că scrisorile dumisale pitarului Nicolae Cuza ce le au a- 
rătat ar fi bine, dar osăbindusă. Costandin Agapie cu scrisorile 

sale de o parte fiind pricina cu dumlui deosăbită şi mai puţină, 

și rămâind pricina, cercetării mai mult asupra scrisorilor ce Vor 

arăta Ion Ţigănaş şi Costandin Rormmaşeu, carii arătanduş i 

sorile sale şi măcar că arăta oareşcare stăpănire de moşia Goe-
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ştii dar nu cu atăta temeiu, şi fiind trebuinţă, de aş da ei spița 

niamului sau spre ce mai cn lesnire aflare dreptăţii, ei nici de 

cum nau vrut să de, arătând că ei spiţa niamului său o au, 

dar atât spiţa acca, cât şi scrisorile ce ar fi mai având mai 

bune sânt la Iaşi, şi cea mai vârtos că ei cu gudecata deai- 
cea nu să mulțămesc voind a ave giudecată la Iaş, cărora li sau 

şi pus zi de soroc ca la sfeti Dimitrie viitoriu să să afie cu - 

toţii să li să hotărască giudecata la luminatul divanul mării 

sale, de care nam lipsit a înştiinţa pe dta fiind 

a dumitale mai mici şi plecaţi 

Vasile Costachi spatar, Polcovnie Enachi. 

LXXXIX. 7787 Iuni 30. La divan de faţ înainte noastră sau 
gudecat Ion "Țigănaşul şi Zaharie Şotropa şi alte neamuri a lor ră- 

zeşi de moşie Zabuliche şi Goeştii | de la ţinutul Fălciiului şi 

cu (loc gol) vechil fiind din parte pifar Wecolai Cuza, a cărora 
pricină întracesta chipa |! sau aflat. Numitul vechil au arătat că 

aceste doă numite moşii sănt a pitarului Cuza di pre socrul. 

său Vasile Adam | pah. şi numiții răzeși cu nedreptate le stă- 

pănescu, pentru care au cerut dreptate. Deci i 'sau zis cu ce 

scrisori | cere pitaru aceste moșii. şi el aceste scrisori au arâ- 

tat. Intăiu o carte gospod din anul 7215 April 8. de la Domnul | 

Antioh Costandin Voevod scris către Radul pah. şi la alţi pen: 
tru moşie Zabulicenii şi Goeştii a vist. Stefan Luca ce | le ar fi 

avăndu de la Costandin Leoa săminţenie sa cu ispisoc de la 

Iancul Vodă şi de la Pătru Vodă să margă să le hotărască.| 
Al doile hotarnică de la Radul pah. şi de la ceilanţi, prin care 
arată că vist. Stefan Luca au scos doi ispisoace | pe acele doi 

moşii unul de la Iancul Vodă şi unul de la Pătru Vodă, iar alţi 
nau scos nici o scrisoare; şi oamenii | ce au adus faţ au dat 
sam că aceste moşii tot a lui Stefan Luca vist. sau răspunsu. 

şi arată cum liau hotărăt. Al triile | o carte gospod de la dom- 
nul Grigore Ghica Vvod din anul 7249 Mai 30 scris cătră ipis 

copul de Huşi, şi la Toader | med. după jaloba lui Adam Luca 

sulgeriul, ce au fost dat asupra preutului Mihăilă, că iau poprit 

dejma, de pe doi | sălişti Zabulicenii şi Goeştii, şi să scrie săl 
gudece cu acel preut cum pre larg arată carte. Al patrăle| 
7249 Iuli 2 mărturie de la Toader Lambrino medelnicer precum 
an adus pe popa faţ şi pe alţi şi sulgeriul | au scos ispisoace 
vechi de la strămoşi pe Goeșşti şi Zabuliceni şi scriind întrân- 
sele şi hotarăle. iar răzăşii nau arătat | nici o scrisoare, ce nu-
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mai cu gura să făce moşeni, iar sulgeriul au adus şi marturi 

-oameni bătrâni cari au | zis popii faţ că nul ştie moşan, cetot 

moşie sulgeriului sau numit, şi fiindcă Vlădica nu sau intâmplat 

nau dat | hotărăre. Al cincile o carte gospod din anul 1766 de 

la domnul Grigore Alexandru Voevod scrisă la Episcopul i de 

Huşi şi la Ispravnici de Fălciu ca să hotărască moşie Goeştii şi 
Zabulicenii a lui Vasile Adam jicnicerul. în care sar fi | întinzând 

cu stăpânire un Gavril Agapie şi un popa Costandin şi alţi ră- 

zeşi. Al şăsăle mărturie din anul 86 de înştiinţare | de la isprăv- 
hicia de Fâlciu cătră dlui vel logofăt prin care le arată ce vadeau 

pus răzăşilor ca să vie la divan să s gudece | cu pitar. Cu a- 

ceste scrisori au cerut numitul vechil pe numitele moşii Goeştii 

și Zabulichi. în stăpânire. pitar Cuza. | Ă 

Pentru care sau întrebat pe numiții răzăşi ce au să răs- 

punâă, înpotriva, ceririi şi a scrisorilor pitar. Cuza ce sau ară- 

tat | mai sus. şi ei îndată au început a zăce că nici tatul paharni- 

cului Vasile Adam nici pah. Vasile Adam cum şi nici pitarul cu 

aceste | scrisori în numitele moşii nici odată nau stăpânit. ci tot 

di niamurile lor şi de dânşii sau stăpânit. pe lângă care | răs- 

runsuri a Jor au scos di au arătat şi aceste scrisori, întăiu 0 

scrisoare fără leat iscălită pe paharnicul Vasile Adam socrul pi- 

tarului | prin carele adiverează că nişte zapise de Zabulichi şi Go- 

eştii, ce au fost la părintele său şi la săvârşire vieţii lui | iau 

zis să le de în mâna lui Tănas Țigănaşul şi altor răzăşi, şi mer- 

gând Gavril Agakii cu Țigănaşul liau luat din mânu sa | fiind 

Țiganaşul bolnav. Apoi au mai aratat şi o carte iscălită iarăşi 

de pah. Vasila Adam şi medeln. Neculce scrisă | cătră domnie, 

prin carile arată că după carte gospod ce au luat pentru jaloba 

ce au dat răzăşii de moşie Zabulichi i Goeştii că | Costandin 

Agapie ar fi intrat stăpânitor intracele hotară făcândusă că iaste 

rudenie cu jăluitorii, şi aducându faţ pe | Agapie alte scrisori, 

nau arătat, făr numai o carte de la Domnul Grigore Calimah 

Vodă din 7276 prin care i sar fi | dându voe să ia de a zăcea 

venitul acelor mosii, şi ar fi zis că mai are scrisori la nişte 

niamuri a, lui şi le pun | la zi de soroc să vie la divan. Şi după 

ce sau vizut de noi scrisorile ce au arătat vechilul pitarului 

Cuza | carele adiverează pe aceste doi moşii că ar fi fost de Ia 
început a niamului Lucheştilor, din care se trage dlui | pah. Va- 

sile Adam, de altă parte văzând şi aceli doi sorisori iscălite de 

pah. Vasile Adam prin care | adiverează că moșiile aceste sint 

a numiţilor răzăşi, am fost la prepus că nar fi adivărate iscăli-
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turile sale. | Dar după ce niau scos dlui vechilul pitarului o is- 

călitură adivărată a paharnicului Vasăle- Adam, pe care alătu- 

rănduo cu acele | doi iscălituri şi potrivindusă cu acele sau cu- 

noscut că sint adivărate, şi am eşit din tot prepusul. | 

După aasta au mai arătat numiții răzăşi şi o mărturie 

din anul 1783 Mai 15 de la doi mazili dau fost rânduiţi del 

isprăvnicia ținutului Fălciiului de au mersu la stare moşiei Za- 

buliche şi Goeştii, de-au cercetat pe carte de blăstăm de sau 

„stăpânit aceste moşii | de pitar Cuza sau de Agapie şi arată că 

fiind faţă şi pitarul Cuza au eşit câţiva marturi pe care îi a 

rată şi anume | şi sănt iscăliţi în mărturie şi au mărturisit pe 

carte de blăstăm că nici pah. Vasile Adam, nici pitar Cuza nici 

pe Agapie | nu iau apucat stăpânind, ce tot niamul Țigăneştilor 

lau apucat stăpânindu şi la o vreme ar fi luat niamul ! Agăke- 

ştilor nişte dejmă de pe aceste moşii, şi au mersu niamul Țigă- 

neştilor şi liau luat dijma şi sau şi Dătut. | Acastă mărturie 

iaste încredinţată şi de Episcopul de Huşi cum şi de stoln. Ia- 

nache și arată că unii din marturi ! au mersu şi înainte sfinții 
sale şi tot asămine au mărturisit. lar un :martur arată că au 

mărturisit că iau | spus un Strătulat când era el copil ca de 16 

ani. că au auzit dintralţii că are şi Agapie 30 paşi în Zabulichi 

danie | cum pre largu arată mărturie. Au mai arătat şi altă 

mărturie tot de la aceiaşi mazili încredințată şi de | ispravnicul 

judeţului stolnic Ianachi ce iaste făcută iarăşi la stare locului, 

după carte de blăstăm prin care mărturie | tot stăpânire Țigă- 
neştilor adiverează asupra acelor moşii. Unii din marturi zic Că 

au auzit că au şi Agăkeștii | 30 paşi in Zabuliche cum mai pre 

largu arată mărturie ce este tot dintracelaş an cu 5 zile în 

urmă | mărturiei de sus pomenite. şi cu toate că la cercetare ce 

sau făcut, la faţa locului stăpânire nici a pitar | nici a socrului 

său. nu sau adiverit că ar fi avut asupra acestor moşii. dar noi 

am lăsat pricina, stăpânirei de o parte | şi niam întorsu a cer- 

ceta acele doi scrisori de sus pomenite iscălite de pah. Vasile 

Adam, şi de | vreme ce tatul paharnicului Vasile Adam la să- 

vărşire sa au poroncit fiului, paharnicului Vasile Adam, ca să 

de scrisorile | &au fost lu dânsul pe acele dot moşii în mâna Ţi- 
ganaşului apoi curat sau cunoscut că au ştiut că moşiile nu 

sănt a sale, şi pentru | ca să nu rămâe însărcinat cu păcat, au 

poroncit să de scrisorile în mâna igănaşului pe care să cu- 

noaşte că lau ştiut | adivărat de răzâş şi stăpân. Apoi şi pah. 
Vasile Adam dacă ar fi ştiut că are şi el înpărtăşire la 'aceste
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moșii, când au gudecat | pe răzeşi dinpreun cu med. Neculce: 

şi cu Agapie şi au făcut înştiinţare cătră domnie pentru pricina. 

acestor doi | moşii, întrace înştiinţare ar fi arăta şi pentru sâne, 

ori că moşiile sănt a lui ori că are şi el parte! întrănseie; dar“ 
dacă, pentru sine fa cu totul tăcere și nimică nu pomeneşte,. 

apoi acea tăcere mai lămurit | adiverează că nici o triab au ştiut: 

că nu are cu moşiile aceste. Dintru aceste pricini îndestul niau 

| fost a cunoaşte că pitar Cuza fărâ dreptate cere numitele mo- 

şii, şi dacă socrul său au &udecat pe alţii pentru | dânsele și 

nau zis că sănt a lui. apoi ginerele său în zădar să ostenește,. 

căci lucrul pe care socrul său nu lau avut, | nici lau stăpânit,. 

dar cu cât mai vârtos el. Drept aceia pe vechilul pitar Cuza din 

gudecata divanului sau dat rămas | cunoscândus(ă) că nici o- 

triab(ă) cu numitele moşii nv are. şi toate acele mai sus pome- 

nite scrisori fiind ! pricinuitoare de strâmbătate şi de supărare 

sau luat din mâna lui şi sau dat la mâna răzășilor. | 

Dupa acasta sau întrebat şi pe Costandin Agapie cu ut 

dovadă şi dreptate ceri şi el moşiile aceste, să scoată să ară | te, 

şi el aceste scrisori au arătat înfăiz din anul 7092 luni 2 un 

-_ suret di pe cel sârbesc sureț de popa Mihaiu tălmăcit ! de la. 

Pătru Vodă, ce întăreşte stăpănire asupra lui Costandin Leul 

vatav de aprozi pe satul Goeştii i Zabuiichenii. Al doile! alt 

suret din 7098 de pe ispisocul Iancului Vodă di Bologhie tăl- 

măcit ce întăreşte stăpânire asupra lui Costandin Leul | pi Go. 

eşti i Zabulicenii şi pe altele. Al treile o carte gospod din anul 

7976 Mai 3 de la domnul Grigori Loan Calimah | Voă, dată lui 

Agakie nepotul lui Costandin Leul, ca să dijmuiască niște părtă 

de mosie din Goeşti, i Zabuliceni, iar având | ciniva a răspunde 

să vie la divan, al 4-a o carte din 1712 Mai 30 di la boerii di- 

vanului cnejiei Moldaviei dată lui Apostol Agakie să dejmuiască 

moşie Zabuliche şi Goeștii iar având cineva a răspunde | să vie 

„la divan. | Al 5-a o mărturie de la un protopopul Grigori din a- 

nul 1776, prin carile adiveriază că au fost la Ion Agapie | adică, 

tatul lui Costandin Agapie acestui, şi la darea sufletului au. 

mărturisit cum că moşie Zabulichii şi | Goeştii le are de pe măsa 

Stefănie fata lui Leu ; Al 6-a o mărturie de la Iordachi Bădros 

şi d> la alţi dată lui Agakie | precum ar fi răzăş de Zabuliche 

şi ar fi dat şi cheltuiala la o faţ; de hotară ce sar fi pus des- 

pre Zabuliche. | Al 7-a carte gospod din anul 1777 Iuni Il de. 

la. domnul Grigori Alexandru Ghica Vod. dată lui Costandin A- 

gakie | şi lui Mihalache Agakie ca să dejmuiască moşia Zabuli-



— 108 — 

-chii şi Goeştii, iar având cineva a răspunde să viel la divan. 

Al 8-a un răvaş de la pah. Iancul din anul 1777 Iuli dat lui 

„Agakie să dejmuiască moşie Zabulichi | şi Goeştii iar avănd ci- 
neva a răspunde cu scrisori să margă de faţ. Fără leat al 9-a 
uu răvaş de la pah. Vasăle Adam | fiind atuncea jicnicer şi de 
la pah. Tancul dat lui Agapii săş ia dejma de pe Zabulichi și 

Goeştii, iar având cineva | ceva a răspunde să margă de faţă, 

Iarăş fâră leat rot aceiaşi boeri dau volnicie lui Agapie şi unui 
„preot | să margă la Ion Ți igănaşul şi să ia nişte dejmă tau strânso 
“el de pe Zabulichi şi le pune zi de soroc, să să | afle la divan 
“Şi cine va, rămâne moşan acolo va lua şi dejma. Sau mai văzut 
şi o carte gospod din anul 1780 Oct. 30 | de la Măria sa Cos- 
tandin Dimitrie Moruz Vvd, dată lui Agapie şi răzăşilor lui după 
a lui arătare săși iei venitul | de pe moşie Zabuliche şi Goeștii, 
«iar avându cineva a răspunde să vie la divan. Au mai arătat 
şi un zapis de la păh(ărniceasa) | Safta soacra pitarului Cuza 
din anul 1781 Mart 24, prin care îşi pune zi de soroc pentru 0 
„hotarnică şi o carte | de stăpânit cau zis Agakie că ar fialui 

şi păh. au răspunsu că sînt şi pe moşiile ce le stăpâneşte ea. 
şi | să îndatoreşte să le aducă aice să s(e) cerceteze de dlui vel 

“logofăt. Şi cu aceste scrisori a cerut numitul Costantin | Agapie 

-ca să i s de mwşie Zabuliche şi Goeștii, supt a lui stăpânire. 
“Pentru care întrebândusă | şi pe numiții răzăşi ce au să răs- 
pundă înpotriva cererii numitului Agapie, şi ei au arătat că cu 

„aceste | scrisori ce le are luate după jaloba lui asupra moșiilor 
lor, nici odată stăpănire nau avut, căci | şi când sau ispitit să 
ia ceva nu lau îngăduit, şi că el iaste cu totul acolisitor de a- 
cele moşii. | şi văzănd că scrisorile &au arătat nu pot nemicaă 
săl agule fiind nişte scrisori date după a lui jalobă, | pe care 

-Budecata nici un temeiu nu poate pune, i sau zis să seoată do- 

vadă încredințată de au stăpănit | moşul sau tatul său acolw în 

numiteie moşii. şi el nici o dovadă precum isau cerut de la gu- 
decată | nau scos nici pentru că ar fi stăpănit moșul său nici 
tatul său cum nici el. [ar pentru stăpânire numiţilor răzăși fiind 

atăţi : marturi carii pe carte de blăstăm au mărturisit că tot pe 

dânşii iau apucat stăpânind după cum adiverează acele | doi 

mărturii de sus pomenite, cari sănt făcute la faţa locului și 

sănt încredințate de ispravnicii ținutului ! una iaste încredinţată 
încă şi de Episcopul de Huşi, apoi numitul Agapie neavându 

dovadă stăpânirii | moşusău sau a tătânisău încă şi a lui lip- 
sind, numai cu acele cărţi gospod luate după arătare lui nu poate
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lua | moşie mai vârtos că acele doi szreturi de ispisoace. ve-- 
chilul paharnicului au dat samă că au fost a paharnicului Va- 

sile | Adam şi el cu înşălăciune liau apucat precum la atasta şi 

de noi sau cunoscut că iaste, aşa | căci la scrisorile pah. Vasile: 

Adam ce iau rămas de la tatul său sânt arătate acele doi ispi- 
soace, şi el după ce au pus mâna pe dânsele au inceput a lua. 
cărţi de jalobă asupra moșiilor. socotind că pe urmă îl-vor | ajuta. 

acele cărţi şi,va pune măna şi pe moşie; cu toate aceste noi am: 
zis răzăşilor | să arăte adivărul în frica lui Dumnezău de au: 

vreo ştiinţă de la părinţii lor că ar ave şi Agapie înpărtăşire | 
la aceste moşii; şi unul au dat răspunsu că nici o ştiinţă nu. 
are, dar Ion Ţigănaşul au dat samă că el| şi cu gurământ. 

poate încredința că însuşi moșul său iau zis de va scoate A- 

gapie danie &au auzit | că are pe 30 paşi din Zabuliche săi de,. 

iar di na scoate danie să nul îngăduiască, lu care numitul | A- 

gakie au zis că de va priimi să facă gurământ înainte preosfin- - 
ției sale părintelui Mitropolitului, că nu | are ştiinţă de la mo-- 

şul său sau de la tatul său că ar ave şi el parte iîntracele mo-- 

şii, apoi va rămâne mulţemit | să nu cars nici o parte din nu-- 

mitele moşii, şi la acasta socotindusă a fi cu cale cerire lui | 
sau rânduit om al divanului ca să ducă pe numitul Tigănaş 

înainte preosfinţiei sale părintelui Mitropolitului | săi facă cu-- 

viincioasa, cercetare, şi după &au eşit numitul Agapie de la gu- 

decată apoi au întorsu a zice că nu să mulţămește | după măr-- 

turisirea ce va face Țigănaşul, şi nau vrut să margă la Mitro-: 

polie. Deci sau cunoscut că el | umblă ca să lungiască ca să nui 

de sfârşit pricinii acum, ca să mai adaogă a da şi altă dată. 

supărare numiţilor oaneni. | după cum iaste el obicinuit. Şi fiind- 

că după toată cercetare ce sau făcut de noi acum pricinii aceş: 

tia nici o | dreptate nu putem zice că ar ave să între el stăpă- 

nitor întraceste moşii, dacă nu are dovadă că ar fi| stăpânit. 

mosul său sau tatul său, din gudecata divanului sau dat şi pe 

dansul rămas, iar numiții răzeși işi vor stăpăni | moşiile cu pace: 

despre dânsul. şi cându el va ave mai mult prepus asupra Ţi- 

gănaşului că are ştiinţă că iaste | şi el moşan întracele moșii. 

săi facă carte de blăstăm şi de na primio apoi prin gudecată. 

îsi va căuta dreptate | şi acele scrisori ce să arată mai sus care 

liau scos numitul Agapie, fiind nişte scrisori netrebnice şi prici-. 

nuitoare | de pagubă şi de supărare numiţilor răzăş sau luat de 

la mâna lui şi sau dat răzăşilor -de vreme ce el nici mai îna-
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“înte nici acum. nici acea danie nau scos căci sau cunoscut că 

„nici nu are. atasta. 1787 lunie 30. 
Veisa, vel logofât, Costandin Ghica vel vornic, Depasta vor 

„Bic, Costandin Roset spatar. 
Sau trecut la condica divanului de cărţile de gudecată de 

* Gheorghe Costin condicar, 

| „XC. 7794 Mai 12. Facem ştiri cu acastă mărturie hotarl- 

„că că fiind noi rănduiţi de umnelor boeri ispravnici de ţinutul 

„Fălciiului cun cinstit răvaş a dumilorsale a cuconului /ordachi 
Miclescul medelniceriu i a dumisale cuconului Gheorghe Buz. 

-dugan medelnicer întru carile ni să porunzeşte prin răvaş du- 
misale fiindcă lau adus Dumitrachi sin Ion luminata carte mării 

sale lui Vodă ca să orânduiască dumnelor oameni de cinsti de 
aice din ţinuul Fălciiului ca să meargă să le hotărască ne(şte) 

„moşii a dumisale lui Dumitrache sin Ion de pe apa Bujorului 

“din ţinutul Fălciiului întru carile ni să poronceşte prin răvașul 
dumilorsale ca să mergem la numita, moşie anume Zabuliche i 

“Goeştii şi să strângem pe toţi răzăşii şi împregiuraşii acestor 
doă hlize de sus arătate cum şi alte moşii dinpregiurul acestor 

-dou hlize, carți) să hotărăscu cu dânsele, a Chiţivoeştilor di o 
parte, i a Bălăneştilor pe di altă parte, ce să numescu Giur- 

„cani ; deci strângând pe aceşti pe toţi la stare locului am făcut 
stânjăn de opt palme gospod, şi am făcut şi fune cu stânjân de 
10 stănjăni fune şi am întrebat pe răzăşii Zabulichii i Goeştii ca 
să ne arăte scrisori ce au ne aceste moşii de sus arătate, şialte 
scrisori nimica nau arătat fără de căt numai neu arătat niște 
scrisori în care arată că au avut judecată Țigănăşăştii şi Şo- 
tropeştii cu dmnealui zifar Neculai Cuza ginerele răpăusatului 

dumisale păharniculu Vasile Adam şi cu Costantin Agapie din 
“Oţăleni în carele arată prin scrisorile acele că cu acolisiri sau 

legat Costandin Agapi şi dmnelui pitar Neculai Cuza de moşiile 

sus arătate şi iau dat rămaşi dintraceste moşii şi de stăpânire 

Țigănăşășştilor şi Şotropeştilor după cum îi arată scrisorile, însă 
-o mărturie de la trii mazili şi de la Episcopul Huşului, i de la 

stolnicul Enaki leat 1783 Mai 15, i o mărtnrie de la trei boer- 
naş. let 7240 Iunie 10 o adiverinţă de la jicniceriul Vasile 

„Adam, i o' mărturie de la trei mazili. i de la dlui stolnicul E- 

naki leat 1783 Mai 20, un suret scos de pe dou ispisoace, în 

„carele dă tărie acestor răzăşi ca săş stăpănească aceste moșii 
leat 7092 lune 2, o carte de la doi ispravnici în care dă tărie 

acestor răzăşi ca săşi stăpânească moșia, let 1776 Mart 3. o 
-carte de giudecată de lu dlor veliţii boiari, a divanului în carile
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arată că au avut Țigânășăştii şi Şotropeştii Judecată, cu âmnea.- 
lui pitar Neculaiu Cuza, şi cu Costandin Agapi, şi iau dat ră- 

maşi pe pit. Neculai Cuza, i Costantin Agapi şi au dattotă.stă- 

pâniri tot jăluitoriler Țigănăşăştilor şi Sotropeştilor leat 1787 

lunie 30, dar am întrebat pe Şotropeşti au scrisori în ce chip 
să împartu ; ii nici o scrisoare nau arătat zicând că ei dintrun- 

ceput din neamul lor au apucat că să împartu în dou cu Țigă- 

năşăştii, atâta de Zabulichi cât şi de Goeştii; şi eşindu şi alţi 
-oameni streini hătrani care nau trebuinţă de scrisorile de sus a- 

rătate şi iarăşi asămine nau arătat că în dou să împartu, atâta 

din Zabulichi căt şi din Goeşti; de noi văzindu că împărtala 

lor au fostu tot în dou din ceste hlize de sus arătate, şi este 

cu primire lor să să impărțască tot în dou, şi acum, am prinsu 

a măsura dintro piatră vechi ce desparte Kiţivoeştii de Zabu- 

liche capătul moşii despre rasărit pe apa Bujorului despre apus, 

şi am purces în gos spre amez pe mal pârăului măsurând prin- 

tro piatră, ce desparte Zabulichi de Goeşti, şi sau găsit funi 14, 

5 stănjăni, 1 palmă ; şi de acole (areas) nem întorsu iarăşi îna- 

poi din sus dispre miază noapte pe mijlocul moşii la al doile 

măsurătoare, şi am pus funie dintro piatră veche, ce desparte 

Chiţivoeştii de Zabulichi, pănă în margine Goeştilor, undi esti 

piatră şi sau găsit fuui 17, 2 stânjâni, cari pietre disparte Za- 

bulichi de Goeşti, şi de acole iarăşi nem întorsu înapoi la mar- 

gine moşiei din sus despre mezi noapte la capu moşiei despre 

apus, unde sa întâlneşte cu moşia Bărboşii şi măsurând iarăşi 

în %0s înspre amezizi pănă întro piatră ce desparte Zabulichi 

de Goeşti şi sau găsit fanii 17, 1 stânjăn. şiaşa sau încheiat cu 

aceste 3 măsuri; şi de acole iarăşi nem întorsu înapoi la capul 

“moşii Goeştii despre răsărit pe apa Bujorului despre apus, şi 

am pus fune dintro piatră ce este în malul părăului Bujorului, 

despre apus ce au dispărţit Zabulichi de Goeşti şi am prins a 

măsura în gos înspre amiazizi pănă intro piatră ce desparte 

Goeştii de Bălăneşti. şi sau găsit funi 18 Ja măsura întăia, de 

acole nem întorsu, iarăşi înapoi la margine moşii din sus despre 

meazi noapte, la mijlocul moşii. şi am prins a măsura în %os 

înspre amezizi, pănă în piatra ce disparte Bălăneştii ce să nu- 

mesc gurcanii, cari piiatră, desparte Goeştii de Bălăreşti, şi sau 

găsit funi 16, 9 stânjăni ; şi de acole nem întorsu iarăşi înapoi 

din sus, despre mezinoapte, la capătul moşii despre apus, unde 

este stâlpu de piiatră, ce desparte moşia Goeştii de moșia Băr- 
boşii dumisale pitarului Neculai Cuza şi am prins a măsura în
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gos in spre amezizi pe capătul moşii despre apus pănă întro 
piiatră ce desparte Goeştii de Bălănești diiaconului Andrieş, Ba- 
lănescul şi cu nemu lui şi sau găsit funi 17, 1 stănjăn; și aşa 
sau încheet Goeştii cu aceste trii măsuri, după cum mai suss% 
arată, și de acole nem întorsu înapoi la capătul amânduror zli- 
zilor (sic) de moşie de sus arătate despre soare apune și an 
prins a trage cu fune lungu moşiilor în spre răsărit, şi sau gă- 
sit 73 funi pănă peste apa Bujorului despre răsărit, unde să in- 
“tâlneşte cu moşia Bălăneştii, fiindcă scrisorile Zabulichi şi Gloe- 
ştii, celi vechi cer malurile amăndou şi aşe sau încheet cu a- 
ceste măsuri amăndou hlizile de moșii de sus arătate; însă a- 
ceşti Bălăneşti cari sau întâlnit cu Goeştii şi Zabulichi peste 

- Bujor săul osebiţi Bălăneşti. nu săul cari se numesc şi gurcani, 
ce aceştia se numesc Boşca, dar sănt tot a diaconului Andrieş 
şi am dat sfârşit; Zabulichi şi Goeştilor cu aceste măsuri de sus 
arătate din gur împregur. Şi am făcut întrebare Şotropeştilor, 
ce să uumescu Groseştii din cotro vor să de parte lui Dumitraki 
sin Ion i Simion Cofetariu, i a mătuşii lor Catrina ce au ba 
tină întramândouă bhlizele, atăta din Zabulichi căt şi din Goegti; 
ei sau primit să de parte din sus despre mezinoapte, ce li să 
cade dintramândou hlizile şi li sau venit lui Dumitraki sin Ion, 
i Simeon Cofitariu, i mătuşii lor Catrina 36 stânjăni, 2 palme 
parte din Zabulichi, tij li sau vinit 45 stânjăni, din Qoeşti la 
măsura întăia pe vale şi la măsura al doilea li sau vinit 43 

„ Stânjăni din Zabulichi tij sau mai vinit şi din Gosşti 42 stân- 

jăni 2 palme di Goeşti, la măsură pe mijiocu, tij sau vinit 42 stăn- 

jăni 5 palme din Zabuliche; la măsura al triile şi asămine sau 
mai vinit şi din Goeşti 42 stânjăni 5 palme la măsura al triile, 
la capul moşii despre sore apune şi sau lipit şi din Goeşti stân- 

jăni baştină lăngă cei a Zabulichei, la măsura pe vale, 81 stân- 
jăni, 2 palme, iar la măsura al doile au venit 85 stânjăni, 2 
palme, sau vinit şi la măsura, al triile 85 stânjăni 7 palme la 
capul moşii despre apus şi aşa sau ales parte lui Dumitrachi 
sin Ion, i Simion Cofitar i a mătuşei lor Catrina ; diatramăndou 
hlizile, baştin lor în parte de sus despre mezinoapte; și aşa sau 
priimit şi o parte şi alta; cu baştina ce sau ales în parte den 

sus să stăpânească Dumitrachi sin Ioan, i Simion Cofitar, i mă- 
tuşa lor Catrina; iar în parte din gos au rămas stăpânitori ŞO- 

tropeştii ce să numesc Groseştii și Țigăneştii; cu nemul lor în 
parte de os dintramândou hlizile. Dar apoi deosebit au cerut 
Dumitrachi sin Ioan si parte Țieânăsăstilor ce o are răscumpă ”
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rată cu un zapis ce văndusă Țigănăşăştii  vatavului dumi- 

sale visfernicului Iordachi Balşu Axinte Lupan, şi fiindcă lau 
răscumpărat dumnelui săngur ce are zapis era făcut let 1791 
Mart 18, în care adiverează prin zapis că ei de a lor bună voe 

au văndut moşie lor ce sa alege dintramăndou bhiizile parte lor, 

acum cerând Dumitraehi şi cumpărătura aceia a Ţigănăşăştilor 
să o lipască iar lângă baştina lui, sau ales şi cumpărăturu Ti- 
gănășăştilor 162 stânjini 4 palme 2 parmace la capătul moşii 

despre răsărit şi sau lipit lângă baştina lor; tij sau mai vinit 
la măsura al doile 170 stânjăni 4 palme, ij sau vinit la capul 

moşii despre apus 171 stânjăni şi aşa sau încheet şi parte Ţi- 
gănăşăştilor cu aceste trii măsuri în somile stânjanilor şi sau li- 

pit şi cumpărătura acasta, a Tigănăşăştilor ce o ave răscumpă- 

rată Dumitrachi sin loan, de la Acsinte Lupan, vătavul dumi- 

sale visternicului Iordachi Balşu, iarăşi lângă baştina ior şi au 

rămas în parte din gos stăpânitori numai Șotropeştii ce să nu- 

mesc Grosăştii şi cerând săși pui petri între dânșii ca să nu 
să întindă cu stăpânire. unul în spre altul atâta să nu să întindă 

Dumitrachi sin loan cu nemul lui, in parte de &os, ce au rămas 

la stăpânire Groseştilor cum şi Grosăştii să nu să întindă cu stă- 

-pânire în parte de sus a lui Dumitrachi şi am dat cu funii de 

10 stânjani din piatra ce din sus de malu pârăului în gos spre 

amezi pănă unde sau înplinit 24 funi 3 stănjăni 6 palme 2 par- 

mace la capătul moşiei despre răsărit şi a pus pietre între Șo- 

tropeşti ce să numesc Groseştii şi între Dumitrache sin Ioau cu 

nemul lui ce trag de pe Şotropești, şi nem întorsu înapoi la 

mijlocul moşii la măsura al doile şi am prinsu a măsura iarăşi 

în gos spre amezi. pănă, unde sau înplinit 25 funi 5 stânjăni, 

6 palme, adică 255 de stânjâni, 6 palme şi iarăşi am pus pietre 

la mijlocul moșii şi iarăşi neam întorsu înapoi la al triile mă: 

sură la capu moşii despre apus şi despre mezinoapte, şi am 

prinsu a măsura in g0s «pre amezi pănă unde sau înplinit 25 

funi 6 stânjini 4 palme şi am pus piiatră între nemuri, adică 

256 stânjâni 4 palme şi așe sau încheet în parte de sus şi cum- 

parătura lui Damitrachi sin Ion ce au cumpărato de la Tigănă- 

şăşti şi văzind şi noi acastă hotarnică că este cu priimire tutu- 

ror răzăşilor şi a nemurilor nem pus numele şi degetili cari nau 

ştiut carte, Mai 12 fabua. | 
+ Eu Ioniţă Grosul, + Eu Ioniţă Grosul văr primare cu 

Ioniţă Grosul, + En Vasile sin Grosului, + Eu Zaharia zet Gro- 

sului, + Eu Năstasie Grosul, ; Eu Dămiian Ţigănaş, + Eu Cos- 

8
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tandin Tigănaş, + Eu Ioniţă Țigănaş, + Eu Ghiorghi Cireş mam 

întîmplat la atastă învoială a răzăşilor de sus arătată, ț Eu 

Gligori Mihălache mam întămplat, ș Eu Năstasă Țirca nepot lui 

Dămiian, ț Eu Vasile Negură mam întâmplat, + Eu Andrei Săr- 

bul mam întămplat, Neculai Bădros am hotărât din porunca du- 

milorsale boerilor ispravnici, Acsinte Lupan am hotărât din po: 

ronca dumilorsale boeri ispravnici, Ioniţă am fostu la acesta 
hotărâre din poronea boerilor. 

De la isprăvnicia ținutului Fâlciiu 

Din luminata poronca mării sale lui Vodă fiind, rânduiţi 
numiții mai sus ce sint iscăliţi, carii mergând la state numitelor 
moșii și după cercetare ce au făcut alegănd şi hotărănd părţile 
de moşie a numitului Dumitrachi sin Ioan atât baştină căt şi 
cumpărătură, din moşie ce să arată prin hotarnica acasta şi fiind 
cu priimire tuturor răzăşilor ce să află iscăliţi şic ercetândusă 
şi de catră noi am găsit că cu cale şi cu priimire răzăşilor este 
făcută şi am întărit şi cu a noastre iscălituri. 

Iordachi Miclescu med. _ 
„Şi eu dascal Pavăl Stiriian ot Cașla am scris acastă ho- 

tarnică cu invoiala şi 'zisa a tuturor răzăşilor. 
Pavăl Stirian. 
Obs. Pe hotarnică e însemnată palma cu care s'a măsurat moșia. Ea 

are o lungime de Om. 27. - a : 

XCI. 7794 Mai 14. Izvod de câtă cheltuială sau făcut la 
disbătu(tu)! moşii Zabulichi şi Goeştii de când am prins a ne 
gudeca cu Costandin Agapi şi cu pit. Neculai Cuza pănă am 
disbătuto din velet.... şi pănă la let 1794 Mai 14 pănă când şau 
ales &upân Dumitrachi sin Ion şi cu Simion Cofetar i mătuşa 
lor Catrina, părţile lor de baştină și atunce am făcut socotială 
şi cheltuelile cine cât au dat la cheltueli pe la giudecăţi şi cine 
cât au luat din veniturile părţilor de. moşii de sus arătate. 

Habua Mai Ai. 
308 lei (ru) sau cheltuit la dizbătutul moşii de cătră toţi 

răzăşii însă părţile amănduror hlizelor. 
Cine au dat acești bani de sus arătaţi la cheltuială, iau 

dat Dămiian Țigănaş şi fratesău Ion Țigănaş şi Zaharia Grosu 
şi Sămion Cofetariu şi cerănd ei la ceilanţi răzeşi ca să le în- 
toarcă înapoi din cheltuială ei încă leu cerut să le arăte venitul 
moșiei ei leau arătat că au eșit numai 98 lei şi scăzândusă din 

cele trei sute 8 lei de sus arătaţi, aceşti 98 lei, râmân răăşii



— 115 — 

ceilalţi să mai întoarcă unul !a altul rămân 210 lei să să îm- 

partă pe doi bătrâni adică 105 lei rămân asupra lui Dămian Ţi- 

gănaş cu neamul lui, 105 lei râmăn asupra Şotropeştilor şi Gro- 

săştilor. La, aceşti 105 lei a Şotropeştilor au să prindă 52 lei 

pol Dumitrachi sin Ion, i Simeon Cofetar, 52 lei pol rămân asu- 

pra Grosăştilor ca să intoarcă înapoi din ce o hi cheltuit den 

nemul lor carile arată că eu cheltuit Zaharie zăt Grosu. 

Şi împărțind şi aceşti 52 lei pol Dumitrachi sin Ion i Să- 

mion Cofetar î mătuşa lor Catrina sau venit în parte Catrinii 

săși tragă cheltuiala 26 lei 80 bani iar 26 lei 30 bani au rămas 

asupra lui Dumitrachii asupra lui Simion Cofetar şi cu neamul 

lor osăbit de a Catrinii şi așa sau dat sfârşit şi cheltuelii aceștia şi 

pentru mai adevărată credință am iscălit întracesta izvodu unul 

la mâna altuia cari am. ştiut carte, iar (cari) nam ştiut nem 

pus degitile. , 

+ Eu Zabarie Grosul mam iscălit, +Eu Dămian Țigănaş am 

pus degetul, Neculai Bădros căpitan. . 

XCIL. 1794 Maiu 15. Izvodu de câtă cheltuială am făcut 
Ja hotărătul moşii Zabulichi i Goeştii cum mai gos să arată. 

  

94 Mai. 15. 

„Lei parale 

23 — la ispravnici de au iscălit hotarnica. 

14  —  măncaţi băuti. 

2| — pe pusu chetrilor şi facerea hotarnicii şi osteneala ho- 

tarnicilor. ” 

Neculai Bădros căpitan. . 

3 lei am dat la facere cărţii gospod cănd am mersu la a- . 

legire moşii. 

CUI. 1798 Iunie 20. lordachi Munt(ean) şi . . . îndată ce 

“veţi lua răvaşul acesta să vă porniţi cu poblicaţia atasta, cetin: 

duw. după rănduială întru auzul tuturor răzăşilor acelei hlize de 

moşii care o veţi ceti nu numai pe la satele de pe înpregur dar 

şi pe la zilele de iarmaroace o veţi ceti pe la târguri ca să audă şi 

să, se înştiințeze cu toţii, şi care vor cere protimisis vor veni 

să arăte aice la Is(prăvnicie) iar care nu să iscălească poblica- 

ţia după rânduială, şi acasta poblicaţie o veţi poblicui şasă luni 

de zile şi iscăliniusă de tot răzăşii înpregiuraşi 0 veţi aduce 

aice. A 1798 lunie 20. - 

Nixohos ep8ap, L. Lapayăi med.
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XCIV. 7798 lHunie 20. Poblicaţăi a doaw hliză de moșii 
Zabulichi şi Goeştii. 5 

Cătră toţi răzășii şi înpreguraşii a acestor hliză de moş 
fiindcă Dumitraki săn Ioan după cumpărătura acestor hliză de moşie ce sânt la acesta ţănut al Fălciulul pe apa Bujorului au 
scos şi luminată carte de publicațăe, pe arătata cumpărătură, 
pentru acasta după obicnuita rânduială iată vi să face de știre tu turor niamurilor, rudeniilor ; megieşi şi împreguraşi, care şi cine va ave a face cerire de răscumpărare a acelei cumpărături sau cu protimisăs de rudenie sau de răzăşie sau ori şi ce indreptare și dovezi vor ave prin care să i să cadă a răscumpăra, şi a, anerisi acastă cumpărătură să vii aice la diregătorie ținutului, să arăte şi prin cercetarea, ce. din poroncă o să să facă dovezilor şi În dreptărilor ce vor eşi pe urma, acestei cumpărături, fără îndoială păzândusă le va, lua în Stăpânire, şi le va avea în veci rămâind acastă cumpărătură rău și fără temeiu. Deci spre a să stator- Dici şi a să anerisă acastă, cumpărătură fieşte care din cei cu pLo- timisâre au vadea şasă luni de zile să fie înştiinţaţi, căce care va face cerere pe urma aceştii mai sus arătate vadele de şasă luni de zile nu i să va ține în samă orice dovezi şi cere(re) vor face;. iar care din rudenii m=gieşi împreguraşi nu vor ave a preten- derisi nemică asupra acestei hliză să să iscălească mai gos toţi răzaşii şi alţii ce vor fi pen pregur ca după a&astă publicaţie săși facă şi numitul cumpărător Dumitrachi săn Ioan dresuri spre Vecnică stăpânire. 

1798 Iunie 20. Nrzohaoc ospâap, Gh. “lamandi med. 

Tărgu Fălciu 
Aice în tărgu Fălciu sau cetit acastă poblegufei şi după -Poroncă am iscălit. 

| Eu Sava vornec, Eu Stefan Bărbeni, Eu Lupu  Metrofan,. Eu Lazăr, Eu Coste Grec, Eu Enaki Găscă. 
In satul Hoceni sau citit acastă poblicaţie şi în spre cre- credinţă am iscălit, 
Glegoraş Ciulei, Eu Alistar Ciulei, Eu Gavril Bolat mazil. 
Şi aice in sat Delenii sau cetit acastă poblecaţe în auzul: tuturor şi după poroncă am iscălit. 
Vasile Ghiban, Andrei Ghiban, Dumitrachi popa Vasilakie: In sat Oţăleni sau cetit acasta poblecaţ. 
Ion Neştian răzăş de moşie Chiţivoeşti alăture Cheţăvoeşti cu Zabuiichi. 
Eu Vasăle Dahori răzaş.
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Eu Ioniţă Mărcotă am auzit că sau cetit_ poplecație. A- 
«astă poblegaţie fiind eu rânduit ca să o cetescu pen sate de 
pen prejur, aceste hlizi di moşie şi după poroncă am portato 
şi am iscălito cari sănt iai sus arătaţi şi spre credinţă am is- 
călit, _ Febr, 9. 

Iordachi Tiutun, Alexandru Gheban: 

De la isprăvnicie Fălciului 

Cetindusă atastă publicaţie de câtră nepoţii rănduiţi ce 
au fost de dlor ispravnicii, la ace vreme, prin toate satele 
după cum sănt arătate, pără la vadeoa hotărătă de şasă luni. 
di care nimene nu sau sculat cu vreo răscumpărare de protimi- 
sis că ar fi neam cu vânzători acestor părţi de moşie ca să vie 
să arăte ispravnicii. pentru acie dar văzănd şi noi că vadeoa 
hotărâtă sau împlinit, şi nimine nau eşit nici cu o pricină sau 
răscumpărare, sau adiverit şi cu ale noastre iscălituri. 

99 Fev. 13. 
Dimitrie pah., Iordachi stolnic. 

XCV. 1799 Febr. 10. Adică. eu Ioniţă. Grosul dinpreună 
cu suţul meu Tudora şi cu fitorul nostru. Vasilie. datam adivă- 
rat şi încredinţat. zapisul. nostru. la măaa. nepotului nostru: 
Dumitrachi. loan. nepot. Şotropii. strănepot. Leului. vătavului de 
aprozi. precum să să ştie că de nime. nesiliţi nici asupriţi. ci 

"de a noastră bună voe. am văndut a noastră. dreaptă. ocină. şi 
moşii. în Zabulichi şi în Goeşti, ci o avem şi noi de pi strămo- 
şul nostru. Leul cari moşie. după ci sau hotărât şi sau stâlpit 
din gur împregur cu petre şi alegândusă parte nepotului nostru. 
Dumitrachi. şi altor niamuri. de o parti apoi. după alegere şi 

împărţala ci sau făcut între noi. au prinsu dumnelui a cumpăra 
de la celanti. neamuri a noastre. după zapisele. ci le ari. nepo- 
tul nostru Dumitrachi. de cumpărătură de la celanti neamuri. 

apoi acele zapisă făcânduşi dumnelui şi pobligație după, obiceiul, 

locului. şi fiindu că după ci sau umplut şi vadeaoa. pobligaților 

undi la cumpărăturile cele vechi a dumisali. eram siliţi şi noi 

ca după obiceiul poblicații ca să dăm banii pe parte unei surori 

a noastră. ori să iscălim în poblicaţii apoi pentru aasta am 

socotit fiindcă tot trupul moşii. amânduror hlizilor în ile cuprin- 
sese dumnelui cu drepte cumpărături şi cu baştină dumisale. şi 
fiindcă mai rămăsese aaste părţi a noastre adică 22 stânjăni, 
pi cari somă de stânjăni din urmă pomeniţi şi cu casăi piv-
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niţă, şi cu toate a casii, însă cu părţile, -cu grădina, şi cu parte 
cătă ni sar fi vinit, din parte vadului. de moară cu amândoao 

malurile. am dat dumisale aceste toate întro 140 lui, adică una 
sută patru zăci de lei şi văzând noi plata, deplin, în mânuli noa: 
stri, am dat și noi acest adivărăt zapisul nostru la măna dumi- 

sali şi a soţului dumisale şi a copiilor dumisale să fii neclătit în 
veci şi pentru mai adivărată credinţă neam pus degetele şi nu: 

mele. let faţua, Pebr. 19. 

+ Ioniţă. Grosul, + Eu Tudora soţia lui, + Bu Vasile sân 
Grosul, şi la facerea acestui zapis mam întâmplat faţă și mau Îs- 
călit, Ion Marcotă, şi eu la facerea acestui zapis mam întâm- 
plat Eu Enaki. 

XCVI. 7799 Mari 7. Iw Alexandru Iwan Calimah Vvod cu 
mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldaviei. , 

Facem ştire cu acasti carte a domnii mele, că Dimitrachi 
fizorul lui Ion, nepotul Şotropii. strănepotul lui Costandin Leul 
ce au fost vătav de aprozi, pe lângă parte de baştină ce are în 
moşie Zabuliche şi Goeştii, cari este pe apa Bujorului, cu vad 
de moară şi cu amândoâ mâlurile la ţinut Fălciiului, precum â- 
deverează hotarnica ce ari cari este din anul Hadua (1794) Mai 
12 iscălită fiind atăt de mazilii ce au fost rănduiţi de au ales 
parte sa, cât şi de toţi răzăşii, încredinţată şi de dlui Jordachi 
biv vel medelnicer şi Gheorghe Buzdugan medelnicer ispravnici 
aflândusă atonei la acel ţinut, cu părţile ce prin zapis au mai 
cumpărat în urmă de la ceialanţi răzăşi, au cuprins întru a să 
stăpănire toată moşia acasta ce este cu doaă nume Zabulichi și 
Goeştii, insă 166 de stânjăni 5 palme au cumpărat de la 
un Dămiian Țigănaş i Gavril brat lui i Costandin sin lui loan 
Ţieănaş i Ioniţă brat Iu şi de la un Năstasă irea nepot de sor 
lui Dămiian Țigănaş cu zapis tot din anul faua (1794) Mai 12 
şi cu preţu câte 50 parale stânjănul, i 10 stânjăni căte 2 lei şi 
10 parale stăujănul de la o Crâstina, fiică Tudoscăi nepoată de 
fată Savinii Şotropoaei cu zapis tot dintracelaş an Iunie 11, prin 
care zapis 3 palme le face danie numitului cumpărători 4! 

pol stânjăni iarăşi cu preţul de 2 lei şi 10 parale 'stânjănul de 
la o Catrina fiica Paraschivei nepoată de fată lui Costandin Șo- 
tropa şi de la fiul ei Nastasie cu zapis tot dintracelaş an luni 

11, 20 de stânjăni de ia o Vasălca fata lui Stefan Gavril stră- 

nepoata lui Costandin Şotropa drept 61 de lei 45 de bani cu za- 

pis din +ayruâ (1796) Febr. 18 ; şi 40 stânjăni 5 palme câte 2
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lei şi 30 parale stânjinul de la un Ioniţă sin Savin. i Anastasă 

brat lui, şi 'Tofana strănepoţi lui Costandin Şotropa cu-zapis din? 

anul trecut + avruu luni 6. şi toate aceste mai sus arătate za- 

pise răspund că vănd fieşte care părţile lor cu parte din vadul 

ds moară. ce iaste în apa Bujorului care curge pe atastă moșie 

Zbulichi şi Goeştii şi cu amândoaâ malutile, cum pre largu a- 

rață zapisăle, cu care împreună iau dat numiții vânzători şi 

toate scrisorile câte au avut asupra aceştii moșii dintre care au 

arătat acum de faţă şi o carte de gudecată iscălită de veliţii 

poeri din anul 1787 luni 30 asupra cărora după jaloba ce au 

dat cătră domnie me cu cerire casă î să facă publicaţie sau 

scris carte domnii mele din anul trecut awun. luni 17 poronci- 

toare cătră dregătorii ținutului Fălciiul ca să facă, publicaţie a- 

tât la stare locului căt şi pretutiadene în tot ținutul acela pănă 

în 6 luni de zile spre inştiințare tuturor acelora ce drep- 

tate le va da profimisis de răscumpărare. după care numitul 

cumpărător au adus mărturie iscălită de dlor Dimitraki  Necu- 

lescu pah. şi Iordachi Crupenski stolnic prin care arată, că după 

poronca domnii mele sau facut legiuita publicaţie la stare locu- 

lui şi pretutindene nu numai în hotărâta vade de 6 luni, ciiucă 

şi mai bine şi nimene nu sau arătat nici cu un fel de protimi- 

sis cum pre largu arată aceiaşi mărturie, cari sau văzut de al 

nostru cinstit şi credincios boeriu dmnlui Zordachi - Cantacuzino 

vel logofăt de ţara de os, fiind din anul acesta  “tauas, (1799) 

Febr. 13 mai arătând acum şi alte doaâ zapisă însă unul din 

anul 1794. Iuli 16 pe 20 de stănjăni şi 6 palme din numita mo-o 

şie, ce vinde un Șămion şi fâmeia lui Zoiţa, nepoata Sotropoaei, 

cu preţu 2 lei şi 10 parale stânjănul şi altul din 10 zile a tre- : 

cutei luni Februar anul curgător 1799 pe 22 stânjăni cii vinde 

un Ioniţă Grosul cu soţia lui Tudora, şi fiiul lor Vasile împreună 

cu casă. i pivniţă și altele, şi cu parte din vadul de moară cu 

amândoaă malurile. drept 140 de lei, cari zapise măcar că la 

publicaţie nau intrat dar fiindcă pe numitul cumpărător însuşi 

e. prin zapisăle lor îl arată că le este nepot şi are şi baştină în 

numita moşie, săbornicescul hrisov la unii ca asămine. nu zice ca 

să să facă publicaţie. şi pentru acasta cumpărătoriul rămâne bun 

stăpânitor şi asupra acestor stânjăni ânpă zapisile de cumpără- 

tură. Drept aceia de vreme ce cumpărătorul şau împlinit dato- 

rie sa cu facere de publicaţie după hotărâre săbornicescului hri- 

sov şi fiindcă nimene nici din rudeniile celi mai de aproape a 

vânzătorilor cum nici din alţi răzâşi sau megieși răscumpărături
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nu sau arătat precum neam încredinţat domnie me din mărturie 
dregătorilor ținutului care este arătată mai sus, Iată dar prin 
acastă a noastră domnească carte, dăm şi întărim stăpânire nu- 
mitului Dimitrachi ficorul lai Ion, nepot Şotropii, strănepot; lui 
Costandin Leul ce au fost vatav de aprozi, pe numita moșie Za: 
buliche şi Goeșştii ce este pe apa Bujorului, ca să aibă a o stă- 
pâni inpreună cu vadul de moară ain apa Bujorului cu amăn- 
doaă masurile, precum arată, scrisorile ca pe a sa dreaptă ocină 
şi moşie cei este baştină şi cumpărătură fără nici o supărare de cătră nime luănduşi de pe dânsa şi tot venitul din tot; locul după obiceiu şi după hotărârea ponturilor ce sănt în visterie cu 
pecete domnii mele asupra cărie earte aceasta a domnii mele 
săi fie lui şi în urmă clironomilor săi de întăritură statornică 
neclătită, şi neruşeită nici o dănăoară în veci. cari carte sau în- tărit şi cu a noastră domnească iscălitură, şi pecete. 

| | 1799 Mart ?. 
Io Alexandru Calimah Voevod, procit vel logofăt, 
Pecetea tuş roș. Iw aa Iw Ea ka. avruc. Cap de bou. : 

XCVII. 7877 Sept, 24. De la divanul Cnejiei Moldovei. Inştiiuţare să face cu atastă, carte a Divanului că Safia soţia săvârşitului din viaţă, Dimitrachi Şlicariul qi aice din ora- 
şul Iaşi, prin jaloba ce au dat cătră divan au făcut arătare | că după săvărşire bărbatului Său au rămas nu numai cu trei copii mici nevârsnici, în cât cu totu: îi iaste piste putinţă, a le în timpina hrana ce dia toate zilele, dar | încă şi cu o sumă de bani datorii ca să plătească pe la unii şi alţii şi neîncetat ar fi supărată de citră creditori spre a le râspunde cu plata, și pen- iru ca să nu so mai însărcineze cu trecire vremii | din zi în zi 
ca să plătească dobânzi pe la creditori, şi să rămâe şi ea cum Şi copiii după vreme în ce mai proastă şi ticăloasă stare, au făcut cerire | rugândusă ca 0 moşie ce are rămasă de la soţul său la ţinutul Fălciiului anume Câşla să să vânză cu mezat, $! din banii ce vor eşi mai întăiu să să plătească creditorilor | pentra ca să scape de sub gugul datoriei, şi apoi ceia ce va mai rămâne săi fie pentru hrana ei, şi a copiilor chivernisire. al că- reia cerire cercetândusă de cătră | divan şi socotindusă a fi cu cuviinţă că întăiu sau dovedit făra îndoială că acastă moşie jaste a barbatului ei şi în scrisori să numesc părţi | adică Za- bulichea i Goeştii şi altile, al doile că şi toate datoriile sănt fă- 

cute tot de dânsul, și al treile că alt chip mai lesnitor spre
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plata acestei datorii j nefiind, măcar că Dneei băniasa Maria. 

„sturza ce să mesieşeşte aco:o aproape cu osăbita moşie de a: 

casta, cum şi dlui stolnicul Dimitrachi Beldiman | sau arătat şi 

să arăta că ar ave &udecată cu casa mortului “dar pentru că, 

nici jăluitoarii să i să facă mai multă stingheriala şi trecire de 

vreme | ca să să mai fnsărcineze cu plata dobânzilor precum 

nici aceluia ce va fi muşteriu sâ. cumpere să nui poată rămâne 

nici un cuvânt in urmă, sau găsit cu cale | şi prin ţidula diva- 

nului dintru acest curgător an 1811 Luli 17 ci sau scris cătră 

xrornicia de aprozi sau hotărât să rânduiască pe telal başa | ca 

să strige la mezat numita moşie Căşla ce din scrisori să nu- 

mesc părţi precum sau zis mai sus, îa curgere de 40 zile după 

rânduială cu toate i pricinile ei, şi muşteriul ce va fi ori de va 

câştiga ceva mai mult din cât să află acum, să nu fie supărat 

de cătră vănzătoari, sau de va păgubi | ceva iarăşi volnic să nu 

fie a face cât de puţină pretenţie de la casâ, După care vurai- 

cia, de aprozi făcând urmare întocma, prin osăbita țidulă | din 

18 zile a trecutei luni Iulie au orănduit pre Costandin Telal 

Waşa, carile după poruncă strigânduo la mezat de atunci şi 

pănă | acum neîncetat. pe toate uliţăli oraşului şi în „divan şi 

mușterii incă după rănduial adăogândusă, unii pe alţii, preţul cel 

mai bun | şi mai folositoriu, adică doâsprezece mii lei nu lau dat .- 

altul nimine de cât cinstitul boer dlui vel vornic Neculai Hriso- 

“verghie | cari fiind cu primire şi toată mulţumire vânzătoarii prin 

vechilul său sulgerul Toader Noor, sau săvârşit hareciul în divan 

înainte noastră | asupra dsale vornicului cum arată aceiaşi țidulă 

a vormiciei, cari sau încredințat şi de cătră noi la 19 zi'e ale 

acestei curgătoare luni Septembrie. 

Drept aceia de vreme ce mezatul acesta sau urmat după, 

toată cuviinţa, şi sau săvârşit în divan cu mulţămire vâuzătoa- 

vei şi cu însuşi priimire | dsale boeriului cumpărătoriu după noima 

ce sau zis mai sus, iată dar că prin carte adasta după cuprin” 

dere scrisorilor vechi şi noaî, cum şi a zapisului de i istov văn- 

zare ce au luat acum din 12 tot a acestii curgătoare Juni Sep: 

tembrie de la numita vânzătoare i să întăreşte stăpănirea dsale | 

xornicului pe moşia Câşla de la ţinutul Fălciiului, care din scri" 

sori să dovedeşte părţi, adică Zabulichea şi Goeştii i Giurcanii 

i Bălăneștii şi altele | ca să le stăpânească fără nici v supărare 

despre nimene cu toate acareturile ce vor fi -pe dânsele, adică 

casă, iazuri, mori şi ori ce altă ca | pe un drept lucru dsale, ca 

cu bună credinţă au cumpărat, de pe care săşi ia și tot venitul
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din tot locul după obiceiu, şi hotărârea -ponturilor domnești | şi 
„cartea aceasta săi fie dsale şi în urmă clironomilor durbisale. de 
întăritură statornică neclintită şi neruşeită nici o dănăoară | în 
veci. 1811 Sept. 14. 

D. Sturza vel logofăt, Balş vel logofăt, C. Balş vornic. indis- 
cifrabil, Matei Roset 2-a log. procit. 

Vechil fiind de parte dumisale Dumitrachi Beldiman piv vel 
stolnic ca săi cumpăr moşiile arătate mai sus de la sultan me- 
zat şi săvârşindusă hareciul asupra mea, pentru dlui fiind luat 
adeverez. 1811 Sept. 14. 

Ne. Hermeziu vornic. 5 

XCVIIL. 7877 Oct. 6. Câtră cinstita isprăvnicie ținutului 
Căpitan Pavlu 'Tulburi. 

Din poronca cinstitei isprăvaicii fiind rânduit ca $. mergu la 
satul Câşia să fac cercetare unui iaz din numitul sat Câşla ce 
lau cumpărat, dinpreună cu moşia, Câşla dum. stolnicul Dimitra- 
chi Beldiman cu Soltan Mezat acum în trecuta lună Sept. 19, de la soţia mortului Dumitrachi Şlicaru din Eş, cu toate acare- 
turile şi veniturile aciii moşii şi ar fi mărsu în urma vânzării 
un vechil a soţii mortulul Şlicaru şi cu nişte neguţitori păscari: din Eş. anume Simeon Păscaru i Ghz jădov şi cu Chiriiac Ciu- 

- bacciu şi ar fi tăiat iaz scurgend şi toată apa scoțând şi tot: 
+ peştele în tăria lor făcând multă păgubire. o | După poroncă mergând la stare locului, faţ,. fiind vichilul 
dumisale stolnicului Dumitrachi cum şi vichil mortului Şlicar şi neguțătorii cumpărători iazului, şi intrând în cercetarea, pricini, 
sau aflit aşa, soţia mortului Șlicar vânzătoare moşii Căşia Sept. 
L a anului acestui, vindi acestor neguţitori mai sus pomeniţi numitul iaz_săl păscuiască iar nu săl tae, şi cât pesti vor scoate: 
să] plătească cu 28 lei suta de ocă. neguţitorii şi porneşii pi vi- chilu său numita şlicăriţă din Iaşi la iaz, şi la 17 Sept. che: măndu şi pe numiții neguţitori păscari ii şi porneşte şi pe dân- şii la iaz ca să vâneze peşte, şi vin la iaz în satul Căşla şi fac: 
gătire şi la Sept. 23 tae iaz şi dau drumul apei. la 19 Sept. 
cumpără prin mezat moșia di istov cu iaz cu tot şi cu toate 
acareturile dlui stoln. Dumitrachi Beldiman şi îndată trimite po-- runcă, vatavului dumisale ca să, pui stăpânire pe moşie şi pi: toate acareturile şi pi iaz, şi vătavul după poruncă merge în- dată in sat Câşla după poronca ce priimisă şi găseşte iaz tăiet 
şi pe neguţitorii pescari acolo şii ia şii aduce la Hoceni. la dum--
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regi cucoana” soţia dumisale stolnicului Dimitrachi Beldiman şi 

le porunceşte ca s fie ingăduitori a nu scurge iaz nici a vâna 

peştele căci -moşia sau cumpărat de boeru dumisale şi peste dao 

zile 'vine şi dlui şi va puni la cali. şi aşa au priimit şi numiti 

neguţitori şi sau întors înapoi la iaz şi în urmă dmnei cucoana 

au trimes pe vătav cu oameni să astupe iaz că nu să scosese 

peşte până. atunci nici ca cum. şi mergând vătav sau apucat di 

astupat şi au prinsu apa, iar Simion unu din neguţitori au zis 

năvoderilor să distupe iar un năvodar din aceea anume Rac au 

zis mergi dta inainte giupâne Simioane şi începe şi apoi noi 9. 

distupa şi aşa au intrat numit Simion şi au început a distupa 

intrând şi năvodarii cu dânsul au distupat, şi au dat drumul 

apei şi vătav văzând aşa înpotrivire sau dus “acas neputândui - 

opri, şi în urmă au adus neguţitoriu un poloboc di vin pi ezi- 

tură şi au dat di băutu năvodarilor şi altor oameni şi au scursu 

iaz păn în tălpi şi rămâind peştile pi uscat tot au. pus neguti- 

toriu oameni şi lau prinsu tot peştile cu mănule întro zi Sepi. 

26. şi singuri neguţitorii au arătat că au _8008 2430 'ocă peşte 

cu parte nivodarilor cu tot şi lau încărcat, şi lau pornit la Eş 
  

Tăr cât au rămas pin 8.0d au “murit şi lau mâncat păsările ne: 
    

find apă nimică, Sau intrebat şi pe numiții neguţitori cu ce cu- 

Sânt au tăet ei iaz, căci lor contractul nu le scrie săl tae ci 

săl păscuiască, şi le şi poroncise dmneei cucoana stolniciasa să, 

nu scură apa. ii au arătat că asa este că şlicăriţa încă liar îi 

zis să scoată peştele rânduri 400, 500 ocă odată dar nu mai. 

multu, dar iau îndemnat un Costandin Grecu din Guşiţei, ca 

sul tae și să dei drumul apii să nu caute ci'zice vătavu că, voi 

- aţi dat bani. Li sau zis dar cu ce cuvânt naţi lăsat ceva apă 

cas nu moară sămânţa peştelui, ei au arătat că năvodarii acei 

trei oameni din Căşla au dat drumul apei toată Veţi fiind_si 

Joi sosind şi dlui stolnicul din Eş şi văzând asastă întâmplare; 

au lăsat pe neguţitori păr au pornit tot peștile la Eşi împreună: 

cu tovarăşi lor Ghiţi jădov şi în urmă cu poronca isprăvniciei 

după carte cinst. logofeţii au oprit pe doi din aeguţitoti şi pe 

vechi! Şlicăriţei pe carile îi trimete la cinstita isprăvnicie ce: 

după cum să va socoti să s pue la cale trimițând şi izvod de: 

păgubire ci sau socotit a fi viind şi vichil dumisal stolnicului; 

D. Beldiman şi nu lipsesc a inştiinţa. 1811 Oct. 1. 

Pavăl Tulbure.
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La atast cercetare mam tănplat şi eu faţ. 
Toader Vârgolici vornic de poartă. 

De la isprăvnicie 

Acasta este mărturie orânduitului. 3ll Oct, 6. 
Carp serdar, Buhuş medelnicer. 

  

— 9 

d) iteşti (Hurduj:). 

_XCLX. 7146 (1638) Mart 16. ț Eu Ionașco Jark, ce am fostu "Vornic, scriu şi wărturisescu cu cestu zapis al mieu. com. eu. 
de bună, voia. nostră. de nim. ntkaevoitu. ni€. înprksuratu. ce: de 
bun voia nostră amu văndutu. satul anomk Itkştii prk Elanu. 
ce s chiamă Hordogii. gopănoloi. Strătolat. al doilea sulger. de. reptu patruzeaă şi cinci.' de galbeni. bani buni. Ginu dires. .ce au. avutu. de compărător ce au. avotu. de la Costandinu Voda, Şi la tocmal. nostră. au fost mwlţi | wmini. buni. şi boeri. anomr, Enakie pitar mark, şi armașulu. celu mark. Ştefan. şi Neanol vornicul. şi Herăe. căpitanul. şi Petriceico jicnicarol' şi Caracaş jieniăarol. deă, noi. decaamu văzut. plat . . . tojemal noi încă amu scrisu mărturie intru. est zapis. şi nam pus peceţili, întru. -acestu zapis. ca s ştie, . 

pis u as vlt. 7146 Mart 16. Ionaşco Jorea ce am fost vornicu amu serisu acestu zapis AL. p)., az Petriăaico vei jienicar (|. p.), Caracaş jit. (|. p.), az Neniul vornic iscaal, Herăe vel orăjnie iscal, az Săpoteanul că- măraş iscal ne am şi noi prilejit şi noi întragastă toemal. 
In dos nota: Uricul i suretul zapisului acestue săntu la Ştefan Hărnage. 

Ispisocul lui Vasile Vodă din 7146 luni 27, care e tipărit cu teatul slavon în Surete III 48 se găseşte în i în traducerea 
romînească făcută în 182 Tai 4 de cea tal urdugilor în tra 

C. Fără dată. Emo az Strătulat biv aga  mărturi- Săscu eu cu gura me la danie | şi săvărşenie me cum am dat fetii meli Măricuţă. zeci boi de plug ! Şi trei tineri şi zăci vaci “cu viţăi. şi trei. tineri. ŞI Şapte iape | cu mânzi. şi zeci mascuri “ŞI 150 de matce de stupi. şi 200 | oi şi viili în dric cu crame de la Manţul, şi satul Hurdugii | cu curţi, cu iazuri, cu “vecini cu tot vinitul. şi parte de | Dănești. din cât să va alege parte Dostră şi prisaca de ila Hurdugi, [şters : iar din gumătaate de
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sat Futeleşti în gumtaate cu tot ; vinitulj. şi din Pojorâni de la;. 
Prut din cât să va alege parte nostră ! în gumtaate. cu tot vi- 
nitul, şi din ţigani în &umtaate | şi din povijie casei şi din ar- 

gintr, şi o sabie şi o şarvana | şi un ilic aceste lem dat | fetii | 

meli Măricuţii cum scriem ! mai sus denainte popii lui Tene, şi. . 

Macarie căpitanul. şi | Romaşeo, şi Gligorie Colăcei, şi Ionaşco 

Godinac iar carile va strica cuvântul meu să fie trecleţ şi pro- 
clet, şi cu sluga agăi: Beldiman am scris. 

„Și eu popa Fenea, am fostu de faţ și mărturisăscu prk- 

cum scrie mai sus. | 
Az Strătulat agă. (|. p. crparSaar ara). 

4 peceţi în fum: paseri şi iniţiale. 

CI. 7750 (7542). + Ew Bacnaie (BeeBoAa EX MACTIE) renAgz 

aeman MoaAaeton. ! datam. cartea (domnii meali slugii domnii 

meli. lui Enakie. | Penişor. c (a să fie tare şi puter)ic cu car- 

tea. domnii | meali. a c(erca . . . .) repți vecini ai săi. | ce au 
fugit din sat den Hurdugi. şi şau lăsat „cisla. în satu. în Hur- 

di. anume Gavril Nemţanul. şi "Meide şi Ghioni, și Stefan, şi: 

Fende şi Vasilie . . reancu, şi Ţiripanda, şi Mireuţe şi Trifan, . 

şi Gavriil Rus, şi lonaşeo Ţaga, şi Toma şi figor Tomei, Stefan - 
şi Irimie și Chirican Flore, şi Dămiian şi Marco şi Petre şi Pu- 

rece și Balea şi Ghiorghiţă, şi Mardari şi Agaghie, şi Zaharie şi - 

Bărnoskie şi Mireuţe. Rusul. şi Costantin şi Costachie, şi Hari» - 

ton şi Iftodie şi Barcul, şi Gligorie, şi Vasilie, prisecar, şi Caza- 

noskie şi Istratie şi Petre Rus, şi altv Toma şi Ilie şi lon şi” 

Lobodă şi Puiul şi Hantimagă şi Osie, şi Coilat, şi altu Flore - 

şi Pavâl şi Pricopie, şi or hi ori în satu boerescu, ori în satu." 

domnescu, ori satu căluzărescu, ori în targul domnii “meli,. în 

Slobozie,: ori undei va afla în ţara domnii meli cas aibă a lua . 

cu stra(n)gul de grumazi sei ducă la sut la Hur(du)gi ia cislk. 

şi nime să nu cutează a ţine sau « opri înnaintea cărţii dom-- 

nii meli. u las 7150. 

Saam gspânz vel(eal). + Malaiu. 

Pecetea tuş ros.
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| e) Daneşti 

CII. 7748 (1640) Febr. 28. Suret de pe w mărturie sărbească 
:a câțva boiari, din vleat 7148 Febr. 28. 

lată adecă noi Grama vel jitniar, şi lani vel sulgiar, şi 

Enaki vel pitariu şi Vasilie Roşca vornic de poartă şi Neaniul 

vornie de poartă şi Costantin vornic de poartă şi Macarie căpi- 
tan şi alţi boiari şi slugi domneşti, serim şi mărturisim precum 

au venit înaintea noastră, de nime silit nici asuprit, Simion 

Sprânană fitorul lui Ionaşeco Sprântană nepotul lui Gavril Sprăn- 

&ană păharnic, şi nepot Vasilcăi Sprâncenoae, şiau vândut din- 
naintea, noastrâ a lui driaptă ocină şi moşie, din partea de ocină 
partea moaşei sale Vasilcăi ce să va alege partea ei din satul 

-Dăneștii ce este în ținutul Fâlciivlui, a patra parte dintru acel 
sat, din a patra parte gumătate, aceia a vânduto dumisale lui Stră- 

n lat aga drept cincisprece Unguregti bani'gata, deci noi văzind a 

lor debună vo toemală şi plată deplin în mânule lui Simion am fă- 

cut acastă scrisoare a noastră dumisale lui Strătulat aga ca să 

fie lui de credinţă; şi pentru mai mare credinţă am iscălit “eu 

mânule noastre şi am pus şi peceţile cătră acest adevărat za: 

pis şi Eu Enaki diiac am scris. . 
Grama, vel jitniciar (|. p.), Ene vel sulger, Vasile Roşca vor: 

nic, Neaniul vornic iscal (|, p.), Costantin vornic, Enaki pitariu- 

hu Simion Sprânceană care am vândut încă am iscălit. 

Sprânceană iscal. 

„Sau tălmăcit de Ghiorghi Evloghie, 1784 Noem. 13. 

CIII. 7790 (7682) April 8 + Adecă eu Ştefana femeae. lui 
“Toder,fitorul lui Dobândă. şi cu figorii miei scriu şi mărturisăscu. CU 

&kstu zapis al mieu precum. au luatu bărbatul mieu. o iapă de 

la Enachi şi Zearotă şi Meadelan şi Strânbălea. de neam plătit 
capetele de o ntkvoe. şi sau fost apucat întro lună. să; de. ape 

sau şeasă lei bani. şi au trecut 2 ai. şi nu iau mai atu DE 
mică. şi sau vknitu partea barbatului mieu 6 orţi şi dacă sau 
săvârşit, barbatul mieu Toader. mau zrinsu. pre mint. săi dau 

banii eu nam avut cei da &k iam datu partea. lui din Dănkști. 

ce să va, alege. cu tot venitul. şi am zis fraţilor lui. săi de- 
bani şi săi ţie partea. ei nau vrut. săi de. şi am mai pus zi în 
„tru an. de să va afla cinkva din fraţii lui sau din răzeşii lui să 

o plătească, iar de nu vor plătio. să hie Enakie cu moșii şi fn 
„torii lui în veaci, şi acestu zapis sau făcut. denaintea. părcala-



i 

Dului Bulat. şi călugărial Andrei. şi Tohilat. şi Stefan, a Popei. 

şi Vastie. sin popei. lui. lonasco. şi Hurdug. şi Gliginco. pEntru 

credință am pus noi deagetele. şi am iscălit. 

. u las let 7190 April 8 Gnu. 

az Vasilie Bolat iscal, ţ Andrei călugărul, + Tohilat, 7 Ste- 

fan a Popei, ț. lonaşco Hurdug, az Gliginco iscal. 

CIV. 7194 (1686) Iuni 5. ş Adecă eu. Vărvara fata Anisiei sor 

lui Simion Sprâncană. fitorul lui lonaşco Sprânăană. şi Anisiei, 

şi eu Vasilie şi cu sorumea, Mărie, şi Simina fi&orii. a lui An- 

drei, călugărul. şi a Aăpocnm. sor. lui. Nikifor. Sprăntană. fitor 

lui Simion Sprănăană. scriem şi mărturisim cu &kstu adevărat 

zapis. al nostru, de nim nkvoiţi ni€. “silit. de bună voe. am văn: 

dut. direaptă moşie. a noastră &k avăr. noi de la părinții. no” 

şstri (nomerpu) den sat den Dăntşti. dintra patra (parte) den Dă- 

neşti” &umătate lui. Enakie, Pknişoară. direptu. 5 lei. bătuţi în 

mâna noastrk pk a&k gumătate dentra patra part. de satu. 

den Dăntşti pk Alan. în ţinutul Fălciiului. cu vatră de sat. cu 

vadu. de moară, în Elan. cu țarină de amândoo -părţilk. de E- 

lan. ca săi fii dumisal. şi fitorilor moşie, în vea&. şi uricul 10- 

eului unde să va găsi la siminţie. noastre. să aibă. al lua Enakii. 

ia mâna lui. şi să aibă. aş fat. şi dires. domnbscu. pk locu. şi 

în toemala. nostră. au fostu mulţi omkni. buni. Sanghiri Costan” 

tin vornicul. de Urlaţi. şi Groze. ottam. ohilat. Gliginco. Ionit. 

ot Plopeni. Ifrim ot Izvoreani, Condre ot Gârlă. Vasilie sin Co- 

jan. ptntru credinţă. am pus petkţile. Me 

| u las lt. 7194 lunie în 5 dnn. 

+ Varvara, $ Vasilie sin Andrei, ţ loniţă sin Hurduc, țI 

frim (|. p.), + Todosie (|. p.), ț Condre |. p.), ti Groze |. p.), 

+ Tohilat (|. p.), az Gliginco iscal. 

„Şi eu Tănasie. sin Frij, mam tămplat !a tocmală şi am 

pus pk&ktk. + Şi eu Vasilie sin Froni (|. p.). 

- Costantin vornicul de Urlaţi (|. p.)- 

CV. 7260 (1762) Aug. 1. Adecă eu Mihălachi Cojan diiacon 

fitpr Kilsii nepoat Drăgaii. făcutam zapisul mieu la mâna Postului 

Penişoar precum să 3 ştie că iam vândut a me driaptă ocină şi 

moşia. di Dâneşti. de pe apa Elanului de nim silit ni€ nevoit, 

ci de a me bun voe iam vândut din patru bătrâni iam vândut 

gumătate de bătrân. parte mamei. de pe moaşăsa Drăgaia şi 

dumlui Postul miau făcut. plat deplin. dar căt niau fost tocmala
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ca s fia dumsale driaptă ocină şi moşie în ves. neclătită şi fiilor, 
dsale nepoților şi strănepoţilor şi la făeutul acestui zapis sau 
tămplat mulţi oameni carii mai gos sau şi iscălit. şi „eu încă 
pentru credinţă mam iscălit. lt. 7260 Aug. 1. 

Mihăilă diiacon, + Stefan par., + lon Agarici, + Manolachi, 
1 Gligori Murgoci, ț Gligorie Vintilă, + Toder Hariton. 

Şi eu Carvu logofăt de divan mam tâmplat. 

OVI. 7794 Sepi. 5. Den luminat poronca, pre Inălţatuluf 
domnului nostru Ion Mihai Costantin Suţu, voivoda. fiindu noi 
orănduiţi cu cartea mării sale lui Vodă, ca să mergim să alegem 
şi să hotărâm moșia Dăneştii ce este a Penişoreştilor, de parte 
dumisa(le) post. Mariei Pălădoi, iarăşi den Dănești însă, după căr- 
tile de judecată ce săntu la, Penişoreşti i la dumn. post. Marei 
Pălădoi, care cărţi de judecat. şi la o parte şi la alta şi dau săi 
Penişoreşti, 1 pol bătrân iar 2 pol. bătrâni îi dă dumisali pos- 
telnicesei Marie Pălădoe. Deci noi mergându la numita moşie 
Dăneşti ce este în ţinutul Fălciului pe apa Ilanului, am făcut: 
fune şi fune am făcuto de 30 paşi şi pasul de 6 palme proaste şi 

„AM prensu a măsura capătul moșii despre sore apune pe Saca 
în sus dentru petră veche ce disparte Dâneştii de Hurdugi până 
unde neau arătat că săntu Plopeni la margine moşii Dăneştilor 
deh sus şi sau aflat fune 26 pol, dar petre nam găsit şi acole 
stau pricine, Timircăneşti zicându că Plopeni lor sănt mai în 
gos dar nici un hotar nu ne arată nici scrisori ci numai cu gura, 
dar zapisul strămoşului lor lui Gliginco îi dovedește că vinde a 
lui parte din moşie Plopeni ce i sau ales parte lui -osăbit de a. 
celorlalţi îraţi Mării sale lui Vodă din gura văei Grumăzoae in 
zos 10 fune şi fune de 20 de paşi şi pasul de 6 palme proaste 
cu vad de moară şi cu sălişte de satu care noi am găsit din 
gos de gura văii Grumazu și vad de moară şi sălişte de sat 
după cum scrie în zapisul lui Gliginco, dar ii zicu că nici iazul: 
nui acela, nici sălişte de sat ci facu sălişte Dăneştilor ce este 
a moşului lor care o vândutu, apoi noi am măsurat şi pe mij- 
locu moşiei den dreptu petrei ce veche den sus pomenită în sus 
pănă unde sau plinit 26 pol fune, care plinire a fanilor de sus 
pomenite au căzut din gos din izul cel din gura văii Grumezu, 
şi am făcut sămnu cruce, apoi am făcut cercare și acelor 10 fune ce vinde Gligincu ca să vedem undi o agiungi din sem. 
nul acel de sus pomi(nitu), măsurând piste iezătura, în sus pănă 
unde sau făcut 10 funi şi au căzut măsura mai din gos de gura.
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văii cu 2 fune osebit. de o fune de la iezătură în %os; apoi de 

la mijlocu moşii despre rasărit în matca Porcinii la o petră 

vechi ci disparte Dăneştii de Hurdugi şi am prinsu a măsura 

pe Porcina în sus pănă unde am dat de margina Plopenilor, şi 

sau aflat funi 45, capătul despre răsărit, apoi am măsurat şi 

Jungul moşii pe den sus pintre Plopeni şi pintre Dăneşti din 

Porcină în spre sore apune peste Ilan şi pân în Saca şi sau'a- 

fat- funi 50 costa pe din sus, despre meză noapte apoi nem dat 

şi la margine, din gos. despre Hurdugi din Saca, înspre răsărit 

şi păn în Porcina pintre Dănești şi pintre Hurdugi sau aflat 

fune 62, margine din %os despre amiazăzi, şi aşa sau încheiet 

moşia Dăneştii cu aceste măsuri de sus pomenite adecă pe trei 

locuri curmezişul cum şi lungu pe de amândoaă părțile. Apoi 

am vrut să alegem partea, Penişoreştilor de parte dumisale post. 

Mariei Palădoae ca săi dăm dumisale 2 pol bătrâni parte ' din 

sus şi despre Plopeni şi un vătrân şi gumătate să rămână al de. 

_ Penişoară pe din gos şi despre Hurdugi ; apoi vechili dumisale 

post.. Mariei Pălădoaie nau primit zicăndu că scrisorile îi scrie 

pământu ca să i să împlinească pământuri adică 70 de pămân- 

turi din moşie Dăneştii şi pământul să fie de 30 de paşi latul 

iar lungul nu arată în scrisori cât să fii şi vichilu dumisale post, 

le cere să fie după cum se găsesc arate acum. apoi. noi lem fă- 

cut cercare în măsuri şi să află unele de 330 paşi şi altele de 

800 paşi. apoi noi am făcut cercare pământurilor după măsvrile 

ce sau găsit să înplinim din moşie Dăneştii 114 pămănturi, a- 

dică 70 a dumisale post. Pălădoi şi a Penişoreştilor 44 cari se facu 

114 şi nagiungu 20 de pământuri după curgere lungi(mii) pămân- 

turilor ce le cere vechilul dumisale post. Marii Pălădoae și fiind- 

că nici vechilul dumisale Marii Palădoi. nu se priimeşte cu lipsa 

pământurilor ci nagiungu nici Timircăneştii. cu “margine Plopeni- 

lor şi nau putut luoa sfârşit hotarul moşii fiindu că noi știință 

de lungi(me) pământurilor în scrisori nu arată că nui după cu(m) 

şti(m) că îmblă pământurile nu sau primit. şi după cum am gă- 

sit curgire moșiilor am dat şi noi aceste mărturii la mâna Pe- 

nisoreștilor cu(m) şi hartă de stare locului şi pentru credință 

am iscălit. aabua, Sept. 6. 
Gligorie vornic de poartă, Neculai Bădros am iscălit. 

CVIL. 1819. Cu mila lui Dumnezeu Ioan Scarlat, Alexandru 

Calimah Voevod Domn ţării Moldaviei. 

După darurile şi bunătățile cele după putinţă, care pot a- 

| 
9



— 130 — 

sămăna omenirea cu voinţa dumnezeiască, una şi ce mai întăiu 
iaste facire de bine, care de cătră, toți cu un glas să mărturi: 
săşte, şi rămâne şi după trecere vieţii omenești neuitată în veci. 
Drept aceia dar din asul ce Dumnezeiasca, pronie niau încoro- 
nat cu starea acestei bine credinăoasă şi de Dumnezău păzitei 
ţări, şi neam suit la părintescul şi domnescul nostru neam, căt 
Diau fost prin putinţă am. chibzuit folosul şi fericire tutu- 

„Tor ştirilor, şi cele mai dinainte danii şi faceri de bine a altor 
prea înălțaţi domni liam întărit, altile şi din nou liam făcut, ca 
să rămâea nestrămutat qin pomenirile primitorilor facerii de 
bine. Acum dar luatam domnie me aminte şi pentru credintos 
boeriul nostru dlui Znache Slamale biv vel stolme, cari atât în 
vreme altor prea înalţaţi domni, cât şi în vremea domnii mealt 
sau aflat şi să află slujind divanului şi pământului cu toată 0- 
sărdia, socotitam dar că să cade a fi împărtăşit cu oareşicare 
domneşti mile spre răsp.ătirea slujbelor sale. şi cătă prin acestu 
al nostru domnescu hrisov iam dat danie şi miluire cinci sălași 
de ţigani din ţiganii domueşti streini veniţi de piste hotară 
anume : (loc gol) care după nestrămutatul obiceiu al pământului 
rămân în stăpânire domniască ; pe toţi aceștia cu tot rodul ce 
sau născut şi se va, naşte dintrânşii să fie drepţi robi, pe car? să aibă ai stăpâni cu bună, pace atât dumlui cât şi clironomii săi. din niam în niam şi neruşăit nici odinioară în. veci, Seri Susau hrisovul acesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşii, ȘI sau dat la anul de la mântuire lumei întral şeptelea an al dom” 
nii meli, ce de al doile la Moldova. - 1819. 

Ioan Scarlat Calimah Voevod, (Jonst. Procitoh post. 
Pecete mare: + Iwan GkapaaT Marăanaps Haaumay BB: RS MHaa ASu ASmneszS. Acan3 a 'Toaru uzpăi Moaaaien, 1806. 

  

1) Viltoteşti 

CVIII. 6998 (7490) Ghen. 3. “+ Aacrito Biti mii Gian got 
EOAd, renpa Semi Moagatckon. SHamennro unuia eu Ant 
TEA Hat, EZCAAI. KTO HânEai oY3pur nau sro urSun Seal: 
MHT. WWE NpiNAOA. NPAA Han. si pa Scumu Rautu MOI 
AABCRHMH. Borape casra nau. | GOne n cecmpa ere Epacrua, cuBf Asp3 n Ta(r)apr. no Hy. Ao&pon EOAH. Hukuim nenonSaenu. 
4NHNpHCHAORAHH, n NpOAdAu cap TIP4RŞL GOTHHH$. EAHNO cEAO, HA
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scris BSopa- hHanahk Biroarepin. no co8'$. cTogonu. | Iaaan'k, 

casram Hauihm HeaukS n Tagpnas. aa pe 3447 Tatapckik. H 

aanaaruau hauin caSrbi. Heano n Tagpna. Sen mori nun'ksu, 

pe. Saar. $ pSni GOne n cecrpu cro Bpzcrunu, npăa, Ham hi 

np'ka | Hauinaâtn Borape. HHS Mb EHAFEEUIE HX -ACEGOH ECAH H 

TORAA H MOARSIO BAn4ATĂ. ă -Aihi TARA A WT Hăc ECMU AdA. 

4 MOTEGZAHAH, CASram Hauună, | HaankS n LagpnaS. 'Toe npaA, 

peuentoe ceao na 8 | cris RSiopa Hank BHroamelpin, 110 we'k 

emopohn Aaaa. Aa Cm HA WP Hăc OVpHE, H CA BACEA A0kC2 

AA. au n Anim BX. n SnSuaroa HX. H uprStSua'r eo 4 uk. 

u npkwSpkroam uk n BzceaiS poaS n. To ck nm. | naaeper 

mansaukMîi, enopSueno Hukoanke Ha Bit, a XoTap TOMIS cea$ 

Ad ter nocTapomb XoTapS WT Sen. cTopONH. KSAa ua B'Eka W- 

HRAM. A Ha "TO EC B'Rpa HALero rcABA. EBIIENHCAHHATOAMbI | 

Cmezana goegogi, n E'Epa Up'kEZ3AIPBAtHHĂ cHo& PEABMU.. ar- 

Banapa. n Boraana Baaqa. n B'Epa B0t4p Haruby. grkpa nana 

Asau. e'kpa nana TanrSpa. B'kpa nana Aparouit  ABOpHHKA, 

erkpa nana XpzMana. B'Epa | mana Laua XSanua. R'kpa nana 

Aamsora. e'kpa nana Ilebvaă napkănaga Xomunekoro, B'Epa nana 

Mnoma n nana p'kuema naptaaaen Nemenkin. ekpa nana = 

Aprhka uopropweeore, | B'Epa nana Tposrk COpxenekoro, pa nana 

Ceapa napkaaasa HoRorpaackoro. B'kpa nana Kazuz8 cnaragk. 

ekpa nana Horgana Bucr'kpunka. E'Epa nana Epemia nocTeatinka. 

akpa nana PpSwreuia | croannta. a'kpa nana Illanapa Komnea. 

n Rkpa Senk Borap HaunX.  MOAAGECRHĂ. BEAU MA4HX, 

A 9 Hate AHgOTR Ko BSAET FENApA Hăuithi BEMAN GOT Ak- 

TE HAHX. HAH WT HAuuero poAS. HAN | Mak BS4, Koro B4 H3- 

Beper renaga Br Hauiti Bem MMoaadEckon, TOT E HAM HE- 

NopSuHA Hamitro AAaHia. n NOTBPZKAENIA, d4H%H HAM STap2AHA 

n Skpknua, BanBae cca HM Adâi n NOTEpBAHAN- 84 MĂ 1ipA- 

ar caSmaS. n 3a ițio Wii coBH KSNHAH. Hd cBOH pagini 1u- 

wkan. a na EoamSro kpkuwer n nomepzmAeie ToAS Baceiă 

guiuenucannoad. gea'kan cai Hanutm8 E'E ! priom8 nan$ TaSr845 

acroder$ nucaru, n nam ntuam, ipngkenmn kcemS AHcT Hâ- 

urem8. nuc. Toaarp S Gouatn. RAFO, € SUS FEN, $.
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Traducere 

Cu mila lui Dzeu Noi Stefan Voevod Domn ării Moldo- 

vei, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui 
pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor auzi; adică au venit 

înaintea, noastră şi înaintea tuturor alor noştri moldoveneşti bo- 
iari sluga noastră Oanea şi sora lui Crăstina fii lui Jurju și ai 
Tățtarului) de alor bună voe de nimeni siliţi nici învăluiţi și au 
vândut a lor dreaptă ocină un sat la gura Bujorului anume 
Vitolteştii pe îmbe laturile Ialanului slugilor nostre lui Ivanciu 
şi lui Gavril drept 105 zloți tătărăşti şi au plătit ale noastre 
slugi Ivancu şi Gavril toţi acei bani 105 zloți în mănule lui 
One şi surorii sale Crăstinei dinaintea noastră şi denaintea.u lor 
noştri boiari. Deci noi văzând a lor de bună vos şi toomală şi 
deplină plată, iar noi aşijiere şi de la noi dat-am și am întărit 
Slugilor noastre lui Ivancu şi lui Gavril, cel de mai sus zis sat 
la gura Bujorului anume Vitolteştii pe îmbe laturile Ialanului. 
să le fie lor de la noi uric şi cu toate veniturile lor şi copiilor 
lor şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor și 
la tot neamul lor ce li se va aleage mai de aproape nerușăii 
nici o dănăoară în veci. lar hotarul celui sat să fie pe ve- 
chiul hotar dinspre toate laturile pe unde din veac a îmblat. 
Iar la aceasta este credinţa, noastrei domnii mai sus scrise noi 
Stefan Voevod. şi credinţa prea iubiţilor fi ai domniei mele Ale: 
xandru şi Bogdan Vlad şi credinţa boiarilor noştri credinţa d-sale 
Dumei şi credinţa, d-sale lui Gangu:, credinţa d-sale lui Dragoş 
dvornicul, credinţa d-sale lui Hrăman, credinţa d-sale lui Iaţco Hu- 
dici ; credinţa d-sale lui Dajbog, credința d-sale lui Steful parealab 
de Hotin, credinţa, d-sale lui Micotă şi d-sale Reateş parcalabii 
Neamţului, credinţa dsale Andreicăi Ciortorovschi, credinţa d-sale 
Grozea Orheianul, credinţa d-sale Secară parcalab de Novograd, 
credința, d-sale Clănău spatar, credința d-sale Boldur visternic, 
credința d-sale Eremia postelnic, credința d-sale Frunteş stolnic, 
credinţa d-sale Şandru comis, şi credinţa tuturor boerilor noştri 
ai Moldovei a mari şi a mici. iar după a noastră, viaţă cine va 
fi domn ţării noastre din copiii noştri sau din al nostru neam, 
sau pe ori care D-zeu va alege domn să fie ţării noastre a Mol- 
dovei, acela să nu le strice a noastră danie şi întărire. ci să le 
întărească şi imputernicească, căcilcă înşine le-am dat şi am în- 
tărit pentru a lor dreaptă slujbă şi căci că ei singuri au cum- 
părat şi ai lor drepţi bani. lar s re mai mare tărie şi putere a
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tot ce s'a scris -mai sus poruncit-am noi la al nostru credincios 

boer 'Tăutului logofătului să puie şi a noastră pecete să lege lă: 

această carte a noastră. A scris Toader în Suceava la anul 

5998 Ghenar 9. - 

Originalul pergament ; lăţimea, 0m.45 ; lungimea 0.m60. Pe- 

cetea, desprinsă. 

CIX. Cătră 7148 (1640). Iunie 13. Exo az Răcoviţ al doile 

jogofăt. seriem și mărturisăscu cu castă scrisoare a noastră cum 

au venit cinstită cartea Mării sale domnului nostru Vasilie Voevodz, 

pentru pără ce au avut Arsănie fecorul Băgei, şi Gligorie şi Ne | 

area, şi Fănasie fezovul Petriului. | şi cu Miho& şi Areon şi Enachie 

Păruş pentru sat pentru | Viltoteşti din gura, Bujorului unde dă în 

Elan, pre de îmbe părţile | de Elan, ca să socotim cu oameni 

buni şi să căutăm dereasăli. Deci noi | am căutat întăi derea- 

săle ce au avut, întrun uric bătrân ale de Mihos cu fraţii săi 

dătătură de Iliaş Vodă şi de Stefan Vodă-| dow sate peste Prut 

pe Salcea. al treilea spune aesta sat din gura | Bujorului anume 

Viltoteştii. iar Arsănie şi cu frații săi au arătat - un uric dela 

Ştefan “Vodă de cumpărătur de la un moş ale de Miho& din] 

tracel urie bătrân. după acea am întrebat şi de wameni bătrâni 

de pre înpregur. şi au mărturisit înaintea, noastră anume &oban 

din | Guşeţei, şi Pasul de acolea. şi Precopie de acolea. şi Cră- 

cun din Şiefeani, | şi Vărnă din "Țăpeani, şi Gavril din Goeşti,- 

şi mulți oameni buni denpren | pregur megeiaşi, şi au zis că ei 

au. apucat mai de demult, şi ştiu ca au lăcuit i întiracel sat a- 

nume Vitolteştii în gura Bujorului pre Elan părinţii | şi moşii a- 

cestor cumpărători ce scriem mai sus, și au arătat şi | alţi oa- 

meni un zapis de cumpărătură de la Aron Vogă deserie cum 

au cumpărat | de la neşte frați. acestor cumpărători. şi au mai 

arătat şi (ale de Mihoc un uric de împărţari pre dow sate ce 

sânt preste Prut pre Salt un | de le spune uricul cel bătrân, 

iar cesta sat Viltoteştii unde dă Bujorul. | în Elan, nul scrie, 

la înpărţare., pentra, ceaia noi am socotit. că vine să ţie sat Vi- 

tolteștii cumpărătorii. ce scrie mai sus. | Arsănie şi Gligorie şi 

“hinasie fezorul Petrilui cum au ţinut şi părinţii şi moşii lor. iar 

al de Mihoc să ţie unde le spune | uricul cel de împărțare. ceale 

dow sute pre Salcea, şi căndu am strânsu | oameni buni şi am 

socotit şi am căutat uricele sau tămplat şi Găbăr |! cau fost pâr- 

calab şi Herke cau fost căpitan. şi Toader din Gărleşti. | ca să
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hie de credinţă şi săş fac şi dereasă domnești, cândule va hi! 
voia lor. pis u Boboceani luni 13. 

+ Vărnă, + Crătun, + &oban. 

3 peceţi (o stea, un om, o cruce), 

az Răcoviţ Cehan logofăt iscal. 
3 puneri de deget. 

pe cula a 2-a, feţei a 4-a cetim notiţa : 
+ 2 lei am dat lui Ioniț sin Petrilui, pe partea lui. 

Ap. 27, leat 7194. 

CX. 7148 (1639) Sepi. 11. + Iw Bachaie BOEROAd. EXIL Macri. 
TENAPA SEMN (CAAABCKWU. WE NBINAE NpEA HA. H BEA, EZcHMH 

Hămumu MwaAdgekumnu Boakpu | Reankumu. n Maanan Gligorie și 

Marco, şi Arsenie şi Tănasie. fetorii Dokiei, nepoţii lui Gavril, 

şi lui | Ivanco. din satu din Vitolteşti, şi sau părăt de faţă înna- 
intea domnii meale. cu Mihos, şi cu fraţii lui, pentru uni sat 

ce să chiamă Vitolteștii, în gura, Bujorului prk Elan. &k este în 

ţănutul Fălciiului zicăndu Mihoc cu fraţii săi în | naintea dom- 

niei meale. cum acel sat Vitolteştii, îi este moşie şi nu este 

văndut, &k să leagă de acel sat Gligorie şi Negrea. | şi cu fraţii 
lor, fâr leage şi făr isprav. şi au arătat Miho& înnaintea dom- 

niei meale. şi un uric de la Petru Vodă. pre acel sat. pre | Vil- 

toteştii. iar Gligorie şi Negrea şi cu fraţii lor &k mai sus scriem. 

au she înnaintea domniei meale, că acel sat Vitolteştii. lii cum- 
părătură, cau cumpărat moşii lor Ivanco şi Gavril de la moşul 

lui Mihoc de la Onea şi de la sorusa Crăstina ! cum au arătat 

Gligorie şi cu fraţii săi innaintea domniei meale. şi uric de cum- 

părâtură de la Ştefan Vodă, pre acel sat pre | Vitolteşti. Deci 

domniia mea şi cu itot svatul domniei meale, iam gudecat 

după obiceaiul ţărăi, şi leam socotit uri&kle | şi acel uric de la 
Pătru Vodă. cau arătat Mihoc, sau aflat mincunos şi aşa leam 
aflat leage. săş ţie Gligorie. | cu fraţii săi satul Vitolteştii, în 
gura Bujorului. prk Elan. întrămbe părțile Elanului. cum IE 
spune uricul cel.| de cumpărătură de la Ştefan Vodă. iar Mihoc 
şi fraţii săi de căte au grâit de toate au rămas, și tot au grăit 
în | deşertu. iar Gligorie şi cu fraţii săi, sau îndreptat  denain” 
tea, domniei meale, şi şau pus //erde în visteariul domniei meale. l 
doisprezeace zloți. deci de să vor ivi niscare direase. în vro 
vreamt pre sat pre Vitolteşti. ca să nu să crează | întru nemic. 
deci domniia mea şi cu tot svatul domniei meale. încă “am dat 
şi am întărit şi de la domniia mea. lui Gili ! gorie şi fraţilor lui
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Marco şi Neagrii, şi lui Arsenie. şi lui Tănasie. şi altor fraţi a 
lor. pre acei sat pre |! Vitolteşti. ca să lt hie şi de la domniia 

mea dreptă wcină şi moşie, şi cumpărătură, acel sat &k mai | 

sus scriem. satul Vitoiteștii. în gura Bujorului prk Elan, în- 
trămbe părţile, Elanului şi cu tot venitul | &k va hi prk hota- 

rul Vitolteştilor, şi ficorilor, şi nepoților şi strănkpoţilor | şi cine 
va aleg dintru dânşii, şi îatăritură şi urie cu tot venitul. cum 

mai sus scrie. ne | clătit în veci. nice să să mai părască, a- 

tastă păr(ă). nice wdănăvwr în veci. n un Aac HR Satuimacr. 

Sp tac Bare Fapan Gen. ai Meua Atu. 

Gaam renABz Bean ” 

Gavril Măteiaşi vel logofăt, ionaşco Andriiaa. 

Pecetea, ceară sfărămată. 

CĂI. 7794 (1636) Iunie 9. Ga eo ani. Tudos Dubzu vel logo- 

fât, i Miron Costin biv logofăt, i Gavril Costaki vel vornic dol- 

neai zemle, i Balşe biv vornic, i loan Racoviţ ivel vornic viş- 

peai zemle, i Alexandru Ramandi biv vornic, i Velisco Costin 

hatman i părcălab Sucavskii, i Zosim Başot biv hatman, i A- 

lexandru vel postelnic, i Deadiul vel spatar, i 'Vasilie Costaki 

vel păhazrnic, i Ghiorghiţ vel vistiarnic, i Gavril Brâescul vel 
stolnic, i Ştefan Cerkez vel comis, i Eni vel medeinicer, i Pă- 

trăşcan vel cludar, i Pavâl &ocxrlan vel jicniciar, i Sion vel şx- 

trar, i Vasilii Baenskii sxrdariul, i Ilie Drăguţăscul biv sărdar, 

i Donici biv sărdar, î Ştefan vel armaş, i Vârlan biv logofăt, 

i Caplan vel uşiar, i Panaite biv uşiar, i Ion Miciescul vtori lo- 

gofat, i Vasilie Balşe vtori caşnic, i Vasilie Dămiian trete logo- 

făt, i Vasilie Miclescul vtori comis, i Andrei Săpotianul, i Bută, 

i Gheorghe Beblia, i Murguleţ, i Pahomii, i Măgurianul, i Dona 

dvornici de gloată. 

Facem ştire cu atastx adevărata mărturii a noastră pre- 

cum iau aratat Măriia sa Domnul nostru Îw Costantin Voevoda,. 

— Un zapis de la Gavrilaş de Vitolteşti şi de la fratesău 

cuhul fitorii Savei nepoţii Gradei, seriindu şi mărturisindu cu a- 

cel adevarat zapis a lor. cum de buna voia lur de nime silit 

nici asupriţ. au vandut a lor diriaptă wcină și moşia din sat 

din Vitolteşti ce iaste pre apa Elanului la ţinutul Fălciiului din 

patru bătrâni ce sintu în tot satul gumxlaate de bâtrân cara 

face a wpta paria. din vatra satului. şi din câmpu și din tarin 

și din fânaţ şi cu vad de moar şi cu tot vinital mării sali lui
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Vod căndu au fost boiari dreptu ... lei bâtuţ şi plata au făcut: 

deplin precum arată zapisul cu multe mârturii. 

—  Aşijderia niau mai arătat un zapis cu multe mărturii 

de la Zavastii şi de la nepoții iui de la Anisiia şi de la Gheor- 

ghiţ ficorii lui Egan. seriindu şi mărtusisindu precum de bun 
voia lor au vândut a lor diriapta wcin şi moşia ce au avut de 

la, pârinţii lor. a patra parte din tot satul din Vitolteşti, iaraşi 

Mării sali lui. Vod dreptu treizăci de lei bâtuţi, din vatra satu- 

lui şi din dial cu ţarini şi cu făniaţ şi cu vad de moar şi din 

tot locul. cu tot vinitul. 

— Şi iarăşi niau mai arătat şi alt zapis cu multe mărtu- 

rii de la Gligorie fitorul lui Macarie căpitanul marturisindu cum 

de a lor bun voie. au dat şi au dăruit a lui diriaptâ ocină și 

moşia parta lui din vadul morii din Vitolteşti. ce iaste pe apa 

Flanului din bătrânul Pietrului' Mării sali lui Vod în boerie. iar 

din câmpu nau dat. 
— Şi iarăşi niau mai arâtat şi altu zapis cu multe măr 

turii. de la Bejan şi de la Ursul fiorul Pietrii de Deleani, măr- 

turisindu cum de a lor bun voia au dat danii. a lor diriaptă 0- 

cină şi moşia ce au avut la sat ia, Vitolteştii dintrun bătrân & 

opta partx dia dial, din ţarin cu fânaţ cu vad de moar în: 

trapa Elanului Mării sale lui Vod în boerii. cu tot vinitul ce va 

hi pe partia lor. 

— Aşijderia niau mai arâtat şi altu zapis cu multe mâr- 
turii. de la Aftenie fata Droncâi sora lui Vasălie Vânagă măr- 

tarisindu cum de a lor bun voia au dat danii a lor driaptă otiii 

şi moşta din sat din Vitolteşti din dial din ţarin din fâniaţ cu 

vad de moar. Mării sale lui Vod în: boerie, şi din tot locul ci 
tot venitul, şi iarâş niau mai arătat. 

— Şi alt zapis cu multa mărturii. de la Stahii ficoru! lui 
_Androae. nepotul Ini Tânas de- Ghiţivoeşti, mărturisindu cum de 

a lui bună voa au dat danie a lui diriapta ocin şi moşia. toată 

partia lui ce au avut în sat în Vitolteşti. cu vad de moară ih 
Elan. şi cu tot locul cu tot vinitul. Mâriei sale lui Vodă în boerie. 

—  Aşijderia niau mai arătat şi altu zapis cu multe măr 

turii. de la Fronie şi de la fămeia lui Irodia fata lui Tigan. 

scriind şi mărturisindu cum de a lor bună voia au dat danii 
toată, partea, lor de moşia. căt să va aliagi din Vitolteşti, cu 
vad de moară întrapa Elanului şi cu tot locul şi tot vinitul Mă- 
riia sale lui Vod în boerie. din dial şi din ţarin şi cu fânaţ și 
cu tot vinitul.
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_- Aşijderia niau mai arătai, şi altu zapis cu multe mâăt- 

zurii de la Urac ginerele lui lon Sişcan, şi de la Măria fata lui 

zon Şişcan. mârtusind precum de a lor bun voia au dat danie 

a lor diriaptă ocină şi moşia toată partia lor ce să va aleage 

din Vitolteşti din dial cu loc de ţarin cu fâniat, cu vad de moar 

întrapa Elanului. cu tot locul şi cu tot vinitul Mării sale lui. 

Vod în boerie. | 

— ȘI iarăşi niau mai arătat şi alt zapis cu multe mărturii 

4a la Avrintie şi de la nepoţii lui Tudosii şi Melintie ficiori Va- 

sii Vânagâi şi de la Ursul şi de la fratesău Bejan ficiorii Pe- 

“rii Delian secriindu şi mărturisindu cum de a lor bun voia au 

dat danie â lor diriaptă ocină şi moşia toată, partia or ce li s va 

aliagi din saat din Vitolteşti din dial şi din tarin din făniaţ cu 

ad de moar întrapa Fianului şi cu tot locul şi tot vinitul iarăşi 

nămii sale lui Vod în boerie. 

— Aşijderia niau mai aratat şi altu zapis cu multe măr- 

usii de la Ioniţ ficorul Pietrului din Ghiţăvoeşti, mărturisindu 

zum de a lor bună voie a vândut a lor diriaptă ocină şi MOŞIA 

toată partia lor câtă să va aleage din Vitolteşti din dial şi din 

şarină din fânat cu vad de moar întrapa Elanului Mării sate lui 

Vodă acmu în domnie dreptu (loc gol) lei bătuţ cu tot locul şi 

zu tot vinitul. 
| 

— Şi iarăşi niau mai arătat şi altu zapis cu multe mâr- 

torii de la Tudosii fiorul Vânagăi nepotul Drontăi, seriindu Şi 

mărturisindu cum de & lui bun voa au dat danie partia lui din- 

-run vad de moar dintrapa Elanului cât să va aleage din Vitol- 

zeşti, iar din ţarin nau dat, iar partia, din vadul morii an dat 

mării sali lui Vod. Şi dintru poronca Mării sali domnului nostru 

şi cu tot svatul pentru încredințarea, triimisau pe svnţia sa AIi- 

trofan Episcopul de Huşi şi pre dumnelui Buta vornicul şi dum- 

nelui Ion Hoebanul ceu fostu pârcălab. de au strânsu oameni: 

buni magiaşi de penpregiur şi unii din cei ce au dat danii și 

vânzătorii au fostu de faţ. şi au ales toate aceste părţi de o- 

in din Vitolteşti precum au ştiut ei cu sufletele sale, şi au pus 

siamne din sus de capul hotarului, să începe din gura Bujorului 

înspre apus până în zarea dialului sau pus stălpu de piiatră şi 

în gios pân în locul lui Pietrian în costişia despre apus. iarâşi 

stălpu de piatră “si de acolo drept înspre răsărit in malul - văii 

Zlanului din &os de iaz. 12 stânjăni la un stălpu de piiatră, şi 

în drept peste valea Elanului. stălpu de piiatrâ, în dial şi din 

vârvul dialului in &os podişul in obărşia văii Boţascăi la altu
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stălpu de piiatră. şi dreptu peste drum înspre răsărit păn în 
marginia hotarului Guruneștilor iaste stălpu vechiu de piiatrâ.. 
Şi în sus pe lângă hotarul Guruneştilor pe margine pre din sus. 
Şi iarăşi sâ impreună la Bujor, de unde sau iaceput hotarul şi 
toate aceste părţi de loc câte mai sus scriu din saat din. Vitol- 
tești cuprind 46 de funii în frunte şi funia câta doisprezeci stân- 
jăni pe socoteala svnţiei sale părintelui Mitrofan Episcopul de 
Huşi şi a dumilorsaale Bută vornicul. Ion Hoebanul parealabul 
şi a tuturor răziaşilor şi a megiiaşilor pe mărturii ce au arâtat, 

— Aşijderia niau mai arătat un zapis cu multe mărturii 
de la Tudor fitorul Foltei de Urlaţi. scriindu şi mârturisindu 
cum de bună voa lor au vândut a lor diriaptă ocină - şi moşie 
ce au avut de cumpărătură de la, Ilii şi de la fraţi: lui, a patra 
parte de sat de Furkişani, pe apa Elanului la ţinutul Fâlciului 
acasta moşia w au vândut; mării sali lui Vod în boerie drept 
doxaăci di lei bătuţi din vatra satului şi din cămpu şi din ţa- 
rinâ şi cu vad de moar întrapa Elanului, şi cu tot locul şi tot 
vinitul. 

Ă 
— ŞI iarăşi niau mai arâtat şi altu zapis cu multe. măr- 

burii de la, Gligenco şi de la fratesău Tohilat scriindua şi mărtu- 
risindu cum câzindu ei la o nevoi şi fâcăndule mărie sa Vod 
Dini de iau scos dentraca nevoi. carele era de cap precum: le 
scrie zapisul lor au dat şi au dăruit mării sale lui Vod în boe- 

„Tie a patra parte de sat Furchişiani, ce scriu în zapis pentru 
fraţii lor să naibă triab acolo. să ţie dintralte părţi de ocin aiu- 
rile. iar aceia să o ţie măria sa Vod cu tot locul şi cu tot. 
vinitul, 

- — ŞI iarăşi partea lui Toader Plutonescul, ce o au dat danie mării sale lui Vod. în boerie. şi o au ales răziaşii din Fur- 
chişiani inspre părţile de cumpărături şi hotarul aceştia sălişte 
să incepe din apa Elanului un răndu de pămănturi înspre apus pănă să impreună cu locul Grumăzăştilor. şi de acolia în sus pe drum nxnă în hliza lui Frone sau pus stâlpu de piiatră şi de acolia înspre răsăritul soarelui peste valia Elanului si iarăşi înspre răsăritul soarelui până în drumul Berehoeştilor sau pus iarăşi stâlpu pe piiatră. şi dreptu în gos drumul pâna unde sau ales din locul Furkişianilor altu Stâlpu de piiatră acestia părţi de ocină cuprind doâ sate şi partu zâci de stânjăni în frunte. pentru aceaia şi noi toți boiarii fărâi carii mai sus cuuram scrişi dacă um văzut aceste adevărate zapise Şi cu multe măr- turii. socotiala hotarnicilor. ce mai sus să zice svnţiia sa Mitro-
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fan Episcopul de Huşi şi a dumilorgaale Bută vornicul şi Ion: 

Hoebanu! părcălabul şi a tuturor răzăşilor. şi a magiaşilor. pre: 

mărturie ce niau arătat am crezut şi am iscălit cu toţii ca să 

fie de bun credinţă. la mâna Domnului nostru ce mai sus scrie: 

lo Costandin Voevod: şi eu Gligorii am scris ca să s ştie. 

u as vit. 7194 msţa. luni 9 dnx. 

Pudos Dubău vel logofăt iscal, Miron Costin biv logofât, 

Gavril Costachi vel vornic iscal, az Ion Răcoviţ vel vornic iscal, 

az Velitco Costin hatman iscal, az Alexanâru Ramandi biv:vor- 

nic, az Alexandru vel postelnic iscal, az Dediul spatar isca], 

Gheorghi visternic, az Vasilie Costachi vel caşnic, Vasilie Bain- 

sii sărdar, Ştefan Cerkez vel comis (pecetea o pasere), loan 

medelniciaris. az Pătraşcan vel clucer, Ştefan vel armaş (pecete : 

ara Greban), Vasile Damian 3 logofăt iscal, az Stefan Silion vei 

şetrar iscal, Bută vornicul (|. p. ESTa BopnukSA), az Nicolai Donici 

Div sărdar iscal, Caplan uşar martiras, az Panaitachi biv uşiar 

iscal, az Murguleţ vornic iscal, Dona vornic (pecete: o floare), 

Măgurianul vornic (|. p. iniţiale), az Pahomi vornic iscal, An- 

drei Săpoteanul vornic (|. p. o femee cu băț în mână), az Ghior- 

ghiţ vornic iscal. 

DE o 

  

g) Grozeştii 

CXII. 7788 (1680) Aug. 15. + Adecă eu Ştefan cus Dumitru 

Panoskii, şi cu fămei me. Luchiana. şi cu fegorii mei. scriu şi Măr- 

turisăscu cu cestu adevărat zapis al nostru de nime nevoiţi nice 

asupriţi ce de a nostră, bună voi ne am învuit şi am dat danie 

a nostră dreptă ocină şi moşii. un iaz întreg şi cu vad de mowr 

întramândoi ţărmurii ce este. în sat în Grozeşti pre apa Eianu- 

lui. în ţinutul Fălciiului. şi mam invoit cu fraţii mei cu fegorii 

Lohănăşiţăi. şi fecerii (sic) lui Ivan şi am dat şi părţile lor dintracel 

iaz, iar lor le am dat pe undă au avut părţile mel(e) pentralte 

iazuri. cu dănşii iar acasta ocină care mai sus scriem am dato 

danie. nepotului meu Mihăilă fecorul lui Gligoriţe ca săi fie 

dreaptă ocină și moşie în veci Ii și fitorilor lui, iară cine din 

fraţii mei sau din nepoții mei sar ispiti a strica sau a smenti 

căt de puţin danie me uceli ca să fii treclet şi proclet şi afuri- 

“sit de trei sute şi optspret oteţi ce au fost: la săborul dintăi 

în Nekii în cetate ce sfântă şi sai fie petrecere cu Iuda. vânză- 

torul domnului nostru Isus Hs. şi căndu au făcut acesta zapis 

a fostu de faţ preutul Iana(ş)co de Guzari şi Costantin ot Micşi-
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neşti şi Ariton ot Răzlogi şi Simion ottam și Andrei enn Ivan 
ot Grozăşti şi Gligorie sn: Macarie căpitan ot Frijeni și pentru 
mai mare credinţa eu mi-am pus degetul şi aeşte omene buni 
toti şi au pus peceţile şi iscăliturile şi eu Timotte cun Vreame 
căpitanul ot Gazari am scris zapisul ca să să ştie. 

veleat 7188 Aug. 15 dm. 
az Ioniţă iscal, 1 Stefan Pănoskie, ș Iuchiiana, + Anton de 

Răzlog, + Costantin Cojan, + Gligorie Macarie. 
& 

* 

CXIII. 7790 (7681) Woem. Ades su Stefan sin Panoskie, scriu 
şi mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al nostru. de nime ne 
voit nic asuprit. ce de a me bun voe. am dat danie, a me 
dreptă ocină şi moşie ce am la sat Grozăşti pe apa Elanului. în ți- 
nutul Fălciiului dintrun bătrân, a cincia parte. acasta ocin cu loc de 
țarină şi cu loc de:fânaţu şi din tot locul cu tot vinitul. am 
dat dani nepotumieu. lui Mihăil ficorul Siminii. ca s fie dumisali. 
dreptă, ocină şi moşie în veci. iar nepotu mieu Mihăil. după 
moarte mia. să aibă a mă griji. cum la îndura. Dumnezău. și săi 
fie milă de fămeia mia. şi de cuconi. iar din fraţi miei nime ca s 
nu s amestece a strica. danie mia. iar cini. a strica, acela cas 
fie treclet şi proclet şafurisit de 318 oţi. cau fostu la săborul 
dintăi în Nikeia. și 4 ivanghelişti şi de precinstita, şi curată 
maica, svntii sali Marii Şi săi fie petrecere cu Iuda vânzătoriul 
domnului nostru Isus Hs. şi cu Arie hulnicul. svnltii troițe. și 
căndu am făcut eu atesta zapis au fostu dumnlui Cantemir, săr- 
danul şi Timofti sin Vreme căpitan şi Gligorie sin Macarie şi 
Costantin sin Isac ot Igeşti. şi Țigănaş ot Frijeui. şi alţi mulți 
oameni buni au iscălit şi nem pus degetul săs ştie. 

It. 7190 u Vitolteşti Noemv. 
1 Stefan sin Panoski, + Costantin sin Isac, Gligorie sin 

Macarie (m. p.), az 'Timoftie iscal, az Cantimir sărdar iscal. 

CXIV. 7795 (7697) Mai 9. Adecă eu Vaslie ficorul lui 1on Lo- 
bodă scriu şi mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al meu. dk 
nima silit nici asuprit ce dk buna voia mea am vândut partia mea a lui Lobodâ fratelui Panoskii de la Grozăsti şi de ia Gu: lieni ce i sa vini dintrun bătrân gumătaattk de bătrân noi am Vândutu dumisale Izbaşii Jui Darie. direptu cincisprăzeci lei pen- 
tru căci am căzut la o robie, dici noi am vinit la dumnealui la Izbaşi de am căzut cu rugăminte la dumnelui si neu făcut dum- nelui bini cu aceşti bani de nem scos capetili de unde niau
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fostu greau. dumnlui Izbaşneau strânsu. de bani săi dăm banii 

noi nam avut săi dăm banii iar noi nea avăndu banii. iam fă- 

cut zapis prk părțile noastre de Ja Grozeşti de la Gulieni cu 

tot locul şi cu tot vinitul. ce să va aleage prea aceste părți. ca 

sti fie dumisale Izbaşii direuptă ocină şi moşie dumisale şi fi- 

torilor dumisale şi sau făcut acesta, zapis denainte Izbaşii lui 

Ştefan. din Chiţivoeşti şi Lupaşeo ottam. şi Andreiu ottam. şi 

Hilotie cumnat lui Darii şi denainte a mulţi oameni buni îm: 

pr'gurași. și pentru credinţa neam pus şi deagetele şi eu Căr- 

stea diiacul am scris zapisul ca să s ştie. 

Jt. 7195 Mai 9 zile. 

+ Vasilie, + Ştefan brat, f Lupaşco, + Andreiu, + Hilotia, 

az Crăstian iscal, şi eu Clima am fostu la făcutul zapisului, şi 

eu Negre mam prilejit la făcutul zapisului. 

CXV. 7795 (1687) Mai 9. Adecă eu Porfira fata lui Luvhănaş. 

femeaia lui Avrintia. scriu şi mârturisăscu cu cestu zapis almau: 

de nimea silită. nici asuprită. ce dea bună voia mea. miam văn-— 

dut partea mia. de la Grozâşti dintru bătrân a treaia parta. și 

partia de la Chiţivoeşti. aşijderk am “văndut iaăş a treia parta 

si de la Guliani ce i sa vini Porfirii. iarăş a treia parta dici 

prk atastea părţi nu dat dumnelui izbaşia Daria. unsprăzeata. 

lei şi doi potronici. az zăndululi dumisali Izbage» cu tot locul 

şi cu tot vinitul, ce să va aleagk prk aceastia pârţi. aşijdearea 

şi partea Irinii. ce i sa vini de la Grozâşti. şi de la Chiţivoeşti. 

şi de la, Gulieni. iarăşi a treaiă partk o am dato dumisali 1z- 

başii diriaptă moşia dumisali. pentru căci au furat fizorul Irinii. 

Neculaiu o gropă de orzu cu alţi furi deprkună. dici alții şau. 

plătit capul. iară Neculaiu nkavându cu ce plăti iam dat diriaptă 

moşie. ale noastrea. pentru cincisprăzece lei ce meau făcut par” 

tea mia dintracel Orzu. dici eu Purfira şi Irina iam făcut zapis: 

aknainte lui Stefan Izbaşei. şi denainte. Ciimii Buyu (Chibae) de: 

Şăşcani. Lupaşco ot Chiţivoeşti, Andreiu ottam, și Dumitrașco 

nepotul lui Băntâş şi denainte a mulţi oameni buni împrkguraşi. 

şi eu Crăstea, diiacul am scris zapisul şi pentru credința nkam: 

pus şi deagetele ca să s știe. It 7195 Mai 9 zile. 

+ Porfira, + stefan brat, + Clima Chihae, + Lupaşco, + An- 

dreiu, + Dumitraşco, az Cristea iscal, şi eu Negre mam prilejit: 

la, facutul zapisului.
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CXVI. 7796 (7688) uni 8. Adică eu Ghiniţa fata lui Lohanaş. 
scriu şi mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al mieu la mâna 
“dumisaale lui Darie hotnogul, precum am văndut dumisale driaptă 
ocină, şi moşie a mia, cât se vor aliage părţile meali din Gro. 

“zăşti, şi din Guliiani ce siutu pre apa Elanului. la ţinutul Fl 
-ciiului. de nime silitâ nici asupritâ. ce de a mia bună voe. am 
vândut dumisaale cu tot vinitul. din câmp şi din păduri şi din 
tarină cu vad de moar, şi iarăşi cu tot vinitul şi am văndutu 
'dumisale lui Darie carele mai sus serie. dreptu şeapti lei buni 
patru potronici, săi hie dumisaale draptă ocinâ şi moşie în veati. 
-dumisaali şi gupănesei dumisali, şi cuconilor dumisali şi nepoți: 
dor şi pre acest zaţis, ca să aibă dumnialui aş face şi dires. 
"domnescu. şi în tocmala noastră san tâmplat, Damaskin snt Mă- 
năilă ot Vâteaani, şi Ghiorghiţ şi fraatesâu Hariton fitor lui 
;Burlaan. şi Necula şi fratele lui Isaac de Micleşti şi Hilohie cum- 
matul lui Darie şi eu Timuş am scris zapis şi pentru credințaa 
"pusuniam şi peceţile să s ştie. It 7196 luni 8. 

+ Ghiniţa, + Ghiorghiţ, + Hariton, + Damaskin, + Necula, 
“+ Hilohie, Timuș iscal. | 

CXVII. 7799 (7690) Sept. 20. Acecă. eu Macrina. fata lui Pa- 
“noskii.. din Grozeşti. şi cu fiica mea | Safta, şi cu ginerele mieu 
:Gorie: şi cu alți ficori. ai miei. scriem ! şi mărturisim noi cu a: 
-cestu adevărat, zapis. al nostru, precum săs ştie. că noi. de 
-nime. siliţi nici asupriţi, ce de a noastră | bun voe. am văndul. 
a noastră, dreptă. ocina. şi moşie. din gumătate | de bătrăn. 2 
'Şasa parte. din bătrânul lui Panoskii. ! den sat den Grozeşti. de 
pe apa Elanului. ce iaste la ţinutul | Fălciiului. w am văndut, 
dumisali. lui Mihail. logofătul. | al treile. dereptu şes lai' biti. 
bani gata. din vatra, satului | Şi din câmpu. şi din țarin. şi din “fânaţi. şi din vaduri de moară şi j din tot locul. şi venitul, ce 
sari alege. din gumtate, de bătrân. | a mac parte. o am văndut 
dumisali. şi neu făcut dumnealui plat deplin | la mânuli. noastre. ca săi. fie dumisale. driaptă ocia şi moşie. | în veci. şi gupăne- sei dumisali şi cuconilor şi nepoților. şi | a toat, săminţia. du- mMisale. şi acestu zapis lam făcut denainte. | durailorsale, boiari- lor. celor mari şi mici. carii mai &os vor iscăli. | şi noi pentru “credinţa, -mai gos niam pus degetele. ca s, fie de credinţă. 

u las lt 7199 Săp. 20.
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+ Macrina, + Safta, + Gorie zet Macrina, Tudos Dubiu vel 

logofăt. iscal, az Veli&co Costi vel vornic: iscal, az Alexandru 

vel postelnic iscal, Stefan vel comis (|. p.), „.Vel vist, (2), Cos- 

tachi Gavril agă, az Patraşco Costin vel căm. iscal, Panaite vei 

suluiar, az Ion sărdar, Ipn Paladi vtori post. isca. 

CXVIII. 7199 (1690) Sepi. 18. Adec eu Savin cam fost hotnog, 

şi cu femeaia mia Urăta, şi cu surorile meale Prohira şi Avră- 

miia, şi cu toţi fitorii noştri, scriem şi mărturisim. cu acest a- 

devărat zapis. al nostru. cum noi de nime siliţi nici asupriţi, ce 

de bună voia noastră, am vândut a noastrâ diriaptă ocină şi 

moşii, din saat din Grozăşti de pe Elan în ţinutul Fălciiului. din 

trei bătrâni, ce să împarte satul. dintrun bătrân. gumătate de 

bătrân. din bătrânul lui Ioan. care iaste a noastră, diriaptă mo- 

şie, a&a parte toată am vândut noi dumisale lui Mihăilă logo- 

fătul al triile. dreptu trei zăci de lei cu câmpu şi cu țarină şi 

fânaţe. cu loc de hăleşteu cu vad de moar, şi cu tot vinitul din 

tot locul, şi ne au făcut dumnealui plată deplin cu bani gata. 

deci ca săi fie dumisale diriaptă ocină şi cumpărăturâ. şi moşie 

în viaci, şi gupăneasăi dumisale şi cuconilor şi nepoților şi stră- 

nepoților şi a toată sămintiia, dumilorsali, şi de pe acestu zapis 

al nostru să aibă, dumaealui aş face şi direase şi întărituri dom- 

neşti, şi acest zapis cu bună tocmală şi deplin plată sau făcut 

denaintia dumilorsale boerilor celor mari. cari mai g0s au iscă- 

lit, şi noi pentru mai mare credinţa ne am pus peceţile. şi eu 

Dumitraşco uricariul am scris zapisul să s ştie. | 

u Ias lt 7199 Sept. 18. 

+ Savin, ț Urăta, + Porhira, + Avrămia, Tudos Dubău vel 

logofăt iscal, az Velitco Costin vel vornic iscal, az Alexandru 

vel post. isca], Stefan Cerkez vel comis (. p.), Costachi Gavril 

agă iscâl, az Costantin Pilat vtori comis iscal, Darie brat Savin 

martur, ... vel visternic. 

CXIX. 7199 (1690) Noev. 25. Adec eu Vaslie fiorul lui Tudosie 

Timotin, scriu şi mărturisăsc cu acest adevărat zapis al mieu. 

ca s fie de bună credinţa la mâna dumisale. lui Mihăil. logofă- 

tul al triile, cum eu de bun voia mia de nime nesilit nic asu- 

prit. am dat, şam dâruit dumisale logofătului. din bătrânul lui 

Lohănaş din sat din Grozeşti, care sălişte iaste la ţinutul Făl- 

ciiului, a treia parte, care parte iaste cumpărătură, surorii miale 

Acsinii. şi cumnatului mieu lui Strătuiat de la Lohănaş. aceeia 

parte de ocin am dăruit dumisali Jogofătului pentru mult. bine
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ce miau făcut şi dumnelui din vatra satului, şi din cămpu şi din 

țarin. şi din tot venitul. acelaș loc, ca săi fie dumisale driaptă 

ocin şi moşie în viat. şi gupăniasăi dumisale. şi cuconilor du- 

milorsale. şi acestu zapis sau făcut denaintia a boiari de curte. 

şi la altor oameni buni de frunte. caii nai gos toț sau iscălit. și 

pentru mai mare credința eu miam pus degetul să hie de credinţă. 

u las lt 7199 Noev. 25. 

Stefan vel comis (|. p.), + Vasilii snn Tudosie Timotin, Şte- 
fan biv armaş (|. p.), Hovatoras Bea cSayep iscal, Toader Palaii 
vel sărdar iscal, az Andrei căminar iscal, az Stefan iscal mar 
prilejit ot visterie, az Toader iscal mam prilejit ot visterie, 
Nistop Bopwnoc, az Lupul iscal martur ot visterie. 

CX X.7799 (1691) Apr. 6. Adecă eu Vrălan snx Petrii. şi Ghiot- 
ghiţ snn Vasilcăi nepotu Petrii. scriem şi mărturisim cu cesta 
adevărat zapis al nostru precum am văndut a nostră direptă 0- 
cină şi moşie. din sat din Grozești partia de sus ce ni sa a- 
age ficorilor Petrii dumisale lui Arhirie și femei du.nisale și cu- 
conilor dumisale. dereptu optu lei bătuţi cu vad de moră şi ce 
Joc de fănaţ şi cu loc de sat şi cu tot vinitul. din apa Elaaului 
spre apus până în Saca. şi spre răsărit pănă în capul locului. 
aşijdere am văndut şi părțile nostre de la Curiaci. ce sa aliage. 
dereptu patru lei bătuţi. cu vad de ră cu loc de: țarină şi 
de fânuţ şi cu tot vinitul şi plata făcutuneau deplin. şi la toc: 
mala nostră sau prilejit mulţi omeni buni şi bătrâni: Andronii 
sn Gonţul. şi Ioniţe sn Urzsul. şi popa lon Galbănul. ot Huşi. 
şi popa Mânăilă ot Şişcani şi Toder Safer ot Răciani, şi Andro- 
nachi sin Gligoriţe ot Guzari. și mulţi omeni buni. şi pentru 
credinţă ne am pus şi degeţii ca săi hie de credinţă. 

| vit. 7199 Ap. 6 dans. 
+ Varlam, + Ghiorghiţ, ierei Mănăil, az Andronachi sin 

Ghiorghiţ iscal, Eu lon am scris zapisul. 

CANI. 7799 (1697) Alai 26. Iw Costantin Voevod. bjii. mlstiiu 
gspdra. zemli Moldavscoi. adică au vinit înnaintea -noastră. și 
înnaintea a lor noştri moldoveneşti boiari. a mari şi a mici. cre- 
dincos boiarinul nostru. dumnialui Mihai logofătul al treile. și 
niau arătat, înnaintea noastră, încredințate zapise. de danie şi 
de cumpărătură. ce el şie şau cumpărat pe ai săi drepţi bani. 
cu zapis de danie de la Ştefan fiorul lui Dumitru Panoskie. şi 
de la femeaia lui Luchiiana, și de la ficorii lui. scriindu cum de
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a lui bună voe de nime siliţi. nice asupriţi. sau învoit şi au dat 

danie nepotului său dumisale lui Mihai. logofătul al treile. a lui 

ariaptă ocină şi moşie. un iaz întreg cu vad de moară întra- 

mândoi ţărmurii, ce iaste in sat în Grozăşti, pe apa Elanului în 

ținutul Fălciiului, învoindusă cu fraţii săi cu fitorii Lohânășăştii 

şi cu fitorii lui Ivan. de liau dat lor. ale sale părţi ce au avut 

depreună cu dănşii întralte iazuri. şi altu zapis iarăşi de la Ste- 

tan Panovskii. scriindu cum de a lor bună voe. au dat danie a 

sa Giriaptă ocină şi moşie toată partea lui dintracelaş sat din 

Grozăşui iarăşi dumisale lui Mihai logofătul. dintrun hotar a cin 

cia parte. cu loc de țarină. şi de fânaţ,. şi din tot locul cu tot 

vinitul. şi alt zapis de la Macrina fata, lui Panovskii. şi de la 

hiicăsa Safta, şi de la gineresău Gligorie. şi de la alţi fi&ori. ai 

ei. scriindu cum de a lor bun voe au văndut a lor diriaptă 0- 

cină şi moşie din sat din Grozăşti. din gumătate de bătrân. a 

şease parte din bătrânul Panovskie. dumisale lui Mihai logofă- 

tul, drept şeasă lei bătuţi bani gata. din vatra satului şi din 

cămpu şi din ţină şi din fânaţ şi din vadu de moară şi din tot 

locul cu tot vinitul. căt se va aleage aa a şeasia parte. din gu- 

mătate de bătrân. făcăndule plata deplin. şi altu zapis de la 

Savin. au fost hotnog. şi de la femeaia lui Urâta. şi de la su- 

rorile lui Prohira şi Avrămiia. şi cu toţi fitorii lor. scriindu cum 

de a lor bună voe au vândut a lor ariaptă ocină şi moşie. din- 

“tracel sat din Grozăşti. dumisale lui Mihail logofătul. den trei 

bătrâni ce să împarte satul. au vândut. gumătate de bă- 

tran din bătrânul lui Lvan. drept treizăci de lei bătuţi. bani gata, 

din cămpu şi din ţarină, şi din fănat, şi din vaduri de moară, 

şi cu loc de hălăşteu, şi din tot locul cu tot vinitul, şi alt zapis 

de la Vasile fitorul lui Tudosie Pimotin. scriindu cum de a lui 

bună voe. au dat danie dumisali lui Mihai logofătul. a lor driaptă 

ocină şi cumpărătură din hotarul lui Lohănaş a triia parte. ia- 

răși dintracelaş sat. din Grozăşti. din tinutul Fălciiului. ce iaste 

pre apa Blanului. care parte. au fost cumpărătură surorii sale 

Axiniei. şi cumnatului său. lui Strătulat de la Lohânaş. .pre za- 

pis bătrân. ce niau arătat. atae. parte. de ocină. sau dat danie 

dumisale logofătului pintru mult bine. ce piau făcut. dumnea- 

lui din vatra satului şi din cămpu şi din ţarin şi dintrapă. cu 

vad de moară. şi din tot locul. cu tot vinitul. deci noi.. dacă 

am văzut. aciale. adevarate. zapise. de bună, credinţă. făcute 

_denaintea. a boiari mari. de curte. şi altor oameni buni de frunte 

de la domniia mea. și am întărit. boia- 
crezutam. şi am dat. şi 

10
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rinului nostru. cs mai sus scriem. dumisaie lui Mihai logofătul, al treile. şi gupăn'ksii. dumisale Sandii. cu toate acialea, ce mai sus săntu scrisă. părţi de oclnă. din sat din Grozăşti. din ţinu- tul Fălciiulur, pre apa Elanului. ce danii. şi de cumpărături. ca să le hie. şi de la noi drepte ocine şi moşii în veaci. cu tot vi- nitul. şi cuconilor dumilorsaale. şi nepoților şi strănepoţilor. şi 
a toată săminţia dumisali. ce ne să va aleaga. mai aproape. şi uric şi întăriturâ. neclătit, şi neruşeit nice dănoar. în veaci. şi alt nime să uaibă a să amesteca. 

u las vliat 7199 Mai 26. 
Tudos Dubău vel logofăt isca. 
Pecetea, ceară căzută. 

CX XII. 7275 (1707) April 70. Adecă eu Arhirie Pivniciarul de Huşi, şi cu fămeaia mia Anghelina. şi cu fizorii noştri. scrim şi mărturisim. cu aciastu adevărat zapis al nostru. precum să s ştie că de nime siliți nica asupriţi. ce de a noastră bun voia am văndut a, noastră driaptă, wuna şi moşia din sat din Grozăşti, ce sintu ia ţinutul Fălciiului pe apa Elanului. în parte satului de sus. dumisali lui Beldiman câmăraşul. drept 10 lei bit. din va- tra satului. și cu vad de moar pe apa Eianului. şi cu loc de ţrin. şi cu fânaţi. din apa Elanului sprk apus. păn în Saca. şi sprk răsărit păn în capul locului care azasta, parte de moşia. niau fostu şi noaâ cumpărătură de Ja Vărian, fisorul Petrii din Căpșâşti. şi de la Ghiorghiţ fecorul Vasileăi nepot Petrii. Aşije- dari. şi alte părţi de moşia. ce avem la siliştea la Caraci. tij la acia] ţinut la a Fălciului. cât să va aleage parte noastrâ. cu vad de moar. pe vali Lărgii. Şi cu loc de fânaţ şi din tot veni- tul. deci și acastaă parte de moşia am vânduto dumisali lui Bel- 

părătură, tij de la Varlun fiorul Petrii şi de la nepotul său Ghiorghiţă fiorul Vasilcăi şi niau dat dumnelui banii deplin în- tru mănule noastră. şi iau dat dumisale și zapisul cal vechiu pe aciaste părţi. de moşie. pentru aceaia ca săi fie mosiia in VIaCI. ȘI ca să aibă dumnealui aş face şi ispisoe domnescu din- 

San iscălit mai 8os. şi eu Arhirie Vânzătorul am iscălit. ca să fie de credinţa. ŞI eu Axintie uricariul am Scris acestu zapis. cu nm mite rea, e 
UȘI Aa Sata. 
S tac RaTw aci an. î Anu,
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az Arhirii iscal, Poader iscal martur, Andrei îscal martur, 

îlie iscal martur, Vasilie iscal mam tânplat, az Andronic ot vist. 

iseal martur. 
Ă 

CXXIII. 1783 Maiu' 10. Facem ştire cu acastă mărturie, 

<ă din luminata poronca preînălțatului Domnului nostru, Mărie 

sa Alexandru Costandin Vvd, poroncindunisă prin luminată carte 

mării sale, să, meargem la ţinut Fălciiului la nişte moşii anume 

Grozăştii de sus şi Grozăştii de gos,i Micşineşitii şi Curiiacii, 

deci după poronca am mărsu la numitul ţinut, la starea moşii- 

lor, unde şi răzeşii de aceste moşii au fostu faţă şi după jaloba 

sau dat o samă de răzeşi, cum și dumealui banu Beldiman ni 

să porunceşti să alegem şi să hotărâm, atâta părţile numiţilor 

jăluitori cum şi a dma. banului Gheorghi Beldiman, să le ale: 

gem şi să le hotărâm stâlpindule şi cu pietre hotară, de cătră 

alte părţi de moşii răzăşăști, i pentru ca să să, ştie cine din ce 

bătrânu trage şi cătu i să vine parte sa, la stăpânire înpreun 

cu măsurile sale; Deci noi am făcutu stânjân de 8 palme 

proaste, şi funia de 9 stânjăni, după mărturie ce sau găsit ia, 

neamul Savii din vealet 7252 Ghenar 3 âni. cu cari arată că au 

fost rânduiţi de dumnalui clucerul Scarlaţaki, Grigori Bădros și 

Pricopie Cereaş, şi Tonica Cereş, şi Iordachi Bădros nepoți lui 

Grigorii Bădros, cari au Scris ace mărturie de mai sus arătată 

Vasile Gă- 

cu veleatu iai, şi fiind faţă şi unii din răzaşi, anume 

situl, răzăşu de Grozăşti, de sus, cum şi ăolac răzaşu de Gro- 

zăştii de £os, şi au măsurat moşii Grozeştii de sus, ce sint pe 

şi au găsit la ace măsurătoare 25 de funk capu 

moşii despre apus la Saca, şi dândo în trei părţi pe trei bătrâni 

sau vinit de bâtrân căte 8 fune şi fune de 9 stânj. cu stârni. 

cei arătat mai sus, șin mărturia aăasta de mai sus arătată, 

răspundi că Neeulai Sava stăpâneşte 2 bătrâni, şi Ganţul un bă- 

trân şi noi încă cu ace măsură am măsurat moşia Grozeştii de 

sus, după cum neu mărturisit şi Iordachi Bădros au fost ia 

ace hotărâtură că cu palma proastă de mai sus arătată sau fă- 

cut stănj. şi noi încă după mărturie asămine .am măsurat, şi 

după cercetarea ce am facut la atasta alegere în măsuri după 

cum se arată în 805. velet +aWnr Maiu 10. 

Măsura întăiu a moşii Grozeştii de sus la cap locului des- 

apa Ialanului, 

pre apus pe Saca. 

25 funii, însă funea de 9 stănj. şi stânj. de 8 palme, cu 

palma arătată, şi întăiu am mărs cu răzăşii împreună la un ho-
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tar vechi ce iaste în vale Săcii, care hotar desparte parte Fri- 
jii ce iaste din Micşinești de moşie Grozești pe lungu. și din- 
tracest numit hotar, am mărsu cu măsura, în gos pără unde saw 
plinit aceste funii, de mai sus arătate, adică 95. 

Măsura al doile din costişa Muşăţii, dintrun hotar vechi ce disparte parte tij a Frijii din moşie  Micşineştii di Grozeşti de 
sus tot pe lungu şi dintracestu hotar am mers cu măsurătoare 
curmeziş pănă la drum Sării vechiu Şi sau găsit 25 funi această măsură la fundu Muşatii păn la drum curmeaziş. 

Măsura al treile dintrun hotar vechiu iarăşi a, Frijii ce este- pe vârvui dealului spre vale Mușata. 24 fune 4 pol stânj. a- castă măsură al treile de mai sus arătată a Grozeştilor de sus. tot pe curmezăş fiind că de la aceste trei măsuri să îngustează moşia pe curmeziş după cum să, arată în gos. - Măsura al patrule din hotar Frijii, ce desparte iarăşi parte sa din moșia Micşineştii i de Grozăşti de sus iarăşi sau aflat 24 fune 3 stânj. acastă măsură, al patrule spre valea Muşata. . Măsura al cineile la capu moşii Grozăştii de sus sau aflat; 24 fane, iarăş dintrun petră hotar vechiu a Frijii ce desparte parte sa de Micşineşti de Grozeşti de sus şi aceste 5 măsuri sau tras moşii Grozeştii de sus pe curmeziş păr la vale 'Todi- reasăi, iar răspunzându unii din răzeşi că, moşie Grozeștii calcă mai la vale spre răsărit de sarnă unde să loveşte cu cap în coastele moşii Răcămuşului de care au şi măsurat ace bucată de loc şi sau aflat 11 -fune şi funie cu stănj. domnescu, şi sau făcut şi groapă la loc arătatu. 
Și întraceste 5 măsuri de curmeziş 2 măsuri vin asămine, iar 3 măsuri iau scăderi ce sănt arătate mai %0s. 

Şi iarăşi sau împărţit moşie aasta pe trii bătrâni după mărtutie ce sau găsit. însă 2 bătrâni a Savii cu nemul său şi un bătrân a Ganţului şi după măsurile arătate acestii moşii. pe scrisori ce are dumnelui banu Gheorghe Beldiman iam ales păr- țile dumisale. 
8 fune, un bătrân a lui Ştefan Bosna cun zapisu din ve- leat 1779 April 29, iscălit de Stefan Bosna cum şi de câţiva, boeri arătândune şi zapis vechiu din vlet 7199 de la Varlan sin Petrii şi Gheorghiţ sin Vasilcăi nepot Petrii, precum au văndut parte lor din moşie Grozeştii de Sus, şi acestu bătrân au fost de pe Bejan cari acestu bătrân ce lau văndut Stefan
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Bosna cu nemurile sale la dmnlui banu Gheorghe Beldiman îl 

are banu la stăpânirea sa după scrisori ce sau văzut. , 

6 stânjăni parte Nacului ce sau văzut o carte de gudecată 

de la Mărie sa Mihaiu Racoviţă Vod, din veleat 7216 Iunie 26, 

în care arată că sau pârât înainte domniei sale Gregorie Beldi- 

man cau fost cămăraş, cu Trohin şi cu Ifrim ficorii lui Toader 

Poroskie, pentru neşte părţi de locuri in opt hotară ce i sar a- 

lege parte în Curiiaci, în Grozeşti, în Căpşăşti, în Vitolteşti, în 

Chiţivoeşti, în Deleni, în Lungeni, în Guliiani şi după ace nu- 

mită carte de gudecată de la Măriia sa Mihai Vod. am ales şi 

am dat parte de moşie Grozeştii de sus aceşti 6 stânjăni în 

parte Nacului şi aceste 8 funii şi 6 stânjăni sint cumpărăturile 

dumisale banului Ghiorghie Beldiman însă 8 funii bătrânul intreg 

este de la Stefan Bosna cu neamul său, cum şi 6 stânj. parte 

Nacului tot dintracastă moşie Grozeştii de sus. 

Bătrânul Ursului fizâr Lucăi Deleanului din care trage şi 

dumuelui banu Gheorghe Beldiman baştină cu răzăşii săi ce să 

tragu din Ursul. 

8 funii, adică un bătrân a Ursului sau împărţit în 5 părți 

însă 14 stânj. 3 palme parte Negrăi fata Ursului cu a neamului 

ci să trag din Nigrae. | 

14 stânj. 3 palme parte Băluţii fata Ursului cu a nemului 

iai ce să trag din Băluţa. 

14 stânj. 3 palme parte lui Ioniţă sin Ursului cu a nemu- 

lui său ce să trag din Ioniţă. 

14 stânjâni 3 palme parte Oproi fizor Ursului cu a nemu- 

ui său ci să trag din Opre. 

14 stănjăni 3 palme partea Ghinii fata Ursului şi împărţin- 

dusă aceşti 14 stânjăni şi 3 palme în 5 părţi sau venit de parte 

câte 2 stânj. 7 palme însă, | 

2 stânJ. 7 palme parte dumisale banului Gheorghi Beldi- 

man baştină ce trage de pe părintele său Gligorie Beldiman cau 

fost cămăraş. , , , a 

2 stânj, 7 palme parte lui Neculai Malaiu figor Măriutii 

cari acastă Măriuţă au fost fata Savii cu neamurile ce să trag 

din Sava. _ 

2 stânj. 7 funii parte Dunii Hohâi fisor Nastasii, care a- 

astă Nastasie au fost fata Ghinii; cu niamurile sale ce se trag 

din Nastasie.



— 150 — 

2 stănj. 7 palme parte lui Nastasii Batcu nepot 'TPudurii 

cau fostu fata Ghinii cu nemurile lui ce să trag din Tudura şi 

sau închiiat şi bătrânul Ursului pe împărțala pe neamuri dună 

cum sau arătat mai sus. 

2 stănj. 7 palme parte lui Ion Cireş fitor Catrinii şi Ca- 

“trina au fost fata Joanii cu nemurile lui ce să trag din Ioana. 

Ce răzăşi mai sînt în moşie Grozeştii de sus şi câtă parte 

au, cum să arată în os. 8 funii pe un bătrân al Ganţului la 

capu locului despre apus pe Saca care să află acum stăpânitor 

acum Vasile Carare nepot lui Savinu Chirtocă, cu neamurile lui 

ci să trag din Stefan Ganţul, şi Vasile &au fost frate cu Ganţul, 

şi Vasile Ohenca cu nemurile lui ce să trag din Grigori Gaaţul. 

3 stânj. pe un zapis lui Vasile Carare din veler 7193 de 

la Prohira fata lui Tudosie Moschi€ în care arată că are cum- 
parătură. dar la cercetarea nemurilor ce sau făcut nu sau putut 
dovedi de ce neam este atastâ Porhiră, dar nici în mărturie ce 
sau găsit de au ales bătrânii, moşia Grozeştii de sus, nau întratu 
aceşti stănjăni arătaţi de sus, şi sau dat săi stăpânească Va- 
sile Carare cu acel zapis şi aşa sau închiiatu moşie Grozeştii 
de sus, în măsuri şi în stânjăni, dea curmezişul moşii, iar lun- 
gul acestei moşii Grozeştii de sus purcede din Saca despre apus, 
peste apa Elanului păr în vale 'Todereasii şi dă cucapul în cos- 
tele moşii Răcămuş despre răsărit de iarnă şi după alegerea şi 
cercetarea ce am facut acestii moşii Grozeștii de sus in măsuri 
după cum să arată mai sus am făcut acastă mărturie de împărţala 
numitii moşii la cinstita mâna dumlui Gheorghie Beldiman. biv 
vel ban. fiind şi răzăşi de acastă, moşie de faţă am iscălit. 

Vidraşcu Canţirescu vornic de poartă. | 
Şi din poronca dumilorsale ispravnicilor de ținut Fălciului 

am fost şi noi orânduiţi din poronea domnescă, la acastă alegi(re) 
de moşii a dumiszale banului Gheorghii Beldiman și am  iscălit. 

Lupul 'Timircan Mazil, Neculai Agarici mazil.. 
Obs. Palma care este însemnată pe mărturie hotarnică are Qm. 24 lungime. 

— Şi după luminata poronca mării sale a si mo- şie Grozeştilor de gos, fiind față şi răzeşii de adasta e e a nume preutul Neculai Romaşco de aceasta moşie şi Andiei Da. Tie cei zic acum colac. răzăşu. şi Stefan Penişoară, mazil răzăsu ŞI preutul Ioniţă de Oţeleni şi alte nemuri ale lor, şi după cart de blăstăm ce sau cetit întru auzul tutulor, au arătat aceşti de ma) Sus arătaţi că-i sânt drepţi răzeși, de baştină, si deosăit
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câtă parte trage şi are să ia dumnelui banu Gheorghe Beldiman 

le mai rămâne şi lor moşie, deci după măsuri ce sau tras mo- 

şie pe curmeziş a Grozăştilor de gos sau ales ce i să vini să ia 

dlui ban şi ce rămăni răzâşilor cum să arată. 

— 30 funi 12 stânj. şi fune de 20 stînj. şi stânj. de 8 

palme cu palma gspd. cap locului despre apus la Saca, de unde 

au stătut moşia Grozăştii de sus cu măsurătoare de a curmezi- 

şul moşii Grozăştii de gos pan la 2 petre hotară chiotoare, însă 

o chiatră a chiotorii disparte moşia Grozeştii pe lungu de mo- 

şia G/ibenii iarăşi pe lungu, sau împlinit aceste funii de mai 

sus arătate şi după scrisori şi mărturie râzeşiior de atasta mo- 

şie au îmblat a&astă moşie Grozeştii din vechi pe trei bătrâni 

care sau împărţit pe bătrâni după cum să arată, mai gos. Însă 

10 fane 4. at. un bătrân la Panoskii la cap locului dinspre 

apus. pe Saca. 

10 fune 4 st. al doile bătrân a lui Ioan. 

10 fune 4 st. al treile bătrân a lui Lohănaş, și dintraceşti 

trei bâtrâni tragi dumnlui Gheorghi Beldiman ban cu scrisori 

ce să arată mai în gos. însă 

2 fani 7 palme din bâtrănul lui Panoski de ia Stefan cau 

fost fitor lui Panoskii a cincia parte. 

17 stânj. de la Macrina fata lui Panoskii din jumătala de 

bătrân a şasa parte. 

5 fune 2 stânjăni, de la Savin şi femeae lui şi de la su- 

vorile sale Prohira şi Avrămie gumătate de bătrân din bâtrânul 

lui Ivan. 
3 funi 8 stânj. de la Vasile fior lui Tudose Timotin a triia 

parte din bătrânul lui Lohanaş. - 

11 funi 7 stânj. 7 palme şi fane de 20 stânj, şi stânj. de 

8 palme domneşti capul locului despre apus la Saca ce sau mă- 

surat pe curmeziş aceste sănt părţile dumisale banului Gheoi- . 

ghe Beldiman din Grozeşti. de zos, după scrisori ce sau văzut 

fiind şi răzăşii faţă den cari nici răzeşii nau pricinuit şi sau dat; 

aceste părti de mai sus arătate la stăpânirea dumisale banului 

cu .priimirea răzeşilor din moșie Grozeşti de &os. 

a doaw trăsură 

13 funi 14 stânj. pe malul Elanului despre apus prin satul 

Grozeştii pe curmeziș, sau aflat aceste funii de mai sus arătate 

parte dumisale banului dându răzăşii de bun voe lor făr nici o 

pricină.
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a trie trăsură 

11 funii 7 stânj. 7 palme la fundul Muşaţii drept spre mo- 
vilă ce este 'ângă drum Sării, sau aflat aceste funii de mai sus 
arătate iar la stăpânire dumisale banului Şi păr unde sau plinit 
aceste funi i stânj. şi palme adică la drumul sării, 

a patra trăsură 

9 funi 6 stânj. la Hărtop spre Budăiu păr unde sau plinit 
aceste funii fiind răzeșşii faţă “şi leu dat de bun voe lor tot 
curmeziş. 

a cincia trăsură 
9 funii 3 stânj. la cap locului din gos tot, curmeziş din margine moşii Grozeştilor de sus păr unde sau plinit aceste fu- nii asupra Muşaţii tot pe curmeziş moşii din Grozeşti de gos, Şi dintraceste 5 măsuri sau ales părţile dumisale banului după cum sânt arătate mai sus, fiină că măsurile despre apus sânt la Vale Saca cum şi al doile măsură pe costişa Elanului desare apus, să mai lăţeşte fiinâcă, aceste moşii din Saca, mergu drept spre răsărit pân în apa Elanului, iar din apa Elanului se întorcu cu marginea spre răsărit de iarnă Şi în gos, şi lungul acestei părţi de moşii a dumisale banului ce sau măsurat pe curmeziş, fiind răzăşii faţă, merge lungul văi, de la, Saca, şi peste apa E- lanului peste câmpu, păr la culme dealului unde să loveşte cu capu în costele moşii Răcămuşii, şi deosăbit am mai găsit un iazu cu zapis cel are drept la stăpânire sa dumnelui banu Gheorghe Beldiman, de la Stefan fior lui Dumitru Panoskii, care acest iaz 'este vândut dumisale banului cu amânqoa0 malurile, atăt malul despre răsărit cât şi malul despre apus, ce hau răzăşii nici o trebuință cu acest iaz, din apa Elanului, după cum au fost răzăşii faţă şi au arătat că cu acest iaz nu au nici un amestec. şi după alegere şi cercetare ce am făcut şi la atastă moşie alegândusă părţile dumisale banului Gheorghe Bel- diman pe scrisori ce are de moşie Grozăştii de gos am iscălit. Vidraşco Canţirescu vornic de poartă. | „Şi din poronca dumilorsale ispravnicilor de ținut Fălciiu- lui am fost noi orănduiţi din poronca domneasca la acastă ale- sere de moşii a dumisale banului Gheorghie Beldiman şi am iscălit. 

Lupul Timircan mazil, Neculai Agarici mazil. 
Obae. Palma însemnată pe mărturia hotarnică are Om. 26 lungime 2 gime.
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— Şi iarăşi din luminata, poronca pre. Inălţatului domnului 

nostru Măriia sa Alexandru Costantin Voevoda. iarăşi sau ales 

părţile de moşii a dumisale banului Gheorghie Beldiman pe scri- 

sori ce are din moşie Migşineştii ce este pe Ialan, măsurăndusă, 

cu funea şi stânj. ce să arată în $o0s, fiindcă a&astă moşie Mig- 

şineștii este hotărâtă, din anii trecuţi cari şi hotarnica sau vă- 

zut de noi, dia veleat paos Avg. 1 întărită cu iscălitura ră- 

posatului Episcopului Enokentie, de Huşi, şi a boerilor isprav- 

mici de ţinutul Fălciiului, &au -fost la acie vreame, mâsurân- 

dusă şi acum la aastă alegere cu răzăşii dinpreună faţă, a- 

nume Ioniţă Buzincu mazil răzeşu, Simion Bugag, şi Ioniţă Bu- 

gag, şi Costandin Bugag, i Alexandru Ghiban i Postul Bălan 

i Vasile Ohica, i Neculai Corovancă răzeşi de atastă moşie Mig- 

gineştii după. cum să arată în măsură în &os. 
aur Maiu LO. 

29 fune 11 pol stânj. capul locului despre apus la Saca, 

cu fune de 20 stânj. şi stânj. de 8 palme. cu palma ce este a- 

zătată în hotarnica lui Ursachi, însă dintro petră hotar din 

care nu sau găsit hotar, dar toţi răzăşii neu arătat numitul loc 

a hotarului şi păr în hotar moşii Frijii, sau aflat aceste funii, 

de mai sus arătate. 
măsura al doile 

29 funii 11 pol stânj. iarăşi dintrun hotar vechiu ce des- 

parte moşia Migşineștii de moşie Curiiacii tot pe lungu Migşi- 

neștilor şi la acestu hotar rămân Curiiacii cap lor despre răsărit 

gi Migşineştii mărgu alăture cu moşia Futileştilor. _ 

Măsură al treile. 

27 fund 1 stânj. şi 3 palme iar dintro petră hotar ce să 

desparte moşie Migşineştii de moşia Futileştii pe lalan, păr din 

oa de capu iazului, ce este pe moşia Migşineştii, unde este ho- 

tar vechiu ce desparte parte Frijii de moşie Migşineştii pe lungu. 

a patra măsură 

19 fane peste Ialan iar din hotar vechiu ce desparte Mig- 

şineştii de Futileştii pe lungu, păr la hotarul moșii Frijii. ce să 

-disparte Miggşineştii pe Jungu de moşie Frijei. 

a cincia măsură 

14 fane 12 stânj. iar din hotar vechiu ce să disparte Mig- 

gineşti de moşia Futileștii, şi iar păr la hotar moșii Frijii, şi să 

dispartu tot pe lungu.
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a şăsa măsură, 

16 fani 18 stânj. iarăşi dintrun hotar vechiu ce să dis 
„parte moşie Migşineştii de Futileşti şi de moşia Guzarii, iar păn 
la un hotar a moşii Frijii. ce este în vale Toderesii, şi 6 mă 
„Suri sau tras moşie. Migşineştii pe curmeziş, şi sau măsurat şi 
lungul moşii Migşineştilor de la vala, Toderesii şi păr la drumul 
Sării vechi sau aflat 48 iunii, şi fune de 20 stânj. şi stânj. de 
$ palme domnești, şi de acolo păr în apa Elanului sau plinit 57 
fune şi din apa Elanului şi păr în Saca sau aflat 27 fani. de 
unde am purces intăiu cu măsurătoare curmezişurilor, iar piste 
tot sav cuprins 132 fini lungul iar stânjeni se cuprind sa 
(2640) stânj. ce trage dumnelui banu Gheorghie Beldiman din 
moşie Migşineştii din măsurile arătate pe curmeziş după seri- 
sori ce are după cum să arată în &os—, însă, i 

5 fune 18 stânj. pe un zapis den pol bătrân din bătrânul 
“lui 'Timotin de la Vasilie fior lui 'Tudosie 'Timotin din veleat: 
"7199 Noem. 25. 

4 stânj. au scos răzăşii cu sufletele ior parte lui Parfeni 
pe un zapis din velet 7200 pe curmeziş moşiei Saca, bez parte moşii Frijei, | 

al doile măsură, 
| 4 funi 9 pol stânj. 1 palmă parte lui 'Pimotin la mijlocul lui pe pol bătrân ;—3 stânjăni sau scos pe zapisul lui Parfenie. 

.- al triile- măsură, 

2 fuui 12 pol stânj. parte lui Timotin pe “pol bătrân .tot pe curmeziş;—3 stavj. parte lui Parfenie ti). 

a pâtra măsură 
3 fani 3 stânj. pe pol bătrân a lui Timotin cap locului la răsărit.—3 pol stânj. parte lui Parfenie. ă Aceste 4 măsuri pe curmeziş moşii Migşineştii bez parte Frijii scoase de dumnelui Agarici vornic de poartă din veleat 7269 Sept. L dni. Sa a 

1 fune 6 stânj. 2 palme 1'lat de mană parte lui Bărlă-. dean cau arătat răzăşii că i. să vin din mosia "Migşineştii, şi acastă parte iarăşi trage dumnelui banu cu 2 zapise ce sau Văzut din veleat 1778 Ghenar 1 şi altul din veleat 1775 de- la 'nemurile lui Bărlădeanu şi aceste sănt Părțile “ da' mosie a dumisale banului în moşie Migşineştii pe „Serisori ce sau gă-
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sit și sau văzut fiind şi răzeşii faţă date pe curmeziş, iâr” 

lungul după cum sau arătat, iar parte de: moșie din Migşineşti 

cau scos vornie Agarici lui Giigori şi lui Stahie, fiorii iui Ghe- 

rasim neu arâtat răzăşii o carte. de gudecată de la dumnelui- 

banu Gheorghe Beldiman fiind dumnelui la ace vreme ispravnic: 

ținutului Fălciulni, în care hotărăşte că partea acestora au fost 

dată cu zapis după cum au scos şi parte vornis Agarici, au ră: 

mas să să rupă acel zapis a lui Gligori şi Stahie, şi nici acum- 

parte nau vrut săi dei parte răzeşii, şi după cercetare şi alege- 

rea ce am făcut în măsuri cu răzăşii denpreună aceştii moşii 

Migşineştii am iscălit. | 

Vidraşcu Canţirescu vornic de poartă. 

„Şi din poronca âumilorsale ispravnicilor de ținut Falciu 

am fost și noi orânduiţi din poronca domnească la atastă ale- 

gere de moşie a dmsale banului Gheorghi Beldiman şi am iscăiit. 

Lupul Timirean mazil, Neculai Agarici mazil. : 

0ds. Palma însemnată pe mărturia hotarnică are Om. 2.45 de lungime.. 

Din luminata poroncă pre înalţatului domnului nostru Mă- 

ria sa Alexandru Costandin Vodă am măsurat şi moşie Curiacii. 

ce să începe din pârăul Văii Lărgii, despre apus şi merge lun-- 

gul iar spre răsărit după cum să arată în $os. | 

. 1783 Maiu 10. 

măsura întăia a Curiiacilor | | 

36 funi 12 stânjeni capul locului mergi în vale Lărgii des-: 

pre apus pe curmeziş din petră hotar vechiu ce desparte moşia 

Curiiacii pe lungu de moşie Hocenii pe lungu în gos pe. părăul 

văii Lărgii păr la altu hotar vechiu ce să desparte moşia Curiacii: 

de moşia Talaba. pe lungu sau plinit aceste funi de mai sus a-- 

rătate i stânjeni. 
| a dowa, trăsură, 

36 funi 4 stânj. iar din petră hotar veche, dospre Hoceni 

păr iar la alt hotar vechiu a moşii Talaba, ce desparte Curiacii 

tot pe lungu sau aflat aceste funii a moşii Curiacii pe curmeziş 

şi fune de 20 stânjăni şi stânjănul de 8 palme domneşti. 

a trie trăsură 

34 fune 10 pol stânj. la capul moşii Curiiacii despre râsărit . 

din 2 petre a moşii Curiiacii ce desparte de  Hoceni şi păr la 

altu hotar vechiu ce este în margine moşii den os la capul 

moşii Curiiacii ce desparte moşie Migşineştii sau plinit aceste:
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“funii, şi după cum au mărturisit răzăşii ca să împartă moşie, pe 

-curmeziş după aceste 3 măsuri sau dat în doao părti, însă 

18 funii 6 stânj. la cupul locului la pârău vâii Lărgii pe 

-curmeziş moşii Curiiacii, şi adastă gumătate de moşie, Curiiacii 
“este a dumisale banului Gheorghi Beldiman pe zapis de cumpără 

tură, ce are de la Vasile Adam şi de Ja alţii, după cum sau vă: 
:zut şi de noi, iar lungul acestei părţi de moşie, iarăşi din pârău 

vâii Lărgii, păr la cap locului despre răsărit, şi să îngustase 

“după măsurile arătate, pe unde să îngusta moşia. 
18 funi 6 stânj. stăpânesc răzăşii iar la pârău văii Larga 

pe curmeziş iar lungul mergi iar păr la capul despre răsărit şi 

“iar să îngustează după mărime arâtată pe curmeziş și după a- 
rătarea răzăşilor, şi după o mărturie a Savei ce sau găsit la 

neamul Savei, la Neculaiu Mălaiu, ce arată că acastă gumătate 

-de moşie Curiacii să dă cu stăpânirea în-trei părţi după cum 

să arată în şos, însă 

6 funii 2 stânj. un bătrân a Ganţului cel stăpânese acum 

"Cărăreştii şi Ohinca cu. neamurile lui. 
6 funi 2 stânj. un bătrân a lui Bejan ce au fost a lui Ste- 

:fan Bosna, şi cu zapis lau vândut cu nemurile dumisali banului 
şi are drept la stăpânire. 

6 funi 2 stânj. bătrân Ursului cari tragi şi dumnlui banul 

“baştină întracel bătrăn, şi trag baştină şi Neculaiu Mălaiu cu 
nemurile lor, dintracel bătrân, după împărțala au luat în mo: 

:şia Grozeştii pe Elan, şi funile aceste sint tot pe curmeziş, iar 

lungul sau măsurat pe umândoao marginile însă marginege din 
:Sus sau aflat 28 funii iar margine pe din &os sau aflat 52 funi 
16 stânj. şi sau găsit mai lungă margine Cariiacilor de gos cu 

-24 funi 16 stânj care atastă măsură cau eșil mai lungă de cât 
margine de sus la împărţala ce şor stâlpi fieştecare parte a sa 

“atunci sa socoti şi lungime a&asta pe părţi, duuă părţile ce să 

„arată mai sus, şi după alegerea şi cercetarea ce am făcut în 
măsuri moşii Curiiacii după cun se arată mai sus am iscâlit. 

Vidraşcu Canţirescu vornic de poartă, Lupul Timireân ma- 
“zil, Neculai Agarici mazil, 

Obs. Palma însemnată pe mărturia hotarnică are Om. 25 lungime.
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h) Ghibenii 

CXXIV. 7777 Avg. 7. Din poronca pre Inălţatului domnului 

nostru Io Grigorie Alixandru Ghica Voevod fiind orânduit sfin-- 

ţia sa părintele Chirio Kir Inochente Episcop Huşului şi dum-- 

nealui Tancul Greganul pah. şi dumnealui Iordachi sulger isprav- 

nici Fălciiului, săi alegă nişte părţi de moşie a dumisale banu- 

lui Ghiorghie Beldiman, şi să le şi hotărască ce le are dumne- 

lui aici la ţinutal Fălciiului, şi sfinţia sa părintele şi dumnialor 

ispravnici niau ales pre noi să mergem la maşiia Grozeştii şi 

mergănd la stare locului moşii, şi adunând răzeşii de Grozeşti 

şi răzeşii de Ghibeni la un loc, şi întrebândui unde este kolarut: 

Ghibenilor ca măsoară moşia Grozeştii pără în moşia Ghibenii,. 

ei niau arătat o piatră a dumisale stoln. Tomei Lucăi ce vine 

alăture cu Ghibenii până în apa Elanului, zicând că Ghibenii alt. 

notar. nau sau măsurat din hotarul Frijei în gos pe Saca pănă 

în hotarul âmsale stolnicului Tomei Lucăi în apa Elanului, ce să 

loveşte în coaste cu moşia Ghibenii şi sau găsit 42 fune, capul 

moșii Grozăştii despre apus, şi sau pus stâlpu de piatră în ma- 

lul Elanului despre soare apune şi de acole am purces spre ră- 

răsărit peste Elan, şi deasupra în dial unde este o movilă a- 

lăture cu drumul Sării din sus, fiind răzeşii Ghibeni, și răzeşii 

Grozeşti de faţă, zicând răzeşii de Ghibeni că hotarul este mai 

sus de movilă, răzeşii de Grozeşti zicând cum au stăpânit ei şi 

cu moşii lor pănă la movilă şi cu părinţii lor, dar noi nedân- 

dule credinţă nici o parte, nici alta, scotând dumnelui ban Gheor- 

she Bel(diman) şi o carte de blăstăm de la părintele Vlădică de Huşi 

asupra a cui ar şti întru adevăr pe unde leu fost pănărie ori 

din răzeşi ori din streini care ar şti şi nor mărturisi să fie supt 

plăstăm, au eşit un Timofte Muste om bătran ca de 70 ani şi 

au mărturisit el fiindcă au fost şi vechil de au şi dejmuit a- 

ceste părţi de moşie, trăind şi la acel loc la satul Câşla cama- 

şirului, şi trăind şi tatul lui tot vechil fiind moşia lor a acestora, 

şi tot pără în movilă au dejmuit, aşijdere şi un Coman culeiu şi 

un Costantin Zangără, oameni streini, neavând răzăşii nici de 

o parte nici de alta fiind ei plugari unui la un plug altul la alt 

plug, şi arând unii pe moşia Grozeştii, şi unii pe moşia Ghi- 

benii, viind capetele pământurilor împreunândusă capetele amân- 

dow la movilă ar fi venit Lupul Hariton şi lear fi zis fiind ră- 

zeşi de Ghibeni, să nu treacă peste hotar fiind movila hotar ca 

4 strice hotarul moșiilor, pe urmă eşind şi preotul Neculaiu Re-
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“maşeu din Deleni răzăș de Grozeşti, auzind carte de blâstăm ce- 

tindusă, au mărturisit cum că iar fi spus Toader Hariton, tată 

Lupului râzeş de Ghibeni, aşijdere şi Lupul fitor lui. Hariton iar 

fi spus că movila este hotar şi Ghibenilor şi Grozeştilor şi după 

mărturisanie acestor omeni am purces a măsura în sus pe dru- 

mul Sării, păr în hotarul Mieşineştilor în sărături, în coasta Mu- 

seţii din sus despre soare râsare, unde să află stâlpu de piatră 

vechiu, şi de acole am mersu tot în spre soare răsare pănă în 

fundul moşii în fundul văi Toderesăi ce să loveşte cu Guzarii şi 

in coate cu Răcămuşul sâ, loveşte nefiind răzeşii de Ghibeni de 

faţă, văzind că nu este voire între dânşii au fugit de la movilă, 

noi am purces măsurând din hotarul Micşineştilor, în go0s pe 

unde ni au arătat acel Timoftii Muste fiind vechil acelei moșii 

şi până unde niau arătat acel Timoftie Muste am găsit 36 fune, 

pe urmă vazând că este neînvoială intre dânşii de iznoavă an 

trimes de sau adus pe răzeşii de Ghibeni, şi am măsurat mo 

şie Ghibenilor fiindcă acestă, moşie hotar pe între dânsele nau 

avut, şi am măsurat din hotarul Talabii unde să lovescu cu Gro- 

zeştii in gos moşie Ghibenii pănă în hotarul moşii Căpşeştii ce 

hotărăşte cu Ghibenii pe din gos sau găsit 31 funii 10 stânjăni 

3 palme pe matca Elanului şi suindune la dial spre soare ră- 

sare pe drumul Rupturii în dial iarăşi sau găsit hotarul Câpse 

ştilor în margine moşii Ghibenilor, din g&os şi sau măsurat din 

hotar în sus păn la movilă în margine moşii Grozegtii, sau gă 

sit 22 fune. de acole am mersu la fundul moşii despre soare ră 

sare, şi după stăpânire pănă unde au arătat răzeşii de Ghibeni, 

până unde au stăpânit ei, sau găsit 31 fani fundul despre răsă- 

rit şi aceste rânduri de moşie vin toate mai înguste despre ră 

sărit de cât; despre apus, și negăsindu hotară pietre nici seri- 

sori de îndreptări, nici la răzeşii de Grozeştii nici la răzeşii de 

“ Ghibeni fâr de cât acele pietre de moşii în capul moşiilor pe apă 

Elanului despre apus, şi socotind lipsă să ia toate aceste moşii 

despre răsărit sau găsit 15 fani întrate intraţi răzășşii Ghibeni- 

lor pe locul Grozeştilor, stăpânind fără nici o dreptate şi aşa sau 
găsit cu cale aceste moşii şi e toată scădere capetile despre ră 

sărit şi sau dat 37 funi în moşie Grozeştii şi 26 funi în moșie 

Ghibenii şi am pus stălpu de piatră în capul moşii despre răsi- 
vit peste Muşata în costa despre răsărit, în sărături, unde niat 
arătat Timoftie Muste şi am purces spre soare apune pănă deâ- 

supra unui budăiu ce este în Muşata, şi iar întrebând iarăși pe 

- oameni strsini după carte de blăsiăm, pentru acel budăiu ce
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aste acole al cui sau numit şi pe ce moşie este, au eşit un 
“Costantin Romaşcu ficior preutului Mihăilă din Câşla Şaimnaşiru- 

Jui om de 55 de ani, şi Ioniţă Buzincu mazil au mărturisit că 

da la părinţii lor au apucat că sau numit acel budăiu a lui Da- 
rie hotnog răzeş de Grozeşti şi din gos de budăiu in dial am 
pus stâlpu de piatră, şi la movilă în dial lângă drumul să- 

rii, iar am pus stâlpu de piatră şi iar sau 'măsurat înpregiur 

moşia Grozeştii şi sau petrit cu pietre hotară, de cătră moşia Ghi- 

benii, şi pentru mai mare credinţă am dat acastă, mărturie ho- 

“tarnică la mâna dumisale banului Gheorghie Bel(diman) ca să facă 

şi dumnelui dresă gd. şi pentru credinţă am. iscălit. 
+abos av. | dai. | 

Ursachi Porcescul mazil, Ion Buzincu mazil, Sofronie Ar- 

hire mazil neștiind carte lam iscălit eu Ioniţă Buzincu. 

  

i) Hăndreşti zis Ciocani şi Guşiţei, 

CXXV. 7054 (1546) Maiu 14.$ Macri Beto mbl, ÎleToa Bot- 

Road. renapz Bia Îoaq4Bckon. 3uadtiiTo ună ticchat aitc- 

POM HAUHAM. RZCAA KO Hă HEai EA3pHT HAN WTSun €ro. Scasi- 

wine. we nginacuia mpa Ham n npra, Hama,  Moaqat- 

ctimu Boraps, hatun || caoyru 'mpnă BepecSan n Bparită sro Leo 

Cura n Mpononn cnoge Beprekoyaa. n naeminuoge Hi Apartut 

m cecmpa sro Aparae oven SnSoge Hioapa ManeckSaa, no Hy 

ASEGON BOA Hui HenonSăeiHi [| ainngenaotaniui. n tipoAaaii 

ROI Hpagoie wrin$, nenphaiaie KSNEXHOE 1p0 Hataat AMA IX 

Hunoapa PomantckSan. W7 poaiTeA'E reABaatu Gredana gostoai, 

moasguna ce9 WwT Xzanapeţn mea BSkop n mel ku Gikka ma 

npoaaan caSraa Hama GranuSaoBi. H KEHU ere AiSuiu n Hr- 

mars u anu cre Vepun. n BomoS nu pars ero luapenkn, 34 

ABA CPA B44Tbl TAPAPEKIIX, H Scmaguinea. GranuSan. ni e || na 

sro Alia, n Hruar8 u mena ero Vlepua n Bomok n EpaT €r9 

napetka. ma Bana4THAn Schi Hchoana, Tori BI4 ENHCANHIH NH- 

mkan, ce zaar mamragetik. 8 pStn casram naut Tpud;S Bepec- 

soyaS n Bpariraa ere Iwn$ GOnru. |n Ilpoxon$ chogom egrc- 

sSaa. n nacaenuikom HX Aparsm$. Hi cecTph ere Aparat ovu&roat 

Niukoapa PoazntekSaa. HpAA Had 4 DPAA HăutAti Moaaag-
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CKHAMH Eotdpe. HHO Mbi RHA'EBUIH HX A0BpO EOAHOIO TAKMEX, HE 

NOaHor || BanaaT$, a ati TAKOXK n WT Hac Ad4u H DOTEPBAHAN 

ecmti GranuSaogu n ei cro Mun ui HrharS n wenn cre 
“pun. n RowokS. n BparS cerc fnApeuku. Mos NpAApeuennoe 

noacguha cei wr Xznapern. meu || BSop n meu Gi'kra. 

RARO Ad ECTA HM W'T Hâc OVpHKE CA BZCEM AOXOACA. H NpHRH- 

aie to win Hataau îvipeen (Sic) qaan 8 Hy p8ru. aan Aa cer Ha 

Tora noaoBHna ceao WT Xanapetpu men HSxwpu meu Cha. 
ha ron || uacrn, eata uacr Aa ccrh GranuSaoRu H KEHH ro 

dMăSwu. a nat ApSraa uacT GOT TOPO NOAORHHA CEAO Ad 6cTh r= 

Hâroy H Wen €ro Vlepnn. 4 Makh TpETAA Mac WT TON NOAORHIIA. 

cea Aa temh Homo. H EparS ero Auapinkn. | na n a kre Hg 

n Snăuarom uk. n npkSnSuaroa Hy n npamp'krom uk. n Bz 
cemS poA8 Hk KTO ca HM H3BEDET HAHBAUAHIA HENOpBLUIEHHO HH- 
ROAHKE Hă E'EKH. 4 XVTAp 'TOH IDAApPEUENNON M9AORHNA CEA0. WP 
Xznapeu. || meu RSaop n meu Gkha. pa ccT WT7 Bzctro 

XoTapa (noaognHd). a wr nun croponn nocmapom$ xorap no 

KSAa H3 B'ERA WWHBâi, 4 Ha To tcTh B'Epa Maniere reABa 
gumenncaunaroatti  Îlerpa gocgoaa. lu Bkpa npaBz3AroBArHnHx 

CHoBh. rcABgamn. lattama. un Grrbana. n  Boncranruna, H 

Ba notapa hamug B'kpa nana Gapeata X5p8, 'kpa nana 

Hopa'k  ARopinta. .Bkpa nana Ileran Epza. B'hpa. nana 

Groypsu. || n nana Mornan napkanacone Xornekhik. k'kga Nana 

(XSps) n nana MĂnpona naprananoe Hemeneriy. ekpa mana Ilau- 
Apa n ana Tamnn, napkaaanoe  Hogorpapckiț. apa „Hand 
Ilerpa Eaprukoau. || ua noprapa Gouagekaro. ekpa mana Lopilă 
cnarapk. B'kpa nana Aaa Bucrirapună, e'kpa nana XpaBopa 119c- 
Teanuika, B'kpa nana Xaaaa. Bkpa nana Ilerpauuia vauinuta, B'Epa 
nana Nkrsaa co |] anna. a'kpa nana Iaaga komura. n pa S= 
CHX Botapi Hanu AMoaAagckiik BEAHKHY H MAAnX. A 10 HALA 
XHEOTA KTO BOVALT FCNIAGA Halen Bran. 407 ARTE HAuH 
MAH WT Hauitro poAd. Han nâkb BSakoro. ||EA H3Beper renapeai 
GWP Hamen Bemăi Aoaaagekon. Tom BH. Han HenopSunan Haz 
UIECO AddNia H NOTEpBKALNIA. 44 BH HA OVTRPZAHAn H Spre 
NHAB. BABE, ECAIbI HA Adi Hi NOTEPZANAN. Ballo whit
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cobu KSnnau Ha ceon npazin nui'kân, a Ha BOAmEE KPANOCT n 

noTapzAeniie mons ezeeai$. Eoiuitinicannoai8. geakan ceatn nawmeaiă 

gkpuom$ nano Maritau8 aocroderS nuca ru n nas neuaT 

npue'keura keemS -ancr$ Hatueai8. nncaa Muyznaa Boppa 8 X8cey. 
gaTo Es, acra Maii ai. 

" Traducere 

Din mila lui Dzeu Noi Petru Voevod, Domn țării Molda- 

Vii, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui 

pre dânsa vor căta sau citindu-i-se o vor auzi, adică au venit 

înaintea noastră și înaintea a lor noştri Moldoveneşti boiari ale 

noastre slugi Trif Berescul şi fraţii săi Ion Ontea şi Procop fii 

Berescului şi verii lor Drăguş şi sora lui Drăgae (adaus fInouia) 

nepoți lui Nicoară Mănescul, de a lor bună voe de nime siliţi 

pici învăluiţi şi au văndut a lor dreaptă ocină din direse 

de cumpărătură ce avut-a bunul lor Nicoară Romănescul de 

la părintele Domniei mele Stefan Voevod, jumătate sat din Hăn- 

dreşti între Bujor şi intre Saca, aceia au văndut slugilor noa- 

ste Stanciului şi femeii sale Muşei şi Jai Ignat şi femii sale 

Cernei şi lui Cojoc şi fratelui său Andreicăi drept 200 zloți tă- 

tărăşti şi s'au sculat Stanciul şi femeia sa Muşa şi Ignat şi fe- 

meia lui Ceraa şi Cojoc şi fratele său Andreica de a plătit toţi de- 

plin acei mai sus scrişi bani 200 zloți tătărăşti în mânule slugi- 

lor noastre lui Trif Berescul şi fraţilor săi lui Ion Ontea şi lui 

Procop fiii Berescului şi verilor lor lui Drăguş şi surori: lui Drăgae 

nepoţii lui Nicoară Romănescul înaintea noastră şi înaintea a 

lor noştri Moldovenești boiari. Deci noi văzînd a lor de bună 

voe tocmală şi deplină plată, iar noi aşijderea şi de la noi da- 

t-am şi am întărit noi Stanciului şi femeii sale Muşâi şi lui Ig- 

nat şi femeii sale Cernei şi lui Cojoc şi frate său Andreicăi cea, 

de mai sus zisă jumătate sat din Hăândreşti intre Bujor şi între 

Saca, ca să fie lor de la noi uric cu toate veniturile şi dire- 

sele ce ei au avut încă le-a dat în a lor mănu ; lar să fie lor cea 

jumătate de sat din Hăndreşti între Bujor şi între Saca pe trei 

părţi, o parte să fie Stanciului şi femeii sale  Muşâi; iar altă 

parte din aceiaşi jumătate sat să fie lui Ignat şi femei! 

sale Cernii, iar altă a treia parte din acecaşi jumătate de sat 

să fie lui Cojoc şi fratelui său Andreicăi lor şi copiilor lor şi 

nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepotilor lor şi la tot 

“ 1
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neamul lor ce li să va alege mai de aproape neruşeit nici o dă- 

năoară, în veci. Iar hotarul celei de mai sus zise jumătăţi de 

sat din Hăndreșşti între Bujor şi între Saca să fie tot hotarul 

jumătate, şi din alte pârţi pe vechiul hotar pe unde din veac 

a îmblat. Iar la aceasta este credinţa domniei noastre “mai sus 

scrise. Noi Petru Voevod şi credinţa prea iubiţilor fii ai domniei 

noastre ]liaş şi Stefan şi Costantin şi credinţa boiarilor noștri 

credinta dumisale Efrem Huru, credinţa dumisale Borcea dvor- 
nicul, credinţa dumisale Petru Crăca, credinţa sale Sturza 

şi dumnealui Moghilă, parcalabi de Hotin, credinţa dsale Hurul şi 

dumnialui Miron parcalabi de Neamţ, i credinţa dumisale Şandru 
Şi dumnialui Tămpa parcalabi de Novograd, credinţa dumisale Petru 
Vartic portarul Sucevii, credinţa dsale lurie spatar, credinţa dsale 
Dan vistiarnic, credinţa dsale Hrăhor postelnic, credinţa dsale 
Hamza, credința dumisale Pătraşco paharnic, credinţa, dsale Nea. 
gul stolnic, credința dsale Plaxa comis, şi credinţa tuturor boe- 
rilor noştri Moldoveneşti a mari si mici. Iar după a noastră vi- 
iață cine va fi domn ţării noastre, din copii noștri, san din al 
nostru neam, sau pe oricare altul Dzeu va alege să fie domn țării 
noastre a Moldovil acela să nu le strice a noastră danie şi în- 
tăritură, ci să le-o întărească şi împuternicească, căci că noi le-am 
dat şi le-am întărit ca unii ce singuri au cumpărat pe ai lor 
«drepţi bani. Iar spre mai mare tărie şi înputernicire ia tot ce 
s'a scris mai sus, poroncit-am înşine la al nostru boer Matiiaş 
logofătul să, scrie şi a noastră pecete să o lege la această carte 
a noastră. A scris Mihăilă Bora in Huşi la anul 7054 luna Mai 14. 

, Originalul pergament, pecete câzută; şnurul de matasă fraise ; lăţimea 0m.50, lungime 0m.66. Este o traducere a lui Gh. Evloghie dascal din 1730 Mart 24; pe plicul al 2-a stă scris: Hăndreştii ce să chiamă tocani zis şi Guşiţei. 

CĂXXVI. Fără velealt. (cătră 7190) Milostive şi luminate. 
domne, să hii mila mării tal(e) săn(ă)tos. vinitau Margine &ocan 
cu cinstit carte mării dumitale la noi. săi socotim ocina. de la Bu- 
JOr den sălişie  tocăneştilor. care să răspuude la _urece..Hăn- 
dreştii. deci au strănsu oameni buni răzeşi. şi megiaşi.. împregu- raşi şi iam rugat; şi rugătorului mării tale egumenului de la Să- lişteni de lem cătat şi diresele acolo la loc. des pe cum au spus deresăle lem măsurat locul şam aflat parte lui Margine 30 pămâa- tori Şi pământu de 30 de paşi şam măsurat măria, ta cu wameni buni cu Izbașe Banul şi Zon Ghibanul şi Andreiu sin Costanti-



— 163 — 

nescu fate lui Lupaşco şi Toader Poruskie şi Costantin SŞotropa 

ot cocăneşti. acâsta, facem ştire mării tale &a hi mila mării tale. 

+ Banul, + lon Ghibanu!, + Lupaşeo, f Andrein, + 'Toder 

Poruschie, + Costantin Şotropa, robii mării tale Gliginco să To- 

hilat, az Ghedeon ermonah iscal. 

CXXVII. Zaşi 7199 (1691) Mari 5. + Vw ' Costantin Voevoda. 

bojiu mistiiu gspdra zemli Moldavscoi. facem ştre domniia mia. cu 

acastâ | carte a Domniei miali pentru gumtaate,de sat de Hân- 

Areşti. ce li sau pus nume mai pe urmă &ocanii | ce sint în ţi- 

nutul Falciiului. între Bujor şi între Saca. fiind ;aca gumtaate 

de sat driaptă | ocină lui Ion fiăorul Portărescului şi surorii sale. 

-Gahii. şi lui lon ginerel(e) Zbârnei şi famei sali Dochiţăi. ! fata 

Zbăraei. nepoți Portărescului. strenepoţi Stanăului şi Muşei. şi 

a lui Margine fi&or Florii. | cocan. nepotul lui Ignat şi a Cerna. 

şa lui Costantin Şotropa şa fraților săi nepoți lui Cojoc. | împâr- 

ţinduo a&a gumtaate de sat în trei părţi. pe trei bătrâni. anume 

Stantul. şi Ignat. | şi Cojoc cu fratesău Andreica. pre urice co 

au avut ei de la Pătru Voaă de cumpărături ceau cumpărat 

] moşii lor. Stanciul şi Ignat şi Cojoc cu fratesău Andreică de 

la Trif Berescul. şi de la fraatesău Ion Onti | şi de la Precop fi- 

or Berescului. şi de la săminţiia lor Drăguş. şi de la sora lor 

Drăguşa toți nepoți || lui Necoară Romănescul. din uric ce au a- 

xut ei de la Stefan Vodă de întăritură. pe cumpărături cau 

cumpărat ata &umtaate de satu de Hondreşti. ce s chiamă 

acmu &ocanii. de la Ion Sacşa şi. de la nepotul lui Ovej| şi de 

la sora lor Cărstina. deci Ion fitorul Portărescului. şi sora lui 

“Gahie. şi Lon ginerili Zbărnei. şi cu || fămeaia sa Dochiţa. fata 

Zbărnei. nepoți Portărescului. strănepoți Stanciului şi Muşei şi 

cu || Margine ficor Piorei &ocan. nepotul lui Ignat şi a Cernei. 

sau sculat ei de a lor bună voe. de || nime siliţi nici asupriti- 

şi şau scos părțile lor. la vănzare cât li sau vinit dintraca gum- 

taate | de sat de Handreşti ces chiam acum &ocanii. doaw părti. 

jar a treia parte bătrănul lui Cojoc. au | rămas nevândut. şau 

întrebat ei pre toți frații şi răzeaşii lor. şi nime nau vrut să 

dea bani pe :aciali. | părţi de ocini. deci Domniia mia văzînd că 

nu vine nime din râzeaşii lor sau din, fraţii lor să cumpere a- 

ciali | părţi de -ocini, fâcutuliam domniia mia plata după voe lor 

deplin precum sau socotit preţul | aceli părţi de ocină şi niau 

„datu ei şi -uricul de la Petru Vodă şi dela Stefan Vodă pre 

mănule | domniei miali. şi domniia mia încă am facut a-
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castă, adevărată carte. a domniei miale. la mănule lui Costantin 
Şotropa, şi fraţilor săi, nepoţii lui Cojoc, ca săş ţie ei acea a 
treia parte din gumtaate | de sat din Hăndrești partea moșului 
lor lui Cojoc. să le hie driaptă ocin. şi moşie în viaci şi fisorilor 

! şi nepoților. cu tot vinitul. şi altu nime să naibă a să ame 
teca peste acastă adevărată carte. ! a domniei miale. 

u las It 7199 Mart 5. 
Vasilie Niagul uricar. | 
Pecete mică în tuş Toş : f Iw KoneranTun ROROAA, EA. r. 3. MĂ. ar. +sput Cap de bou, stea, soare, lună, 

Ss 

CXXVIII. Zaşi 7274 (1706) luni 20.  Adeca noi Costantin $o- 
tropa. nepot lui Cojoc. din sat din tocan. ce sau chemat mai în- nainte Hăndreştii. şi Catrina, sora, lui Costantin Şotropa, şi Lupul ficorul Cozmei. nepot de frate lui Costantin Şotropei. și Costantin 
ficorul Aftiniei nepot de sor lui Costantiu Şotropei. şi Simina, fata Prohirei, nepoată de sor lui Costantin Şotropei, scriem şi 
mărturisim. cu acest zapis al nostru, cum noi de nime siliţi nici asupriţi. ce de a noastră bună Yoe. am vândut a noastra driaptă ocină şi moşie, măriei sale domnului nostru Antioh Costantin Voevod din sat din &ocani. ce sau chemat mai înainte Hăndre- şiii. ce săntu la ţinutul Fălciiului. intre Bujor. Şi între Saca. din gumătate de sat. din partea din sus a treia parte. care sântu treizăci şi şiapte de pămănturi. un bătrân întreg :ce să chiamă bătrânut lui Cojoc. şi pământul câte de treizăci de pași. acastă parte de ocină. w am vândut mării sale drept treizăci şi cinci lei bătuţi. şi niau dat măriia sa toţi banii deplin întru mânule noastre. şi acastă parte de ocină iaste. cu săleşte. şi cu loc de arat. şi cu fănaţ, şi dintrapă, din tot locul cu tot vinitul. cât să va aleagă. pe acel bătrân, deci să fie măriilor sale şi cuconilor. şi nepoților şi strănepoţilor. şi a toată săminţiia măriilor sale, driaptă. ocină şi moşie. în veaci şi am dat mării sale şi o carte ce am avuto făcută de la cinstit răpousat părintele mării sale Costan- tin Vodx. car'k niau fost dat la mănule noastre. căndu an cum- părat măriia sa. răpousatul Costantin Vodă aciale doax părți tot dintracastă gumătate de sat. căndu sau măsurat satul. cark scrie pre acestu bătrân. din gumătate -de sat, a triia. parte. şi la acastă toemală şi vânzare. fostau dumnealor . boiarii cei mari. şi alţi boiari de curte. carii mui gos au iscălit, şi noi pentru credinţa. niam pus deagetele sâ s ştie. ! 

u las vleat 7214 Iuni 20 ni,



+ Costantin Şotropa, i Catrina, + Lupul sin Cozmei, + Cos- 

tantin sn Aftinie, ţ Simina fata Prohirei, Iordachi Ruset vel 

vornic, Ilie Cantacuzin vel vist., Ştefan Luca vtori vist., Iordachi 
Cantacuzin vel vornic iscal, az Vasilie Rugină vornie iscal, az 

Vasilie Burhi vornic, Bută vornic, Stroescul căpitan iscal, az 
Vasilie Perjul iscal, Costantin Silion, 3 spatar iscal, Apostolescul 

vel căp. iscal. 

tâmplatumam eu Savin uricariul şi am scris zapisul Beldi- 

man cămăraş din porunca lui sspdua cumnatumeu liam dat ba- 

nii deplin 25 lei. Beldiman cămăraş. 
Pai 

j) HWedeşti 

  

CXXIX. Suceava 6997 (1489) Ghenar 16. t Macri Beto 

ati Gredgan BoeRoAa. renapt Seman Moaqatckon. BHaMEHH'TO UHHHA 

HCHAM AHCTOAM HâlIHAI. BZCAM TO Hal OY3pHT. Han ere WToyuu, 

SCAUN. WWĂE NPÎHACUIA NPAA, HAM. H D9AA OVeHAL HauiHalti 

Moagatekuani, | Botape nau caoyru. Aasa n para ere Alu 

Xoipa cuge Heana iomast. n narmennun Hx Guma n Bparh ere 

Hean. îi ceerpa uk Magie, cae Toaarpa Vtomaa'E. no x A0- 

BpOH ECAU HEKIIAI  HENOHOVĂEEHA  âniiripu | caoganii, n npoaaan 

ego npagoto wrumoy (n Akanu)na. n nenpnenaia. Acaa nX. H- 

Bana Apounua. IiTo HMaA OH. WWP AEAA Haulero, 407 A acăant- 

Apă EOEBOAH. M9A0BHHA ce49 WT Deci, ucr WT NO4£. Tă (npe aa) 

cass || namemoy. Minxoya Vokan. 34 Hi 8447 TATapeRHX. bi 9Yca 

magute caoyra tau Aluxoța Vokan. Ta BanaaTHa ochi TOTH NH- 

wkan ui. Baacr oy păun Aasa. un Bpars ere. MuySa n name 

aukom nk Guam. n agarSlero aan, n cecrpu nX Wzpiu. 

NPAA HAM. H NpAg, HALE EOrăpe. HHO Mi EHA'ERUIE HX AORpOH 

BOAH. H TORMEK H NOAHSIO BAN4aTĂ. 4 AH H WT Hâc Ec Adi 

u norepzanan ca8su na || weai8. MuySa "okan. Toro noacenHoy 

AT ctao (PEAeljiu. WAcT WT M04E, AA ECT EMO WP Hac OVpHk, 

W ca Bacet ACXoAtwa. em$ n akTua ro n oyiSuaToai îi npr&- 

SyH3uarom tre, H apus || pron sro. n Bacea$ poaS ro. KTo 

cl em8 H3BEDET HANBAHXHIH HENOpSUIEHO, HHKOAHXE Id ghia 

XOTAp TON DOAORHHH Mac (Ad ECT 10 cBOHMH CTagHau Xo'Tapn). 

A ma me cer e'kpa | natuero. reaga Biuienncanaro an Gredana
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RotgoAl. H B'kpa np'kEz3ArRAtiin cuwE, reaBaau. Sarăsnapa n 

Boraana Eanaqa. n 'kpa Botap Hauiny. E'kpa nana (3Btapa?) t'bpa 

nana Har. a'kpa uana |] ASma. e'kpa nana Taurtpa. B'bpa nana 

Apareuia ABophuka. B'kpa nana Xpzatana. e'kpa nana Lama X$2 

Ana. Bkpa nana Aakgora. Bkpa nana INledsai napraaază Xo- 

munckoro, e'kpa |] nana Mukor'k. n nana P'hkugema napkadeni WwT 

Hrkauua. erkpa nana Anapenna Vopropogckoro, g'kpa nana Î poa 

Hapkanaza GOprenekoro. B'kpa mâna Iposa napkaaaga Hoorpaa | 

_ckoro. Bkpa nana BannnS cnzrap'k. e'kpa nana. Roaaspă auer'kp- 

uta, ekpa nana Epeatia nocreanua. p'kpa nana uapenka vaul- 

Haka, B'kpa nana Ilanapa komnca, n r'bpa Secu gorap [| nau 
MOAAAECEUĂ BEAHEUK Hi AMdduk, 4 No HAultAl IBROTh, KTO BSALT 

TCNAPZ Halen BEMAu OT AFETEI Hair. Han WT HAulero. poAs. 
HAN AK BRSAKOTO EA H3Repei. FCDAGEA EH. nauuen Bem, 

dMoapageeui, Tor Bu ES HinopSIuHA. taiere Adana. n NoT- 
&pziatiia dans 648 Srapzana. un Srpknua. BanSe cca, tal 

Sprkinan n norapaanai, a cro mpâRsro caSa8. n 34 10 WH 

coRH. || RSma na cgou npaziu nuwkau. a ta Boature kpknwcr n 
IOTEpAMA Lie. "PoMS BzecmS  BnitenucatiomS, Bea'kan secatu. nă- 

wtatS BrkpuoaiS nan$ TaSr8as aoroăber$. uucaru un Hanu | utuaT 

uputbcuma keeaev ancrovy bauiemov. mea Toaatp 8 Cwuant, 

Bzakro ++Suu3 aicua re, Si. 

Traducere 

Din mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod Domn Țării 
Moldavisi, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor 
cui pre dânsa vor căta, sau lui cetindu-i-se o va auzi, adică 
au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noştri Mol- 
doveneşti boiari, ale noastre slugi Lazea şi fratele său Mihul fiii 
lui Ivan Ciumală şi verii lor Sima şi fratele său Ivan şi sora 
lor Măria, fiii lui Toader Ciumală, de a lor bună voe de nimeni 
siliţi nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă ocină și moşie şi 
din diresele moşului lor Ivan Drocici, ce le-a avut el de la bunul 
nostru de la Alexendru Voevod, jumătate de sat din Fedeşti, 
parte din câmp, aceia (au văndut) slugii noastre lui Mihul Ciocan 
drept 50 zloți tătarăşti ; şi s'a sculat sluga noastră Mihul Cio-
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can, de-a plătit toţi acei bani 50 zloți în mânule Lazei şi fra- 

telui său Mihul şi verilor săi Simei şi fratelui sau Ivan şi suro- 

rei lor Mariei înaintea noastră, şi înaintea a lor noştri boiari. 

Deci noi văzând a lor de bună voe şi toemală şi deplină plată 

iar noi şi de la noi înşine am dat şi am întărit slugii noastre 

'ui Mihul Ciocan acea jumătate din satul Fedeşti partea din 

câmp să fie lui şi de la noi uric şi cu toate veniturile lui şi 

nepoților şi sirănepotţilor lui şi văstrănepoţilor lui şi la tot nea- 

mul lui ce i se va alege mai de aproape neruşeit nici 0 dănă-. 

oară în veci. Iar hotarul acelei jumătăţi de sat să fie pe ale sale 

vechi hotare, lar la aceasta, este credinţa a noastrei Domnii de mai 

sus scrisă Noi Stefan Voevod şi credinta preaiubiţilor fii ai Dom- 

piei mele Alexandru şi Bogdan Vlad, şi credinţa boerilor noştri 

credinţa dumisale Zbiarea, credinţa dsale Neag, credinţa dsale 

Duma, credinţa dumisale Gangur, cr. dum. Dragoş vornic, cred. 

dam. Hraman, er. dum. laţco Hudici, cr. dum. Dăjbog, cr. dum» 

Steful parealab de Hotin, cr. dum. Micotă şi dumnialui Reateş 

parcalab de Neamţ, cr. dum. Andreica Ciortorovschi, cr. dum. 

Groza parealab de Orhei, cr. dum. Secară parcalab de Novograd, 

cr. dum, Clânzu spatar, cr. dum. Boldur visternic, cr. dum. E- 

remia postelnic, cr. dum. Andreica ceaşnic, cr. dum. Şandru co- 

mis, şi credinţa tuturor poerilor noştri Moldoveneşti a mari şi 

a, mici. iar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre 

din copiii noştri sau din al nostru neam sau pe ori care Dzeu 

îl va alege să fie domn țări noastre a Moldovei acela să nu 

le strice a noastră daanie şi întărire, ci să-i întărească şi îm- 

puternicească, căci că şi noi i-am întărit şi împuternicit pentru 

a lui dreaptă slujbă şi pentru aceia că el singur a cumpărat pe 

ai săi drepți bani. lar spre mai mare tărie şi împuternicire a 

tot ce sa scris mai sus poroncit-am la al nostru credincios pan 

Păutul logofătul să scrie şi a noastră pecete să lege de această 

carte o noastră; a scris Toader în Suceava la anul 6997 luna 

Ghenar 16. 

Notă. Originalul pergament, pecetea căzută. Se află în proprietatea 

răzeşuiui Obreja din satul Țifu, Fălciu, de la care Vam copiat în vara â- 

nului 1909.
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K) Vultureni 

CXXX. 7770 (1601) Oct. 27.$ Mae. ev. Aorun. ckpuv LH Mzg- 
TVBHCACKYV. „AHCVA NpE Atttit. KY UECTV Banc, dă Av, | KV au 
eziAvr. naprk amk Ac cun. aut car anii Enarwp'kun, Kam 
ca Ba dA'kuje. Ac MpecTE TOP. | XOTApVA. AHH KRAUVe UIH AH 
NZAYD. UIH AhH BATA cârvASn. Wu W Eu aka. rara, ui 
KV CZUATVDH, LH KV MOM, UI KV SHHEL. UIH EV BAAb A£ 109. 
UIH KV TOP BeHH'TVA. BAT ca BA a4ky. Uli Wa EZHAvT ba 
TVAVH. A ACâ3zu Ii A, AE | Taatpu. map (un araS Aa) rw un 
W MEprZ At dau. un aq Baavez Ac Bv Bor E | acu, 
CHANT, HHU. HEBOHT. HU „Arlpecvpar, KV ca due Avaninavu. 
monuie pu B'bu, ne | &(A)arar. un nuopuaop  AVMHUpavii un 
HENOLIA9p. tii un, cz tă a4kuu anii | Avmnieavu. un HHA, 
AHH WaHHiH. min, ca nauta. 4 „AHTop(us), kau as aa MITpE- 
SAT, "TOU, WERE Me, KaHAY Wa B2HAVT. Wu NENTpV Mau Mag, 
KPRAHHIUE. av docrn aă rox | akaa HocTpa mMzpTrvpie. Îugeacu: 
AHH car Ann  Ebarvpri. ui Kaaanoa. wram, | un puwon, 
wraa. un Tpuăau wram. wi ago, wram. un Mnysua. 

| ru mu Tzana wram. mu NBHTPY RPEAHNUA. HE dai ui nve 
AENETEA(€) | „pu 4ck | e neuen, cac wie. 

BZAT Fâpi OK. K3 AHE, 
iti şeşe puneri de deget. 

    

]) Skei:a şi Dăneştii 

CXXĂXI. Fără veleat. + Bannc wu AzpTvgie. uv dakvr, Alzpie 
| Barunua. dara. avu. Eparuy. Ilergen, ac Illk'ku. kovatav, ezHAvT 

naprk ca. e | wunnz. e Illkdu ua aa A car | op Illrku. 
napr'&. maraunrcev, | Ilergeu avu Bpatuv Ac Illr'ku. we ce ga | 
d4'Ese. aatc apa napr'k aSu dv... lun a avu apam. aka 
av Bzavr Magie | Barnun avu Apear. avn Toaaep | ac uz- 
PE. AEDENTV ABA AE CAT Hi Her 'Ta4. Ap2. AK AE KăcA, ca AHBZ | „AU...A€ Papavp atopu Hakztopu. ea Hv | duza p napr'k 
avu, Bparuy. | aenannrrk avu Eapuoeckn. uzrak | un npevr.
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mon Toaatp. u Moagor. n Hiura. mn Ilprkanu Barax. | tun 

"Tekegua av ckpuc. 

Originalul scris pe un petec de hârtie ruptă în trei părţi. 

Pre Inalţate Doamne 

_ CXXXIL. 7827 Mari 15. Moşie Dănești de pe Eian din 

ţinut Fălciiului este din curmeziş 450 stânjăni din care 225 stân- 

jăni sănt a dumisale Bănesei Mariei Sturzoaei iar 225 stânjăni 

sănt a mei. moștenire de pe strămozul mieu Aga Strătulat, aşa, 

au urmat totdeauna stăpânire între noi cu dumneei băneasa 

şi tot aşa, sau şi împărţit de cătră dlor boerii ee au fost hotar- 

nici la faţa locului, adecâ la anul 1809 Iulie, dlui spatar Iancu 

Jora şi la anul 812 luni dumnlui vornicul Andronachi Donici, 

acum dumnlui ban Stefan Catargiu ginerele dumisale bănesei in- 

trâna stăpânitor pe moşiile Urlaţii şi acei 225 stânjăni din Dă- 

neşti, în putere dumisale vra a pune stăpânire și pe parte me 

din Dănești acei 225 stânjăni, dând locul de arină ce am avut 

pe aceşti stânjăni di lau arat lăcuitorii di pe moşie dumisale 

Urlaţii. Mă rog Inălţimei tale ca prin cercetare dumisale vel 10- 

gofat să mi să dea luminata carte cătră amlor diregătorii ca să 

mă împuternicească ami stăpâni parte me din Dăneşti acei 225 

stânjăni precum iam stăpănit şi pănă acum vreme de 140 de 

ani puindusă şi pietre despărţitoare părţii mele despre parte du- 

amisale banului şi arăturilor făcute de câtră lăcuitorii de pe mo- 

-şia dumisale Urlaţii in putere lor să fie poroncă a le lua eu şi 

a le sămâna. de vreme ce au arat fără de învoială locul acela 

care era pentru trebuinţa me, şi va fi spre pomenire. 

Pre plecată slugă, Toraachi Darie sărdar. 

In dos: Dta vel logofesă cercetezi şi după cuviinţă să pui 

Ja cale. No. 1645. 1821 Mart. 15. 

Suţu. 
Poe 

  

m) Olteneşti, Popeşti şi Buneşti 

CXXXIII. 7759 (7651) Iuli 4. + Adecă eu. Avrămia fâmta. lui 

-Gabăr. si cu fiiu meu, cu Iliiaga. scriem şi mărturisim | cu cest 

zapis al nostrv. cum noi de bună voia, noastră. de nime nevoiţ 

nice | asupriţi am văndut. a noastră. draptă weină. şi cumpără- 

tură. | un wc. de prisacă. dela sat de la, Olteneşti. ce este pre 

“Lohan. în ţi | nutul Fălciiului. cari loc nau fost noaw cumpără-
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tură. de la Dumitraşco şi de la Golăi. acestu loc lam vandut, 
noi, | dumisale. &upănului Caracaş. ce au fost jitniciariu. de- 
reptu. | doisprezeaci. galbeni bani buni. şi niau plătit dumnialui 
toţ deplin. acei bani. ce mai sus scriem. întru mânule noastre. 
din | naintea dumilorsale vorniciloru de la poarta mării sale, | 
lui Voda anume Bârsan. și Damaskin şi Pilipovskii şi Ilie 4 
rap. | şi Neculai şi Dumitraşco şi alţi boiari din curtia mării 
sale i lui Voda. şi pentru credinţă. șau pus toţ peceţile şi au 
iscălit. | şi eu Dumitraşco am scris să s ştie. 

u Ias vlt. 7159 Iuli 4. | 
petat Bârsan (1. p. 2 oi), az Damaskin vornic iscal, az Ilie 

dvornic iscal, Dumitraşco vornic iscal, az Niculai vornic iscal, 
az Vasilaşco dvornic iscal. ! 

CXXXIV. 7254 (7746) Mai 1. Fac ştire cu atastă scrisoart 
că aducândumi dum. Vasili Costachi biv vel pah. w carte a mării 
sali lui Vodă ca săi alegu părţile dumisale, de pin niște sale 
de pe Crasna, care alegândule i sau datu dmsale şi mărturii pi 
cătu i sau venitu părţile. dar tot întrace carte îm poroncește măriia, sa, cum car fi jăluitu dum. pah. arătând şi un zapis de 
la Avrămia femeia lui Gabăr cu fiul ei lliaş car fi cumparat a- 
cel locu de prisacă strămoșul dum. Caracaş jăcnicerul din satu 
din Olteneşti de pre Lohan, iar acelor vănzători încă le au fostit 
cumpărătur de la Dumitraşev şi de la Golăiu şi moşul dmsale 
pah. Vasile Costachi ce au fostu vornic mare. pe aceste zapise 
ce arată mai sus aflând acel loc de prisacă au pus şi dmn. stup! 
Şi prisăcarii dumisale au hultuit câţiva pomi împregurul prisăcii, 
iar acmu răzeși de Olteneşti anume Grigoraş Agărici vornic de 
poartă, şi lon armașul fratesău şi Stefan Căi(araş), văzând acel 
locu de prisacă că sau intemeet cu pomet, pune pricini că nu 
lucul acela cari lau cumparat jicnicerul Caracaş, încă arăta că de 
la acel loc de prisacă ar fi dejmauit pe Ghengioae, dar alți răzeși de acolo anume Miron şi Gligorie Oiteneşti. au dovedit; înainte 
noastră pe Gligoraş Agarici şi pe Ion fratesău şi pe Ştefan căl. 
precum Ghenghioae întracel locu de prisacă nau ţinut stupi ce au ţinut mai la vale şi de acolo iau luat dejmă, iar acel 
loc aşa lau apucatu din părinţii lor precum este boerescu, deci 
şi noi pre acastă dovadă ce sau doveditu înnainte noastră iam dat și noi atastă mărturie la mâna dum. pah, 

| let 7254 Mai 1. Negrea Oatul biv vel jicnicer.
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CXXXV. 7270 (1162) Ghen. 20. Adic. eu Simion Turbat mazit : 

datam adevărat scresor me întru cinstit; mâna dum. stola. Gheor- 

ghe Beldiman, precum să s ştie că pentru mult bin(e) ce miau 

facut dum. la trebuinţele) msl(e) iam dăruit şi ea dum. un loc de - 

prisac. în Buneşti pe Crasna la ţinut Fălciiului, care loc au fostu 

a lui lamande Grecului şi cu gudecat lam Iuat den mâna lui 

neavându moşie. acela loc lam dărnit dum. ca săi fii driaptă o- 

cină şi moşie. în veci stătătore, şi cuconilor dum. aşăsjdere iam - 

mai dăruit şi altu loc de prisac pe Lohan la Popeşti, şi acela 

incă sâi fie draptă moşie stătătoare pentru binil(i) ce miau fâcut 

heavându cu cei mulţămi dum. pentru penele ce miau făcut 

dumn. iam dăruit aceste locuri de prisăci. să aibă dumn. aş face 

şi ispisoc domnescu pe danselțe) şi căndu am făcut aciastă, seri- 

sore sau întâmplat şi alţi omeni carți) mai %os sau iscălit şi eu. 

pentru credinţă am iscălit. let. 7270 Ghen. 20. 

Simion Tarbatui. 

Eu Costantin Arhir(i) mazil ot Palciiu am fost faţ şi eu 

Gavrilaş Prosa am scris cu zisa lui Simion Turbatu. 

CXXXVL. 7271 (1763). + Vasile Costachi biv vei ban. adiverez - 

cu atastă scrisoark a me, precum de bună voia meam dat dania 

un loc de prisacă cu pomi cu locul ei cât cuprinde dum. Ale- 

xandru fiul dum. stoln. Ghiorghie Beldiman, cari locu de pri- 

sacâ este pe apa Lohanului în vale merilor; ot tănutul Fălciiu- 

lui, pe care locu de prisacă lau stapânit şi părintele mu tot cu 

paci fiindu de cumpârătur precum răspund scrisorile vechi ce: 

liam dat; şi acele, ce dară după scrisoar& me să aibă aş face 

şi întărituri gspdu. şi de acum săi rămâa moşia stătătoare în 

veci, să stăpâniască cu paci şi nime din fii sau niamul meu să 

nu să amestece. peste acastă dania ce am afierositu, ce săi 

rămăa veenică wcină, şi pentru mai adevărată credinţă am iscă- 

Jit şi alţi boeri san pus marturi | let 7271. 

Vasile Costachi ban. Iordachi Costachi pah., Manolachi;- 

Costachi vel logofăt.



n) Hoceni, Sişcani 

CXXXĂVII. 7824 Oci. Prin luminată cartea prea înălțat 

Domnului nostru Ioan Sandu Sturza Vosvod din curgător anul 

1824 Septembrie 29, fiind rânduiţi şi porunciţi. ca să cercetăm 

împresurare ce ar'fi pătimind moşiia /locenii ce să zice şi Şiş- 

canii de la ţănutul Fâlciiului, al dsale posfelazic Dumitruchi Bel. 

diman. de cătră megieşita moşie Fuiileştii de &os sau Micşinşteii, 

Drept aceasta în cuprinderea jalobii dumisale postelnic i a căr- 

“ţi de poruncă viind la faţa locului şi făcând ştire am adunat 

pe toţi răzeşii şi megieşii ce sănt în pricina acestui loc anume: 

Vasile Sava, Gheorghe Ambrino, Vasile Ambrino cu ai lor, ră- 

zăşii locului ce să numesc Futelejtii de gos, Iordachi Munteanu, 

Matei Idrisanul, Diiaconul Gheorghe Cheşchinul ot Crasna cu al 

lor, răzăşii locului cel numesc Futeleştii de sus. Leon Bosie, Ne- 

culai Radu, Vasile Radu cu ai lor răzăşii de Futeleştii de sus 

şi de jos, faţă fiind şi Andrei Ifrosie, Costandin Ochincă, Vasile 

“Cojan, Iordache Tângirică cu ai lor rămaşii răzăși în moşia Mic- 

şuneştii. Mai întăi după rânduială am .cerut, de la jâluitorul 
boer, ca să ne arăte la ce loc să cunoaşte împresurat; şi cu ce 

dovadă de scrisori. Infăţoşatau dlui un plan geometricesc râdi- 

cate toate moşiile dumisale încă din anii 1813 Mai 29 de ingineriul 

Mihail Tenedie medelnicer şi împreună cu amăndoao părţile um- 
blând toată, starea locului cu deamănuntul atât pe arătarea 
răzăşilor după urmarea stăpânirii cât şi după pretenţia întinsă. 

„din partea dlui postelnic cu jalobele de mai înainte şi cu această 
de acum am luat sama cu pătrundere cursului întâlnirii şi des- 
părţirii moşiilor una de câtre alta şi fiind întocmai precum în 
plan se arată lămurindune întru toate, pricina aşa să urmează: 

„căci gumătate de loc ce se numeşte Futileştii de sus să mărgi- 
gineşte cu capul cel despre apus în valea sau pârăul ce să nu” 
meşte Saca, Iar gumătate de loc ce să zice Futileştii de gos în- 
“uru despărţire ce şi astăzi să, păzeşte urmarea stăpânirii prin 
stâipiri. Şi viind din peatră în peatră pără în gura pârăului Saca, 
unde cade în vale. sămnu firescu care la hartă este însămnat 
cu No. 39. de acole Futileştii de sus, urmează cu stăpânirea 
mârginindusă în Saca. Iar Futileştii de gos cârnind la deal să 
mai lungesc cu câtva loc. pănă ce lovesc întru o bucată de loc. 

“din hotarul moşiei Hoceni a dsale postelnic, ce să zice Curiecii. 
Pentru această întindere a Fatileştilor de gos au cerut în- 

-dreptare dlui a rămâne deopotrivă cu futileştii de sus şi că
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colţul Hocenilor este in gura văii Săcii, unde cade în vale la, 

firescu sămn, şi apoi pe Saca în sus după stăpânirea ce să ur- 

mează de cătră, Futileştii de sus şi de cătră toate celelante mo- 

şii cum spre dovadă scosau de au arătat aceste scrisori: 7005 

Mart 15 suret de pe ispisoc vechi pe sărbie. de la Stefan - Voi- 

vod tâlmâcit. de polcovnic Toader Debrig la anii 1806 Iulie 4. 

întăritor lui Mihăilă Cuapeici. pre a sa dreaptă ocină şi împărțală 

un sat, pe Larga unde au fost Stan Coloban, care lau avut el 

împărțit, cu nepoţii lui de frate, cu Mihăilă şi cu Vlad aşa scri- 

in că hotarul acestui numit sat Hocenii să începe din Larga. 

din căraria ce vine din satul Ouchileştii, ce să numeşte Grume- 

zâşiii. de la un isvor de pe costişă, însemnat la hartă cu No. 

15. apoi în gos pe deamăndoao părțile Lărgii, pănă la fântâna 

Mogăi (No. 18.) apoi să întoarce spre răsărit tot pe drumul lui 

Cocârţală pănă la gura văii Săcii, unde cade în Elan (No. 29). 

apoi matca văii Săcii iproci. la No. 18, însămnat la hartă, zic 

răzăşii de Futileştii de gos. că stau Hocenii, unde sar numi fân- 

tâna Mogăi, un budăi de cea parte de Larga şi că drumul lui 

Cocârţală, sar numi acela, ce este însămnal de acole cu No. 

21. că cei de acole în gos este osăbit hotar de moşie Curiecii. 

Din impotrivă dlui postelnic au arătat, că mergi cu stăpânirea 

i &os încă câtva. loc, pe de cea parte de Larga cu nume de 

Sişcani, şi pe de ceastaş parte, de şi cu nume de Curieci pre- 

cum să va vedea însămnat la hărtă, dar este loc din Hoceni, 

păr la drumul ce şi acum îşi are urmarea sa întru despărţire, 

de cătră hotarăle megieşite, care şacesta să va vedea însăm- 

nat la hartă de cătră inginer, tot cu No. 21. Şi pe acest drum 

ispisocul domnului Ştefan Voivod îl numeşte . drumul lui Cocâr- 

ţală, care cuprinde în sineşi locul din Hoceni, ce în urmă au 

luat numire de Curieci. di pi un Crâciun Curiace răzăş de Ho- 

ceni și de Şişcani, care Şişcani uu este allă, de cât o gumă- 

fate din trupul Hocenilor, ce iarăşi după vreme sau porectit 

de pe numele unuia din răzăşi, şi că gumălățirea eşilă din 

Hoceni, în urmă au Iuut numire de Şişcani. Au făcut dlui do- 

vadă întăi că Hocenii sau despărţit în doao, după însuşi glăsui: 

rea acestui ispisce a domnului Ştefan Voivod, carele după ce 

înconjoară locul în sămne. şi vine de inchse prin-sămne de unde 

au inceput dintăi zice aşa: sau despărţit şi la cărarea în £os, iară. 

matca Lărgii pe deamândoao părțile să fie lui Mihăilă Cupeiei, 

cu tot venitul. iar de la cărare în sus să fie nepoților lui de 

fraţi, lui Mihăilă şi lui Vlad, pe de amândoao părţile mâtcei cu
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“tot venitul. iproci. Al doilea 7054 Maiu 8. suret di pi ispisoc 

sărbăscu, a domnului Pătru Vosvod, tâlmâcit de Axentie urica- 

- tul. prin carele arată, că, înaintea domniei sale viind Fătul 14- 

tarul, şi cu surorile lui Anghelina şi Titiiana, feciorii lui Mihăilă 

Cupciă, şi au vândut a sa ocină şi moşie din dreasă de impăr- 

“ţală părinţilor de la tatăl domniei sale Stefan Voevod. un 

“sat pe Larga anume Hocenii unde au fost Stan Coloban, acela 

- au văndut lui Paşco Răzlog, şi lui. Marco şi lui Petru Bereş. 

_ şi întârindusă stâpânirea. iarăşi zice cu această în gos cuvântare: 

«Insă, să le fie acest sat de pre Larga, anume Hocenii, 

- unde au fost Stan Coloban, în doao părţi. jumătate să fie a 

lui Paşco Răzlog săngur. iar celaltă jumătate, dintracela sat să 

- fie a lui Marco și lui Petru Bereş în vecii, lar hotărul acelui 

- sat Hocenii să fie despre toate părţile pe unde an umblat din 

" vechi.“ 

| 3-lea, 7150 Iulie 10. Suret de pe ispisoc vechi pe târ- 

bie de la Vasile Voevod tălmăcit de Azxiniie Uricarul la anii 

7227 Septembrie 4, cum şi de polcovnic Pavel la anii 1806 A- 

pril 16. cu această în jos cuprindere: „precum de față inaintea 
- domniei sale sau tras la judecată, Ioan și alţi răzăşi ai lui din 

. satul Hoceni cu Sânpetru şi cu Sava şi cu Dumitru şi cu Năilă 

: şi cu alţi oameni ui lor din Şişcani. pentru o bucată de loc din 
: notarul satului Hocenilor, precum au arătat şi ispisoc de baştină 

- de la bătrânul Ştefan Voevod. Jar Sănpetru cu oamenii săi 
aşa au râspuns că acea bucată de loc este din hotarul satului 

lor Şişcani.“ 
Deci domnia sa judecândui pre dânşii şi cercetândule is- 

pisoacele leau făcut; carte la Dumitraşco Oţâl din Oţăleni ca cu 

oameni buni, să cerceteze şi să aleagă tot hotarul acelui sat & 

„Hocenilor în sămne după acel uric ce lau arătat Ion de la bă. 

trânu) Stefan Voevod, după care arătânduse cercetarea rândui- 

tului şi poftorindusă toată cuvântarea sămnelor de la ispisocul 

domnului :tefan Voevod. i dă rămas pe SânPetru cu oamenii 

săi din Şişcani. lar Ioan şi cu răzăşii săi săaibă a stăpâni satul 

Hocenii în sămnile arătate. Dintru aceste vechi ispisoace sau fă- 
cut vederută dovadă precum şi la judecăţile de mai înainte, ce 

„au avut dlui postelnic, sau cunoscut, că /loceni: şi Şişcanii, 

au fost un Trup de moşie mumindusă tol FHocenii, şi după vreme 
; locul dispărţit prin sămnele ispisocului domrului Stefan Voivod, 
pazăşte aceiaşi veche numire a Hocenilor, iar jumătățarea rămasă 

- den afaru sămnelor acelui ispisoc. au dobândit numire de Şi3-
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cani, care Şişcani fiindcă şi pără astăzi pe de cea parte de 

cătră apus să întinde în lungime cu neprihănită stăpânire până, 

drept colţul Curiecilor acel din şos. iar nu stau drept colţul Cu- 

viecilor acei din sus la No. 18. Adusau de faţă, şi din bătrânii 

locuitori pe Sandul Buzincul, Alexandrul Buzincul şi căpitanul 

“Gheorghe Marta, mai vechi stăpânitori ai Şișcanilor fiindcă dlui 

postelnic acum de curând au întrupat întru a sa stăpânire tot 

locul Şişcanilor şi li sau făcut întrebare faţă fiind şi râzâşii Fu- 

tileştilor de gos păr unde merg Şişcani cu stăpânirea şi tot așa 

niau arătat că pâră drept coliul Curiecilor acel din %os, la, care 

și însuşi răzăşii de Futileşti nau putut tăpădui că nau această 

ştiinţă. că tot pănă acolo să stăpâne şi mai înainte de răzăşii 

de Sişcani, şi acum să stăpâneşte de cătră dlni postelnic Beldi- 

man, de când au întrat întru a dsale deplină stăpânire. Deci 

dacă jumătăţarea Hocenilor ace cu nume de Şişcani, au urmat 

şi stă cu neprihânită stăpânire pănă la acel loc. apoi îndoire nu 

rămâne, că şi cealaltă jomătăţire nu poate rămănea, mai scurtă. 

Dar dlui postelnic spre a rădica tot prepusul cum că Curiecii 

nu este osăbit trup de moşie, ce Crăciun Curiac au fost răzăş 

părtaş în Hoceni şi în Şişcani de pe care au rămas numirea lo- 

cului. înfăţoşatau aceste vechi dovezi. | 

7146 lanuar 25. suret di pi ispisocul vechi pe sârbie a 

Domnului Vasilie Voivod tălmăcit de polcovnic Puvăl Debri€ la 

anii 1806 lulie 10. prin care intăreşte lui Afierăufă  Coşăscul 

şi traţilor lvi și fiului lui Dumitrie i fetei lui Ioana, strănepot a Iicăi 

şa Gâtii şi verilor primari a lor' dreaptă ocină şi moşie din a 

treia parte de sat de Şişcanii cei pre Larga gumătate din urmă 

de baştină de la Petru Vodă, şi iarăşi dă şi întăreşte slugii sale 

ui Mierăuţă Coşăscul. altă gomătate din a treia parte dintru 

acel sat Şişcanii ce au cumpărat el osăbit de alţi fraţi şi nea- 

muri ai lui de la, Meleștean feciorul Anghelinei Frijoae nepotul 

lui Crăciun Curiace. Cu această cuvântare se face dovadă că Cu- 

siace au fost răzăş părtaş în Şişcani. 

Aşijderea 7194 Octombrie 30 ispisoc de la Costandin Voe- 

od întăritor lui Grigoriţă din Guzari şi femei sali Sămini pe 

an zapis de la Avramia fata Tudosiei fimeia lui Toader nepoata 

popii lui Fenie din Sămineşti, care au văndut a lor ocină şi ma- 

şie ce este la ţinutul Făldiiului, din sat din Hoceni. — Aşijderea 

zapis de la Chirilă feciorul ii Tudosie nepot popii lui Fenie, şi 

„de la femeia lui Aniţa precum au văndut dreaptă ocină -şi mo- 

gie ce au avut iarăşi în sat Hosenii, a triia parte de sat din
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partea 'Tudosiei. Aşșijderea, zapis de la Arsenie şi de la femeia 

lui Aftinia fata lui Fenie. precum au vândut dreaptă ocină și 

moşie de la Hoceni; a treia parte de sat.—Aşijderea zapis dela 

Istratie, şi de la femeia lui Nastasie, precum au vândut a lor 

dreaptă ocină şi moşie din sat din Hoceni partea lui Penie a 

treia parte din tot locul.—Aşijderea zapis de la Urâta preu- 

teasa popi lui-Gavrilaş feciorul Todosiei precum au vândut a 

lor dreaptă ocină şi moşie din sat din Hoceni, dintrun bătrân 

a treia parte. Acest Fenie sau popa Fenie. şi cu preuteasa lui 

Alexandra, cu toţi acei de mai sus arătaţi urmaşi ai lui. să vor 

vedea, la spiţa ce să alcătueşte din scrisoare că sânt curgători 

din Anghelina Frijoae fata lui Crăciun Curiace. adecă să face 

dovadă, câ acesteaşi nsamuri răspunzândusă părtaşi şi în Ho- 

ceni să văd eşiţi în vânzări, şi că după porecla lui Curiaci au 

rămas cu numirea locului. Şi încă tot acești curgători din aces: 

teaşi neamuri mai adaug a vinde şi cu nume de Curiaci, care 

trec iarăşi în cumpărături și răscumpărături la răposatul boer 

vornic Gheorghe Beldiman părintele dsale postelnic, la care a: 
ducânduse toate scrisorile vânzătorilor acum să văd dezvălile 

Jeliurime de chipuri şi vicleşuguri răzăşăşii, vânduți câte în 

doă şi trei locuri. Unile şi aceleaşi neamuri, unul și acelaş loc 

cu numiri schimbate, precum şi aceşti curgători din Crăciun Cu- 
riac, vânduți întro parte cu nume de Şişcani, întralta cu nume 
de Hoceni. şi în sfârşit; poreclind locul, mai vând şi cu nume de 
Curiezii, care aducândusă la părintele dsale postelnic. acum 
să văd că şau cumpărat câte doao şi trei rânduri drept lucrul său. 

Şi aşa eşind dintru toată îndoiala că acest loc numit Cu: 
riecii nu este osăbit hotar de moşie. arătăm că nici fântâna 

Mogăi uu poate fi acel budăi de la No. 18, nici drumul lui Co- 
cârţală acel pe din sus de Curiecii, întăi, că fântâna după glă 
suirea ispisocului domnului Stefan Voevod, să, cere a fi de ceas- 
tăşi parte de pârău despre răsărit, nepomenind întru glăsuirea 
sa la întoarcerea că au trecut pârăul. 

Al doilea pentru drumul acesta. nici poate a să numi 
drum. nici că au fost. nici că poate. neertănd starea locului. 
ce aiasta este o carare ce abate din drumul Hocenilor acel de 
pe vale la deal, pe care anevoe este şi cu dişertul a să, sui 
chiar. lar acel pe din gos drum ce cuprinde în sine locul nu” 
mit Curiecii mergând lam aflat în dreapta sa, fiinţă, ceş păzeşte 
Şacum urmarea sa, şi de hotar despre megieşitele moşii, lângă 
care drum în mall. pârăului de aiasta parte despre răsărit. sau
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afiat şi acum faţă o fântână, potrivită întru toată cuvântarea is- 

pisocului cu fântâna Mogâi şi cu drumul lui Cocârţală, în drep- 

tul căreia fântâni lângă drum este faţă şi o peatră vechi ho- 

tar. La aiastă fântână şi drum de lângă aiastă piatră, au ce- 

rut dmelui postelnic. deai să statornici colţul Hocenilor şi a Şiş- 

canilor. dar aici iarăşi arătăm. că urmează nu puţină neînvoire, 

între dlui postelnic şi între dumneii Safta Costache soţia săvăr- 

şitului boer Yoderaşco Costache stăpâna, locului numit Talaba i 

o hliză din capul moșiei Bălăneştii ce să alăturează pin capul 

Hocenilor, care Balăneştii sunt iarăşi a dsale postelnic afară de 

această hliză a numitei cucoane 'si afară de o altă alăturată 

hliză. a Bădroseştilor. cum să vor vedea -a hartă. | 

Pricina între dmelui postelnic şi între numită cucoană este 

întăi pentru un mal de iaz &au arătat dlui postelnic că sar fi 

Juat de câtră stolnic Toma Luca cel mai dinnainte stăpăn al 

'Talabii prin învoială cu răzăşii de Şişcani. care învoială amelui nu 

o poate cunoaşte de bună fiindcă răzășii de Şişcani cu ră credinţă 

stăpâne atunci locuri trecute în vânzări. şi nu putea da lucrul 

străin, la care faţă fiind. dintru acei ce purta numire de razăşi. 

şi ei au arătat că au ştiinţă. de ace invoială. Al doilea. pen- 

tru un clin de loc ce să face între. drumul acesta numit a lui 

Cocarţală. şi între un drumuşor ce să abate dintru acesta în 

ârumu! Hocenilor. adecă dumneii cu hliza. din Balăneşti să întinde 

de la un loc. şi cuprinde cu stăpânirea acel clia dintre drumuri, 

iară dmelui postelnic cere acest drum, care întru adevăr îşi are 

şi acum dreapta să umblare pe deamândoao părţile de pârău. 

şi ca un pravăi, despărțitor şi inoşiilor acestor despre răsărit. 

pentru care făcândusă ştiut dmelui să vie sau să trimiţă vechil cu 

scrisorile ca să se facă cercetare şi îndreptare. dumneii au răs- 

puns că scrisorile îi sânt la cumnatul dsale Ioan Costachi. ca- 

ele fiindcă acum se află în starostia Putnii aa rămas ca mai 

pe urmă a să căuta, această pricină. Jar noi am urmat a merge 

pe acest drum despărțitor hotarălor pără în capul moşiei Bălă- 

neşti şi Micşuneştii, aici iarăşi am aflat piatră hotar vechi pre- 

cum să va vedea la hartă. în marginea acestui drum. Pe lângă 

care au mai adaus şi altă dovadă dmlui postelnic. între cumpără” 

turile ce are din Micşuneştii au arătat un zapis vechi din anii 

7199 Noembre 25. încredinţat şi în divanul gospod. de 'Tudu- 

sie Dubău vel logofăt, Lupu Bogdan hatman, şi toți ceilalţi ve- 

prin care Vasilie fi- 
liti si alti -boeri din vremea acelă marturi. 

cor lui Tudosie Timotin a vândut a sa ocină şi moşie gumâtate 

12
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de bătrân din sat din Micşuneştii ce să hotărăşte cu locul 
Şişcanilor la ţănutul Fălciului. w au vândut lui Mihăilă logof, al 
treilea, după care cuvântare a zapisului să face vederată dovadă 
a drumului lui Cocârţală, cum şi întîlnirea şi despărţirea moșiilor, 

acestora una de cătră alta pe stâlpirile ce să află. nefiind încă 
atuncea numil locul de Curiecii. pentru care Curiecii pre larg 
sau arătat. că şi din szrisoare sau cunoscut locul de Hoceni şi 
că au fost în pricini de împresurări cu Hoceni, precum pre larg 
să arată la ispisocul domnului Vasilie Voevod. acel din leat, 7150 
Iulie 10. aşa dar sau urmat a merge pe acest drum ceşi păză- 
şte urmarea stăpânirei de cătră Micşuneştii, pănă la altă piatră 
hotar ce sau găsit iarăşi în marginea acestui drum. colţul a nu- 
mitului loc Curieţii la care astăzi să găsăscu suiţi cu stăpâni- 
rea Futeleştii de jos. împedecând glăsuirea scrisorilor. iar noi 
am urmat tot pe acest drum păr la gura văii Săcii unde cade 
în Elan (insămnat la harta cu No. 39). sămnu firescu de unde 
urmează neinvoire cu răzâşii Fuiileştilor de gos precum sau â- 
rătat la început, căci gumătăţirea, locului Futileştii de sus să 
mărginescu în Saca. iar îngumătăţirea, locului Futileştii de gos 
din gura Săcii apucând pe Saca în sus vror anume gura Șăcii 
cu 120 stânjăni mai înainte. apoi cârnesc la deal şi să mai în- 
tinde în lungime cu 670 stânjăni şi în lăţime cu 220 stânjăni 
cuprinzind un clin de loc şi din Micşuneşti şi din Hoceni. sau 
întrebat ce au a răspunde în protiva vechilor scrisori şi dovezi, 
ce au înfâţişat dmelui postelnic şi cu ce cuvânt să bagă pe gura 
Săcii şi apucă matca în sus numind gura Săcii în coastele pâ- 
răului Saca mai însus de împreunarea cu Elanul. în potriva lă- 
muritei glăsuiri a ispisocului Hocenilor. care zice pănă în gura 
văi Săcii, unde cade în Elan. şi apoi pe Saca în sus, adecă în- dată ce să atinge de Elan, să şi fereşte şi apucă pe matca Să- 
cil in sus. şi iar ce pot trece în lungime mai mult de căr Fu- 
tileştii de sus. Ei au răspunsu. că aşa au apucat de la părinţi. 
ȘI acest drum de acolo, ce să va vedea însămnat la hartă. sar 
numi drumul lui Cocârţală şi că încă să cuvine şi Futileştilor 
de sus a să sui de o:potrivă cu Futileştii de gos. precum ar fl 
şi stăpânit mai înainte. dar la ulegerea părţilor răposatului boer 
vornie Beldiman din hotarul Hocenilor 2 om ar fi lual brazdă 
:u cap arătând hotaral Hocenilor şi lear fi scurtat acel capăt. 
Lama spre dovadă acestor zise, au adus de martor pe un 
cost dim acu 9 batran ca de optzeci ani. ducândusă pe a- 

5 rupul Hocenilor cotit şi cheziş păr la mo-
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viliță ce sar aumi movila lui Bărlădean, zicând că pără acolo 

lear fi urmat stăpânirea. dar acest bătrân vinind la moviliţă şi 

întrebat fiind de cătră noi, ca în frica lui Dumnezeu să arâte a, 

sa ştiinţă, acesta din împotrivă, au mărturisit că nici au apucat 

nici ştie acea stăpânire. de cât că şi el au auzit că răzăşii de 

Putileşti cerea să să întindă cu stăpânirea pâră acolo. dar răzăşii 

Futileştilor de sus faţă fiind au zia. că nici au stăpânit, nici cer. 

ne având dovadă de scrisori, cu care să poată trece piste Saca. 

“Deci acestea, fiind voroave din gură. li sau cerut scrisori dovezi. 

ei au răspunsu că pot fi şi părtaşi de pi neamul Penişorescu în 

Futileştii de sus. şi cu cumpărătură în Futileştii de os. cu a- 

demeniri şi chipuri le ar fi luat din scrisori, la carile cerândule 

şi ei şi noi. dmlui nau tăgăduit că nu ieau luat din scrisori, însă a 

pricinuit că le are peste Prut. iar dlui postelnic după ce şi la 

aiasta iau întâmpinat, înfăţoşând perilipsile din anii 1820 'Maiu 

13. iscălit de dlui vornic Tăutul, fiind atuncea ban, arătător de 

scrisorile ce au înfăţozar atât dlui sărdar Isar, cât şi răzăşii Fu- 

tileştiior de gos. tras fiind întraceastă judecată atuncea în vreme 

când le era toate scrisorile faţă Apoi văzăndusă strămtoriţi au 

început peste câteva zile a scoate şi ei rânduri. rânduri câte o 

copie. acestea în jos arătate. 

7054 April 2. Ispisoc sârbescu de la Petru Voevod tălmă- 

cit de polcovnie Pavăl. întăritor moşiei Frijoaia. pe jumătatea 

de sat din gos unde se numeşte la micu Futilă. care au cum- 

părat de la Mărica fata, Tântii. din ispisoc de cumpărătură ce 

au avut tatăl său Țântea, de la părintele domniei. sale Ştefan 

Voavod. iar hotarul acei jumătăţi de sat jumătăţi cei din £os 

ce se numeşte la micu Futilă. săi fe den tot hotarul jumătate. 

iar despre alte părţi după vechile hotară pe unde au apucat 

din vechi. 

7175 Iulie 6. Copie neadeverită scrisă şi alcătuită între 

sineşi râzăşii vechi Frija, Gavril Bârlădeanul, Vasile Timotin, Să- 

mion Blehan, Costandin zăt Toader Dobândă, Sandul Micul. „în- 

sămaarea Micşineştilor. pe unde bat sămnele locului, pureederea 

spre răsărit trecând Elanul alăturea cu Grozăştii. inroci. şi apoi 

să întoarce în sus de mărg. alăturea cu Futileştii dănduş coaste 

cu Futileştii şi trecând Elanul Fatileştii rămân în drumul Hoce- 

nilor. iar Micşuneştii cu un răod de pământuri pin capul Curie- 

cilor pân în Saca drept locul lui Bolat. şi aşa să închee notarul“ 

în care insâmnare. după ce să văd arătate numele acestor de 

mai sus, apoi mai zos.să adauge gaceasta. Insămnarea, Futule-
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ştilor „purcesul lor din drumul Hocenilor şi merge pe din go 
hotărândusă cu Micşuneştii, iar pe din sus purcede hotărândusă. 
cu o bucată de loc din Curiecii. păr drept movila lui Bărladea- 
nul. drept movila !'ui Bărlădeanul să hotărăşte cu Hocenii păn 
ce cade în Saca. iar din Saca, purcede alăturea cu locul lui Bel- 
diman. şi trecând Elanul spre răsărit peste coada Futileştilor 
despre răsărit să îndreaptă în gos“, iproci, 

1766 Octombrie 10. Mărturie de la Apostol Penişoară şi 
alţii adeverită de stolnic Gheorghe Beldiman ispravnicul ţănu- 
tului arătătoare. cum au măsurat jumătate de Futilești şi au 
împărţit pe răzăşi. şi că sau găsit în curmeziş 9 funii. iar în: 
lungu 102 funii şi funia de 30 stânjăni. Si 

1802 Iunie. Gheorghe Nistor căpitan, Sandu Buzăscu căpi- 
tan mărturie de cercetare ce au făcut la faţa lozului între ră- 
zăşii de' moşia Futileştii şi între răzăşii de moşia Hocenii, ară- tătoure. precum năvălesc răzăşii de Hoceni asupra hotarului ră- zăşilor de Futilești şi răzăşii de Futileşti asupra răzăşilor de Ho- ceni şi pomenind de suretul ispisocului ce au arătat răzăşii de Hoceni de la domnul Stefan Voevod. nu-l iau la înţălegere, ei pre: cât iau dus cunoştinţa. iau dat mărturia lor, arâtân neinvoirea. şi nemulţumirea, răzăşilor de Hoceni. 

Acestea sânt scrisorile răzeşilor Futileştilor de gos : cât. 
pentru ispisocul de la Petru Voevod. nu rămâne îndoială că Muşa Frijoaia au avut jumătate de sat, jumătate ce din jos: unde se chiamă la Mic Futilă dar nefiind arătat în semne ni: Mic nu se poate atinge de hotarele Hocenilor, în fireştele- sămne mărturisăte de mai vechiul ispisoc a diui Stefan Voe- vod. iar pentru însămnarea locului acea de lu bătrânii lor ce: ar fi arătătoare in sămne cum şi pentru mărturia hotarnică pe care ei vor să să întemeeza. acestea, fiind pe arătări dia gură pe mărturii răzășăşti în neființă de şcrisori. făcute. nici un loc. nu prind când să ivăscu cele mai vechi scrisori. dar dlui pos- telnic şi la aiasta iau întâmpinat cu înscris. dovadă. lulie 4. Dumitrașco Oțel, dăm ştire măriei dtale că au: venit cinstită carte mărie dtale la noi, să strângem oameni buni să arăte sămnile satului Hocenilor. pe uricul de la Stefan Vodă. şi să le înoim sămnile şi neau arătat sămnile cum spune şi uri- cul. iproci poftorind cuv ântarea ace de Ja ispisoc domnului Ştefan: Voevod. pănă ce vine în Sura văii Săcii. şi zice de unde cade- valea Săcii în Elan. şi acolea am găsit peatră hotar. de acolea. spune uricul pe valea Saca în sus, iar un călugăr anume Mede-.
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lean au fost întrat cătva loc intra, Hocenilor hotar şi iam pus 

zi săşi aducă dresăle înaintea măriei sale şi nu ieau adus şi 

apoi iam pus zi săşi aducă uricul şi la oameni buni şi nu lau 

adus. iar noi am mărs pe vale în sus cum spune uricul Hoce- 

nilor. iproci, Această mărturie deşi fără velet. dar să înţălege a 

fi din zilele domnului Vasile Voevod căci acest Dumitraşco 0- 

4ăl să veda arătat şi la ispisocul domnului Vasile Voezod acel 

din leat 7150 Iulie î0. la pricina ce au avut Hocenii cu Şişcanii. şi 

acel Medelelean stă pomenit la mărturie fiind stăpăuul Futileștilor, 

precum la scrisorile răzăşilor să adevereşte. iată vederată dovadă, 

cum fâră putere de scrisori, năvălea piste fireştele sămne cuprinsă 

la, ispisocul Hocenilor, adică la acestaş loc, şi această înpresurare. 

care iarăşi sau întinsu după vreme prin mărturii neadevărate. au 

mai adaus a pune înainte numiții răzăşi. că la acele mărturii, de 

notărâturi ale lor. fiind 1scălit şi părintele dsale postelnic ca un 

megieş. iear fi cunoscut de bune. la care măcar că nişte hotar- 

nici făcute pe arătări din gură şi mărturii răzăşăşti în lipsa de 

scrisori de la sine cad şi să surpă. dar dlui postelnic şi la a- 

asta. iau întâmpinat cu cuvânt că întru acea zpohi. întru care 

ar fi iscălit părintele dsale intăi că inici ajunsăsă cu stăpănirea 

părţilor sale din Hoceni a să megieşi cu dânşii. Al doilea, că 

nici odinioară părintele dsale au căutat dizbatere a tot hotarul 

Hocenilor de Şişcani. căci încă nui avea cuprinși în cumpărături. 

de cât numai alegere dispre răzăşii săi. precum spre dovadă au 

scos de neau arătat şi mărturii hotarnici. care din vreme în 

“vreme îşi alcătuia după cumpărăturile ce făcea. Şi al treilea că 

părintele dsale nu să vede iscălit ca un megieş ci ca un: dre- 

gător a ţănutului ce să aflu in vremea aceea. iar în sfârşit apoi 

au dat iarăşi în scris dovadă dsale că ei au prihănit şi hotar- 

nicile Hocenilor. şi însuşi hotarnicile lor, scosau de sau văzut 

"în perilipsul iscălit de dlui vornicul Tăutul trecută la anii 1810 

Septembrie 10. Cartea divanului cătră isprăvnicia de Fâlcii în ja- 

loba răzăşilor de Futilești, cu arătarea că răzeşii de Hoceni 

pănă a nu sfârși judecăţile ce au cu dânşii, ar fi vândut. părțile 

lor la dlui stolnic Dum. Beldiman. să cerceteze şi de va fi pre. 

cum arată să oprească acea vânzare. şi pârâţii răzăşi după vre- 

mea lucrului să vie la divan. După care apoi traşi fiind în jude- 

cată. iau înfăţişat dlui postelnic. şi sorocul cinstitii Jogofeţii „Cei 

mari din 1820 Februarie 3. cum şi mărturia rânduitului din par- 

tea isprăvniciei, capitan Dumitrul Strămtul. din 1820 Martie 6. 

prin care arată că au mers cu sorocul cinstitii logoieţii. şi apu-
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când pe răzăşii de moşia Futileştii. anume Vasile Sava, Necul- 

cea Radu și alţii ai lor, ei au răspuns că acea parte de Futileştii 

este a dsale sardarului Iordache Isar. ei nici trebuinţă au, nici 

în judecată merg, aşijlerea au arătat dlui postelnic şi un răvuş 

a dsale sărdarului Isar în original fiind 3 visternic, întru care după 

ce mai sus să roagă pentru orănda din Hoceni, apoi mai jos cu 

însuși al său condei urmează a zice, aşa... | 

„Mă rog mulţumeştemă la această cerere despre răzăşii de 
„Hoceni, şi eu le făgăduescu a fi lor apărător despre pricina ce 

„au cu Futileştii de jos. eu vrând îi pot odihni. Lipon nu tre- 

„bue nici ei să mă impotrivească.“ 

Deci stând noi şi luând sama, atât stării şi fiinţii locului 
cât şi lămuritelor sămne cuprinse întru  glăsuirea ispisoacelor 
dsale postelnic făr de părtin re în curat cuget arătăm că capul 
Hocenilor este drumul lui Cocârfală, şi drumul lui Cocârțală 
nu poate fi aliul de cât acel ce cuprinde în sămne locul nu- 
mit Curiecii. care Crum ca un pravăţu şi astăzi urmează hotar 
întru despărţire de către moşiile megieşite. Bălănești și Micşu- 
neştii. cum şi gura văi Săcii unde cade în Elan, este acea în- 
sămnată, de cătră inginer la hartă cu No. 29. fiind sămnul firesc 
nestrămutat unde amândoaă pârăile, Saca şi Elanul, şi din ve- 
chiu şi astăzi să unescu spre înplinirea cuvântării ispisocului ce 
zice, tot pe drumul lui Cocârţală păr la gura văii Săcii unde 
cade în Elan, căci Saca viind de la locul mai înalt acolea cade 
în Elan şi face gură cu înalte maluri, şi tocmai drept acest loc, 
în ceea parte piste părău, stau faţă întâlnirea drumurilor vechi. 
care şi astăzi au urmarea lor. şi rău şi fără cale să întind Fu- 
tileştii de jos. dispărțind întâlnirea, Micşuneştilor cu Hocenii în 
protiva vechilor. scrisori a dsale postelnic. arătate la rândul lor. 
şi măcar că cei mai mulţi din răzăşi şi au venit întru dreapta 
cunoştinţă. noi însă petre hotare nam pus ci numai cât am în-. 
sămnat locul cu gropi. căci dlui postelnicu fiind părtaş stăpâ- 
nitor şi în moşia Micşuneștii, având şi osăbită pretenţie întinsă 
pentru locul numit Futileştii a fi tot din Micşuneşti. cerând a- 
legere şi dishatere râzăşiei rămaşe. cum pre largu prin osăbită 
mărturie a noastră arătim. rămăne a să da hotărâre de cătră 
cinstitul divan şi de cătră inălţimea sa, iar noi întru cuprinde- 
rea porungii am dat această a noastră mărturie. dsa.e postelni- 
cului Dimitrie Beldiman. . ” 1824 Octombrie. 

Ioan Cuza spătar ispravnic hotarnic, Gheorghe Bou. săr- 
dar hotarnic.
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0) Leoşti 

CXXXVIIL. Uricdin 7200 (1692) Iunie 15 Iaşi. + Aw. RKocrtan- 

“TH. EOEBOĂA. EX. MACTII. renăĂpz 3EMA Mwajanekon. adecă au 

venit înnainta domnii miali. şi în | nainta a lor noştri Moldo- 

veneşti boiari mari şi mici. cești oameni anume Popa Ifrim şi 

Savin. şi | Ghervasie Gânscă. şi Margine tocan. şi Nemţanul, şi 

Strătulat fratele Nemţanului. cu w mărturie | încredinţat. de la | 

rugătoriul nostru svinţiia sa Kir Varlaam. Episcopul de Huși. 

şi de la Mălaiu | şi Pănasie vornicii de Huși. şi de la Apostol 

pivniceariul de Huşi. şi de la Zaharia de Huși. şi de la alţi| 

megiiaşi de pen pregurul satului Lewştilor ce sint la ţinutul Făl- 

ciiului. cum făcândusx j gălăavx intre răzăşii de Lewști. meste- 

căndusa Pahomie ginerele Rânjsi. şi Andrei ginerele Rănjei | şi 

alţii. să ție în cumpărătură ce au răscumpărat de la Prăjeşti: 

nepoţii lui lonaşco Gheanghia sau fost logft | mare. deci treme- 

țindui domniia mea acolo să li să a sama cu megiiaşii de pen- 

pregur. sau aflat | cum numai aceşti răziaşi ce scriem mai Sus 

au întorsu banii Prajăştilor pe aca ocină cau fost cumpărat 

Gheanghia, | logofătul în Lewşti. pe tot satul Leoştii. din uric de 

la Siefan Vodă cel bun. ce scrie pe Leva, şi | Pătru strămoşii 

răzăşilor acestora. şi au fost vândut moşii lor, nepotii Levai şi 

lui Pătru. lui Lonaşco Gheanghii. logofătului. apoi pe urmă tăm- 

plăndusâ, vreamia de au scos la vănzare nepoţii Ghianghii | lo- 

gofătul Prăjăştii. nau putut încăpia alţii ce numai iarăşi răzeaşii 

ce scriem mai sus. fiind a lor | moşie de demult şam întorsu 

dowa sută (o sută şi apoi scris doao sute) lei bani în mănule 

Prăjăştilor. iar Pahomie şi Andrei ginerile | Rănjăi. şi alţii. sau . 

aflat. că nau nice o triabă şi au lipsit din tot satul din Leoşti. 

far cât sau invoit singur în de sine | aceşti răzaşi ce scriem 

mai sus. de sau dat Focşii un loc de besearică. la fundul Săra- 

ţii şi cu loc de grădini | şi de pomeţi pe lăngâ besearică. şi preu- 

tul cine va fi la aca besearicâ. cât va face el păine în hotarul 

Leoştilor. să nu i să ia de a zeace. iar altu! nime mai mult să 

nu aibă treabâ.. pentru aceae | şi domnia me dacă am văzut a- 

adevarată şi îucredințată mărturie. crezutam. şi dăm | şi întărim. 

popii lui (Ifrim şi lui Savin. şi lui Ghervasie Gănscâ. şi lui Mar- 

gine &ocan, şi Nemţanului | şi lui Strâtulat (fratele NJemţanului 

pe tot satul Leoştii. (din ţi)nutul Falciului. pecum scriem | mai 

sus. ca să le fie lor direaptă ocină moşie. a lor şi. ficorilor lor. 

şi nepoților. şi strănepoiilor | şi a toată săminţiia ce să va. a-:
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leage: dintru dânşii. neclătită şi neruşiită, nici dănăoară în veaci. 
HAR |ĂA ce ne ymnuiaer. | V tac af fac ni fi, 

Tudosă Dubău vel logofăt, iseal, Dumitraşco uşer. 
" Pecete ceară căzută. 

    

_D) Dodeşti 

CĂXXXIX, 7003 (1495) Febr. 3 Iaşi. + acri. Bis, au, 
Grezan. Botgoaa. renapa aemau DĂ wagagckon. 3HaMenH'To. unii, 
HCCHM HAUIHA AHCTWM, Bzcka-kTo Hank E23pHT. HAn cre uroțuni 
oVeabiuu'T, We nipin | Aoua. npaa nau. n uprka, naunain Mwva- 
AdBCRBIMH BOlape. BEAHkIH, i dai Mu, caca Hauih, Int 
EoySh. n cecrpa sro Ăparzannn- oHSkoge nona Groaoenaie. | 
H ApOYrin ÎWH6 chh BAcHAlERh H TAEMEHHRLI Ero Ilzrpn Taur. 
H CEC'Tpa ro Moyua oVH&KoRE iona Aparomnpa. M9 HX  AOBpOH 
EO4H HHkbiqah HenonSenu anu || npuchaogann, n TIPOAa4n cROI Mpa 
BOI (WTHHHOY, GOT cgoero npagaro. n PHTOMATO OY puka,  EAHO 
CEAO. 14 Kurzaie. Hank Acaepin. Ac Bhian legau, none 
Ta || azuneaa. “ră HpoaAâau, caoițrama Hatna ÎIiTroa8.. n Bpa- 
roy ero Ilerpu. u cecTphn uk Aparzaunu. HX  DAEMENHKOMh HX 
Toaatpoy. n Hhkoape. n ovukogu Hk Herpuaa || Meaca'kusas, 3a. 
9. BAGTK 'TarapckBIk. H oVeTaBtue. Hain caoyru  Îlupan. n păr ero Îlerpz. n cterpa HX Aparzanun, n mAeMEHMKOBE HI. 
Toaarpn. Hekoapn |n oyuko Hk Herpnan meatarbhovyan Ta 3anad- 
THAH OYce Herioata, "Tomb Rhiimenucanbin nun'kau, p. SA4n. Ta- TâpckhIX, o pur cas'k Hauemoy, Iwnoy RHoya. |n cecmpn sro Aparaannn. ciroyiweoan mona Groaodsen Aia. H Apoyromoy Looney 
CHOY BAcHATEROV, 4 NAEMEHHEUWAMA. HX. Ilzrpoy Thauoy, n crerpn 
er6 Mou, oyn8 || koto noa Aparomupa. paa namu.n TIPAA, Hahn MwaAagekni mu Eorapr. nno asi EHA Eee. atei numa, 
HX. A0ăpon. Boa. n POKMEK. n HOAHOYIO Banaaroy.,“ a || Mi, 'Tâ- KORAEDE. H WWT Hach, tchi Adan. n HOTEPZAHAH.  caoiȚramh Hă- muia Ilarioaoy. n &paroy ero Ilerpn. în ceerpu HX Aparannn, N NAEMEHHRUMA, HF. Toantpoy. [ln Hekoapa. n 9VHROBH. Hy, Nerpnan AMeacabnoya8. mor Hprkapeuinioe cea. wie ter na Wu
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maaiu Hank ACAcipin. rac Ela I[legans. H 10 ter NoHHAE 

"Tamzmeaa. KAko Aallecr. Ham wr Hac OpHkh. H CA BZCEM A02 

XOAWA, dA Ad ECT HA. TOE CEAC HA UETHpH UACT, ANA MacT 

AVT TOPO CEAC. AA EP caoyramh Hâulim ÎInTIOan. H BpaToy ero 

Ilergn n cecrpu || uk Aparnaunu. a ApSrăa uacr Toro CEAd. 

Ad €CP ToaArpoY CAMOMOV. 4 'TpETAa WacP TOPOR CEAA. Ad ECT, 

Hukoaph CAMOMOV. 4 WETBPATAA, WAcT TOPOR CEAA AA ECT OVU- 

ogh Hy. He] rpnan MeaeaknoyaS camomev. Hm. n akremn 

UX. n cyhovuariom uk. n npkownSuarwoa ună. ni npRipSpbriva. 
MIX. H EZCEAOV poAS. Nk. K'TO CR. HM HBBEDETA. HAHBAHXHiH, 

aeno || poyuenno. MHkoau%E, Ha B'Bkii. 4 XoTap 'Tom$S Bbuluenu- 

TANHOMOV ceaS. Aa ECP. WT OVcHX CTOpWHH. 10 cTagomS XoTaps 

KSaa H3 B'ba wangaan. (a ha mollecr Bkpa nâmuero rciiABâ) 

guinicantiaro mi Gredana Borgoan. H B'kpa np'EEz3AroBArHbIX 

enâh reagamini. Aarăana(pa n Boraaa Baaqa. H) e'kpa Boraph 

măuuy. B(kpa mana || ASaa napkânasa, E)Epa nana Boaqoypă 

AESphuka. E'kpa nana Xpamana. Bkpa mană I[leSaa. e'kpa nana 

Msuama. (ekpa nana Toaarpa npzakzaa)sa Xorn(nckoro. B'Epa 

mana Musora Hemeukoro. apa nana VWoproponekoro, B)'kpa nana 

Jilanapa (Honorpaackoro. apa nana Razuzoy cuatap't. g'kpa 

mana (Hcana  encrep || tina. B'kpa nana) Moxnaa vama 

ekpă uana Ppsurema (eroannka. Brkpa nana: Ilerpuka Komuea.) 

m apa ezckk Borăpe (Hatinyk |] AoaaaBckik BEAMRBI H MâAnX. 

a 0 tatuat &HBOT'k) KTo BBAET reapă Hate 3EMan WTA kTEH 

HaHȚ HAN WT Hâuutro ŞoA8. HAN (Dak BOYAKOTO Ea H36EpET 

renaptm B5iTu Ha) || we Seman, Awaaackon TOT Bl. ES Hr- 

nopSuinan Hatuuro Adait H NOTEPAKAENIE. a4HBbi HM (oy'TBp2= 

AH H oykp'kiina) BaNSME, ccaihl, HA  AdAH H [NOTEPAAHAN, || 34 

AjO WHH coRH KSNHAH 34 cROH pain muW'E3u. 4 Ha  EoAuioyr 

sprkuocr n NOTEPRAEHIE TOAY BZCEMOY EBUIENHCANHONS, gca'Ean 

ccmbl Hamen8 |! *Snan$ T'aSrSaoaui A9rodeToY. NHcaTn, H HâuloY 

altar NpH&'keuTU.  KCEMOV AHCTOV . HâlEMoV. HCAA Ilanagă 

Bpnime. oy tacwk aro || 4Far acua brapSap r.
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Treducere 

Din mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod Domn ţării Mol: 

daviei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră, tuturor 

cui pe dânsa vor căta, sau cetindu-i-se o vor auzi, iată că au ve- 
nit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri Moldovineşti boiari 
a mari şi a mici, sluga noastră Zos Buz şi sora lui Drăgălina, 
nepoţii popei Scolofendie, şi alt Ion fiul lui Vasilie şi verii lor 
Pătru Ghilţu şi sora lui Muşa, nepoţii popei Dragomir, de a lor 
bună voe de nimeni siliţi, nici învăluiţi şi au vândut a lor 
dreaptă ocină din al său drept şi adevărat zapis, un sat pe ji: 
gălie, anume Dodeşiii, unde a fost Ştefan, mai în jos de Tă 
măşel, acela l'a văndut slugilor noastre Pitiului şi frăţinisău Pe- 
trii şi surorii lor Drăgălinei, şi verilor lor lui Toader şi Nicoară 
ŞI unchiului lor Negrilă Medeleanul pentru 100 zloți tătărăști ;. 
şi s'au sculat ale noastre slugi Pitiul şi fratele său Pătru şi 
sora, lor Drăgălina şi verii lor Toader şi Necoară şi unchiul lor 
Negrilă Medeleanul, de au plătit toţi deplin cei mai sus zişi bani 
100 zloți tărărăşti în mănule slugii noastre lui loan Buz, şi su- 
rorii lui Drăgălinei nepoţii popei Scolofendia, şi altui Ion fiul lui 
Vasile şi vărului lor Pătru Ghilţu şi surorii lui Muşa, nepoţii 
Popei lui Dragomir înaintea noastră şi înaintea, a lor, noştri Mol- 
doveneşti boiari. Deci noi văzând între ei de bună voe şi toc: 
mală şi deplină plată şi noi aşijderea şi de la noi am fost dat 
şi am intărit slugilor noastre Pitiului şi frăţini-său Petru şi surorii 
lor Drâgălinei şi verilor lor lui Toader şi Necoară şi unchiului lor 
Negrilă Medeleanul, cel de mai sus zis sat, ce este pe Jigălia, a- 
nume Dodeştii, unde a fost Stefan şi cari este mai jos de T&- 
măşel, ca să le fie lor de la nvi uric şi cu toate veniturile ; dar 
să fie lor cel sat pe patru părţi, o parte din acelaşi sat să fie 
slugilor noastre Pitiului Şi fratelui său Pâtrul şi surorii lor Dră- 
gălinei ; iar altă parte din același sat să fie lui Toader înâuşi; 
iar a treia parte din acelaşi sat, să fie lui Nicoară însuşi ; iar 
a patra parte din acelaşi sat să fie unchiului lor Negrilă Mede- 
leanul însuşi, lor şi copiilor lor şi nepoților lor, şi strănepoţilor 
lor şi răstrănepoţilor lor şi la tot neamul lor ce li se va alege „mai de aproape nerușeit nici o dănăoară în veci, Iar hotarul 
celui de mai sus scris sat să fie dinspre toate părţile pe vechiul 
hotar pe unde din vechi a îmblat. Iar la aceasta este credinţa domniei noastre mai sus scrisă. Noi Stefan Voevod, şi credinţa 
preaiubiţilor fii ai domnii mele Alexand:u şi Bogdan Vlad, şi
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credinţa boerilor noştri, credinţa dumisale Duma parcalab, cre- 

dinţa dumisale Boldur dvornic, credinţa dumisale Hrăman, cre- 

dinţa dumisale Steful, credinţa dumisale Muşat, credinţa dumi- 

sale Toader parcalab de Hotin, credinta dumisale Micotă de la. 

Neamţ, credinţa dumisale Ciortorovschii, credinţa, dumisale Şan- 

dru de Novograd, credinţa dumisale Clănău spatar, credinţa du-: 

misale Isac visternic, credința dumisale Mohilă ceaşnic, credinţa 

dumisale Frunteş stolnic, credința dumisale Petrică comis, şi cre- 

dinţa tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. Iar 

după a noastră viaţă cine vă, fi domn ţării noastre din copiii 

noştri sau din al nostru neam, sau iar pe oricare altul Dzeu îk 

va, alege să fie domu ţării noastre a Moldovei, acela să nu le 

strice dania şi întărirea, ci mai vârtos să le întărească şi să le 

împuternicească, căci că le-am dat. şi întărit spre aceaia că ei sin- 

guri au cumpărat. pe ai lor drepţi bani. lar spre mai mare tă- 

rie și putere a tot ce sa scris mai sus poruncit-am la al nostri 

giupân Tăutului logofătului să scrie şi a noastră «pecete s'o lege 

de această carte a noastră. A scris Şandru Crăjevici în Iaşi la. 

anul 7003 luna Fevruar 3. 

E 

  

7) Sezripţăneşti (Piru. 

CXL. 1783 Febr. 2. Facem ştire cu atastă, mărturie. ho- 

tarnică. că din luminată poronca pre înălţat. domnului nostru 

Măria sa. Alexandru Costandin Voevod. poroncindunisă prin lu- 

minată. carte mării sale. să mergem la ţănutul Fălciiului. la o: 

moşie anumită Scripţăneştii cei zăcu acmu Țăful. să .0 alegem 

şi să o hotărâm, -alegăndu şi pârțile dumisale. Scarlatachi fiul 

răposatului. banului Scărlatachi Costachi. din hotarul moşiei 

Scripţăneşti. ce are cumpărături cu zapisă de la moşul său. Lu- 

pu! Costachi vel spătar. după gudecata -ce au avut dumnealui 

Scărlatachi cu răzăşli. de moşie. Scripţăneştii. cu Dumitraşcu 

logofat de taină, i Gavril Plăcintă, i Zaharie Piculiţă, i Stafie: 

Caue, cu alţi răzăşi ai lor, răzăși de Scripţăneşti, la luminat di- 

vanul mării sale înnainte dumilorsale veliţilor boeri. sau hotărât 

gudecata. pe scrisori ce are. să i să aleagă părţile din. moşia, 

Scripţăneşti, şi sau :priimhit şi răzăşii. de Scripţăneşti. Deci dupâ- 

poroncă am mărsu lă numitul ţinut Fălcii, la stare moşii Sorip- 

ţăneştii, și am strănsw pe toți răzăşii de moșie.  Scripţăneştii a- 

“nume Dumitraşcu logofât de taină răzăş, i Gavril Piăcintă ră-
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“zăş, i Zaharii Piculiţ răzăş, i Statie Căue zit lui Gavril Plăcintă 1azăş, i Chiriiacu Cheşchinul zăt lui Alixanăru Plăcintă  răzăş, 
i Costantin Plăcintă răzăş brat lui Gavril Plăcintă, i  prentul "Toader zat Chisar răzăş, i Ilie Dumbravă răzâş, i Gheorghe Dumbravă răzăş, i Ursache Porcescul răzăş, şi cu alte neamuri a lor răzăşii de moşie Scriptăneştii şi fiinnau (sic) adunaţi. și alţi oa: " meni. împreguraşi. la acastă hotărâtură, anume Ioniţa Nohit om bătrân vrâsta lui 70 maj bine ani, i Toder Mălachie vârsta lui :50 ani i Toder Crudul vârsta lui 45 ani, i Gligoraş _Crudul i diiaconul Vărlam Keşkinul, i Sandul Cote. varsta lui 65 anii Ghiorghi Gligoraş și fiinudu (sic) aceşti de mai sus arătaţi cu nu- mele lor la toţi de față, cum şi Scărlătachi fiul răposatului ba- nului Scarlatachi Costachi, i fratile său Măteiu, am întrebat pe “Scărlatachi cu ce trage la stăpânire sa parte de moșie din Serip- ţăneşti, dumnelui întăi neu arătat un suret tălmăcit de Gheor- -.ghe Evloghi de pe un ispisoc sărbescu de la Gaspar Vodă din leat 7128 Ghenar 27. care întăreşte stăpânire lui Pacuraria -diiacu nepot Sărbului pe parte de ocină ce au cumpărat de la Mihăilă fiorul Borcii din satul Scripţăneştii, cât i să va alege -Jdin tot locul drept 20 taleri de argintu, şi am întrebat pe dum: nelui Scărlatachi să ne arăte şi zapisul lui Mihăilă cel cuprinsu în ispisocu sau zapisul de la Păcurar diiacul ca să să cunoască căi vândut la niamul dumisale Şi neu arătat că nu ştie de alte “Scrisori asupra acestui ispisoc, dar de or fi şi fost sor fi prăpă: -dit de întâmplările vremurilor căci răzăşii de moşia Scripţănești pricinue zicăndu că nu ior da parte acestui ispisocu, că _ei-nau “apucat -de la moşii şi părinţii lor. ca să fi stăpânit Mihăilă fico- rul Borcii sau neamul. lui Mihăilă. în moşie Scripţăneşti. cm "nici Păcurar diiacul, de care vrăndu răzăşii să să gure. şi noi mu iam îngăduit să gure, ce lem zis să sa învoescă cu dumne- lui Scarlatache Costache. Şau zăs răzăşii. că să vor învoi. dar nici ispisocu acesta nu lau arătat ca să tragă parte de moşie “Scriptăneştii, cum nici Părintele dumisale banul Scărlătachi nu lau arătat cât au trăitu. dar zicăndu noi. numitilor răzăşi. să ste la învoială. fiindu că este o vreme depărtată... și ca să nu să facă Vreo încărcare de sufiete. nici la o parte nici la alta ce mai bine să de parte ispisocului, şi uumiţii răzăşi încă nau eşit -din zăsăle noastre şi sau Învoit cu dumnealui Scarlatachi puin- dusă şi o parte Şi alta. dănduşi şi zapisă ' de învoială înnainte noastră atât numiții răzăşi la mâna dumisale Scarlatachi cum “Şi dumoelui Scarlatachi. au dat zapis iarăşi de învoială la mâna
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numiţilor răzăşi şi sau scos parte ispisocului, din moşie Scrip- 

tănești. 

Al doile neu mai arătat dumnelui Scarlataki un zapis din 

let 7209 Mart în 19 de la Andreiu săn Christeoai, din Ţăful ce 

sănt din vechiu Seriptăneşti cât i să va alegi dumisale Lupului 

Costachi vel spatar.— Al treile neu mai arătat un:zapis din leat. 

7212 Ghen. 27. de la Gligorie săn Condrii nepot Țăfului din 

Țafu, ce să numesc din vechime Scripţăneştii, în care arată cau 

vândut parte sa din moşie din Țifu căt i să va alegi tij dumi- 

sale vel spătar. de care nici numiţi răzăşi la aceste 2 zapise 

nau pricinuit, ce după învoiala ce au făcut cu dumnelui Scarla-- 

tachi di au dat parte ispisocului, asămine au dat parte şi a- 

cestor 2 zapise şi după cum să arată mai &os, după cercetare- 

ce sau făcut acestor trii scrisori a dumisale Scarlatachi fiul ră- 

posatului banului Scarlatachi Costachi am ales părţile dumisale: 

Scarlatachi din moşie din Scripţăneşti cu fune de 20 stânjăni şi 

stânjănul de 8 palme domnești, am mărsu întăiu la petra ho-: 

tar ce este în deal, despre mezăză ce disparte moşie Seripţă- 

neştii de moşie Răşcanii dânduşi coste pe lungu. cum şi păn- 

cap, despre răsărit pre curmeziş şi de la numitul hotar am mârsu 

cu măsura la vale pin spinişu, de curmeziş pără unde sau în- 

plinit 5 îune, iar stânjăni facu 100, şi am pus 2 pietre hotară. 

întro culmuşcară din deal, ce este între 2 râpi. şi în costa dea- 

lului chiotoare -moşii Scriptăneştilor o piatră hotar, al chiotorit 

caută pe costişa delului la pădure şi în spre apus pe lungul mo- 

şii Scriptăneştii ce desparte moşie răzăşilor de părțile dumisale 

Scărlătachi. Al doile am mărsu cu măsură din talpa besăricei 

tot pe curmeziş păr la vie diiaconului Varlam Cheşchinul, sau 

împlinit 5 tunii iar stânjâni fac 100.— Al triile am mărsu la mar- 

gine pădurii, unde săntu doai gure de drum sapate din delu de be-: 

sărică dumisale Scarlatachi care drumurele vinu din pădure, şi 

de acole dintru acele 2 gure de drum, unde iaste margine moşii 

Răscanii, am mărsu cu măsura în sus pin vie Crudului pe cur- 

mezăş și pe din vale ds vie lui Solomon. pără unde sau împli- 

nit 5 fune iar stânjăni fac 100. şi am pus petră hotar din vale: 

de vie lui Solomon în costişu ei din deal de vie lui Solomon 

suptu margine pădurii am făcut buor întrun teiu şi pstră hotar: 

în numitul buor disparte moşie răzăşilor Scriptăneştii pe lungu: 

de părţile. dumisaie Scărlatachi tot pe lungu, şi de acole nem- 

dus la fundul moşii Scripţăneştii desp:e apus, unde iaste un 

drum vechiu săpatu şi buor întrun cărpenaş, ce este drept în:
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malul drumului di la vale şi de la acestu numit buor am mărsu 
cu: măsura pe curmezi:ş pără unde sau împlinit 5 funs, iarstân: 
jăni fac 100. şi am făcut buor întru carpănu, care buor disparte 
moşia răzăşilor Scripţăneşti pe lungu de părţile dumisale Scâr- 
latachi tot pe lungu şi cu aceste patru măsuri pe curmeziş sau 
ales părţile dumisale Scărlatachi sau cuprinsu fune 20, iar stân- 
jăni fac 400, iar lungul au cuprinsu 1327 stânjăni şi aceste părţi 
sau ales din moşie Scripţăneştii şi sau dat la stăpâniri dumi 
sale Scărlatachi alăture cu moşie Răşcanii tot a dumisale dupi 
învoiala ce au făcut cu numiții răzăşi şi după alegere şi hotă- 
râre ce am făcut am dat în măsuri şi în sămne cu pietre ho- 
tară la cămpu, şi cu buore la pădure şi am făcut această măr- 
turie la cinstita mâna dumisale Scărlatachi fiului răposatului ba: 
nului Scărlatachi Costachi, întru care am iscălit, iscălind şi toți 
răzăşii şi împregiuraşii. 1783 Febr. 2. 

Vidraşco Canţir vornic de poartă. 
Noi fiindu rânduiţi din poronca dumisale boerilor ispravnici 

de dumnialui banul Darie Donici i Vasile Costachi vel câmănar 
hotarnici la moşie Scriptăneştii. Ioniţă 'Timircan hotarnic, Lon 
Docan hotarnie, Dumitru logofat de taină răzăş, Gavril Piacintă 
răzăş, Stahie Căue zăt Gavril Plăcintă răzăș, Zaharie Piculei 
răza, Chiriiac Cheşkinul râzăş. Alexandru Placintă răzăş, Cos- 
tantin Plăcintă răzăş, Ion Balaeş zăt lui Costantin Plăcintă răzăș, 
Preutul Toader zăt Chisar răzăş cei nepot lui Vasile Bănuţului, 
Ion 'Tigheci, Nastasă, Tigheci răzăş, Savin Tigheci răzăş, Mane 
nepot Neculii râzăş. şi am. iscaălit şi cu mâna me, Erei 10- 
deru. lie Dumbravă răzăș, Ursachi Porcescul răzăș, Vasilachi 
"Tadurachi răzăş, Costandin 'Tudurachi răzâş, şi cu alte neamuri 
ale noastre răzâşii ce săntu la moşie Scripţăneştii, cum şi îm- 
preguraşii ce au fostu la hotărâtura acestei moşii. Ioniţă Hobit 
am pus degetul ș, Toader Mălachi au pus degetul , Toader 
“Crudul am pus degetul T, Gligoraş Crudul am pus degetul f, 
Diiaconul Varlam Keșkinul am pus degetul iscălindu, Sandul 
Cote am pus degetul ș, Gheorghe Gligoraş ot Tămășeni an 
pus degetul ţ. 

0ds. Palma pusă în hotarnică are 027 m. 
CĂXLI. 7753 Febr. 2. Facem ştire cu acastă mărturie ho- 

tarnică că din luminata poronca Prea, înălțat Domnului nostru 
Măriia sa Alexandru Costantin Voevod, poroncindunisă prin lu- 
minata carte mării sale să mergem la ţinut Fălciialui la o mo: şie arume Seripţăneştii, cei zic acmu Ţăful, să o alegem şi să
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o hotărâm prinpregiur de cătră alte moşii răzăzâşti şi să aie- 

gem şi părţile de cumpărături pe scrisorile ce are Scărlataki 

fiiul răposatului banului Şcărlatachi Costachi din moşie Scripţă- 

neşti, după giudecata ce au avut la luminat divanul mării sale 

înainte dumilorsale veliţilor boeri cu Dumitraşco logofătul de 

taină. i Gavril Plăcintă i Stahie Căue zăt Plăcinta şi Zaharie 

-Chiculiţă înpreuuă cu alte neamuri a lor ce sânt răzăşi la mo- 

şie seripţăneştii, deci după poroncă am mărsn la numitul sat la 

stare moşiei Scripţăneştii şi am strânsu răzăşi i împregiuraşi a- 

nume, Dumitrașco logofăt de taină răzăş i Gavril Plăcintă răzăş, 

i Kiriiak Keşkinul zăt lui Alexandru Plăcintă răzăş, i Costandin 

Plăcintă brat Gavril Plăcintă răzăş, i preutul Toader zât Kisariu 

xăzăş, i Ilie Dumbravă răzăş, i Gheorghe Dumbravă răzăş, i A- 

lexandru Plâcintă răzăş şi cu alte neamuri a lor răzăşi de mo- 

şie Scripțăneştii. Costandin Țudurachi cu fraţii săi răzăşi i Mane 

polcovnic sin Neculai cu neamul său răzăş, i cu Tighici i Nas- 

tasăe zăt Tighici răzăş de Dodeşti şi fiind adunaţi şi alţi oa- 

meni împregiuraşi anume Ioniţă Nohit om bătrăn vrâsta lui 70 

de ani, i Toader Mălahie vrâsta lui de 50 de ani, i Toader 

Crudul vrâsta lui 45 ani, i Gligoraş Crudul, i diaconul Varlan 

Keskinul i Sandul Cote vârsta lui 65 ani, i Ghiorghi Gligoraş şi 

fiind aceşti de mai sus arătaţi cu numile lor toţi faţă cum și 

Scărlataki fiiul răposatului banului Scărlataki Costachi i fratele 

său Mateiu, am întrebat pe Scărlatachi cu ce trage la stăpânire 

sa, parte de moşie de Scripţăneşti, dumnelui întăiu neau arătat 

un suret tălmăcit de Gheorghi Evloghie di pe un ispisoc săr- 

bescu de la Gaşpar Vodă din let 7128 Ghenar.. în 27. care în- 

tăreşte stăpânire lui Păcurariu diiacu nepot Sărbului pe parte 

ae ocină ce au cumpărat de la Mihăilă fitorul Borcii din satul 

Seripţăneştii, cât i să va alege din tot locul drept 20 taleri de 

argintă, şi am întrebat pe dumnelui Scărlatachi să ne arâte şi 

zapisul lui Mihăilă cel cuprinsu în ispisocu sau zapisul de la Pă- 

curar diiacul ca să să cunoască căi vândut la niamul dumisale 

şi neu arătat că nu ştie de alte scrisori asupra, acestui ispisoc, 

dar de or fi şi fost sor fi prăpădit de întâmplările vremurilor 

căci răzăşii de moşie Scripţăneştii pricinue zicându că nu ior da 

parte acestui ispisocu, că ei nau apucat de la moşii şi părinţi! 

lor ca să fi stăpânit Mihăilă fiorul Boreii sau neamul lui Mihăilă. 

în moşie Scripţăneştii. cum nici Păcurar diacul. de care vrându 

răzăşii să să gure. și noi nu iam ingăduit să gure. ce lem zis 

să să învoescă. cu dumnelui Scărlatache Costache. şau zâs ră-
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zâşii că sor învoi. dar nici ispisocu acesta nu lau arătat ca să 
tragă parte din moşie Scripţăneștii, cum nici părintele dumisale 
banul Scărlatachi nu lau arătat cât au trăitu, dar zicându noi. 
numiţilor răzăşi. să ste la învoială. fiindu că este o vreme. de- 
părtată. şi ca să nu să facă, vreo încărcare de suflete. nici la o: 
parte nici la alta. ce mai bine să de parte. ispisocului, și nu: 
miţii răzăşi incă nau eşit din zăsăle noastre şi sau învoit ca 
dumnealui Scarlatachi primindusă şi o parte şi alta. dânduși și 
zapisă de învoială înainte nostra. atât: numiții răzăşi la mâna 
dumisale Scărlatachi cum şi dumnelui Scarlatachi au dat zapis 
iarăşi de învoială la mâna numiților răzăşi şi sau scu scos parte | 
ispisocului, din moşie Scripţăneştii. 

Al doilea neau mai arătat dumnelui Scarlatachi un zapis 
din leat 7209 Mart în 19 de la Andrei Cristoaei. întru care a 
rată că au vândut a lui dreaptă ocină şi moşie parte Cristoae- 
din Țiful ce sănt din vechi Scripţăneşti cât i să va alege dsale 
Lupului Costachi vel spatar. 

Ai treilea neau mai arătat un zapis din vleat 7212 Ghe- 
nar în 27 de la Gligorie săn Condrii nepot Țăfului din Țâfe, ce să numesc din vechime Seripțăneştii, în care arată cau vân- 
dut parte sa din moşie din ifu cât i să va alegi tij dumisale 
vel spătar de care nici numiții răzăşi la aceste 2 zapise nat pricinuit, ce după învoia!la ce au făcut cu dumnelui Scărlatachi 
di au dat parte ispisocului. asămine au dat parte şi acestor 2 za- 
pise şi după cum să arată mai %os, după cercetare ce sau făcut 
acestor trii scrisori a dumisale Scărlataki fiiul răposatului banului 
Scărlatachi Costachi. am întrebat pe numiții răzeşi de moşie Scrip- țăneştii să ne arăte scrisori. Ei nau râspuns întru adevăr că seri- 
sori nau că sau prăpădit din pricinile robiilor şi a răzmeriţilor, dar au arătat că au stăpânit din vechi de la moşi şi părinţii lor fiină 

"baştină, de la strămoşii lor, cum şi ei pără acmu, și după cer: „cetare ce am făcut şi numiţilor răzăşi am făcut stânjin de & * palme gspă, şi fune ds 20 Stânj. şi înlăiu am mărsu cu toți răzăşii şi împregiuraşii la marginea moşiei Scripţăneştii pe lungu di moşie Dodeştii iarăşi pe lungu. dar fiind un cracu a stejaru- lui ars de foc în care crac au fostu bouru, sau văzut o mar- gine de bour in truchina cracului de stejar, şi de la acest nu- mitu sămnu am mărsu cu măsura în gos şi pe costişă de cur- meziş prin capul moşiei Seripţăneșştii pe din deal de ua loc de casă a unui om ce sar numi casa Beşleagăi, şi tot în gios: prin Sspiniş pănă la un hotar vechiu sau implinit 18 funii, iar
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stânjăni fac 360, şi am pus piatră hotar nou lângă hotarul 

vechiu care hotar desparte moşia Seripţăneştii prin capăt dea, 

curmezişul de moșie Micleştii, iar pe curmeziş şi de la aceste 

două hotară am mărs cu măsura tot în gios pecostişă şi peste 

culmea, dialului şi pe podiş pără unde sau împlinit 7 funii iar 

stânjăni fac 140 şi am pus piatră hotar din deal în loc de casă 

ce să numeste din vechiu casa Dridiului ce disparte moşie Serip- 

ţăneştii prin cap deacurmeziş de moşie Micleştii tot pejcurmeziș, 

şi de la acest hotar am mărs cu măsura tot în gios şi spre a- 

meazăzi şi la vale prin spinişi şi peste vale ce să numeşte Ţă- 

ful şi la deal tot prin spiniși, pără în deal ia margine moşiei 

Răşeanii ce este la stăpânire dumisale Scărlatachi unde niau a- 

rătat răzăşii i împregiuraşii cau fost piatră hotar vechiu ce des- 

părţă moşia Scripţâneştii pin cap deacurmeziş, şi tot spre răsă- 

rit de moşia Micleştii tot deacurmeziş, şi tot acest hotar iarăși 

dispărţă moşia Scripţăneştii pe lung de moşia Râşcanii, iar pe 

lungu cari aceşti Răşcani sănt la stăpâniria dumisale Scărlataki 

şi de acest hotar vechi nici dumnelui Scarlatachi nau pricinuit. 

şi de la locul arătat sau împlinit 14 funii, iar în stânjăni fac 

280 şi am pus piatră hotar nou ce desparte moşia Scripţăneșştii 

prin cap deacurmeziş despre răsărit de moşie Micleştii tot pe: 

curmeziş şi tot acest hotar nou; şi la această hotărâtură ia- 

răşi desparte moşia Scripţăneştii pe lungu de moşia Râşcanii 

iar pe lungu, şi de la acest hotar am întors cu măsura la dea! 

“spre apus și pe lungul moşiei Scripţăneşti şalăture cu moşia 

Răşcanii dânduşi coaste şi pănă la biserica dsale Scărlatachi la 

capul tălpii din sus şi despre răsărit sau împlinit 13 funii 7? 

stânjăui, iar stânjâni fac 267, unde niau arătat răzăşii cum şi 

împregiuraşii că moşia Scripţăneștii margine pe din gios' merge: 

pănă in talpa pisăricii din sus dânduşi coaste cu moşia Râşcanii 

pe lungu şi de acole am rmărsu cu măsura alăture cu talpa bi- 

sericii ce din sus şi la deal tot pe lungu moşii Scripţăneştii şi 

tot la deal spre apus prin gura & doaâ drumuri ce vin de ia 

pădure şi tot la deal prin pădure şi tot înspre apus până în 

deal unde sau implinit 11 fune iar stânjăni fac 220, şi am făcut 

bour întrun stejar, care bour desparte moşie Scripţăneştii pe 

lungu de moşie Râşcanii tot pe lungu, şi de la acest bour am 

mărs cu măsura tot prin pădure şi la vale păn la un drum 

vechiu săpat la fundul moşiei Scripţăneștii şi am făcut bour in- 

“+ran cărpănaş, care bour departe moşie Scripţăneştii prin lung 

de moşie Râşcanii tot pe lungu, şi tot acest numit bour din 

13
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cărpănaș, iarăşi desparte moşia Scripţăneşti pin fund deacurme- 
ziş de moşie Petrişorii prin capăt şi acole la acest bour din cărpă- 
naș sau împlinit 42 funii, iar stânjăni fac 840 şi de acole am 
întorsu cu măsura fundul Scripţăneştii dinspre apus cam la deal 
şi în sus tot prin pădure păn la un stejar, unde niav arătat 10- 
niţă Nohit sau împlinit funii 7 şi 7 stănjăni, iar stânjăni fac 147 
şi am făcut hour în numitul stejar, care bour desparte moşie 
Scripţăneştii prin fund de moşie Stoeşăştii tot pin fund, ce 
ce sânt la stăpânire dumisale Mateiu Costachi şi de la acest 
bour am mărs cu măsura tot prin fundul Scripţăneştii pe cur- 
meziș şi pe la fundul Stoeşăşti, tot prin pădure şi la vale peste 
gura Ursoaii, cam la deal pe la groapă Gliganului și tot prin 
pădure cam la deal pără unde sau împlinit 23 fune 13 stânjăni 
iar stânjăni fac 473; şi am făcut bour întrun ulm, care bour 
desparte Scripţăneştii prin fund dea curmeziş de Stoeşeşti tot 
pe curmeziş și tot acest bour iarăşi disparte Scripţăneştii pe 
lung de moşie Dodeştii prin coaste şi de la acest bour am îu- 
tors măsura spre răsărit pe longul moşiei Scripţăneșştii şi pe 
lungul moşiei Dodeştii pără, unde sau împlinit funii 10 iar stân- 
jâni fac 200 şi am făcut doa boure întron carpân lângă un dru- 
muşor în margine din sus întron colnic qe deal ce să numeşte 
dealul Ursoaei, care boure despart Scripțăneştii pe lung de mo- 
şie Dodeştii tot pe lung; şi de la aceste doâ boure am mărs 
cu măsura tot pin pădure şi tot spre răsărit piste coada 
Ursoaei şi tot lungul moşiei Scripţăneştii prin pădure şi spre răsărit pără unde sau implinit fanii 10 iar stânjăni fac 208 şi am făcut bour întrun stejar în culme dealului care dis- 
parte moşia, Scripţâneştii pe lung de moşie Dodeştii, tot pe lung, şi de la acest bour am mărs cu măsura la vale şi tot prin pă- dure şi spre răsărit pără la un scoruş ce este întro poeniţă sau împlinit 3 funii pol stânjăni, iar stânjăni fac 60, şi 5 palme şi am pus piatră hotar lângă numitul scoruş ce disparte Scripţăne- ştii pe lung de moşie Dodeștii tot pe lungu, şi de la acest ho- tar ce este lângă numitul Scoruş am mărsu cu măsura la vale prin pădure cam chizăş păr la bouru ce am purces întăiu cu mă: sura sau împlinit 13 pol fune 4 pol stânjăni, iar stânjăni fac 270, 4 palme şi am pus doâ pietre hotară chiotoare moşiei Scrip- țăneştii lângă stejarul ce au fost cu bour o piatră hotar al chio- toari desparte moşia Scripţăneştii pe lung de moşia Dodeştii tot pe lung, şi al doile piatră hotar al chiotoarii caută prin ca- pul moşiei Scripţăneştii despre răsărit pin curmeziş, şi am mă-
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surat moşia Scriptăneştii şi mijlocul pe curmeziş, de la. mar- 

gine moşiei Dodeştii din sus păr la margine moşiei Scripţăneştii 

_ Gin gios despre moşie Râșcanii sau cuprins 40 pol funii iar stân- 

jăni fac 810, şi după alegere şi hotărâre ce am făcut în măsuri 

şi sâmni cu pietre hotară cu boure la pâdurea moşiei Scripţă- 

neştii pin pregiur după cum să arată mai sus, apoi am ales şi 

părțile dumisale Scărlătaki după zapise de cumpărături după 

cum arată mai sus ce le are de la moşul său Lupul Costachi, 

după cum arată mai sus, însă alegând părţile dumisale Scărlă- 

tali din moşie Scripţăneştii cu fune de 20 stânjăni şi stânjăn 

de 8 palme domneşti am mâsurat păr la piatra hotar ce este 

în dial dinspre amiazăzi ce desparte moşia Scripţăneştii de mo- 

şia Râşcanii dânduşi coaste pe lung cum şi prin capăt despre 

văsărit pe curmeziş şi de la numitul hotar am mărs cu măsura 

a vale prin spiniş deacurmeziş pără unde sau plinit 5 fune iar 

stânjâni fac 100 şi am pus 2 pietre hotar intro culmişoară de 

deal ce este între 2 răpi şi în coasta dialului chiotoare moşii 

Scripţăneştii răzăşăşti o piatră hotar a chiotoarii caută pe cos- 

tişa, dealului la pădure şi spre apus pe lungu moşiei Seripţăne- 

ştii ce desparte moşia, răzăşilor de părţile dumisale Scarlatachi. 

AJ doile piatră hotar al chiotoarii caută peste vale Țiful şi în 

sus păr la altă piatră hotar ce este din deal de un loc de casă 

ce să numeşte a Dridiului, şi de acole am mărsu în margine 

pădurii undes doâ guri de drum săpat din deal de biserică du- 

misale Scarlatachi, cari drumuri vin din pădure, şi de acole din 

cele 2 guri de drum unde este margine moşii Răşcanii am mărs 

cu măsura în sus pin vie Crudului şi pe din vale de viia lui 

Solomon diacurmeziş pără unde sau înplimt 5 fune iar stânjăni 

fac 100 şi am pus piatră hotar din vale de vie lui Solomon în 

costişă şi din deal de vie lui Solomon supt margine pădurii am 

facut bour întrun teiu şi piatra hotar cu numitul bour disparte 

moşia, razășilor Scripţăneştii pe iung de părțile dumisale Scăr- 

Jataki tot pe lung şi de acole neam dus la fundul moşiei Scrip- 

tăneştii despre apus unde este un drum vechiu săpat şi bour 

întrun cărpănaş ce este drept în malul drumului de la vale şi 

de la acest numit bour am mărsu cu măsura pe curmeziş fun- 

dul Seripţăneştii păr unde sau înplinit 5 funi iar stânjăni fac 100 

şi am făcut bour întrun carpăn care bour desparte moşia răză- 

şilor de Scripţâneşti pe Jungu de părțile dumisale Scărlăta- 

ki tot pe lung, şi cu aceste trei măsuri pe curmeziș, pârţile ce 

sau ales din moşie Scripţăneştii şi sau dat in stăpânire dumi-
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sale Scărlataki sau cuprins funi 15 iar stânjăni fac 300 iar lun 
gul au cuprins 1327 şi aceste părţi ce sau ales din moșie Scrip- 
“tăneştii şi dumisale, Scărlatachi sau dat despre moşie dumisale 
Râşcanii şi după alegere şi hotărâtura ce am făcut moşiei Scrip- 
țăneştii a dumisale Scarlatachi fiul răposatului banului Searia- 
tachi Costachi aşa sau închiet moşia Scripţăneştii răzăşască 

„cum şi părţile dumisale Scărlătachi în măsuri şi în sămni cu 
pietre hotară cu bouri la pădure după cum arată mai sus și 
după, alegere şi hotărâre ce am făcut aceştii numitii moșii Serip: 

"tăneştii am dat această mărturie hotarnică la mâna răzășilor 
“de moşie Seripţăneştii întru care am iscălit, iscălind şi alţi ră- 
zeşi cum şi împregiuraşi ce au fost faţă la această hotărâtură, 

1783 Febr: 2. 
Vidrașcu Canţar vornie de poartă, Ioan Docan mazil ho- 

tarnic, Ioniţă Timircan. mazil hotarnic, Scărlătachi Costachi fiul 
răposatului banului Scărlătachi Costachi, Ioniţă Nobit ot Râș- 
cani, Toader Mălahi ot Râşcâni martur şi am pus degetul, Toa- 
der Crudul ot Râşcani martur şi am pus degetul, Grigoraş Cru- 
dul ot Râșcani martur şi am pus degetul, diaconul Vârlan Cuș- 
kinul ottam martur şi am iscălit, Sandul Coste ottam martur 
şi am pus degetul, Gheorghi Gligoraş ot Tămăşani martur şi 
am pus degetul. 

Divanul gudecătoresc al Cnejiei Moldovei. 
Copia, aceasta sau poslăduit cu originalul şi este întocmai. 
1830 Febr. 6. N. Dimaki vornic. 

  

s) Lungeni-Bărboşi 

CĂLII. 7720 (1672) fără loc. + Adecă au Stratul sn Cărăutul. 
scriem şi mărturisim cu cestă scrisori | a mecum au de ame bun voi. de neme nevoitu nici silttu. am dat parte.| me de moşie ce mi sa vini din moşia de la Părvul, despre sure afoni. dintron bă- (trân) cum | părătură hinăme Nastasiia fetei lui Păcurar. ot Şte- feni pentru sufletul meu şi a pă | rinţilor mei. săi fie ai moşii şi ficorilor ai, şi a tot Sămenţiia lor | denainte şoltuzului de Făl- tiu anume Neculkţă. şi Toader Totovanul ottam şi Pavăl ottam şi Marin ottam și Toader sn Necula ottam. şi Hilotie ot Mălă- eşti. Şi Gorce ottam şi Cărstea ottam. şi Vintilă ottam. ca să nu aiba a Ss amesteca pe urma me fraţii mei. nici surorile mel. să naibă treabă în parte me a cincia parte dintramândoaă cum-
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vărăturile din moşiia de la Părvul. despre soari apuni (scris dea. 
supra: ar cine să va amesteca să fie trecleat). dece noi -deacă 

am văzut toecmindusă iem făcut şi mărturi şi am pus şi pecete 
trăgului şi pe cine 'să să ştie şi au Gheorghie sn Necula ot. 
Fălciiu am scris să să ştie, însă din tot venitul cu vadde mori 
şi din grădin săi fie hinăme moşie să să şiie. 

(scris de altă mână, let 7120). 
Necula, Şoltuz, (|. p.) + Toader, + Pavăl, + Marin, ț Toder, 

+ Hilotie, ț Gorce, + Cârste, + Vintilă, Gheorghiţ iscal. 
Hărtie turcească pe o bucată de coală. 

CXLIII, 7730 (1622) Mart 4. Aw Gredan Tomura Borgoaa. 

paie AtacTitio. renApz 3BEmau MMwaaaackon, wX npiu avură np'ka, 

naatu || ui nprka, Hanau coakpu. Guann cin Aparuu. guvk Basa, 

u Snacita azipa Toaaerp Basa. n nae | mennun. uk. Hoonatmuo, 

su cecrpa er AMapnra n puna. cir. Gopn, ezcu Bwin Baseu. 

nprkonvun. | Avurva mnrap. Heim  HenoHS%AeHH.  aHnripucuao= 

Ban, HĂ 34 UK AORpOIO BOA. H IpOAdA cBoLX || npaga  wTiuv. 

n abannv, wr ceao ASnykuu. uro cer Ha Moncita, WT BoaccT 

Danuit, BzCA UacT HX Koau | ko c'k H3BepuT. n ca BpVA, 84 

mart. na pu Moncira. wr Spuk urme Hmaa aka HX vurva 

nnrap || wm (toc gol).|| norgoaa. 'Taa npoaa Boarkpnnv Hatev, 

Aparan Bea ăpmau. păi urTHpu Acer maaepu. || coeRiuxk.  HHO 

MU. KAkO BHA'EXOAL HX AOBBOIO EOA'E TOkMEXK H IOANE BAUAaTY. 

A MU TAKOX || AHpH. N GOT Hac AdAH. N NOTEPBAHAN EC. Bo- 

A'pHWV HAUIEMV RUIMINOCARHOAY. Apzran BEA dpmau, ha Tod) 

EMUIIHCANHAA. uacT 3a COTHWV (we cae Av. Kako Aa ECT 

MY. Hi WWF ac WWTHHV. H Npaga Bnviac]) nic n norBgzXarie. 

CA RICEM AOXOAOA. HENIOPVUIEHNO HEKOAHK Ha B'EKU E'kunin. u 

HU AA C HE VMHLUIAET, S tac garo fâpa Mapr A: 

Teona peu. 

Pune ea aorder Su. n nekaaa, tf ASmnrps. 

Traducere 

lo Stefan Tomşa Voevod, din mila lui Dumnezeu, Domn 

“Ţării Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a 

Jor noştri boiari, Simeon fiul lui Drăghici, nepot Cabei, şi Anisia
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fata, lui Toader Caba, şi verii lor lonaşco și sora lui Mărica, și 
Irina fiii Sorei toţi nepoți Cabei, strănepoţi Lungului pitar, de 
nimeni siliţi nici învăluiţi, ci de a 'or bună voe şi au vândul a 
lor direaptă ocină şi moşie din satul Lungenii, ce este pe Mor 
siia, din ţinutul Fălciiului, toată partea lor câtă se va alege și 
cu vad de moară în apa Moisiei, din uric ce l'a avut bunul lor 
Lungul pitar de la .. . Voevod; aceia au vândut boiarinului 

nostru lui Drăgan vel armaş pentru 40 taleri de argint; Deci 
noi cum am văzut a lor de bună voe tocmală şi deplină plată 
şi noi aşijderea şi de la noi am dat și am întărit boiarinulu 
nostra mai sus scris lui Drăgan vel armaş pe cea de mai Sus 
parte de ocină din satul Lungeni, ca să-i fie lui şi de la noi 0 
cin şi dreaptă cumpărătură şi întărire cu toate veniturile ne 
ruşăit nici odănăoară în vecii vecii vecilor ; şi altul să nu se a 
mestece. In laşi la anul 7130 Mart 4. 

Domnul a zis. Ă 
Gheanghea vel logofăt a învățat şi a iscălit, ș Dumitru. 

Obs. Este şi o traducere făcută în 1785 luni 14 de Pavăl logofătul Episcopiei Huşilor. ! 

CĂLIV. 7730 (1622) Aug. 4 laşi (surel). Io Stefan Tomşa V vod. 
cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldovii. lată că au venit înainte 
noastră şi inainte tuturor boerilor noştri al Moldovii, mari şi mici, 
boeriul nostru Drăgan ce au fost vel armaș cu un zapis de mărturie 
de la oameni buni şi boeri de curte şi ostaşi de frunte, anume 
Jonaşco ce au fost vornie şi Ion părcalab şi Neculai stol. în-care 
zapis aşa scriia şi mărturise precum că au cumpârat o parte de 
ocină de la Stefan sin Anei nepoatu Tudorii, fetii lui Stănilă 
strănepoţi Negritei toată partea a unui bătrân cu tot venitul 
cât sâ, va alege din satul Lungeni, ce iaste pe pârăul Moisiei. 
cu vad de moară în apa, Moisiei ce iaste în ţinut Fălciului. drept 
30 de galbeni ungureşti şi au mai adus tij înainte noastră un 
zapis de mărturie de la oameni buni anume . . . şoltuz și 12 pârgari din târgul Galaţii cu pecete oraşului întru carele iarăşi 
scria că şau cumpărat o parte de ocină tij un bătrân cât să va alege cu tot vinitul de la Ionaşco sin Maria fata lui Mihiiiă Pul- băruş din sat Lăţeştii, cei în ţinut Pălciului drept 50 taleri de argint, şau mai adus un zapis de mărturie tij de la oameni buni 
anume de la Ioan şi popa Patriciu şi Toader Focşa a Căpăţinei şi Vasilie Negru, întru carele aşa scria cum că au făcut toc: mală cu Păşranul şi cu Bosie şi cu alţi răzeşi ai săi ca s ţie
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poeriu] nostru de mai sus zis Drăgan armaşul, un vad de moară 

despre apus în pârâul Elanului pănă la satul Hăuşânii, iar Păş- 

canul şi cu oamenii săi săş ţie alt vad de moară tot întracel 

iaz la malul despre răsărit, iar de să va strâca vreun vad al 

vreunuia, dintre dânşii să aibă al tocmi iarăşi ca şi dintăi. şi 

văzând doinnia mea, aceste drese de la boeri de curte şi oameni 

buni şi preaţi şi buna lor tocmală şi aşezare şi deplin plată. şi 

de la domnia mea am dat şi am întărit boerului nostru de mai 

sus scris Drăgan armaşul pe acele de mai sus scrise părţi de 

ocini, din sat Lungeni, şi cu vad de moară din sat Lăţeştii. ca 

săi fie lui ariaptă ocină şi răscumpărare, şi uric cu tot venitul, 

aşijderea dăm şi întărim a lui drepti robi ţigani, anume Costin 

cu femeia şi cu copii lor cei sânt lui răscumpărare de la Ștra- 

tul sin Bole. drept un cal şi o iapă, drept aceia altul să nu să 

amestece. împotriva noastră. pis u las vlet 7130 Aug. 4. 

Sam gspânz veleal. 

Ghenghea vel log. + iscal, Lucoci. 

Obs. Suretul e tălmăeii; în 1784 Iunie 14 de Pavăl logofătul Episco- 

piei Hușilor. . 

OXLV. 7145 (1637) Aprilie 6 aşi. Cu mila lui Dumnezeu Noi 

Vasilie Vvod. domnu ţării Moldovii. înştinţare facem cu atastă carte 

a noastră. tuturor celor ce vor căuta spre dânsa sau vor auzi 

citinduo, câ, iată acastă credintoasă sluga noastră Gabăr părcalab 

au slujit mai inainte cu dreaptă şi cea, cu credinţă slujbă la alţi 

fericiţi întru pomenire răposaţi domni. iar acum slujăşte şi dom- 

nii mele cu dreaptă şi cu cea cu credinţă slujbă. Drept aceia 

văzând şi noi a lui dreaptă şi cu credinţă, slujbă spre noi am 

miluitul cu osăbită a noastră milă dândui şi întărindui lui dreaptă 

a lui ocină şi răscumpărare dintra lui drepte direse şi ispisoace 

de răscumpărare. de la Moisi Moghilă, Vvod. şi de lu Alexandru 

Jieş Vvod. aşijderea şi de la însumi domaia mea gumătate de 

sat Drăguşeni parte din sus, de la Fântâna ce să numeşte răce 

şi mai de la deal cu loc de vie pe părăul lui Moisiia, cei iaste 

lui cumpărătură de la Gavril sin Giurge Țicşa, nepot lui Dră- 

guș, şi o gumătate de sat Pânzălureştii cu loc de prisacă pe 

Lohan unde dă Lohanul în Crasna, cei iaşte lui iarăşi cumpără- 

tură de la Andronic sin Petreu Gug nepot lui Şteful şi a Tu- 

dorii. şi o parte de ocină din sat Cordeni ce iaste pe Crasna 

cu hotară pe amândoao mărginile ce iaste lui cumpărătură de 

la Kiril sin Armancăi ottam. Aşijderea şi altă parte dintracelaş 

sat Cordeni căt să va alege dintrun pătrăn doâ părţi cei iaste
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iui cumpărătură de la Vasilca şi de la Antimia featele lui Pă- 

curariu ottam, şi o parte de ocină din sat 7epeu: ce iaste pe E- 

lan, cu vad de moară şi cu livezi lângă Moisii la ţinut Fălciiu- 

lui cei iaste lui cumparătură de la Simion Ciujde fetorul Niac- 

şului, strănepot lui Dobroslov 'Țapanul, toată partea lui câtă i 

să va alege de moşie şi de răscumpărare, şi o parte de ocină 

din satul Cordăreni ce iaste pe Crasna. din parte lui Păcurariu 

doâ părţi. ce iaste din sus de Vâlcoviceşti, şii iaste lui cum- 
părătură, de la Vasălca şi de lu Sava şi Antimia fetele lui Pă- 

curariu şi altă parte din sat Hultureşti de pe pârăul Moisia 

parte din sus şi mai din sus de şipot cu vad de moară şi cu 

livezi de fânaţ din livada ce mare şi cu loc de prisacă şi cu 

Domi cei iaste lui cumpărătură de la Loghin sin Pavăl nepot 

lui Ion diiac, toată parte lor cât li să va. alege. parte lui Ion 
diiac şi a tătânesău lui Pavăl şi.a unchiului său liia, Aşijdere- 
rea dăm şi întărim acestui de mai sus scris sluga noastră Gabăr păr- 
calab a lui drepţi robi ţigani. din ispisoc de danie şi de miluire 
de la Stefan Tomşa Vvod. şi de întăritură de la Radul Vvod, 
şi de la Moisi. Vvod, şi de la Alexandru Iliaş Vvod, aşijdere și 
de la, insumi domnie mea. pe care ţigani îi numim, Ionașco şi 
Simion şi sora lor Buna, şi alţi fraţi ai lor mai mici fe&ori lui 
gogole ţigan. Drept aceia toate părțile acele de ocini câte sau 
scris mai sns cu vaduri de mori şi cu tot venitul şi acei de 
mai sus zişi ţigani să fie slugii domnii mele lui Gabăr părcalab 
drepte ocini și răscnmpărări şi drepţi robi țigani şi uric de în- 
tăritură lui şi fiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi 
împrăştiaților şi la tot niamul lui cine i se va alege mai de 
aproapi. cu tot venitul nerăşuit nici odinioară în vecii vecilor. 
Iar hotarăle acelor de mai sus zise părţi de ocini cu vaduri de 
mori şi cu prisăci să fie după hotarăle sale cele vechi pe unde 
au stăpânit din veci. Şi spre acasta, este credinţa a însumi dom- 
nii mele. de mai sus scris Noi Vasile Vvoa, şi credinţa boerilor 
noştri, credinţa dumisale Savin Prăjescul vel vornic de ţara de. 
gos, şi credinţa dumisale Dumitraşco Şoldan vel vornic de țara 
de sus, şi credința dumisale Gavril hatmanul şi parcalab de Su- 
cava, şi credinţa dumisale Toader Petriceaico şi Ciogole Patra- 
ŞCO parcalabi de Hotin şi credinţa parealabilor de Neamţ, şi cre- 
dința parcalabilor de Roman, şi credința dumisale Gligore U- 
reache Spatar şi credința dumisale Iorgachi Cantacuzino _vis- ternic, şi credinţa dumisale Apostol Catargiul post. şi credința 
dumisale Grama stolnic şi credinţa dumisale Dumitraşco comis
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şi credinţa tuturor boerilor noștri mari şi mici. iar după a noa- 

stră viiaţă şi domnie cine sar alege a fi domn din fii noştrii, sau 

in niamul nostru san pe cine ar alege Dumnezeu a fi domn în 

pământul nostru acesta al Moldovii, acela să nu strice a noastră 

slroenie şi întăritară ce mai vârtos să de şi să întărească pen- 

cu că sănt drepte ocini şi răscumpărări pe drepţi bani săi. şi 

pentiu mai mare tărie şi întărire acestor de mai sus scrise am 

poroncit cinstit şi credincios boerului nostru asale Gavrilaş vel 

logofât ca să scrie şi spre atastă adevărată carte a noastră pe: 

cetea să lege. 

Au scris Şaidir în Eş. let 7145 April 6. 

pe cel adevarat ispisoc este iscălit aşa : o Vasilia Vvoda. 

Obs. Sa tălmăcit în 1784 Iunie 14 de Pavăl logofăt Episcopiei Huşilor. 

CXLVI. 7789 (1680) Sept. 20. Adic eu Ioniţ Petrul sin Tănas 

Petrul. scriu şi mărturisscu cu acestu adevărat zapis al mieu. 

cum de bună voe mea am vândut a mea dreaptă, ocină şi mo- 

sie dumisale lui Gavril Luca căpitanul dreptu patruzăci şi cinci 

lei bani gata şi un cal anumk &olăneştii. ce este pe vale Moisâi. 

în ținutul Fălciiului. car(e) moşie îmi este mie dată de tatămieu. 

ce au avut el oseabz de surorilk lui şi când am vânduto euatastă 

moşie am întrebat pe toate rudele meale şi pe văru meu pe 

"Piron ce esti nepot de sor tătânemieu, şi pe cumnatul meu 

Lefter ce ţine pe varămea sor lui Tiron şi nime nau voit să 

.cumperk. deci nimk să naibă a să amăsteca, peste acestu zapis 

al mieu ori cine. din rudle mkle şi să aibă dumnelui aş faci 

„şi Qires domnescu. pe zapisul mieu şi la acastă tocmală sau 

tămplat boeri şi oameni buni. cari mai gos sau iscălit şi şau 

pus peceţile şi eu Apostol Purcel am scris zapisul. 

leat 7189 Sept. 20. 

loniţ, sin Tănas Petrul (|. p. o pasere), Stefan Frătiţ aga 

d.p.A.b), moader Gorie, Vasilie Bobi&anul hotnog, 7 Gri- 

goriţ ot Guzari, + Arhirie sin Caărăuşul ot Lungeni, Gheuca ot 

voroveni, + ion Buzincu ot Şişcani + Ion Timofti ot Mușata. 

In dos: Zapisul Petrului pentru colăneşti pe Moisăi, den 

-gos de Bărboşi la Fălcii. , . - 

Note pe margine. 

Ioniţ, sin Tănasii Petrul au vândut &olăneştii. .îma Savii 

au fost sor lui Tiron. iar Ama lui Tiron au fost sor lui Tânasie 

Petrul şau ţinuto Hanskii ot Cudru. iar Tiron şi cu -yma Savii 

au fost veri primari cu Ioniţ Petrul. colăneştii au fost cumpăraţi 

de Tinas Petrul şau tras fraţi Petrului la cumpărătur ma lui 

“Tiron şi a Costandii muere lui Lefi | Savii. 
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CĂXLVII. 7795 (7687) Zuni 19 Şişcani. Adică eu Avrintie cu 

fămei me. Prohira. scriem şi mărturisim cu cest adevărat zapis, a 
nostru. precum am vândut a nostră dreptă ocină și moșie dinsat 
din Lungeni de pe Moisie. din parte lui Lohănaș ce sa alege. parte 

Prohirii. şi acestă ocină care mai sus serie. cu loc de țarină cu 
fânaţ cu vad de mor. şi din tot locul. cu tot vinitul, şi 0 an 
vândut lui 'Arhirie şi fămei lui şi cuconilor lui. ca să le hie de 

reptă ocină, şi moșie. în veci neclătită. și mi au dat şi plat de- 
plin făcut la mâna noastră. şi căndu am făcut acestu zapis. â 
fost Vasilie Săfer ot Rănceni. şi Istratie Vrabie ot corăști. și 
Ion Buzincu ot Şişcani. și Pricopi snt Toma ot Căpşăști, și An- 
dronachi sn Gligoriţă ot Guzari şi pentru credinţă am şi iscă- 
lit ca să s știe, şi am scris eu Timoftie. 

__u Şişcani vleat 7195 Iuni 19. 
i Vasilie, + Arvintie, Prohira, az Andronic iscal, az Ii 

mofti iscal. 

CXLVIII. 7209 (1707) Mart 10. + Adică. eu Arhirie snn Sta 
tul. nepot lui Gheorghie. Cărăuşului. de Lungeni. scriu și mărtuli- 
săscu. cu cestu. adevărat zapis. al meu. cum de bună voia me 
am văndut. dumisale a mia driaptă ocină, şi moşăe den sat den 
Lungeni den trei bătrâni. ce săntw întracestu hotar, am văndul 
un bătrân. parte me. ce am de la părinţii miei. dumisali. Că 
mărașului Adam Luca dreptu 25 lei. iar cine ar zăce. dir 
tru, ruda me. că este moşan. cu mine. la acestu bătrân, cu mine 
şa, întreba şă cui sa alege vro parte dentracestu bătrân. de k 
mine să cee. iar cu dumlui nime nice 0 trab. să naibă. nice 
cu acestu bătrân. ce iam vândut dumisale den tot hotarul ci 
tot vinitul. cum sa alege parte. acestui bătrân. dentraceşti 3 bi 
trâni şâ vad de moar, şi la atastă tocmală sau tămplat mulii 
omini buni şi bătrâni. cari mai gos săntu iscăliţi şă pentru cre” 
dinţă niam pus toţ pecețăli. 

lt. 7209 Mart 10. 
az Arhirie iscal, Andrii sin Bădrăsoae, Lupul zet Arhirie, 

Ioniţ Ursul ot Deleni, Savin sin Ivan, Mărcot snu Savin. 

CXLIX. 7209 (1701) Iul 30. Adec noi Ionaşco şi Iosip şi Gli- 
gorie şi Apostol ficorii lui Costantin Iki de Grubăneşti scriem cu cest 
zapis al nostru Ja mâna dumisale postelnicului Adam Luca cun de bună voia noastră. am vândut dumisale a noastră dreaptă 
Ocin şi moşia din Lungeni despre apa Moisii din tot locul cr
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tot vinitul cu vad de moar cu ţarin cu fânaţ din tot locul am 

vândut a tree parte din trei bătrâni un bătrân care bâtrân ne 

este noâ dreaptă moşie de pe părinţii noştri. dec şi noiam vân” 

dut dumisali ce sus scrie acesta drept treizăci lei pătuţi şi ne au 

facut plata deplin în mânule nostre şi la, tocmala noastră sau 

tamplat mulţi şi din răzăşii noştri anume Gorie de Deleni şi Jo- 

niţă sia Ursul de acole. şi Darie hotnog şi Savin fratesău şi alţii 

carii sau tâmplat de şau pus degitele pentru credinţă însă de 

vor zici cineva că mai are cu noi întracest bătrân ia noi să vie 

iar cu dumnelui amestecu. să naibă că noi am vândut bătrânul 

tot dumisale şi pentru credinţă am pus degetele. 

u Bărboşi 7209 Iuli 30. 

+ Lonaşco sin Costantin, + Tosep sin Iki, i Gligori sin ki, 

+ Apostol sin Iki, + Darie hotnog, + Gorie de Deleni, + lonită. 

sin Ursul de Deleni, Savin brat Darie. 

CL. 7272 (7704) Marit. 13. Adică eu Dracotă (sic) cu femei me 

Alecsandra făcutâm zapisul mieu la mâna dumisale cămăraşulu 

Adam precum am dăruit parte me de moşie ce mi sa vini din 

Lungeni ca s fie dumisali danie în veci. iar din rudele mele nime 

să naibă treabă, iar de sor ispiti cineva den rudele mele să 

fac vro gâlceavă să petrecă ruşine or cine sor ispiti din ru- 

dele meli şi cându am făcut zapisul acesta sau tâmplat multi 

omeni buni cari mai gos sântu iscăliti. let 7212 Mart 13. 

“ Dracotă, + Mărcotă, ț Trohin Poroski, Ilie Gorie iscal. 

CLI. 7272 (1704) Ap. 20. Adec eu Arhirie sin Cărăuşul din Lun- 

geni scriu şi mărturisăscu cu acestu adevărat zapis al meu pre- 

cum am vândut dumisale paharnicului Adam Luca a mia, driaptă 

ocină şi moşie din Lungeni toată parte me din Lungeni ce am 

despre apus osăbi de alţi răzăşi din tot locul cu tot vinitul drept 

25 lei bătuţi. să fie dumisale driaptă ocin şi moşie şi pe zapi- 

sul meu să aibă dumlui aş face şi ispisoc domnescu insă dintra- 

cestu loc au fost dat unchiu meu 0 parte unii fine de potezu 

dar apoi nau trăit ace fin(ă) ce iau rămas moşie la noi ce de 

sar afla undeva acel zapis vro dată după moartea me să nu s 

ţio în samă câci eu in viaţa me de multe ori am cercat acel za- 

pis la niamul acei fine să s strice. şi tot au zis că lau luat ta- 

tâmeu dar eu nu lam găsit ce cum scriu mai sus deavre să 

zică cineva ceva după moarte me să nu să ţie în sam căci să 

fie zis pănă am fostu eu viu şi am stăpânit tot eu ace moşie pân
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= cam vândut dumisali Adam Luca păharnicul gi la aăastă tu. mală sau tâmplat IDulţi oamini buni şi bătrâni și din răzăși ş pentru credinţă nem pus şi degetele. 

let 7212 Ap. 2%, Arhirie iscal, ; Savin hotnog, i Darie hotnog, ț Lupul zăt Arhirie, + 'Yrohin Poroski, + Ioniţ Ursul ot Deleni, Dragot zi Vărnă, Mărcot sin Savin. Stefan dascal, ș Gorie zat; Panostii 
CLII. 7272 (7704) “log. 20. Adică eu Ioniţă Ursul ot Deleu împreună cu fratemeu Opre şi cu surorile noastre făcutara Zpr sul nostru la mâna dumisale Păharnicuiui Adum precam am TâL dut dumisali a noastră drihkptă ocină Şi moşie ce am avut in Lungeni pe Moisei. toate părţile noastrk a tuturor fraţilor o am avut de la părinţi noştri. drepta doaw zăc şi cinci de lica să fie dreaptă moşie a dumisale în vec și la ucastă tocmală sau tâmplat mulţi oameni buni carii mai gos şau pus degile (sic) ŞI pentru crkdinţă nim pus și noi degitile şi eu popa Vasile din sat Bărboşi am Scris zapisul. let 7212 Av. 20. | i Ioniţă Ursul, + Negrae, + Oprea brat Ursul, ș Andrei Bădros, + Mărcotă, sin Savin, ; Opre Pleș, $ Trohin Poruski, f Lu- pul Timotin. 

CLIII. 7276 (2770) Mai 20, Adică eu Statie şi cu finumeu Toader făcutam zapisul nostru Ja mâna dumisale Sulgerului Adam 
precum âm Vândutu dumisali Parte nostră din Lungeni di pe 
Moisia în ţinutul Fălciiului cat să va alege drept 5 lei bătuţi 
înnainte a mulți omeni bunj Şi neu făcut dumnelui plata deplin ȘI pentru cradinţă nem pus şi degetili să fie dumisale moșie Vecnică. | let 7218 Mai 20. î Stahie ot Deleni, i "Toader sin Stahie, Lupul 3 Polie, Mărcot + Darii + oinog, ş Ioniţă, sin Ursul. ot Deleni, __ CUIV. 7218 (7770) Mai 20. Adică eu Dari Hotnog făcutam za- 

pisul meu la mâna cumisale Sulgerului Adam precim am vândutu 
parte me din Lungeni qi pe Moisia în ţinutul Fălciului cât să 
va alegi drept 5 lei bătuţi înnainte a mulţi omeni buni şi meu 
făcut dumnelui plata deplin să fie dumisali moşia, vecnică si pen- 
tru credinţa nem pus şi degetile. let 7218 Mai 20. 
Darie paie, somnog fn Ioan, ș Stauie ot Deleni, + Savin brat 

, n Savin, + Lupul Polei, TDrăgotă, + Gorii Buzălă, 
Notă. Zapisul lui Dari 

. 
tea lui Savin, re hot. pe parte lui oţ Lungeni pe Ursul din par-.  
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CXLV. 7232 (1723) Juli 20 Iaşi. Suretu di pe ispisocu de la 
Mihai Vodă din velet 7233 Iuli 20. 

Adică au vinitu înnainte domnii meli şi denainte a tuturor 

a lor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici. boiariul nostru 

Neculaiu Jora post. şi cu mare jalobă au jăluit. zicându că după 

moartea părinţilor săi râvoosatului Antioh Jora logofătul, au ră- 

mas mare datorie asupra lor a fitorilor şi sculândusă şi fraţii au 

impârţitu pe fraţi şi sau făcut pe fraţi câte “ţa lei să plătiască, 

şi s ţie moşiile ce liau rămas de la părinţii şi el cau fostu parte 

ui, şau plătit deplin în parte cătu iau fostu parte încă au mai 

plătit şi alte datorii, din părţile altor fraţi, care pe izvod cau 

arătatu cu iscălitura soţii sale Catrinii logofeteasa, de datorii 

cau plătit cuprinde 1500 lei, iar pe altu izvod, de socotiala ce 

sau socotitu denainte dumisale stolnicului Gavril de câte datorii 

au plătit cuprinde 1590 lei. care parle câtu iau fostu parte lui 

Neculai, din datorii să plătiascâ acei daţi mai mulţi 590 lei şi 

peste toate aceste datorii cau plătit încă xiindu înainte domnii 

meale Mehmet aga Sărdengheşti şi jaluind pentru 316 lei ce are 

datorie Antioh Jora logofăt domniia mia am trimis şi cu bucate 

cu ce sa găsăt au plinit şi atastă Gatorie 316 lei iarăşi de la 

Neculai Jora care peste tot fac bani daţi ai Neculai Jora post. 

1906 lei în datoriile părintelui său Antiohie Jora logofăt. deci 

acum mai pe urmă viind înainte noastră, şi boiariul nostru cin- 

stit si credincios dumnelui Darie Donici vel vornicu au jăluitu 

cum acastă, datorie de la Mehmet aga Sărdengheşti sau plinit 

cu bucate din zestre cau datu dumnelui fiicii dumisali, iarăşi sau 

plinit şi alţi 60 lei la egumenul de Mera, iarăşi datorie răposa- 

tului Antiohie Jora zicându dumnelui că nar fi cu dreptate să 

să pliniască cu zestre cau datu dmnelui fiicii dumisali datoriile 

răposatului Antiohie Jora logft. pentru acela ŞI domnia, mea am 

socotit impreună cu tot sfatul nostru, că adevărat nui dreptu 

să pliniască acele datorii cu zestre fiicii dumisale, numai apu- 

cândusă de sau datu acele bucate de istovu la Mehmet asa $ 

la egumenul de Mera, iarăşi am socotit Domnia mea împreună 

cu tot sfatul nostru, și iam datu lui Neculaiu post. şi gupănesel 

dumisale Ilincăi, satul Şerbeştii de la ținutul Covurluiului, Și 

cu viile ce sântu acolo, şi cu tot vinitul ca săi fie dumisale şi &u- 

pănesei dumisale driaptă ocină şi moşie în veci; şi când i 

împărţi ei fraţii cu moşiile ce liau rămas de la părinţii i 

satu Serbeşti la împărţala fraţilor să nu să pue pentru c C Ş 

deosebitu de azasta fiind 200 lei datorie la 'Toderaşco Tudori,
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-de Gălaţi, iarăşi a răposatului Antiohie Jora, dumneiei lopule: 
tiasa au fostu făcutu zapis la mâna lui Toderaşco Tudori, șa 
fostu pus zălog satul Şerbeştii cu zi că de nar da banii, ca 5 

"rămăe acestu satu de istovu pentru acei bani, şi peste zi tie 
când multă vreme au vinit 'Toderaşco cu zapisul aica de au k 
luit, şi iarăşi sau mai pus zi peste zi. şi tot nedandusă ace 
bani domnia mea am fost datu carte lui Toderaşco Tudori, a 
să ţie acel satu de istovu pentru acei bani. iar Neculai Jora iz: 
răşi au luat bani cu dobândă, sau făcutu cum au putut șau d 
acei bani 200 lei în mâna lui Toderaşco 'Tuduri, şau răscumpă 
ratu satul. precum văzu şi zapisul mânesa ce lau scos de ha 
“Toderaşco ruptu la mâna lui, dece precum am zis de acma Înâ- 
inte să rămâe acestu satu în veci stăpănitoriu la mâna dun: 
sale Neculai Jora post, şi a gupănesei dumisale Ilincăi şi cuc: 
nilor dumilorsale şi să le fie uricu dela domnia mea, cu tot hota 
rul i cu tot vinitul neclătit, Şi neruşeit, nici o dănăoară în veti. 
pentru care nu numai că au datu atâta somă de bani peste cât 
iau fostu parte, ce şi cu bucatele din zestre gupănesei dumisale 
au plătitu o somă de datorii, pentru aceia nime altul să nu s 
amestece NEA AHCTOAM POCIIOACTBRaMU. 

u las It. 7240 Ghenar 16. | 
Costantin Costachi vel logofăt, Iordachi - Cantacuzino bi 

"vel pah., Serban cl., Simion Keşcu (a scris). 

  

CLVI. 7256 (1748) Mari 30. + Iw Kostandin Nicolai Vvod hbo 
jiiu mlst. gspârz zemli Moldavscoi. scriem domnie me la eapitani ȘI 
Slujitori i la, toţi lăcuitori de ținutul Fă/cii. facem ştire tuturo! 
iată, că domnia me am socotit şi am făcut căpitan mare pe bo” iariul nostru Vaszle Adam la Codru Tighiaci, carile viind acolo 
să căutaţi pentru toate ce va da învăţătură din poronca n0ă- 
stră. pentru paza marginii şi pentru alte poronci să ascultați. iară cari nu sar supune poroncii. se va podepsi ca un neascul- tător. însă şi pentru vinitul căpităniei. pe obiceiu. adasta scriem. 

It. 7256 Mart 80. procit vel logft., procit 3 log. 
Pecetea, mică, tuş roş: Ii H.K.BRe. Cap de bou, pasere. 1738. 
CLVII. 7762 Mai 77, Adiverim cu aastă scrisoare a noa- Stră la mâna dumisale badelui Vasile Adam jicnicer. i a dum. leliţei “Saftii. fiica, răpos. stoln. Neculai Jora, si a noastră sor, ca să $ ştie că din zăstre sam luat Moşii de la maica noastră Ilinca J0-  
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roae în hotarul Sclipoteştii, de la della mal, am dat dumisale loc 

stărpu patru zăci de pog. şi cu anii şi cu schimbu. că ori când 

le va da mân(a) săși facă vii. şi pentru schimbul i dase dumi- 

lorsale fiinâcă din vite săntem cam slabi, neau dat trei vaci cu 

viței şi doi cai telegari, pentru aceste pog. deci dumelor bade 

Vasăle şi lelița Safta soțui dumisale. şi cuconii dumisali să aibă 

a stăpâni cu pace în veci. şi aşi face vii. neavând nici o supă- 

rare de câtră fecorii şi neamurile noastre şi aşa ca vre să facă 

cu acest loc. volnic să fie şi nesupăraţi care pentru mai mare 

credință am iscălit cu mânule noastre, şi cu alţi boeri mari. 

+abăa Mai ai. 

Alexandru șătrar am dat. 

CLVIIL. Făvă velet. $ Bat Bannc H C&TBOpE Tagyna n 

auurun'l er Hacmacia || Kako Konna Wunnz (PT €E40 Manet. 

nam cec || kako npoaaa ero. Kzcăanun. n Bparie ere. RzpcTarat || 

em Alaogito SnSSae. ASurSaogn, Hi MpoAdA. Er | abat Heno- 

HEKRĂ. aneuipeczEanz NOAWEIHNA WT Wâct, | aka en. Bperunuu. 

dr cas Mamztpie. namS cea ÎI rA£ ana Eapaocsa. n micro. 34 

manu. ua uorowpk [| Alocera. cropz Hâ cmopz pa A0ait A 

apere || pre non Lpnropie WT cHA9 Mzueapie. navk neon || Ilpuo- 

nu: Wwr Ropoa'bnui. ua ASra AMzazupie. ua. Nuka Xz(H)cap. 

Ti mor AAle ASSP2 | guxue n HHX%HE. WKPZACT  MEXKEOUIH H 

maaan În crap. 

Traducere 

Adica zapis şi Va făcut Gavri! şi Cneaghina lui Nastasiia, 

precum au cumpărat ocină din satul Măţeştii, spre aceasta cum 

a vândut lui Castanie şi fratelui său Cărstiian fiul lui Macovei, 

nepot Lungului ; şi a vândut lui de nimeni silit nici irapresu: 

rat, giumătate din partea bunului ei Crăstinie din satul Măţeşti 

anume acesta uude a fost Bărbosul, şi loc de „moară în apă 

Moisiei, din hotar în hotar înaintea a oameni buni, erei popa Gri- 

gore din satul Maţeștii, anume popa Pricop) din Voroveni, ani 

Imca Milăeșsti, anume Nica Hănsar, asemenea, oameni multi bun 

din sus şi din jos acolaşi megieşi şi tineri Și pătrâni. 

Trei peceţi în fum, cu 0 rasete.



  

— 208 — 

     

  

   

CLIX. 7765 Juli 22. Adecă eu Costantin Bosna și eu În 
Bosna brat ego și eu Ştefan Bosna şi eu Andrei - Bosna și a 
Nastasia sor lor ficori Bosnii nepoți lui Bejaan ce au fost inţ 
„Ursului din Deleni făcutam zapis nostru la mâna dun. ff 
Vasile Adam precum să s ştie că aducânâu dumlai. pe sninfi 
sa părintele Episcop de Huşi chir Inochentie cu carte ei 
săi hotărască moşiile de pe vale Aloisiei cum şi 0. moșie Lu genii ce am avut şi noi niam ales parte noastră câtă mai i măsese nevândută de moşul nostru Ursul din Deleni cinci stă 
jâni pol şi iam vândutu şi noi câte... stănjăni şi nim di 
toţi banii deplin în mânule noastre înainte svinţiei sali părinte lui Episcop şi înainte altor obraze de cinste boeri şi mazii cl 
sau întâmplat şi sau şi iscălit şi noi pentru mai mare crediuli 
niam pus şi degitile. leat 1765 Iuli 22. 

1 Eu Costantin Bosna, + Eu Ion Bosna, ș Stefan Bo | 
Andrei Bosna, ș Eu Năstăsie sor lor. 

CLX. 7765 Juli 22. Adică eu Apostol sin Vasile Ivan (n 
Deleni împreună cu fraţii mei, 'Toma şi Gavril şi cu suxori 
meale Nastasia, Ioana, Maria, Iliana, şi cu tot niamul meu d Gonţu nepoți lui Chirtoacă făcutam zapis nostru la mâna du sale jicn. Vasile Adam Precum să s ştie că aducând dum.“ 
carte gospod pe svinţia sa părintele Episcop de Huş chir chentie săi hotărască moşii ce are pe vale Moisăi şi având îf noi în Lungeni neu ales cinci stănjăni şi gumătate ce rămăstsi 
nevândută de moșul nostru Ursul din Deleni dintrun bătrân $ 
lâm Vândut şi noi acei cinci stânjăni şi gumătate dumisale ji Vasile Adam câte ... stânjănu). şi niau dat toţi banii deplin $ 
cu adastă vânzare sau vândut tot bătrânul Ursului care biti rămăsese din trei bătrâni ce sint; în Lungeni necumpărat toi 
dmlui Adam sluger, şi acast vânzare au fost înainte svinţii să „Ep I500p de Huși şi altor boeri de cinste şi mazili cari sau ist lit. şi noi pentru mai mare credinţă niam pus şi degitile. 

let 1765 Iuli 22. 
T Eu Apostol Ivan Ioana, + ia + TI + Gavri + Nastasia, Tr na, ș Maria, + Niana, i 

OLXI. Fără velet. 3 bătrâni ce sint în Lungeni unde a ft casa Cără i Să a ați ANR € Adam, uşului să s ştie ae la cine ce au cumpărat sulgeril  
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— Un bătrăn de la Arhirie snn Stratului nepot lui Ghior- 

ghie Cărhuşului din Lungeni pe cum scrie zapisul bătrănul deplin. 

— A) doilea bătrân au cumpărat de la Ichești anume Io- 

nașco și Iosip şi Gligori şi Apostul fitorii lor Costandin Ike de 

Gurbâneşti au cumpărat iarăşi bătrânul lor deplin. 

_- De la cine ce au cumpărat din al treilea bătrân. 

— O parte de la Ioniţă Ursul ot Deleni şi de la fratesău 

Opre cu surorile lor toate părţile tuturor fraților lor precum 

scrie zapisul lor. 
— 0 parte de la Gorie Buzilă cu femee lui Safta fata lui 

Panovski toată parte lui Panovski precum scrie zapisul. 

— O parte de la Dragotă cu femee lui Alisandra fata, lui 

Vărnă toată parte lui Vârnă precum scrie zapisul. | | 

— O parte de la Darie hotnogul sns Ivan toată parte lui 

precum scrie zapisul. 

— O parte de la Stahi cu fitoru! lui Toader toate părțile 

or tij din parte lui Ivan tatăl lui Darie şi a lui Savin. 

— O parte de la Arvinte parte femeii lui Porhirii toată 

parte lui Lohănaş ce au fost văndut mai înainte Arhirie. 

—:2 părţi mai avem cumpărate din Lungeui de la, nepotii lui 

Gabăr pitarului cumpărat de Drăgan armaşul cu ispisoace vechi 

domnești. 
| 

7 părţi sau aflat cest bătrân al treilea şi 5 părţi sau aflat 

cumpărate deplin iar in al şăsăle parte din partea lui Savin 

sin Ioan să află cumparate 2 părţi şi dete samă Gligore Mâr- 

cot cau fost 7 fraţi, iar din al şeptele parte din partei Ursului 

să află 4 părţi şi dede samă ca la această parte mal este parte 

Vămei şi a Ganţului nevândută, deci dintracești 3 bătrâni co 

sint în Lungeni 2 bătrăni sint cumpăraţi deplin iar din al trei 

bătrân din şepte părţi ce sintu întracestu bătrân sintu cumpăr” 

rate cinci părţi deplin şi din cele doă părti sintu cumpăra 

septe părţi să să știe şi aşa să 

Adam Luca sulger. 
| , a 

Urie de la lancul Vod. pe Goeşti şi pe Zabuliceni din 

itur lui i 
j să domnească moşie 

tăritur lui Costantin Leoa aprodul din ca one, acest 

de haştină cari sint de la părinti şi de la m imi 

Costantin au fost tată lui Gore şătrarul moşului Ş i 

— Si alt ispisoc de la Petru Vodă tij lui Costandin apro 

dul pe Goeşti și Zabuliceni de întăritură. 

împarte. 

14
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CLXII. 7858 Zunie 77. Anul una mie optu sute cinci ari şi 
optu luna Iunie în şăptesprezece zile mai giosu iscăliții paharnic 
Teodosie Costinov hotarnicu de moşia Delenii, valea Moisăi şi Ghi- 
benii ; însărcinatu cu acreditaţia divanului apelativu din 6 anie 
1857 No. 2184, Alexandru Cârjă hotarnica woşiei Bârboşii adu: 
misale vornicului Alecu Joanu Cuza, asăminea însărcinată cu acreditaţia dinu 5 Septembrie 1855 No. 4897; şi sărdaru Cos 
tandia Popovici geometru districtelor Vasluiu şi Tutova ; în urma 
termenului însămnatu la 15 a curentei şi publicatu prin foae o- 
ficială, dinu 6 Martie acelan No. 19. 

Adunândune în satul Delenii răzăşăşti, spre a disbate ca- pul imprejurării moşiei Ghibenii a răzăşilor de Deleni, de cătră ră: 
posatul acumu postelnicu Ioan Cuza părintele dale vornic Cuza. reclamat la, 834 de câtră cei întăi asupra cestui al doilea, mai întăiu am înkietu jurnalulu cuvenitu pentru sosirea, la faţa locu: lui şi începerea operaţiei după care luăndu în consideraţie copia re- clamaţiei răzăşilor de Deleni făcuta la 834 şi triimisă de divanul apelativu ţării de giosu giudecătoriei de Falciu cu oficia No, 3916 hneamu opritu a maj înainti vreo lucrare în acestu cazu din ur: mătoarele cauze. 

A) Ca reclamaţia, citată a răzăşilor nu este in conformitate cu rostirea circulărei logofeţiei din 1834 Sept. 5 sub No. 17 din volumul întăi u colecției prevăzută la pagina 22 punctul al 3-3 adică să fie anume lămurită moşia împresurată şi moșia impre- suratoare. 

de răzăşi câtu şi chiar din însuşi a lor arătare precum şi din Planui moşiei Bărboșii înfățoşatu de dlui comisu Iordachi Lam- 

ceste împresurări dovedind lămuritu că 
moşia Ghibenii : răzăşati nu să împresoară de moşia Bărboşii a 
dmsale Vornicului, 

e acei iSia în temai i ; ; 
era comisia in temeiul citatei mai Sus circulare pre- 
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prevăzute în volumul întăi a colecţiei pagina 22 punctul al 5 măr- 

ginindusă în competenţia sa, sau oprit de la asămine operaţie. 

Pentru care încheindusă acestu jurnalu să va trimite giudecătoriei 

competente, slobozindusă şi copie de pe aceasta fețelor proce- 

sante. adeverite de comun. 

Iscăliţi 'T. Costinov paharnic, A. Cârjă şi C. Popovicl săr- 

dariu Geometru. 

Fiind întocmai cu originalul se adiverează. 

(ss) T. Costinov paharnic, (ss) A. Carja, 45) C. Popovici 

sărdar, geometru. 

Ra a SD 

ț) Voroven ji 

CLXIUII. 7211 (1702) Dec. 6. Adec eu Gorie cu femeia me Safta 

fata lui Panoski făcutam zapisul nostru la măna dumisale Adam 

Luca păharnicul de nime siliţi nici asupriți am vândut dumisale 

a noastră driaptă ocin şi moşie din Lungeni şi Gin Voroveni 

cât sar alege parte noastră. parte lui Panoski din tot locul cu 

tot vinitul dintraceste doâ locuri. am vândut dumisali drept 10 

lei bătuţi. căci nime din fraţi sau din răzăşi mei nau vrut „să 

cumpere şi la acastă tocmală sau tămplat mulţi oameni buni ŞI 

din răzăşi şi pentru credinţă nem pus şi degeteli. 

7211 Dec. 6. 

a, + Andrei Bădros, + Trohin Poruski, + Opre 

+ Gorie, î Saft 
Lupul Poleiu. 

Ursul ot Deleni, + Mărcot sin Savin, î 

CLXIV. 7272 (1703) Sepi. 20. Adică noi Jon Ghibanul împreun 

cu frate meu Andrei Ghibanul scriem şi mărturisim CU cest a- 

devărat zapis al nostru cum de a noastră bună voe am vandut 

dumisdle păharnicului Adam Luca Sulger â nostră drept ocin $ 
noastră 

moşie din Voroveni pe Moisie c 4 a lei bani 

cu tot venitul din tot locul şi CU vad de mor. dob 

j ie î i şi sul nostru săş facă 

gat 
e moşie în veci şi Pe zapisu 

a e eee 
i la atastă tocmală sau tamplat 

dumnelui si ispisoc domnescu. $ 

« 
i şi 

i us şi de: 

i : si răzeși şi pentru credinţă nem P | 

cete oameni buni şi &4e5) 9 Și it 7212 Sept. 20. 

| 

Savin hotnog. + Lu- 

+ ion Ghibanul, + Anârei Ghiban, + na 

pul Polii, + Marcot sin Savin, + Gavril Ghindar, 

ot Deleni. 

+ Tonit Ursul
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CLĂV. 7272 (7704) Iuni 20. Adec eu Ifrim Poroski imprean o fraţi mei scriem și măriurisim cu cest adevărat zapis al nostu cum de a nostră bun voe am vândut dumisali păbarnicului 4: 
dam Luca a nostră driaptă ocin şi moşie din Voroveni de PB Moisie căt sar alegi toat parte înei noastre Sofii fata Ghibanu- lui celui bătrân. aşijdere şi parte mătuşii noastre Gaftai iar de 
la Voroveni cine au fosta noă danie de la dânsa aceste 2 părți cu tot locul din tot vinitul şi cu vad de moră drept 24 lei s fie dumisali moşie în veci. şi pe zapisul nostru sâş facă și dires domnescu. şi la acasta sau tămplat mulţi oameni buni şi pentru credință, neam pus şi degetili. let 7212 Iuni 2%. 1 Ifrim Poroski, + 'Trohin Poroski, ș Vasile Poroski, ș Măr: cot sin Savin, + Andrei Bădros, + Lupul Timotin, ţ Lupul Poli, 1 Gorie zet Panoski, + Opre Pleş. 

cină şi moşie din sat âin Voroveni. den apa Moisti. toată parte Me Cât să va alege care moşie îmi este mie de pe moşu meu de pe Pricop Buganul. am vândut dumisale drept 5 lei cu to * locul din tot vinitul şi la castă tocmală. sau tâmplat mulţi oameni buni. cari mai go. sau iscălit. ca săi fie de buna credință și eu miam pus degetul. 
It. 7215 Dec. 3. -“ Poroski Trohin, + Sămion Oţal, Gligori părcalab _iscal, martur, + Vărlan ot Deleni, az Lefter, + Ion Coareanul, An- tioh Gore iscal. 

CLXVII 7275 (1706) Dec. ş. Adec eu Sămion Bogzia fiorul Parascăi fata lu: Hilip nepoat Vorovanului, şi eu Nastasie fata Chelsiei fetei lui Hilip nepoat Vorovanului scriem şi mărturisăm 
u precum noi de. bună voe 

siei. din sat din Voroveni qg pe Mosao drept 16 lei Bătuţi du misale Cămăraşului Ada 
le cămări ca săi fie dumisale dreaptă ocină și moşie. şi la castă tocmală, Sau tâmplat mulți oameni buni cari sau iscăiit şi noi pentru credinţă nem pus degitile. sa 

let 7215 Dec, 3. r Sămion Bogze, + Eu Nastasie, i Trohin Poroski, + Varlan 
ot Deleni, T Ifrim Poroski, T_ Gligori părcălabul iseal martur, 
Antioh Gorie Iscal, Lefter, + Ion Codreanul,
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CLNVIII. 7276 (1708) April 10. Adică eu Grigoraşco Gheuca 

făcutam zapisul meu la mâna dumisale păharnicului Adam pre- 

cum am vândut dumisale parte me din Voroveni di pe Moisăe, 

din ţinutul Fălciului căt să va alege drept 10 lei bâtuţi innainte 

a mulţi omeni buni şi meu făcut dumnelui plat deplin să fie 

dumisale moşie veacnică şi pentru credinţa nem pus iscăliturile 

şi degetili. let 7216 April 10. 

Erei Gligoraşco Ghsuca, Trohin Poroski, ț Ion Ghibanul, 

3 Mărcot sin Savin, î Varlan ot Munteni, + Dragotă. 

CLXIX. 7276 (1708) April 10. Adică eu Simion Oțel cu sorume 

Marga, şi eu Simion Bogze cu sorume Nastasie şi Catrina făcu- 

tam zapisul nostru la mâna dumisale paharnicului Adam pre- 

cum am vândut părţile noastre di Voroveni a trie parte. din 

bătrânul Bunganului di pe Mosie din ţinutul Fălciului drept 20 

lei bătuţi înnainte a multi omeni buni şi pentru credința am 

pus şi degitili. let, 7216 April 10. 

Simion Oţăl, Nastasie Gănguroae, + Marga sin Oţăl, 1 Si- 

mion Bogze, 'Trohin Poroski, + Catrina. 

CLXX. 7217 (1708) Ucl. 18 Bărboşi. + Adec eu Ghiorghiţ sn 

Vasilca fata Petrii ot Deleni. scriem cu acest zapis al mieu la 

mâna dumisale păharnicului Adam, precum am vândut parte me 

din Deleni si din Voroveni cătă mi sa veni parte me din Vo- 

roveni di pe tată meu Gorie şi din Deleni de pe îmăme („patzase) 

Vasilca am văndut dumisale păharnicului dreptu cinsprece lei ca 

să fie dumisale dreptă ocin şi gupănesei dumisale şi cuconilor 

dumisale în vec. şi la cestu zapis sau prilejit Andrei Bădros şi 

Mărcot sn: Savin şi eu Stefan dascalul am scris zapisul şi pen- 

tru credinţă nem pus: şi degetile că să fie de credință. 

lţ. 7217 u Bărboşi Oct. 18. 

i eu preutul Vasilie mam tâmplat la acest zapis. 

; Ghicrehit sin Vasilca şi lui Gorie, + Andrei Bădros, + Măr- 

cot sn Savin, ţ Lupul sn Căşot. 

CLNXI. 7277 (1709) Mai 10. Adică eu Varlan ot Vito(i)teşti 

făcutam zapisul meu la mâna dumisale păbarniculul Adam pre- 

cum am vândut paarte me din Voroveni di pe Moisăi din ţinu- 

tul Fălciiului cât să va alegi drept 6 Jei bătuţi înnainte a mulți 

omem buni şi me făcut dumnelui plată deplin să fie dumisale



| 
i 

i] 
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moşie vecnică şi pentru credință nem pus şi degitile insă a 
castă moşie îmi este di pe fâmei me. 

let 7217 Mai 10. 
+ Vărlan ot Vitolteşti, + Lupul Polei, + Trohin Porotti. | 

+ Ion Ghibanul, $ Mărcot sin Savin. 

CLXXII. 7229 (1721) Alai 12 Bărbosi. Adec eu Irina fata Vas: 
căi fata Petrii ot Deleni scriu acest zapis al meu la mâna dumisale 
sulgerului Adam precum am vândut parte me de ocină din Deleni 
şi Voroveni dreptu cinspreci lei, ce s va alege cu tot vinitul însă 
din Voroveni de pe tatăl meu Gorie şi din Deleni de pe masi Var 
silca. şi la acastă tocmală sau aflat mulţi oameni buni cari măi 
Sos sau iscălit. şi eu pentru credinţă niam pus degitul ca să s ştie. u Bărboşi let 7229 Mai 12. 

i Irina fata Vasilcăi, + Manole barbat Irinii, Toader Joră 
biv post, am scris zapisul cu zisa lui Manole barbat Irinei, 4: 
zinţie_uricauul „mam tâmplat cându sau fâcut zapisul de Manole 

CLXXIII. 7764 Dec. 22, 10 Grigori Alexandru Ghica Voe- 
vod. boj. milost. gspdrz z. Moldavscoi. cinstit părinteli. şi TUgă- 
toriul. nostru. sfinţia sa Kir Inokente episcopul Hușilor. i dlui 
Neculi biv vel uşer. ispravnic de ţinut Fălciiului. vă facem știri: 
că domnii meli. au dat jalobă credin&os boeriul domnii meli. duman. 
Vasile Adam biv vel Jicu. asupra unui Gheorghe Jiverdeau 2 
când că are dum, jien. 8 bătrâni în moşiia  Voroveni Ia ţinut Fălciiului şi acel Jiverdian. sculândusă cu zapisă veclene iau luat 
un bătrân din numita moşie şi mai pe urmă, arătând dum. jic- 
zapisă şi alte scrisori Sau dovedit că acel Je(ve)rdan iar iau 
fost cuprins acel bătrân supt stăpânire lui şi acmu iarăşi au ră 
mas acel bătrân supt stăpânire dum. jic. dovedindusă din scrisori 

- Că este â dumisale, dar cât lau ţinut Jerdan (sic) supt stărânire sa el 
au luat dejmă de pe dânsul. şi dum. jicnicerul au rămas păgubaș de venitul acelui bătrân. mai zisă dum. jicnicerul Adam că mâi 
are un bătrân în moşia Stefenii ce să hotărăşte cu  Vorovenii 
pentru care vă scriem să, mergeţi acolo să alegeţi părţile de 
moşie pe scrisori ce vor arăta şi o parte şi alta hotărândule şi 
stâlpindule şi cu petri hotari de cătră părţile lui Jerdan. dând 
şi mărturie hotarnică în sămni. fiind iscălită de toţi răzăşii şi 
împregiuraşii, câţ să vor întâmpla ia hotărât la mâna dum. jicn- 
Adam, însă de nuți va da mâna dumitale ispravnice să mergi 
la hotărâtul acelor moşii, având trebuinţele ținutului să rândue-
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şti din parte dumitale ca să margă doi mazili Iordachi Bădros 

şi Ursaki zăt Timuş ca să margă dimpreună cu sfinţia sa pă- 

rintele Episcopul la numitile moşii ca să le hotărască, iar neo- 

dihnindusă vreo parte cu hotărâre şi alegere ce să va face a- 

co'o cu zi de soroc. şi cu mărturii dumneta săi trimeţi la di- 

van. acasta scriem. zabăa, Dec. 22. 

procit vel logofăt. 

Pecete mică în tuș roş. îla. Ir ax. 1764. Cap de bou. 

CLNXIV. 1765 Iuli. Facem ştire cu atast mărturie a no- 

stră că aducănd luminat carte mării sali preînălţat domnului 

nostru Ion Alexandru Ghica Voevod. dum. Vasile Adam biv vel 

jic. pentru o moşie ce are în sura văi Moisăii anume Vorovenii 

la acest tinut a Fălciiului. jăluind dmniui că ar fi avându îm- 

presurare de cătra Gheorghie Juverdianu mazil şi ni să porun- 

ceşte ca să mergem la numita moşie şi să le lu-jm sama prin 

scrisori şi marturi ce ne vor arăta şi după cum vom afla, nri- 

cina să le hotărâm dând şi mărturie la mâna cui să va cădea. . 

Deci noi după poronca mării sale am mărsu la acastă moşie şi 

stând a le lua sama cu amărunt fiind faţă şi Jnverdian lam în- 

trebat cu ce ceri să stăpânească “foroveni. el niau arătat că în 

Vorovem nari treabă ce el ari Ştfenii pe Moisăia şi niau ară- 

tat carti gpd. de hotărat şi dk stăpânit pe Ştkfeni i pe, Scor- 

teni si alte moşii. iar vro carte de giudecată sau hotarnică nu 

niau arătat numai ce mai cu temeiu dovadă niau arătat o da- 

nie din leat 7210 de la un Stratul Cărăuşul scriind pe parte 

lui de moşie ce i să vini din Moisăe de la Părvul despre soare 

apune dintrămbi cumpărăturile cau dat finăsa Nastasii fetii lui 

Păcurar ot Sthfeni moaşii lui Gheorghie Juverdian şi întru a- 

ast danie nu pomeneşte nimică de Stkfani aici de alte nume 

de sălistk ce numai pe Moisre. şi Moisne este o vale, „pe care 

vale sânt mu'te moşii cu numele lor. iar nu că, este Moisha vreo 

moşie. la acasta au răspuns dum. jic. Vasile că Stkfenii nu sănt 

-pe vale Moisw ce sănt pe Elan şi trec peste gura Moisti Păi 

în zare dealului Mălăeştilor şii stăpâneşte Juverdian cu niamu 

lui, la care nici Juverdian nau tăgăduit numai cau dat sam & 

acei Ştkfeni di pe Elan îi are de baştină de pe moase, PA d 

siia iar pe Moisha ari alţi Ştkfeni ce iau avut moaşisa ani 2 

Ja Cărăusul, în care danie nu pomeneşte nimica, de Stfeni dup 

cum sau arătat pricina mai sus Și împotriva acestii Caii in 

arătat dmnlui jic. Vasile un zapis de vânzare de la Arhirie



— 916 — 

Stratului nepot Cărăuşului din Lungkni, în care serii cau vân: 
dut dum. căm. Adam Luca a lui driaptă ocină 'un bătrân din 
sat din Lungeni și sau cunoscut că acastă danie are parte de 
moşie în Lungenii ce sănt pe Moisna de vreme că Arhirii letor 
Stratului arată cau văndut din satul Lungeanii și tatăsău Stra- 
tul au dat danie dintrânbe cumpărăturile moşii făr de nume și 
sau mai dovidit şi dintro carte a răpăusatului Mihai Răcoviţ 
Vvod. din veleat 7217 ce serie cătră Gheorghie Apostol biv vei 
vist. că ar fi jăluit popa Juverdian asupra lui Arhirie fedor Stra- 
tului Cărăuşului că au vândut tot acel hotar din Moisa dispre 
apus şi cu parte ce de danie a preutului. dmsale pah. Adan 
Luca care zise preotul că ace danii dintramâadoaâ cumpărătu- 
rili să vini a cince parte şi sau cunoscut că acastă danie este 
din Lungkni iar nu din Voroveni şi cu acastă pricină a danii 
sau intinsu Juverdian 4% au stăpânit toț Vorovenii dum. jicn. 
Vasile fără de nici o dreptate. ce noi iam dat cu danie lui să 
stăpânească dintrun batran din Lungeni a cince parte după cum „Sau dovedit din scrisorile lui, măcar că în scrisori arată numai 
înspre apus iar nu şi despre răsărit undk au fost casa Cărku- 
Şului şi neputând noi afla unde au fost acele cumpărături dis- 
pre apus am rânduit de sau măsurat tot satul Lungeanii parte despre răsărit şi despre apus şi sau gâsit doai zeci şi trii de 
funii şi fane de 20 stânjăni şi stânjănul de optu palme de mij- loc, şi împărţindusă pe trei bătrâni sau vinit câte 7 fune 13 stânjeni 2 palme un lat de mână pe un bătrân; şi sau 005 
din bătrânul Cărăuşului a cince parte o fune zece stânjăni șase palme parte danii lui Jiverdian şi fiind Vorovenii dumisale jic. 

dea pentru Lungeani din capul Vorovenilor “unde să întâlneşte cu Şteafenii lui şi au primit şi dmlui jic. şi măsurândusă Vo- 1ovenii sau găsit... fanii și împărțindusă, în trei bătrăni sau vi- nit de bătrân câte... funii, şi Scoţindusă a cincea parte dintrun 

fâcut patru parti și ; 
E Părţi ȘI 1 Sau măsurat; în capul Vorovenilor din &08    



— 211 — 

6 stânjâni, trii palme şi 12 funii, 4 stânjăni prin mijloc coasta 

Moisăi dispre apus şi 10 fune zare dialului Mălăeştilor şi sau. 

stâlpit şi cu petri hotară de cătră parte dum. jic. Aşijdere şi 

cu iazul din Voroveni să stăpâniască Juverdian patru părţi din- 

trun bătrân şi au rămas Lungeanii sat întreg săi stăpâniască 

dum. jic. şi &olăneștii alăture pe din &os, asămine cu Lungenii 

și din Voroveni doi bătrâni şi din a, trie bătrân a cince parte 

şi aşa să stăpiniască dum. jic. şi cu iaz şi după cum am aflat 

şi am găsit cu cali şi cu dreptate în frica lui Dumnezău făr de 

nici un hatăr am dat acastă mărturie la mâna dumisale jic. Va- 

sile. acasta. leat Fabăc Iuli. 

Inochentie Episcop Huşului, Nizohk szarapr. 

CLXXV. 7803 Zuli 28. Adică eu Vasile Popica mazil din 

satul Mânjăştii ţinut Vasluiului datam adevarată şi îucredinţată 

mărturie me la cinstita mâna dumisale, caconului Wicolai Cuza 

biv vel căminar precum să să şiie că având noi o parte de 

moşie anume Vorovenii ce am vânduto dumisale de istov şi 

find arată de dumnealui cucon Şărban spatar şi când au fost la 

vreme strânsului dejmii, şi au mers dumnelui cucon că săş e 

dejma şi dumnelui spatar Şărban nu au vrut ca săi de dejmă 

şi dumnelui cucon Nicolai mau chemat pe mine şi eu mam dus 

dinpreună şi cu un ficor a dumisale la dumnelui spatar Şărban 

şi dumnelui cucon Şăirban spatar miau arătat cum că au cum- 

părat dejma'pe acest an ce au trecut de la un Gheorghe Juverdean 

ce este tot neam cu mine zicând dumnelui că nu au ştiut că 

am vânduto dumisale cuconului Nicolai de istov şi apucândusă. 

dumnelui cum că de acum inainte nu & mai ara pământurile de 

pe moşie mai sus arătată și dumnelui cam. Neculai Cuza să 

aibă aş stăpâni moşia dumisale in pace şi aşa ştiu și mărturi- | 

săscu cu frica lui Dumnezău şi inainte judecății şi necrezândusă 

mărturie acasta voi merge şi de faţă şi la ce judecată sar în- 

tâmpla. şi pentru mai adevarată crediață mam iscălit. 
1803 luh 28. 

Eu Vasile Popica adeverez, şi eu dascalul Costandin am 

scuis mărturia cu zisa &upânului Vasile Popicăi. 

CLXXVI. 1804, Dec. 2. Pre înălțate Doamne, , 

Jâluim mării tale fiindcă avem 0 moşie de baştină anume 

Vorovenii ot tinut Fălciiului, unii din răzăşii noştri şau vândut 

părțile lor dintratastă moșie în anul trecut dumisale căminaru-
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lui Veculai Cuza şi dând noi jalobă în vara trecută : sa 
luminată carte gospod cătră dumnelor I8. de ţinutul F cn 
să indatoriască pe dum. cam. de aş priimi banii e de £ 
părțile de moşie ce au cumpărat din moşia noasiră, și | 
dei părţile de moşie în stăpânire noastră. cu care ca | 
dumilorsale ispravnicilor dmniui căm. nu sau mulțumit, i Primască bani, cerând ca să să giudece la divan, cu m : sau pus vadela amândoaă parţile ca sa vinim la divan A 
judecăm, cum şi venitul acei pârţi să ste oprit pără ui nd judeca. la care vade dum. căm. Cuza la divan nau vinit,c | 
cu tărie sau sculat acum şi toată ace dejmă au luato. Pa care ne rugăm mării tale milostiveştete asupra. noastră “ ali să triimită om domnescu ca să aducă pe dum. căminar 
Cuza la divan ca să ne judecăm şi să să scrie o lumina 
gospod, cătră insuşi dum. cam. ca săş primască banii pi “ 
şi Să ni să dea părţile în stăpânire noastră cum ȘI MA an au luat de pe acea parte în tărie, sau di ari ceva a rĂsp să vii la divan. 

_ 
“şi mare pomană a fi mării tale; robii mării tale. Ș 
Iordachi Munteanu Gheorghi Juverdean dinpreună cu id; răzeşii de moşie Vorovenii di la ţinut Fălciului. , 
In dos: Dta vel log. de ţara de gos. să să soronească , râtul că de are ceva a răspunde sâ vii la divan să să judece. vtori logofăt. 1804 Noem. 21.   
Ioan Alexandru Costandin Moruz Voevod. cu mila lui Dum nezău Domn ţării Moldovi. 

vel că Credincios boeriul domnii meli dum. Nec. Cuza biv Mn 2 Mănar sănătate. din jaloba acasta pe largu vei inţălege ară N ce fac jăluitorii. deci să scrie dum. că di este jaloba lor ae "rată dumneta să cauţi şi săi odihneşti priiminduţi banii ce ai i pe părţile de moşie ce aj cumpărat din moşia lor, ca să num A superi cu jalobe. iar fiina pricina întralt chipu, sau având Ce împotrivă a răspunde ori insuşi san vechi] deplin rospunzăto săi trimeţi la divan cu toate scrisorile şi dovezile ce vei, î4 vând asupra acestei Pricini ca să stai Ia giudecată cu j&mitor căci neviind sau Vechil netrimeţând hotărât să ştii că voiu îi mite zapciu de te va aduce. 1804 Dec. 1. Procit vel log.— sau trecut. Pecete în tuş I0Ş. fa. as. Ma. ke. 1793 Cap de bou bi 
sere, corona, sabie, buzdugan. n dos: Noi răzăşii de Voroveni la 20 zile a lui Ghenăr 
ne aflăm la divanu. 
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CLXXVIr. 1809 Aug. 23. Adică noi. eu Gheorghie : Juver-- 

dean. şi eu Iordachi Muntean încredinţăm cu acestu zapis a. 

nostru la cinst. mâna dumilorsale cuconului Gheorghe şi cuco- 

nului Ion Cuza precum să să ştie că răscumpărând noi aceste 

părţi de ocină din moşia Voroveni di pi apa Moisăi. ţinut Făl-- 

ciului ce au .fostu vândute de nişte nemure a noastre la dumlui 

acmu ne indatorim pentracest zapis că şi când am voi să o: 

vindem intăi pe dumlor săi înștiinţăm că vindem moşăi şi cu. 

prețu ce ne vom pute tocmi să o ia dumlor, iar făr a nui în- 

știința pe dumlor să nu avem voi a o vinde la. alţii. 
1809 Avg. 23. 

Eu Ciheorghie Juverdean, Iordachi Munteanu. 

LR aa SL IT 

u) Soholeţ 

CLXNVIII. 7273 (1705) Avg. 1 Bărboşi.+ Adecă eu Sanda. ră-- 

posatului Andrei Cujbă cau fost vornic fata, lui Gorie cau fost şe-- 

trar mare, însămi mărturisăscu cu acastă adevărată scrisoare & 

me la mâna dumisale nepotului Stefan Luca visternicului al: 

doile ca săi fie de mare credinţă precum eu din a me bună voe- 

de nime silit am dat şam dăruit dumisale totă parte me din. 

sat din Bărboşi din tot satul şi din toate hotarăle a patra parte: 

de sat însă şi cumpărături cam mai cumpărat pe urmă cu softu 

mieu de la mătuşeme de la Pofana Râcleşoae, dinpreună şi.cu alţi. 

fraţi. atasta o am vândut dumisal şi gupănesei dumisale. şi cuconi- 

lor dumisale şi cu vecini ce nau rămas de la părinţi cât ni sar: 

veni pe ace a patra parte de sat tot iam dat Şi iam dăruit du- 

misale. Aşijderele şi din Soholețu iarăşi ce mi sar „vini parte- 

me a patra parte din gumătate de sat şi din Țăpenă iarăşi ce 

mi sar vini şi aceste toate dumisale (Lucăi) lam dăruit. Aşi)-- 

derele şi un 'sălas de ţigani anume Savin cu ficorii lui iar pen- 

tru țiganca lui Savin nefiind a noastră iam dat altă tigancă ca. 

să fii în locul ţigancii să fii sălaşul întreg. căci rămâind și fi 

la neputinţă şi la slăbiciune şi în multe valuri şi datori am ou 

noscut toată neputinţa me că nu mai am putere a mă chi ei 

nisi șam plăti datoriile, şi văzând că Dâni nici o căutare și ci 

o sprijinală şi autor de cătră nime, întraltu chip nam ma A 

tut cum să fac să mă chivirnisăscu Ce mam socotit sang din A 

firea me şam ales pre nepotul meu Stefan Luca e nel. 

tru alţi nepoți şi mam lăsat asupră dumisale cu toate
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câte am ca sămi poarte de griiă, și de nevoi până oi fi şi eu vie. pre castă lume, și va pute și dumlui a mă căuta. văzini că şi păn acum din cât au putut toţ mau căutat și iau fostu milă de mine. pentru acasta iam dat și eu aceste moşii cu tu vinitul din câmpu din pădure din ţarin din fânaţ din vaduri de moară şi den pomeţi și din alte din toate câte ni sar vini pre aceste părţi de loc ca săi fii poman in veci. așijderele și alte moşii câte mai am de la părinţii mei și acele după a me moarte toate a dumisale să fie. iar dumnealui încă să aibă a mă griji pre mine după moarte me tocmai cum ar fi grijit pe maica du- misale. deci pentru acesta iam făcut această mărturie la mâna dumisale ca să fii voinic a ține și a stăpâni toate moşiile cari iam dat, iar alţi nepoți nime nici o triabă să naibă nici să să a- 
mestece la părţile mele, şi acastă mărturie când jam făcut sau tamplat mulţi oameni buni şi boeri câţi mai gos săntu iscăliți. şi pentru credinţă am pus și eu pecete me ca să fie de mari credinţă şi eu Ion Racleş am scris zapisul şam şi iscălit. 

u Bărboşi It. 7213 Avg. 1. Sanda Cujboae (1. p. o floare), az Ion Racleş iscal, Opriş iscal. 

CLNXIN. 7796 funi 22. Prea înălțate Doamne, Jăluescu mării tale că în moşia Soholeţul. de la ţinutul Făl- ciiului am și eu gumătate de sat di pe răposat socrumeu  pah. Vasile Adam: pe care moșie cât au trăit răposatul au stăpă- nito în pace, iar după moarte răposatului şi păr acmu sau în tinsu cu stăpânire nişte mazili tot de Ia, acel țănut de stăpânescu făr de dreptate, anume Idricebii şi cu niamurile lor, fiindcă eu nam ştiuto păr acum, pe unde să hotărăşte ci miau arătato 2? Oameni bătrâni cari au fost dejmari pe ace moşii în vreme când trăja socrumeu, carii au mărturisit cu sufletile lor în frica lui Dumnezeu, şi giumătate de sat parte dispre apus o stăpânește „dumlui căminar Ioniţă Sturza, carile ţine pe fiica dmsale spătar Gheorghie Costandachi ce este nepoată de fată dmsale răposa- tului lorgăi medelnicer &au fost ginere răposatului dmsale stol- nicului Tomii Lucăi, dată de zăstre fiicăsa ; și dmlui Toma Luca stolnic au îost văr primare cu răposatul socrumeu. şi acastă moşie au avuto cleronomie de la Pârinţii săi. Deci mă rog mi- iostive Doamne ca să nu rămâiu înstrăinat de driapta moşia so- crumeu, ci să să facă luminată “carte gospod, cătră preosfinţia sa părintele Episcop de Huşi şi cătră dloris. de țănutul (şters: cătră dlui pah. Grigoraș Costachi), ca să cerceteze în frica lui   
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Dumnezeu şi cu amănuntul puind, supt arhierescul blăstăm pe 

aceia ca să mărturisască adevărul şi să urăte dovezi cu ce stă: 

pânesc ace moşia. a socrumneu, şi după cum să va dovedi cu 

drept să dea mărturie iscălită la parte ce sa cădea şi voiu a. 

răta și eu dovezile mele. şi după vreme lucrului ni să va ho" 

tări aice de cătră luminat divan înălțimii tale şi dejma ce va 

fi de pe moşii să stea oprită cu izvod la sama căpitanului de 

mazăli păr se va hotără gudecata şi veginică pomenirk va fi 

mării tale că Dumnezău ştie greutate casăi mele şi însărcinare 

datoriei şi ticăloasa stare la care mă aflu şi ca fi mila mării tale. 

1796 Luni 22. 

Prea plecat la mila inălţimii tale slugă 

Neculai Cuza med. 

«Cere carte la Episcop şi la. is de Fălciiu ca săl -gudece 

cu nişte mazili de acolo, pentru o gumătate de sat de Soholeţ 

ce o stăpânesz cu nedreptate. 

în dos: Mergi. la dlui vel logotăt. - Ursoianu logofăt, 

lo Alexandru Ioan Calimah Vvod. cu mila lui Dumnezău 

Domn ţării Moldaviei. 

lubitoriul de Dumnezău şi rugătorul nostru sfinţia ta Kir 

Gherasim Episcop al sfintei Episcopii de Huşi, i Dumv. îs. de îi- 

nut Fâlciului sănătate. dintracastă jalobă ce au dat cătră dom- 

nie me, med. Nec. Cuza. caii vi sau trimes pre larg veţi înţă- 

lege deci arătare că în moşie Soholeţul de la acel ţinut gumă- 

tate ar fi a sa ce o trage de pe socrusău pah. Vasile Adam. 

pe care moşii în vreme cât au trăit socrul său ar fi stăpânito 

cu pace, numai de când au răposat pah. Vasile Adam. nişte 

mazili tot de la acel ţinut. ce să numesc niamul Idricenilor cu 

împresurare al fi stăpânind o bucată dintrace moşie, pentru care 

cersind ca după” dovezile ce va ave săş afle dreptate, scriem sfinţii 

tale şi dumnv. să aduceţi de faţă pe acei mazili unde fiind şi 

jaluitorul să cercetaţi pricina cu amănunt, cum și stăpânire mo- 

şii pe unde să va afla că sau stăpânit de răposat pah. Vasile 

A am. socru! jăluitorului şi prin judecată la ceia ce veţi cu- 

noaște cu drept. să hotărăţi şi să daţi şi mărturie la parte ci 

să, va, căde în ce chip aţi dat sfârşit pricinii, că pe urmă dacă. 

vreo parte rămăind nemulţămită şi sar trage la divan din măr- 

turie aceia să să inţăleagă pricina. - - 

1796 luni 14.



  

Adresa : Iubitorul de Dumnezău şi rugătoriul nostru sân 
“țiasa, Kir Gherasim Episcop al sfintei Episcopii Hușşii, i dmw. 
;is. de țănut Fălciului cu sânătate să să de. | 

procit vel log. Med. Neculai Cuza, trecută, Matei condicar. 

Pecete în ceară roşă, 

CLXXX. 7973 Juli 7. Pre Inălţate Doamne 
La ţinut Fălciiului am gumătate de-sat din moşia Suhu 

'leţul di pe bunul nostru pah. Vasile Adam, care să stăpâneşte 
"de cătră nişte mazili niamul Idricineştilor şi cu ce cuvânt și 
dovezi nu pot să ştiu, pentru acasta mă rog înălțimei tale 84 

-mi se de poroncitoare carte cătră dmlor boerii ispravnici de ţi 
nut Fălciului, ca după putere dovezilor ce vor fi să să cercet 
teze cu ce scrisori şi cuvânt o stăpânesc şi după dreptate să 

“fiu pus la cale a mă imputernici să o stăpânesc. 
1813 Iuli 6. 

A înălţimei tale pre plecat slugă 
Ioan Cuza pah. fiul răposatului căminar Neculai Cuza. 

Mergi la dlui vel logofăt, Sturza vtori (al doilea) logofăt. 
lo Scarlat Alexandru Calimah Voevod cu mila lui Dumne: 

-zău Domn ţării Moldaviei. | 
Credincioşi boeri domnii mele, dumv. ispravnici de țănul 

Fălciului, sănătate. pre largu veţi ințâlege din jaloba adasta â 
-dsale pah. loan Cuza arătare şi cerere ce face. Deci poruncita 
“domnie me dv. aducând de faţă pe pârâţii răzăşi niamul Hdric: 
“neştilor cum şi pe alţi cei va mai cere trebuinţa, față fiind :și 
dlui pah. fieştecare cu toate dovezile ce vor fi având: să cerce- 

“taţi cu amăruntul pricina, cu ce cuvânt vor fi stăpânind ace gumă: 
“tate de sat de cătră părâţi. şi după dreptate să puneţi la cale. 
“dănd şi mărturie de gudecată, la parte ce să va cădea, cu cate 
“cercetare şi punere a dmv. la cale cele ce veţi face, arătândusă 
vreo parte cu nemulțămire săi sorociţi după vreme lucrului ca 

“să vie la divan spre a le da ce desăvârşită hotărâre. 
1813 luli 7. 

procit vel logofăt. 
Pecete în tuş roş. Iw Gr fa KA ee. 1806. 
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v) Alte selişte 

CLXXXI. 7275 (1708) Avg. 6. Adec eu Ion Buzinco şi cu fe- 

meae mea Oprina fata Savei de Şişcani. scriem cu acest adevărat 

zapis al nostru cum de bună voe noastră. âm dat şam dăruitde 

a noastră dreaptă ocină şi moşie. din sat din Găroneşti. ce 

simtu pe Alan. din tot hotarul. a trie parte dintrun bătrân. o 

am dat dumisale păharnicului Adam Luca şi &upnesâi du- 

misale ca săi fie dumisale danie în veci. şi aastă parte ce am 

dat dumisale este parte Cazacului din Goruneşti de& nime din 

rudele mele să naibă treb a se amesteca, cu aastă parte ce mai 

sus scrie, cam dat dumisale iar cine a ave a răspunde ceva cu | 

mine. şa întreba. şi la acastă danie sau tâmplat mulţi oameni 

buni cari mai &os sintu iscăliţi. şi pentru credinţă nem pus pe- 

ceţile şi iscăliturile, să s ştie. Jt. 7215 Avg. 6. 

+ Ion Buzincu, $ Oprina, + Ion Timotia, Lupul sin Cozma 

ot Căpşeşti. 

Şi eu Ştefan dascal am scris zapis, “ Mărcot sin Savin, 

+ Istrate sin Andreiu, f Nikita, sin Gangur, ț Darie cau fost 

hot(nog). 

CLXA XII. 7225 (1717) Ghenar 5. Adică eu Groze făcutam za- 

pisul meu la mâna dumisali sulgerului Adam pentru o moşie ame 

ce am fost zălogit la dumnelui şi trecând câţva ai neputând să 

0 mai răscumpăr mam socotit şi am vândut dumisale şi cuco- 

nului dumisale în veki (gen) şi hotarul aceştii moşii să incepe 

ain matca Bujorului spre răsărit pănă întrapa Elanului şi pi din 

gos până în Jozul Căpșăştilor păn în piscul dintre răpi, iar. din 

sus păn în movila di podiş unde să întâlneşte cu locul lui Bătcă 

ce este în ținutul Fălciului şi la acestă tocmal mulţi sau tâm- 

plat carii mai Şos şau pus numerele +şi pentru credinţa mam 

pus şi degetul şi eu Pascal am scris zapisul, 

let 7225 Ghanar 8. 

+ Groze ot Urlaţi, Mărcot + sin Savin, Dănil + ot Crăsnă- 

seni, Timuş $ vornic ot Cărligaţi, Văndălac + ot Stănilești, 

Grigori 1 sin Savin. 

CLXXXIII. 7226 (1718) Av. 27. Adică eu Grozea ot Urlaţi 

facutam zapisul meu la mâna dumisale sulgeriului Adam pentru 

ses lei ce mau plătit dumnelui la nește orânduieli ciau strânsu | 

dumnelui la mării sa Antioh Vod în domniia a doa. şi nt mai
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putându eu a da dumisali aceşti bani iam pus z(ă)log moșie me 
de la Bujor din coada iazului Vitolteştilor. cari să hotăreaşte cu 
Căpşkştii pe din sus. de u lor păr când aş pute eu sâ 0 răs- 
cumpăr. iar neputându eu să o răscumpăr ci ari -mai faci mai 
mult de acei bani săm mai de dumnelui şi să fie. moşie a du: 
misali.. însă dari vre cin'kva den sămințăe me să întoarcă dmsali 
bani cu dobândă cu tot săi întoarcă şi la acestu zapis sau tâm: 
plat mulţi boiari și oameni buni cari mai gos sau iscălit şi pen- 
tru credinţă miam pus degetul. It. 7226 Av. 21. 

+ Grozea ot Urlaţi, + Postolachi Burgheli martur, + Văndo- 
lat vornic ot Stănileşti martur, Stefan Pârvul post. mam tâm: 
plat; Gavril Luca iscal. 

CLXXXIV. 7204 (1696) Juli11. ...deci Gin pârăul Procăi În sus 
pănă în fundul poenii lui Macoveiu şi din apa Moisăi spre apus 
am poprit eu acest loc carile. ne este noi moşie şi cumpărătuă 
de la strămoș nostru Drăgan ce au fost armaş mare iar din l0- 
cul lui Macoveiu în sus sau aflat la drept loc a Ghibanului (ne: 
dezlegat fiind rupt) şi cându am făcut acest mărturii sau tâm- 
plat Gavril Agaki şi Pentilii din Bărboşi şi Neculai de acolo. și 
Harpău şi alţi oameni bătrâni. 7204 Iuli 11. 

Ştetan Luca cămăraş. | 

CLXXXV. 7782 Dec. 27. Adică eu Gavril Juverdean şi 
eu Vasile Juverdean şi cu Ioniţă Juverdean datam adevărat za- 
pisul nostru de neme siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună 
voe am dat dumisale cuconului Weculache Cuza biv vel pilar 
iazul nostru în gura văii Moisăi pe apa Bărboşilor ce ne este şi 
nouă danie de la Cărăuşul de pe moaşa noastră Nastasie fata lui 
Păcurar de Ştefeni, şi noi încă am atu dsale cuconului Necu- 
lake Cuza danie pentru sufietile noastre şi a moşilor noștri şi â 
părinţilor noştri fiindu că şi noâ ne este danie de la Strătul Că- 
Tăuşul şi nime din niamurile nostre să nu se amestece la danie 
noastră, însă cene sar amesteca să nul erte domnul Hristos ŞI 
maica precistă căci lam dat să ne pomenească şi pe noi la sfânta 
beserică şi dumnialui săş facă iaz şi moara iar câmpul moșii nu 
lam dat ce au rămas la stăpânire  nostră şi pentru credinţa 
am iscălit. 

“Fabna Dec, '27. 
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Acest zapis sau făcut înainte noastră și văzându că este 

cu bună voe şi primire lor am iscălit şi noi. 

Darie Donici ban. 

Şi eu de bună voe me am scris cu mâna me lui Gavril 

Juverdean răzăş. Vasile Juverdean am pus degetul. 

“ Ioniţă Juverdean, az Tofan, Eu Erei Andreiu. 

CLXNXV. 7790 Sepl. 20. Precum să să ştie că am luat 

şi eu zăci lei cu un răvaş al badelui Vasile Jăverdian a frăţi- 

nimeu de la dlui cuconu Neculai Cuza pitar. de pe moşia ceam 

dat danie arată în zapis la gura văii Bărboşilor pe apa "Moisăi 

un mal de 'ezâtură despre apus şi zapis vechiu mi sau dat pănă 

ami împlini 70 lei adică şapte zăci lei şi un ca] care bari sau 

istovit toţi cum şi cal. şi zapisul au rămas să st trimeată şi 

am dat acastă scrisoare a me ca să fie de încredinţure acasta. 

1790 Sept. 20 

lonit Jiverdianu. . 

CLANXVI. 7784 Sepi. 18. Adec eu Ion Chirilă om deopt 

zeci de ani şi mai bine adeverez cu acastă încredinţat. mărturii 

a meu. cam data la mâna dum. cocon Neculaiu Cuza pit. pen- 

uu moşia Zabulicenii şi Goeșşti. că fiind eu slugă la răposatul 

duui. păharnicul Vasile Adam. socrul dum. cuconului. Neculaiu Cuza 

pit. şi puindumă dum. de căutam moşiile dum. de luwm dejmă. am 

dăjmuit intru Vreme. şi acastă moşie. din țarina ce să făcuse 

atunci, iar din sati nam luat nimic fiind câşlă furtuscă. ce să 

numia a Şimaşirului, ci numai din câmp care şi ace dejmă ce 

se lua iarăş cu voia agăi Şamaşirului.: iară pe Costandin: Agapi, 

nici pe tatasău sau Țiganaş nu ştiu pe ace vreme. să s fi răs- 

punsn că au moşie. acolo dec după cum stiu mărturisescu. cu 

sufletul mieu inaintea lui Dumnezău şi a &udecăţii. Aşijderea şi 

eu Niculai Chirilă fiul său om ca de 50 de ani mârturisăscu cu 

sufletul mieu şi a gudecâţii că fiindu eu de mic slugă la răpo- 

satul dum. păh. Vasile Adam. de câte ori tredam pe la satul 

Câşla. îmi spunea că iaste moșia dum. şi nu poate stăpâni de 

raulz Turcilor. cari au zis şi cătră dumneei păhărnicasa gupă- 

neasa dumnelui. dar după cum ştiu şi eu mărturisăscu şi de nu 

«ă va crede mărturia vomh veni şi faţă de vom mărturisi şi 

înaintea divanului. şi pentru mai adevărată credinţă neam pus 

si degetele mai. os. 3eabua Sept. 13. 

a + Eu Ion Kirilă martur, $ Eu Nicolai Kirilă martar, şi eu 

priot. Constantin am scris după arătare lor. 
15
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CLXXXĂVII. 7797 Ghenar 7. Datam scrisoare nostră la cin- 

stita mâna dumisale cuconului Neculaiu Cuza med. precum săs 

ştie că o parte din moşie ce ari dlui pe Bujor şi fiind pricină 

cu noi răzăşii di Ghibeni pentru ace parte de moşie că nam în- 
tinsu fâr dreptate di am luat dejmă di pe dreptă moşie dumi- 
sale, iam dat acastă scrisoari al nostră ca după scrisori și ho- 

tarnică ce are dmiui să stăpânească în pace d:spre noi pe cum | 

ar cuprinde scrisorile dumisale şi pentru dijma ce sau luat de 

pe ace parte di moşie al dumisale mergându la dmlui nem ru- 

gat dumisale şi nau lăsat pe o chilă de grău, care ace chilă 

de grău este la unii oameni din Câşla şi avem noi a merge și 

să o impiinim di la aceştia şi să o dăm dumisale iar cât na a- 
giunge de la acei oameni să, sâ, împlinească o chilă sau milos- 

tivit dmlor să rămăe să nu mai fimu supăraţi numai în . frica 
lui Dumnezău să arătăm şi făr zabavă să aducimu grâu la ca- 
sile dumisale şi pentru credinţă mai &os neam iscălit. 

let 1795 ( Fauc) Ghenar 7. 
Vasile Ghibanu, Alexandru Ghiban, Andrei Ghibanu, An- 

tohi Saliki, Şi eu Vasile Ochilă mam intâmplat când au dat za- 
pis, + Eu Ioniţă Bugac mam tâmplat faţă când au dat zapis 
ș Eu lie Sărbie mam tâmplat faţă, | ” 

In dos: Zapisul răzăşilor de Ghibeni cau dat pentru mo: 
şie pe Bujor anume Groza. 

„CLXXXVIII. 7796 April 3. Prea înălțate Doamne, 
Jâluesc Mării tale că în moşiia, Delenii de la ţănut Fălciului 

am gumătate de bătrân di pe răposatul socrumeu pah. Vasile 
Adam şi păr în castă Vară îl stăpânea un Neculai Bădros de 
acolo cu vicleşug arâtând că îi dat danii de răposatul sozru- 
meu cănd lau botezat şi el schimbas(e) ace parte. de moşia cu 
răzăşii de Deleni şi o luase în sat dispre viia lor, şi le didesă 
la câmpu răzâşilor ace parte a, socrumeu care să hotărăşte tot 

„cu moşia mea Bărboşii ce este de zăstre de la socrumeu şi fiind 
câ sănguri bâtrânii de Deleni au mărturisit cu sufietele lor îna- 
inte dmlor isprăvnicilor de Fălciu şi au dat şi mărturie în scris 
întru adevăr (care este întărită şi de dlor jispravuici ce era a- 

- tunce) precum că tot pe socrumeu lau văzut stăpânind şi dij- 
muind acea moşie şi întrebândusă -şi de dlor ispravnici de are 
Vreun zapis de danie. de la socrumeu, şi el nau arătat nimică, 
ŞI lar bătrânii de Deleni şi măşihăsa au mărturisit că iar fi dat 
socrumeu o vacă cu vilel dar când lau botezat iar nu moşie” 

D
o
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Deci mă rog milostive Doamne să mi să, facă o luminată 

carte gspod cătră dlor is. de Fălciu şi cătră pit. Ioniţă Gafenco 

ca, sămi aleagă acel pol bătrân de moşie în sat unde au făcut 

schimbu Bădros cu răzăşii şi cu moşiile şi câteva funii şi la 

câmpu şi în pădure şi în sărături, şi sănt hotarăle şi alesă în 

stânjăni şi să mi să mai aleagă 2 părţi de moşie ce “mai am 

iar în Deleni di pe socrumeu cumparătură cu zapisă de la doi 

fraţi cari au fost răzăşi în Deleni şi să se cerceteze niamu- 

rile lor cu ce stăpânesc aceste părţi de moşie şi să hotărască 

şi cu pietre hotară, dispre răzăşi şi mare pomană va fi mării 

tale. căci este ştiută ticăloasa stare de greutăți a casii mele şi 

însărcinarea datoriilor care mă aflu şi ca fi mila mării “tale. 

Pre plecată la mila inăltimei tale slugă, 

Neculai Cuza med. o 

A 1796 Apr. 3. 

Mergi la dlui ve! log. | vel paharnic 

CLSNXIX. 7806 Sept. 2. Din porunca cinst. isprăvnicii fiind 

moi rănduiţi să mergem la moşia Groza ce este supt stăpânire 

-clironomilor dumisale răposat; căminar Neculai Cuza şi este pri- 

cină cu răzăşii de moşia Ghibenii mergând la stare locului şi 

fiind şi o parte şi alta faţă, după cercetare ce leam făcut pri- 

cina, să află întru acesta chip că un rând de pământuri din stă- 

pânire veche de la dumlui răposat pah. Vasile Adam sau stăpâ- 

nit în pace şi de fii dumisale de cătră răzăşii de Ghibeni, iar 

mai pe urmă de la o mărturie a unui Neculai Corovancă ce au 

mărturisit răposatului Neculai Cuza căminar i răposata cucoana 

dumisale, după arătare acelui Corovancă mai întră cu neşte ca. 

pete în moşia Ghibenilor pentru care este pricină acum de sau 

Juoat. și dejmă de 4 snopi 0rzu de car clironomilor, pentru eare 

au fost gudecata înainte cinst. isprăvnlcii poroncindunisă să cer- 

cetăm şi de o stăpânire veche să, stăpânească păr li sa hotări 

gudecata, pentru care acum clironomii cer de la mărturisirea lui 

-Corovancă să stăpânească iar răzăşii cer să stăpânească” după 

cum au stăpânit din vechiu cu răposat Vasile. Adam pah. şi cu 

răposat Neculai Cuza căminar păr la cercetare lui Corovancă, 

-si nu Jăsăm a înştiinţa pe cinstita isprăvnicie. a 

- 
1806 Sept. 2... 

Tordachi, Neculai căpitan.
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In dos: De la is. Yălciului 

De pe loc acei ces arătaţi de pricină acei ce au luat dejmă 
an şi în anul trecut acela să ia şi în anul acesta 'pănă când si 
va hotărâ cu gudecata. 1806 Sept. 6. 

Negel spatar. 

CXC. 78623 Oct. 75. Fiind rânâuit cu Iinminata carte gspod! 
din 18 Avg. a anului curgător ca să aleg din moșia Delenii de 
la acest ţinut al Fălciului nişte părţi a dsale spatar loan Cuza. 
ce sânt cumpărate de răposatul pah. Vasăle Adam, bunul dsale 
spat. am priimit şi de la dlor boeri ispravnici ai ținutului. pof- 
titoriu răvaş din 4 a, lunii aceştia ca să mai cercetez şi osâbite- 
pricini ce ar fi mai avănd dlui spat. cu anii din răzășii mo- 
șiei Delenii, Căpşeştii şi Hurduzăi la o moşie a dumisale anume: 
Bujorul ce o ure iarăşi de la bunul dumisale 1mpresurândui a- 
dică această moşie cu nume de Căpşăști şi Hurduzăi, şi dove- 
diad adevărata împ-esurare săi îndreptez stâpânire puindu şi 
pietre hotară pe la locurile ce va cere trebuinţă, după care a- 
poi să dau şi mărturie hotarnică pe rânduială sau flind vreo 
pricină care să opriască, punere Ja cale de la faţa locului să dau. 
numai mărturie cu arătare pricinii la parte ce să va cădea ca să. 
meargă la dlor ispravnici spre a lua punere la cale. Drept a- ceia în sfârşit mergând și la moşia, Bujorul întăiu miau înfățișat; 
dlui spatar aceste zapisă, cu care bunul dsale au cumpărat a- 
tastă moşie de la un Groza de Urlaţi adică unul din leat 7226 
Avg. 22 pentru 6 lei ce au fost datoriu numind moşia lui de la Bujor din coada iazului : Vitolteştilor ce să “hotăraşte cu a Căpşeştilor pe din sus de'a lor cum mai pre largu arată acest: 
zapis, şi unul din let 7255 Ghenar 8 pentru veâmca vânzare în. 
preț de 20 lei, cu ce ia daţ mai inainte, cum mai pre largu a-: tată şi acest zapis şi că hotarul aceştia să începe din matca Bu-. joralui spre răsărit pănă întrapa Elanului şi pe din gos pân în: locul Căpşiăştilor pănă în piscul dintre râpi pe din sus de a Căp- şăștilor iar pe din sus pănă în movila de podiş unde să tălne- şte cu locul lui Gotcă ce este în vinutal Fălciiului, şi după acest; 
de pe urmă, zapis făcândumi cunoscute şi semnele aceştii moşii, atât dlui pitar cât şi unii din răzeși anume Pasca] Ochiu i To deraşco Ochiu, i Zoader Ghibauul şi Ilie Sârbul zev Paval Ste- Tian. cu Cari am fost la faţa locului, şi că acest zapis avăndul garii Spatar strămutat; din scrisorile - casei. 'părinţeşti. la dlui ordacui, Bălşucă. (de la care de patru cinei ani îl are luat) ră-
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zăşii nar fi păzindu nici acum în arătarea zapisului deplină stă- 

pânire în margina din gos a moşii. că adică de la piscul dintre răpi şi 

păr în matca Bujorului, să nu să mai întindă cu nume de Câp- 

şăşti şi Hurduzei, am cercetat dar ca sâ afiu şi pricina de îm- 

presurare. şi după ce miau arătat în zare dialului Bujorul, cari 

numai de5-—6 am sar fi numind hotar mosii lor Căpşăştii măr- 

turisind şi însuşi răzăşii, iar mai vârtos cel mai sus numit în- 

tre dânşii Ilie Sărbni, care a fost multă vreme vatav şi în vreme 

ce au trăit părintele dsale spat. că la acel loc mai înainte nau 

apucat piatră hotar. Luând sam pravățului acestei pietre este 

pricină de mai impresurare moşii dsale spatar în parte despre 

apus şi nici nu are o asămănare de hotar. că, adică ar da linie 

la aceasta piatra Capşăştilor ce o am văzut peste Elan în ma- 

Jul despre răsârit dispărţitoare de Ghibeni, nice la piatra (care 

miau arâtat răzeşii) de piste Bujor că ace de peste Ialan stă în 

dreptul piscului dintre răpi căutând piste piscu drept la apus şi 

ce de piste Bujor loveşte în ce de peste Elan, iar nu-cu ce din 

zare dialului Bujor, căci stă horţişătă cam pe curmeziş, răşlu- 

indu mai pe giumătate moşie dsale spat. făcânduo ca un clin 

din matca Bujorului spre răsărit cu nume de Căpşăşti şi Hur- 

duzăi. Şi fiind că nici hotarnică cu care să dovedească de aje- 

vărat hotar piatra, ce din zare dealului Bujorul, şi că sau văzut 

zapisul cel în sâmne arătător pentru moşia Bujorul ca să pot 

întălege de au urmat nhotarnic driaptă hotărâtură moşiilor Căp- 

săşti şi nu cumva de atunci poate să se fi făcut vreo impresu- 

rare răzeşii nu niau aratat nici nau voit a veni cei cu scrisorile - 

jor în cercetare. Dumlui spatar păr la altă cercetare voită a să 

mai face îşi va stăpâni moşie cu drepte hotarăle ei, adică pre- 

cum movila de podiş ţăne margine din sus din matca Bujoru- 

lui şi până în apa Elanului după zapis. aşa după zapis şi piscul 

dintre răpi să fie margine din gos iarâşi păr în matca Bujoru- 

Jui drept locul din coada iazului Viltoteştilor, care zapisul de 

-zălogitură dă capăt şi marginilor din &os, din dreptul acelui loc. 

unde să va duvedi că este coada iazului Viltoteştilor măcar că 

Pascal Ochiul au arătat câtră mine că ar fi iazul cel de lângă 

sat Guşiţei, a sale bănasii Maria Sturza, şi de va fi aşa pen- 

tru că scrisorile dsale băcesii nu liam văzut. apoi Căpşăştii ră- 

zăsăşti sânt mai în &os. în hotarul dsale Bănesei numită moşia 

Gurâneştii şi de cercetare ce am făcut am dat agastă mărturie 

sale spat. 
1823 Oct. 15. 

Gheorghe Bou sărdar.



— 230 — 

CXCI. Hw anrepic Luka REOAA. BOIER MACT. PCIIAPA BEM 

Alwaqagekeu, facem ştiri | cu acastx carte a domnii mali precum 
sau pârât de faţ boiariul nostru Alexandru Luca sulger cu Sava 

căpitanul pentru w moşia anume colăneştii pe vale Moisii în i- 

nutul Fălciului jăluind Sava căpitan cum că acastă selişte ar ft 

fostu a unui om Petru strămoş Savii. și un loniţ fecor lui Tănas Pe: 
ixiu au vândut ace sâlişte lui Gavril Luca căpitanul, părintele Lu- 

căi Adam sulger numai Sava aşe au dat samă cum că acel Ioniţnar 

fi vândut toată sălişte. ce ar fi vândut numai partia lui. iară A- 
dam Luca sulger au scos un zapis de la oniţ ficor 'lui Tanas 
Petriului cu iscălitura a boiari şi omeni buni încredinţat. scriind 
cum că au vândut toată moşia. &ulăneştii. întrebând şi pe verii 

lui. pe Lifterie tată: Savii căpitan cau ținut pe o vară primar 
acelui loniţ. şi pe vărusău Tiron vătav. şi nici unii dintracele 

rude nau vrut să cumpere. care de la vânzare pără acmu sănt 

52 ani. şi toi părinţii lui Adam sulger şi Adam sulger au stăpâ- 
nit ace moşie pe zapis ce au avut. şi nime nimica nau mai zis. 

ce numai acmu au eşit Sava cu pâri. Domniia mia am orânduit 
la cinstit şi credincios boiariu! nostru dumnialui Costandin Costachb 

vel logofăt ca, să ia sama, şi dinlui luînd sama. au aflat că este: 

vândută toată, moşiia şi din vreme că întratâţia ani nime nimic 
nau răspunsu sau cunoscut că nau avut triabă alţii la acastă mo- 

şie. ce tatăl Savii şi cu cumnatusău Tiron verii lui Ioniţă Petriul 
sau dovedit dintrun ispisoc acelui Petriu ce lau arătat-ei, cau 

“stăpânit alte moşii a Petriul»i, iar nu pe moşia acasta. şi lam 
dat rămas pe Sava din toată giudecata. ca s de pace. lui Adam 

Luca -sulger. că au .îblat cu strâmbătate. ca să ia moșiia iar 
Adam Luca sulger să stăpâniască 'moşiia cu pace cum îi serie 
zapisul tot -satul olăneştii. să să se ştie şi acasta ca mai Îna- 

inte pân a nus gudeca. Sava capitancu Adam Luca sulger. au 
luat Sava căpitan dijma dentrun an de pe acasta moşia. fcu 0 
carte gspd. şi sau dat platnic să întoarcă înapoi toată dijma ce 
ar fi luat. şi de acasta pâră să nu s mai “pârască peste carte 

gspd. U las vlet 7241 Ghenar 15. 
vel log. u&,., Tănas uricar. 
Pecete mare în tuş roş. + lw I'purope Luka REOA, BIB. Maot- 

TIR rnApa. 3, Mea anekeu, 1727. Cap de bou.
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x) Băseşti, XYămăşeni 

CXCII. 6996 (1488) Ianuarie 9. Suret de pe un ispisoc sâr- 

besc din leat 6996 Ghenarie 9 

lo Stefan Voevod cu mila lui Dumnezsu domn țării Mol-: 

dovei, întărim cu acest ispisoc al nostru tuturor celor ce vor 

auzi şi vor vedea, adică au venit înaintea noastră şi - înaintea a 

lor noștri Moldoveneşti boeri a mari şi mici sluga noastră Bâl- 

co Băsăscul, şi de a sa bună voe de nime silit nici asuprit, şi 

au vândut a sa dreaptă ocină dintru al său drept uric jumătate 

din satul lu din Băsăşti, partea din sus, slugii noastre Neagu- 

lui şi fratelui său Stoicăi armaşul, ârept 120 zloți tătărăşti, şi 

au râmas a slugilor Neagului şi a fratelui său Stoicăi, făcând 

plată deplin aceşti mai sus numiţi bani 120 de zloți în mânule 

slugii noastre Bălco Băsăscul şi înaintea boerilor noştri, și noi 

văzând că de a lor bună voie au plătit acea jumătate de sat, 

şi noi aşijderea iam dat şi iam întărit slugii noastre Neagului 

şi frăţinisău Stoicăi armaşului pe acea mai înainte pomenită (ju- 

mătate) din sat din Băsăşti, partea din sus, şi am dat şi de la 

noi uric la mâna lor, ca să stăpănească cu tot venitul. să le fie 

lor şi copiilor, nepoților și strănepotţilor lur, şi să nu fie de ni- 

meni nici odată supăraţi în veci. Iar hotarul dintraceastă jumă- 

tate de sat să fie dintracest hotar jumătate pe unde au îmblat 

de veci. şi spre aceasta este credinţa noastră mai sus numitul 

domn Stefan Voevod. şi credinţa a prea iubiţi fiilor domnii mele 

Alexandru Voevod i Bogdan Voevod, şi credinţa boerilor noştri 

a mari şi mici (cum a fost pe acea vreme), şi după a noastră 

domnie pe cine va milui Dumnezeu a fi domn să întărească 

pentru a lor vecinică pomenire, 

Sau tălmăcit la leat 1761 (7269) Februarie 12, de 

Ioan Pisariu' 

„Se adeverează că, copia aceasta, este esact făcută după tra- 

ducţiunea, romănească, aflată la Academia română. sub 136 LII. 

în colecţia de documente, care traducţiune a fost dăruită Aca- 

demiei Române de dl. inginer luliu Zane, în anul 1892.% 

CXCIII. 6996 (1488), Suceava. 4 Macrine citire ani, Gredsdu 

ECEBOAA. FENAPZ. BEMAN MOAAdBCEOH. AHAMEHUTO  UHHHAM  HechA4 

AMeTOA Mă, BCA KTO HAN EXAPHT HAN €r0,.. | REAHKHAN 

n Maahaii, CASTA Ham „Aanuko cHz PocTuaz, MO CE6IO AOEBEI
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EOAH.  HHKHM  HENOHSAEH,  AHHIIPHCHAOBAN,  M,.... | pie, nanarb, 
- Azkoe'knin. cassk naum ToaarpS Tepmand. aa 4. 3aaru 
TăTâpekuX. n Scraguie cara... | 3n ă 344 oy păun caSsk ua= 
utm$ Aaurke ciis LocTnaz. MEpEA, HAM. HI EDEA Han 60- 
ADH... | KoKAepe H 7 Hac €cMH Ada H NoTRpzAnan. cast 
maueu8. ToaaerpS LepmanS. mor npbapeuenoe ceantpe... | em 
A'ETemn ere. n oyHSuaromn sro Hi ip'kSnSuamoan ro, n Bactaă. 
POAb £r9. KTO CA EA, H3BEDET, HANGA... | Aa 6erT MOCTA» 

pom$ XoTap8. KSaa na E'kka wngaaui. a Ha "ro ter Bbpa ta- 
UEFA FCAEA. Biiutiincanaroaiti. Grei... | apa n Horgana Eaaaa. 
H E'kpa Boap Hauuy. Bkpa nana Ssiapn. B'kpa nana Hbra, e'kpa 
nana A Sun. e'kpa nanalan... | nana Iduka Tăanua. e'kpa nana 
AawBora, g'kpa nana I|led;Saa xorunckore. g'Epa nana MWukors. 
u k'E&pa nana... | B'kpa nana Tpoau Munornua, &'kpa nana Cr- 
kapa Ipkanaga Mokorpaackoro. pa nana Kazuzwa cnzrapk... | 
Ka. B'kpa nana Îlnapenka uauinuia. e'kya nana Iilauapa komnca. 
H EEpa Sipcuk Boapa HAUIHK,  MOAAaBcKUȚ... BEAUK,.. | AaBckon 
WT AkTen Hauiui, HAN WT Haurero POA48. Han nak BSakoro ha 
H3BEPET PENApEMh Haus 3eM4H, TOT... | oyrEpzana. Hi oykpknna. 
BANSKE tMH EMS Ad4n. n NOTROZAHAU. Ba ere MIpAROr  cASX65 
H Sâ... "TOME BacemS euiuencannomS Beakau cca HarueaS 
Bkpioa$. nans TaSrSa5 aor. namem$. nuc Hon ov Goe" 
B&ATO +Suus, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, Domn ţării 
Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a noastră, tuturor 
cul se cade a şti sau (cetindu-se pre dinsa o vor auzi; iată că 
a venit înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noştri moldo- 
veneşti boiari) a mari şi a mici sluga noastră Daşco, fiul lui 
Gostilă, de a sa bună voe de nimeni silit nici imoresurat. şi (2 vindut a sa dreaptă ocină şi moșie din a! său drept, şi părinţese 
uric o seli)şte anume Lăhovenia, slugii noastre lui Toader Gher- 
man drept 60 zloți tătărăşti; şi s'a sculat sluga (noastră mai Sus scrisă Toader Gherman şi a plătit deplin acei de mai sus scrişi) bani 60 zloți în mănule slugii noastra lui Daşco fiul lui 

oo 
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-Gostilă dinaintea, noastră şi dinaintea a lor noştri boiari. (Deci 

noi văzînd a lor de bună voe tocmală şi plată deplin) aşişderea 

şi de la noi am dat şi am întărit slugii noastre lui Toader 

Gherman cea de mai sus zisă selişte (anume Lăhovenii săi fie 

şi lui de la noi uric şi cu toate veniturile) lui şi copiilor lui şi 

nepoților lui şi strănepotților lui şi la tot neamul lui ce i se va 

alege mai de aproape (neruşeit nici odânăoară în veci. Iar ho- 

tarul celei de mai sus zise selişte) să fie pe vechiul hotar, pe 

unde din veuc a îmbiat. Iar la aceasta este credinţa Domniei 

mele mai sus scrisa Stefan (Voevod şi credinţa a prea iubitilor 

-fii ai domniei mele Alexan)ăru şi Bogdan Vlad şi credința boerilor 

noştri, credinţa dumisale Zbeare, credinţa dumisale Neagu, cre- 

dinţa dumisale Duma, credinţa dumisale Gan(gur, credința dumi- 

sale Dragoș vornicul, credinţa dumisale Hărman, credinţa d)umi- 

sale luţeo Hudici, credinţa dumisale Dajbog, credinţa dumisale 

-Steful ae la Hotin, credinţa dumisale Micotă şi credinţa, dumi- 

sale (Reateş parcalabi de Neamţ, credința dumisale Andrei Ciorto- 

rovschi)credinţa dumisale Groze Micotici, credinţa dumisale Secară 

parcalab de Novograd, credința dumisale Clanău spatarul (cre- 

-dința dumisale Boldur vist., credinţa dumisale Eremia postein. 

credința dumisale Andreica paharhic, credinţa dumisale Şandru 

comis. şi credinţa tuturor boerilor noştri ai Moldovei a mari (şi 

mici. lar după viaţa noastră cine va fi domn ţării noastre a) 

Moldavei din copii noştri sau din al nostru neam, sau chiar pe 

ori care altul D-zeu îl va alege să fie domn ţării noastre, acela 

«(să nu strice a noastră danie şi întărire, ci mai virtos să 0) intă- 

vească şi împuternicească, căci că înşine i-am dat şi i-am întărit 

pentru a lui dreaptă siujbă şi căci că (singur a cumpărat cu ai săi 

drepţi bani. lar spre mai mare tărie) a tot ce sa scris mai sus 

poroncit-am la al nostru credincios boiar pan Tăutul logofăt (să 

scrie şi a noastră pecete să lege de această carte) a noastră. 

A scris Ion în Suceava la anul 6996 (luna . | 

Este şi o traducere: „Ispisocul -acesta s'au tălmăcit de 

mine pre cât s'a putut înţelege fiind rupt in giumătate la anul 

1828 Martie 14, în oraşul Iaşii. Toader Gaşpar sardar şi condicar. 

CXCIV. „Copie după suretu scos după ispisoc sârbesc dela 

“Alexandru Voevod din leatu 7068 (1560) Martie 18 S. 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Vodă Domaul ţării 

“Moldovei, facem ştire prin această carte a noastră tuturor cui 

“Or cauta spre dănsa sau vor fi auzit cetind'o, cui se cade a
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şti, că iată au venit înaintea noastră şi înaintea boerilor noştri 
ai Moldovei, slugile noastre Picioran şi fratele său Prăfăilă fi- 

ciorii Dauciului şi de a lor bună voie de nimenea siliţi şi asu- 

priţi au vindut greapta lor ocină şi moşie dintr'un ispişoe..de 
danie ce a avut tatăl lor Dasciul de la fratele Domniei mele 

Ștefan Vodă cel tânăr, un loc de pustielate la Gura Sălciei 

la două lroeni ca să-şi aşeze acolo sal şi au vindut slugii 
noastre Vitoli biv comis drept 160 zloți tătărăşti şi sculându-se 
sluga noastră Vitolt biv comis şi au plătit deplin acei de mai 
sus scriși bani 160 zloți tătărăşti în mănule slugilor noastre 'ui 

Picioran şi fratelui său Prăţăilă, fiiciorii Danciului şi văzând și 
noi a lor de bună voe tocmală şi deplină plată ce au plătitei 
tot deplin în mânule lui Picioran şi fratelui său Prățăilă feciorii 
Danciului. 

După aceasta aşijderea au venit înaintea, noastră şi înain- 
tea boerilor noştri ai Moldovei sluga noastră Popşa feciorul li 
Petrilă de a lui bună voe de nimenea silit şi asuprit şi au 
vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din uric de cumpărătură ce 
au avut de la Pătru Vodă a cincia parte din satu Buhușeni ce 

este în ţinutul Tigheciului şi au văndut tij. slugii noastre lui 
Vitolt biv comis drept 60 zloți tătărăşti. După aceasta aşijderea- 
au venit înaintea noastră şi inaintea boerilor noştri ai Moldovei 
Dragomau de la Băseşti şi de a lui bună voe de nimeni silit: 
sau asuprit a vândut o vie şi a patra parle din Băseşti tij. 
slugii noastre Vitoll ce au fost comis drept 97 zloți tătărăşti,- 
care acea, vie au făcuto singur Dragoman cu mănele sale. aşij- 
derea și altă vie alâturea cu acea vie ce au cumpârat de la 
Petre drept 90 zloți tâtarăşti; aşijderea şi un drept al său holop: 
țigan anume Ghimon ce Pau avut cumparat. de la d-lui lurie spâ- 
taru drept 783 zloți tătărăşti şi sculându-se sluga noastră Vitolt 
ce au fost staroste au plătit toţi deplin aceşti de mai sus scriși 
bani patru sute şi opt zeci zloți tătărăşti in mănule tuturor de 
mai sus scriși şi văzănd Şi noi de bună voia lor tocmală şi de- 
plină plată, aşijderea şi noi am dat şi întărit_ acele de mai sus 
scrise moșii însă locul cel din” pustietate ce este în gura Să 
ciei la două troeni şi a cincea parte din satul Buluşeni ce 
este în ţinutul Tigheciului la maluri şi acele două vii şi acel 
rob ţigan (loc gol) slugii noastre de mai sus scrisă Vitolt biv 
comis ca, să-i fie de la noi uric cu tot venitul lui şi fiilor lui și 
nepoților şi strănepoţilor lui şi a tot neamului lui cine i se va 
alege mai de' aproape nerușeit nici odinioară în veci. Iar
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hotarul acestora de mai sus scrise moşii, însă locul cel de pus-- 

țietate ce este în gura Sălcii la două troene şi aceia a cincea 

parte din satul Buhuşeni ce este în ţinutul 'Tigheciului la ma- 

luri şi a celur vii şi acelui de mai sus scris sat anume; Bră- 

eştii să fie pe unde sau hrânit şau stăpâuit din vec şi spre a- 

ceasta este credinţa a însumi domniei Mele Alexandru Voevod: 

şi credinţa a prea iubiții fiilor Domniei mele Bogdan şi Pătru- 

şi credinţa a tutulor poerilor noştri ai Moldovei a mari şi mici, 

Iar după viaţa noastră cine va fi Domn din fi noştri sau din: 

neamul nostru sau pre cine va alege Dumnezeu a îl Domn pă- 

mântului nostru a Moldovei să nu strice această danie şi întă- 

ritură noastră ci mai vărtos s'o intărească pentru că noi am- 

tărit, pentru că el pe drepţi bani ai săi au cumparat si spre 

mai mare întărire acestor de mai sus scrise am poroncit. boeru- - 

lui nostru: Moghilă logofăt ca să scrie şi spre această adevărată 

carte a noastră pecetea să lege. 

Au scris Gavril Grigorescu la Huşi. | 

“Si sau tălmăcit de pe sărbie cât sau putut alege şi a se: 

cunoaşte la leatul 1785 Ghenar 5 de Pavel logofăt Episcopii Hu- 

şilor. Poslăduinduse cu cel adevarat suret şi aflândul adevarat” 

lam încredinţat cu ale noastre iscălituri. 

Veniamin Episcop Huşilor. 

CXCV. Fără veleat (ante 7259 Iuli 15). Milostive şi lumi-- 

nate Doamne să fiimăria ta. sănătos. 
| 

Facem ştire mării tale că ne veni o luminată carte a mă- 

rii tale care porunceşti măria ta că să luăm sama răzăşilor de- 

Tămăşani cu d-lui Scarlatachi Costachi biv vel clucer, jăluind răză- 

sii de Tămăşeni că avind moşie de baştină de la moşii lor în 

7 ămăşeni şin Huriţi şin Țefeşti sin Urdeşti şin Borşani -şin 

Bmleşti şi fiind şi dlui Scarlatachi clucer cumpărător întraceste - 

sălişte în toate arată cum aceşti oameni nar fi de baştină din- 

tru aceste sălişte, ci să 'acolisăse rău făcândusă moşiile în toate: 

câlistele aceste ce să număsc mai Sus, dar aceste cumpărături: 

a d sale Scarlatachi clucer nici de dlui nici de părintele dumi-- 

sale de vornicul Neculai Lupul, ce leau fost cumpărat un tatar” 

Jorga Gelepul şi cât au fost tatarul Iorga în ţară liau stăpinit . 

iar mai în urmă lipsind tatarul Iorga din țară, mergând la pâ- 

mântul său: au..dat toate zapisele, acestor părți dintraceste sate- 

la o mănăstire şi la domnia dintăiu a mării sale lui Mihai Vodă. 

viindu nişte călugări de la ace mănăstire cu zapisele aice în:
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:ară şi s2oţinl asele ptrii da moşie vânzătoare liau cumpirat 
vornicul Lupul de la acei călugări i zapise a vinzătorilor şi că- 
eva, urice şi ispisoace de la domnii cei vechi -şi ispisoace şi mai 

„Nouă făcute de tatar Iorga pe cumpârăturile lui. 
Măria ta ne poronceşti ca să cercetăm cu marturi de ere- 

dință de împrejuraşii pricinilor acestor oameni. cu dreptate stă- 
pănesc ei aceste săliște, şi sint răzăşi de baștină după cum zicu 
ei, au sint căzuţi de la o vreme după cum arată lui clucer 
:Scarlatache, da: viind noi, după luminata poronca mării tale li 
“satu la Tămâşeni unde lii şederea lor, şi zicând mulţi împreju- 
raşi oameni bâtrâni am întrebat întăiu pe aceşti răzăși din cina 

“să trag ei, au dat sama că să trag dintrun Ianache, care acel 
Janache nu sâ află nici întrun chip vândut în zapisele cluceru- 
lui Scarlatachi, iar intrun ispisoc de la Ion Vodă să află câ ar 
fi cumpărat o parte din Țefeşti iar acele sălişte nar fi avânda, 
Pentru aceasta întrebănd toţi împrejuraşii care era strânşi cum 
-au auzit şi cum ştiu pentru acel fănaţ; şi osăbit arătând răzășii 
„aceştia, şi o: carte de blăstăm asupra cui ar şti și nar mărturisi 
„adevărul: au dat samă Arhire Plăcintă om bătrân şi Timofte Chi- 
-seliţă şi Gane Gafencu şi -Mărza şi Stefan Trofin, şi Gheorghie 
:Bodescul şi Bogos şi Vlusie şi Stefan Bonciu şi Paladi şi Vasile 
„Negrul toţ oameni bitrâni şi aşa au dat samă cu sufletele lor 
cum aşa au auzit de părinţii lor că acel Ianachi să fi fost şă- 
“zător în Tămăşani care niau arătat şi locul unde au auzit că 
iau fost casa şi viile lui Ianachi în Tămăşani iar căzând Criste 
“vornicul cu nişte slujbe, au fost cuprins satul Tămăşanii şi acel 
„lanachi ne mai putând purta nevoia pământului având improtivnic 
pe Craste vornicul au fugit şi au murit în (loc gol) domnului, 
“iar mai pe urmă trecând câtăva, vreme cu scrisorile lui lanachi 
au eşit un Corlat la divan cu Crăste vornicul şi lau rămas Le 
Crăste voinicul, şi lau scos din Tămâzani iar o bucată de loc 
în partea din gos tot au rămas a Crăstii vornicului care o ţine 
acum mănăstirea Floreştii, care am găsito aleasă şi stâlpită, cer- 
„cetatam şi pentru pricina stâpănirei, stăpânitau ei pe când trăia 
"vornicul Lupul împreună, cu dlui şi atâta sau putut adiveri că 
după ce au cumpărat vornicul Lupul acele părţi dintracele sate 

-au trimes in acel an şi au zăciuit pe toţi, iar dnpă aceea nici 
dlui nau mai zăciuit nici ei fiind toţi oamenii” a vornic Lupului 
ŞI ei încă au fost a dumisale. iam întrebat şi in vreme pe când 
trâia tatarul Iorga stăpâneau părinţii lor, şi iar au datu samă 

„aceşti oameni cau stăpânit şi au avut vie şi pomi din moși din



| 
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strămoşii lor o biserică foarte veche de la strămoşii lor şi osăbi 

mai mărturisi Baltag nepot lui Corlat uricariul cum €l să ştie: 

că au vândut şi nu să amesteca nici la o sălişte dintracestea,. 

iar pe acest niam vândut nul ştie, ci ştie drepte moşineni din 

niamul lor, care tuturor acestora ceau mărturisit inainte noastră 

liam zis să facă şi ei osebită mărturie înainte a preuţi după. 

cum au dat samă. cu sufletele lor, numai vrând noi a cerca ca 

să putem şti cât ar cuprinde zapisele dumisale clucer Scariata-— 

chi întraceste moşii, mergând întăi la Tămășeni au dat samă. 

vâzeşii că 'lămăşeni se impart pe 2 bătrâni, şi trăgând locul pe 

muchea dealului alăture cu pădurea pe despre răsărit purcegână 

din hotarul: Cărpeştilor în gos până în piatra ceau găsit hotarul 

Floreştilor cei aleasă din Tămăşen! sau aflat stânjăni (lipsă fiind, 

jocul rupt) cu un zapis de la Bută, osăbit din zapisăle de la. 

tataru lorga, iar celelante sălişte mergănd leam tras şi acelea, 

dar nici o alegere nu am putut face, că nici săliştele care unde 

să impreună nu au putut fi nici câte câţi bătrâni sint întro să- 

lişte, căci aceste sălişte merg tot una de alta printre dânsele, 

iar hotar nui pănă unde să sfârșesc toate, că nici din s:risorile 

dsale clucerului Scărlarachi nici din răzăşi nimea nu am putut. 

îndrepta, numai satul Tămăşenii nu îmblă cu acele hotară, căci 

cele sănt hotară de câmp. iar Pâmăşenii unde cu hotarăle ce 

merg la pâcure, şi cu capetele despre apus, şi osăbit pe din 

gos de Tamăşeni mai este o sălişte cei zic Dodeștii care nui în 

pricinile acestea, şi din colţul acei sălişte din gosu şi despre râ- 

sărit purceg acele sălişte toate asupra răsăritului atâta am aflat. 

în toate scrisorile acestor selişte, un uric de la Pătru Vodă pe 

hotarul Urdeştilor în giumătate din care sânt 5 bătrâni, osăbit 

de acele mai 45 unui Plăcintă şi Beşleagă cari au fost slug: 

vornicului Lupului că după ce a cumpărat vornic, Lupul a- 

ceste părţi au trimăs vornicul Lupu de au adus pe un Tapachi 

Palăbir ştiind căi răzăş dintraceste sălişte şi au mers de iau a- 

yătat locul şi din poronca vornic. Lupul întracel an ca să zăciu- 

iască peste tot, ar fi zisu acel Talăbir cătră vornic Lupul da— 

ia şi lui parte au nu ia da, ar fi zis vornic Lupul să şază şi ia 

da cu baniţa ce are, căci acel Tălăbir atunci era trăitor peste Prut. 

arătândui şi aceasta că el aice nici caru nici boii nare, dar nici eh 

nau mai şăzut să, ia dijmă şi sau dus la casa lui, care acest 

Talăbir dau samă toţi că aceştia sint neam cu dânsul, ce noi 

după cum adeveresc toate pricinile am datu această mărturie |
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“iar. măria ta vei g&udeca cum a fi mila mării tale, să fii măria 

ta sănătos. - 

robu mării tale i 

Negre biv vel căpitan 

OXCVI. 7259 (1751) Iul: 15. Adică noi, eu Andrei Calul şi eu 

"“"Țăârul Calul -ficiorii popii lui Ion Calul nepoţii Cărnianului și a 0: 

lăcarului, datam zapisul nostru la mâna dumisale giupânului 

-Scărlatachi biv vel clucer săs ştie cum am vândut noi a noa- 
stră dreaptă, ocină şi moşie din sat din Băsăşti ciam avut noi 

cumpărată de al nostru strămoş Vitolt ce au fost comis de la 
un Dragoman din Băsăşti din uric de la Alexandru Vod. din ve: 

„Aeat şepte mii șase zeci şi opt Martie 18 dni şi având noi multe 
pări şi pricini'cu Băseştii în câteva rânduri şi văzând ei cum 

că iau rănduit giudecata să giure, dar ei nau vrut să giure şi 
niau scos noă patru: zeci. de pământuri pe ace cumpărătură a 
lui Vitolt comis şi pământul de 24 stânjăni şi stânjânul de 8 
palme gspd, şi noi aceste 40 de pământuri le împarţim în 3 
părți ve trei bătrâni şi bătrânul nostru -bătrănul lui Bălan să 
chiamă și niau venit la bătrânul nostru a, lui. Bălan, treizăci pă- 
'maânturi şi optu stânjăni, şi aceste 13 pământuri şi 8 stânjâni 

„moi încă le împărţim în patru părţi parte bătrânului nostru & 
patra, parte, parte noastră a, patra parte parte Cărnianului, a pâ 

„tra parte parte Olăcariuiui, a 4 parte parte lui Țar, şi ni sau 
Venit de parte câte 3 pământuri şi 8 stânjăni. patru părţi la 
pământul nostru partea lui Tar sau vinit trei pământuri și 8 

- Stânjăni şi au rămas nevândută a patra parte din bătrânul parte 
lui Țar, iar trei părţi partea noastră a patra parte din bătrân 
şi a patra parte:din bătrân partea Cărneanului. şi a patra parte 
din bătrân parte Olăcariului câte trei pământuri şi opt stânjăni 
din parte pe trei părţi sau vinit zăci pământuri. . deci. aceste zăci 
pământuri liau vândut iar dumisale dreptu zăci lei bani gata din 

„Băseşti după hotărâtura Negrii Căpitanului, din hotarnica 07 
care este şi zapis pe acele patru zăci de pământuri de la mănâ 

- Băsăştilor la mâna noastră şi sau dat zapisul la măna lui 10- 
niţă €olpan sin lui Strătulat şi mărturie de la boegri. ciam â- 
Vut giudecata, noi cu Băseştii, deci amu vânduta.: noi: aceste 
“Zăci pământuri dreptu zăci lei bani gata, trei-părţi dintrun bă 
“trân din bătrânul lui Balan, iar trei pământuri şi 8 stânjăni & 
„patra parte de bătrân parte lui Țar au rămas nevândută, în Za- 
“pisul care ni'lau făcut Băseştii la mâna, noastră şi zapisul sau
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dat la Ciolpan de am vândut noi dumisale şi giupănesei dsale 

„din sat din Băseşti din câmpu, din sâliște, din tot locul cu tot 

vinitul ca săi hie dumisale driaptă ocin 'şi moşie dsale şi cuco- 

nilor sale în veci neelătit şi cându sau făcut acestu zapis sau 

întămptat mulţi omeni de sus şi de gos şi boeri cari mai os 

sor iscăli şişi vor pune şi degetele. a 

, lt 7259 iuli 15. 

+ Ioniţă Ciulpan răzeş, Andrei Calul iscal, + Vasile brat 

ego, + Sandul Varlan martur sau tâmplat, Lupul Costachi vel 

paharnic iscal martur, Iordache Costache martur, Lupul Ghi- 

aaca 2 spatar martur. i: 

SR 

y) Găgeşti 

CXCYVII. 7206 (1518) Mart 27 (regeste). Stefan Vodă cel tţ- 

năr întăreşte lui Gaja şi surorii sale Parascăi, copii lui Ignat 

cum și verelor lor, 'Peclăi, Varvarei şi Nastei, copii lui Ignat 

şi a lui Ivan, satul Grozeşti pe Elan, şi hotarele sale din balta 

lui Bancov, iar în gos pe uude li-a hotărât Cristea Ciornei şi cu 

Plotun. (Acad. Rom. pacetia 20). 

CXCVIIL. 7274 (1706) Mai 6. lzvod de părţile ce sau cum- 

părat de la Găgeşti din partea din os şi sau împărțit cu. fuui, 

fune de 12 stânj. | 

16 funi 5. stânj. Tudurachi schimb la Crăcineşti cumpără- 

sură de la Istrati Țiful, Strătulat brat şi Gh. Minun(e). 

8 funi Gligori. 

14 stânj. Baltag. 

7 iuni Costandin Arventie. 

2, 5 stânj. Vărai. 

2 6 stânj. Romila. 

1 „ 6 stânj. nusă ştie. 

1 „ 5 stânj. Mălahie. 

9 ,„ 'Tudurachi. | 

Un bătrân şi giumătate sus “partea Horjei. sau cumpărat 9 

zaghi Ilinca păhărniceasa. | N 

Acest bătrân şi jum. nefiindu scrise părţile întracel izvod, 

şi aflândusă la Gavr. Lambrino izvod curat. sau scos de pe el. 

-7250 Mai 19, 48 fune şi jum. cuprinde acest bătr. şi jum. de 12 

'stânj. 
Beşleagă. 

  

RR
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Z) Brăiţenii (Şuletea) 

CXCIX. 7786 Mai 28. La divan de faţă înaintea noastră 
sau giudecat Stefan Cuoat mazil i Gheorghie Guzgan i Neculai 
Tuchilă şi Stefan Druga şi cu alte niamuri a lor cu Vasile 
Groapă i Ilie Dumbravă, Vasile Sandul cu alţi ai lor toți răzeși 
de moşie Brăifenii ce să numeşte acum sâlul Şulele ot Fălciu 
a căror pricini după a noastră cercetare întracestaș chip sau aflat. Stefan Cuoat mazilul cu cei împreună cu dânsul prin je: Joba lor au arătat la divan că această moşie să împarte in trei batrâni anume Orbul i Tălceana sin Nistor i popa Triimis şi cât. 
pentru bătrânul Orbul și popa Triimis nici o pricină între dânşii 
nu iaste, dar pentru bătrânul Tălceana au pricini, căci dintracestu.. 
bătrân. giumătate iaste a lor dat danie de Nistor tatăl Tăl- 
ceanei, strămoşul acelor de sus numiţi strămoșului lor Ionașco 
pentru 12 boi şi altele, ce prăpădise a strămuașei lor şi cu acea 
danie după ce au întrat Stăpânitori au stăpânit strămoşii. moşii şi părinţii lor cum şi ei tot cu pace şi eidea purure fiind pri: vturi de faţă şi stăpanitori dinpreună cu dânşii întraceste mo- 
Şie și nimica nau zis nici nu liau pus pricină, iar în anii trecuţi ue când sânt 7 ani vrănd acie săi depărteze din stăpânire acri 
parți cu toate că danie lor sau pierdut dar după giudecata ceau avut înainte pah. Grigoraş Costachi iau dat rămași arătând și carte de giudecată de la pah. ce iaste din anul 1779 Fev. 9, de când se apropie la Fevruarie iarăşi 9—8 ani, intru carele adi- 
verează că la giudecata ce au avut înaintea dumisale niamul lui 
ionaşco, adică: jăluitorii şi cu niamul “Tălcenii pentru aceaste pri- cini au arătat jăluitorii o mărturie din anul 7242 de la un Chi- Tica prin carele ar fi adiverind că Nistor la moartea sa au făcut: 
zapis de danie fiastrului său lui Ionașco pe moșie Brinţenii ca să stăpânească dinpreună cu Tălceana pentru acele bucate și când au făcut mărturie acel Kirica ar fi fost de 110 ani şi ar fi ară- tând că ar fi purtato şi în sin şi sau prădădit. când răscoalele şi arată paharnicul că au socotit să fie buni stăpânitori şi niamul Imi Ionaşco în moşie Brăiţenii pe cât li să va veni parte în giu- mătate cu niamul Tilcenii, și mai arată pah. că ar fi arătat: cum că pentru această pricină ar f mai avut giudecată, dar carte de giudecată nici o parte nici alta nar fi arătat, iar stă- Jănire tot împreună neamul 'Tălcenii cu niamul lui Jonaşco pănă atunce, după această sau mai văzut la neamul 'Tălcenii şi o ho- tarnică pe moșie aceasta din anul 1778 Oct. 28 cu un an înainte
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cărtei de giudecată încredințată şi de pah. Grigoraş Costachi 

prin carele hotarnică pre bătrânul al treilea din numita moşie 

Brăiţenii adecă pre bătrânul alcenii îl dau în doa.p părţi şi 0 

_parte se vede dată în parte 'Pălcineştilor şi o parte în partea 

lui lonaşco şi întrebândusă pe niamul Tălcenii de au fost faţă 

la acea hotărâtură şi de au priimit de au Gat atunce parte jă- 

Juitorului din partea 'Tălcenii şi însuşi ei au mărturisit înaintea 

noastră că faţă la hotărât au fost şi au primit de leau dat parte 

care sau şi stâlpit, dar liau spus că pe urmă sor giudeca. Apoi 

sau arătat neamul Tălcunii o mărturie de giudecată din anul a- 

cesta Febr. 12 iscălită de sfinţie sa Episcopul de Huşi şi de Bă- 

Jăsachi ce iaste făcută după cercetare ce au făcuto sfinţie sa a- 

cestei pricini prin care îndatoresc pe niamul 'Tâlcenii să de jă- 

Juitorilor bucatele ce să arată mai sus şi să răscumpere ace 

parte de moşie, după care mărturie nemulţumindusă jalaitorii 

sau întrebat de stăpânesc ei acum ace parte de moşie şi ei au 

arătat că din vreme ce nhiamul lor au luato cu danie pănă la 

hotărâtură, cum şi de la hotărâtură şi pănă acum 0 ştăpâ- 

nesc făcânduşi cele trebuincioase a hranii lor iar dejmă nici de 

la alţii străini nau luat fiind că aşa iaste acolo obiceiu, «le nime 

pe cei străini îi dejmuescu, precum la aceasta nici neamul Tăl- 

cenii la cea de pe urmă, nau putut tăgădui, deci întrebândusă 

şi pe niamul Tălcenii, ce mai mult au să răspundă şi pentru ce 

nu ingăduesc pe niamul lui Jonaşco aşi stăpâni ace parte de 

moșie şi de aice înainte precum şi pănă acum şi ei au dat samă 

că niamul lui Ionașco nar fi avut ace danie de la Nistor şi că 

ei rău să acolisăscu de acea parte, i la aceasta au eşit. dintre 

dânşii un Calistrul monahul! şi înainte noastră, au mărturisit cu 

cuget curat precum de la tatasău au auzit precura Nistor au 

dat &umătate parte sa, danie fiastrăsău ionaşco şi cum au au- 

zit niamul 'Tălcenii mărturisire numitului monah îndată cu toţii 

sau priimit că de va priimi plâstămul preosfinţitului Mitropolit 

si va mărturisi tot întracesta chip, apoi să fie buni stăpânitori 

pe pol bătrân a lui Nistor tatăl Tălcenii pe care martur cu Va- 

sile Arapul diiacul de divan şi dinpreună cu dânşii sau triimis 

la Mitropolie şi scoţindul înainte preosfinţitului mitropolit deci 

fiind faţă şi niamul Tălcenii au priimit arhierescul blăstăm pre- 

cum de !a tatăl său şi de la alţi au auzit că Nistor au dat da- 

nie lui lonaşco fiastrului- său de acolo den Brăiţeni. 

Drept aceia de vreame ce niamul 'Tălcenil la hotărâtul mo- 

şiei au priimit şi au dat xumătate den parte ei niamului lui 

: 16
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Ionaşco şi au stâlpito şi cu pietre hotară precum însuşi nau tă- 
găduit de când sănt 50 ani şi osebit de mărturia ce să arată 
la carte de gudecată a pah. Gligoraş Costachi, dar după a lor 
priimire numitul monah care să vede trecut cu vârsta bătră. 
neţelor, au mărturisit că au auzit şi el de acea danie, apoi cu. 
noscut lucru iaste că dania au fost şi de cătră noi sau găsit 
a fi cu dreptate şi sau hotărât ca numiții jăluitori niamul lui 
Ionaşco de acum înainte şi în veci săşi stăpânească parte lui 
lonaşco din bătrânul 'Tălcana, cu pace şi fără nici 0 supărare 
mai mult. atasta. 1786 Mai 28. 

Gheorghe Sturza vel log., Costandin Paladi vel voraic, 
Toader Balş vel vornic. 

Obs. Arh. stat. Iaşi Condica K. No. 332, 

ST 

  

Varia 

CC, 7803 Februarie 17. Pre Inălţate Doamne, 
După a Inălţimei tale poroncă adunândune la, sfânta, Mitro- 

polie am cercetat pricina de giudecată între 'Toader Anastase 
postelnicul, fiul răposatului medelnicer Gheorghie Anastase şi Arghire Cuza pentru doi bătrâni din giumătate satului ce din gos a moșii Băloseștii de la tinutul Vasluiului, a, cărora pricină după ce cu amăruntul cercetare ce sau făcut de cătră noi, în- tracest chip sau dovedit, precum în gios arătâm, 

Numitul Toader Anastase întăiu au arătat un ispisoc din anul 7153 Fevr. 8 de la domnul Vasile Voevod, cu cari întăre- şte lui Iorga vel spatar pe două părţi din satul Băloseştii de la tinutul Vasluiului, ce au cumpărat de la Simeon Băisan şi de la fratesău Opre călugărul, feciorii Varvarei Băisănesei bez trei părți dintracelaşi sat ce arată că au rămas nevândute. Dmluj banul Arghire asupra ispisocului au vrut să să împotrivească Cu 0 scrisoare din anii 7165 April 30 adică cu 12 ani în urmă Ispisocului de sus arâtat, prin care se cuprinde întracestu chipu, scriind Toderaşco Jora, Sulgeriul, teciorul Anghelinei, nepotu de soru ui Simeon Băisan, pentru rândul satului Băloseştilor, care sat Jiau fost de moşie, şi au fostu văndut doaă părţi de sat unchiul său Simeon Băisan, lui Iorga postelnicul văr lui Vasile Vodă, şi liau fost dat unchiul lor Simeon Bâisan, giumătate de Şofrăneşti iarăşi la ținutul Vasluiului. După aceia prilejindusă săvârşirea Iorgăi postelnicul şi fiind Mihai Şatrar capikihae la



  

  

— 948 — 

“Țarigrad, dacă au venit de acolo a dăruit Vasile Vodă acele doaă 

părţi din Băloseşti lui Mihai şatrar. După cum şi Mihai şătrar 

fară zăbavă întru primineala domnilor sau săvârşit aice în ţară, 

apoi Stefan Boul vornicul cel mare arătând zapis cum şiau a- 

vut la Țarigrad la Dumitrachi visternicul niște unelte şi bani 

încă de la socrusău Stefan Vodă Tomşa, şi an dat scrisoare pe 

mâna lui Mihaiu şătrarul când au fost capikihae săi scoată a- 

cele unelte şi bani şi Mihai șătrar scoțând 760 lei de la giupă- 

neasa lui Dumitraki vist. iau mâncat şi nu iau „dat nimica; lui 

Stefan Bou vornic, şi domnul cu boerii de atunce au socotit să 

ţie Stefan Boul ocinile şi altă ce va mai afla dea lui Mihai 

Şătrar pentru acei 760 lei, între care fiind -şi moşie Băloseştii 

sau tocmit numitul Toderaşco Jora sulger -cu Stefan Bou vornic 

şi au dat lui Stefan Bou giumătate de sat de Şofrăneşti şi Jora 

să ţie Băloseştii ; răspunzând acum dlui ban Arghire cum că 

scrisoare aceasta ar surpa pe ispisocul domnului Vasile Voevoă, 

ce lau arătat Toader Anastase care este pomenit mai sus ; în- 

potrivă cărei scrisori ce au arătat dlui ban au mai arâtat şi 

dlui Toader Anastase aceste scrisori adică întăiu un ispisoe de 

la Qomnul Stefan Vasile Voevod âin anul 7169 Dec. 5 cu patru 

ani în urma scrisori, ce au arătat dlui ban, prin care să cu- 

prinde că au miluit pe Andronachi vel post. cu un sat anume 

Băloseştii ce iaste pe Stavnic în ţinut Vasluiului, cu vadu de 

moară în apa Stavnicului şi cu loc de fânaţ în Vladnic şi cu 10- 

„curi de prisăci care sat a fost a răposatului lorga postelnic 

cumpărătură. de la ficiorii Băisanului însă pre cât va fi „ţinut 

Iorga postelnic pe atâta parte să ţie şi Andronic “postelnic ; al 

doile o carte din 7170 Decv. 19 de la dmnul Evstratie Dabija 

Vvod dată lui Andronic postelnic ca săși facă slobozie la. sat la 

Băloseşti, al treile, scrisoare tot dintracelaş anu Mart 1 de 1a 

„Alexandra sora lui Iorga postelnicul şi cu feciorii ei Andronie 

plănar şi fiicăsa Maria i Toderaşco şi Mârza şi cu toată săminţia 

Jui Iorga post. prin care arată pentru rândul a două părţi de sat din 

Băloseşti de la ţinutul Vasluiului, care părţi uu fost de cumpă- 

rătură lui Iorga post. de la Sămion Băisun şi de la tratesău O. 

pre călugărul. ficiorii Varvarii Băisănesei şi neavând Iorga ficiori 

„după moarte lui, fiind Vasile Vodă rudă mai de aproape au fost 

luat toate satele lui Iorga pe sama domniei, şi au fost luat şi 

acele doaă părţi din Băloşeşti şi liau dat lui Mihai şătrarul, iar 

„după moarte lui Mihai şătrar neavând şi acela, ficiori au luat a- 

„cele părţi Stefan Vasile Vvod. şi liau dat Jui Andronic postelnic,
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căruia, iau întărit şi Evstratie Dabija Vod. apoi fiind aceştia ru- 
denii lui Iorga post, şi căzând toate ocinile lui pre mâna. br 
după moarte acelor domui, sau socotit Şi ei şi au dat acele doa. 
părţi din Băloseşti danie tot lui Andronic post. daândui şi dre- 
săle ce au avut pre acele părţi, şi al patrule un ispisoe tot din-. 
tracelaş an Mart 2 de la domnul Evstratie Dabija Vodă ce în- 
tăreşte lui Andronic post. întocmai după scrisoare de danie de: 
sus arătată, adică din scrisorile acestea sau înțăles desăvârşit 
cum că domnul Vasile Vvoa, inpotriva dreptăţei luase moșiile: 
lui Iorga postelnicul căci deși nau avut Iorga ficiori dar auavut 
soru şi sorusa să căde al clironomisi, precum în urmă aşa, să şi: 
vede că sau urmat, şi cu greşală se dedese acele două părţi din: 
Bălosești lui Mihai şătrar cum şi după moarte lui Mihai şătrar: 
iarăşi cu greşală le dedese domnul Stefan Vasile Vodă lui An- 
dronic post. în care danie a domnului Stefan Vasile Vodă nici: 
Andronic post. nu sau răzămat ce au priimit danie de la cei a-- devăraţi clironomi a, lui Iorga post. întărindusă şi cu ispisoc dom: 
nesc precum sau arătat mai sus. Pe lângă, care scrisori ce au arătat Toader Anastase scrisoare acea, de schimbu între Tode-. Tăşco Jora sluger şi între Stefan Bou vornic ce au arătato dlui: ban rămâne fâră de nici o putere. Căci dacă danie domnului Va-- sile Vodă ce au tost cătră Mihai Şătrar au rămas ră, dăndui lu- „cru stăin ce nau avut apoi şi lui Ștefan Bou i sau implinit cu lucru ce nau avut Mihai Şătrar ; au vrut dumnelui ban Ar- ghire să să împotrivească, şi acestor scrisori arătând un izvod de împărţală din 7178 Maiu 26, adică cu 8 ani în urma danii ce au făcut clironomii lui Iorga post. cătră Andronic post. în: care izvod să cuprinde întracest chip. zicând izvod de fraţi cari: au fost ficiori ai leremiei Băisânului şi a giupănesei lui Varvara,. anume Simion Băisan și sora lui Todosia şi Antonica și Aa- ghelina și fratele lor Costin cari sau împărţit cu a lor drepte: moşii ei în de săne dea lor bună voe, ce au ei despre părinţii lor” şi de să vor mai găsi nescai dresă la cineva de împărţală. mai demult să nu să criază, şi să vede în parte Antonicăi giu- mătate de sat din Băloseşti ; răspunzând acum dlui ban cumcă. după, impărţala aceasta acel Simeon Băisan, şi cu fratesău Opre: călugărul (care din: mirenie sau chemat Costin) Şi Să văd păr-: ţile lor vândute la Iorga post, ei nar fi avut împărtăsire la a-: ciastă moşie Baloseşti, ce giumătate ar fi fost a surorilor An-- tonicăi (care: acum să află supt stăpânirea sfintei manăstiri sfân- tului Nicolae 'din Botoşani) şi giumătate altei surori Angelina nu:
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ar fi stăpânindo dlui; şi că aceia rău ar fi vândut lui larga: 

past., însă căutândusă de cătră noi izvodul acesta să vede sus 

vorbind ca din parte acelor 5 fraţi feciorii lui Ieremia Băisan 

:şi gios se văd iscâliţi ficiorii lor ; apoi şi în potriva acestui iz- 

vod Toader Anastasie au mai arătat aceste scrisori; întăiu un 

ispisoc din 7184 Ghenar 12 de la domnul Antonie Rusăt Vvoă, 

(adică cu şase ani în urma acelui izvod de împărțală) întărind 

Anii giupănesii lui Andronic post. pe acele doao părţi din Bălo- 

seşti întocmai după danie clironomilor lui Iorga post,, şi după 

ispisocul domnului Evstratie Dabija Vvod ; al doile o copie ade- 

verită de dlui spatar Stefan Sturza de pe o mărturie hotarnică 

din 7200 Iuli 11 (adică cu 22 ani în urma acelui izvod de îm- 

păttală) făcută de un Mărdare vornic de poartă şi de alţii. în 

care este iscălit şi Irimia Jora ficiorul lui Toderaşco Jora sul- 

ger, nepot Anghelinei, cum şi Dumitraşco Cuza clucer, ginerile. 

Jui Toderaşco Jora sulger prin care se cuprinde că au ales giu- 

mătate de sat de Băloseşti, adică 2 bătrâni şi giumâtate s lui 

Alexandru posteinic parte din sus ce au cumpărat de la Apost 

Răciu, şi de la cumnatusău Gheorghe ficior lui Ionaşeo căpitan 

de Negreşti care ace giumătate de sat parte de sus acum se 

află sub stăpânirea mănăstirei sf. Neculai din Botoşani) iar giu- 

mătate de sat parte din gios arată acei hotarnici că sau ales 

Mihăi neguţitorului şi Irimicăi Jorăi, însă 2 bătrâni să ţie Miha 

şi giumătate de bătrân Irimia Jora, şi tot întrace zi au făcut a- 

cei hotarnici şi osăbit izvod în ce chip au măsurat numita mo- 

şie ; asupra cărie hotarnici este la numita mănăstire şi ispisoc 

de întăritură tot dintracelaşi anu Iulie 23 de la domnul Costan- 

din Voevod, al treile o scrisoare din 7204 April 23 de la Ga- 

vril Băisan i Gavril Mogăldea şi cu nepoţii lor feciorii lui Tofan, 

precum sau învoit cu Neculaiu neguţitorul şi cu Apost Răciul 

:şi Gheorghie Morariul să sape ei la poduşcă, cineşi pe partia sa, 

pe cât i sa veni în matca Bârladului, făcânduși moară întro ţăr- 

mure Neculaiu neguţitorul, i Răcul şi cu Gheorghe Morariul, iar 

întro ţărmure săş facă ei şi cu nepoţii lor ficiorii lui Tofan, şi 

când a fi apă puţină să umble morile cu săptămâna pe rând; al 

patrulea, o carte gospod din 7218 Iunie 26 de la Domnul Necu- 

lai Alexandru Voevod, dată lui Neculaiu neguţitoriul ca să ia 

de a zăce de pe moşie ce are la Băloseşti, iar cui i să va pă- 

rea cu strâmbul să vie de faţă. IE 

Adică din scrisorile aceste ce au mai arătat Toader Anas- 

tasi îndestul au fost judecății să înțăleagă că izvodul acel de
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împărţală ce lau arătat dmlui ban rămâne răsuflatu, în vreme 
cându în urma lui cu șase ani, giupăneasa lui Andronie postelnic: 
şau luat ispisoc de întăritură de la domnul Antonie Rusăt Vod: 
şi în vreme când cu 12 ani în urmă hotărândusă moșia Bălose- 
ştii să arată că doi bătrâni din giumătatea satului ce din gios 
era a lui Miha neguţitoriul. şi giumătate de bătrân a lui l0- 
naşco Jora cât şi cumnatul său Dumitraşco Cuza, nepoţii An- 
ghelinei, care hotarnică sau întărit şi cv ispisoc domnescu ; apoi 
dacă izvodul acel de impărţală era bun şi acea giumătate de 
sat era a moaşei lor Anghelina, cum de pricinue să fii doi bătrâni 
a lui Miha, neguţitoriul, ce iată dar că acel izvod lau fâcut în- 
tre dânşii cum au voit, şi nu poate giudecata să de întro parte 
ispisoace domneşti şi să pue temeiu pe un izvod ca acela. 

Apoi şi pe scrisorile acestea iarăşi au vrut dlui ban Ar- 
Shire să le întâmpine, întăiu cu altă împărţală din 7229 Fevr. 
15 cuprinzătoare în ce chip sau împărţit ocinile lui Toderaşco 
Jora sulger şi a giupănesei sale Vasilca între nepoţii lor şi în: 
partea lui Solomon şatrar, între altele să vede şi pol sat Bălo- 
seştii la Vasluiu (răspunzând acmu dmlui ban că întrace ginmătate 
de sat sar fi cuprinzându şi acele părţi ce le “trage Toader A- 
nastasj). al doilea o scrisoare din 7259. Maiu 19: de la răposat 
logofăt Iordachi Canta, prin care să cuprinde că moșul său Ste- 
fan Bou vornic având la Țarigrad la un Dumitrachi vist. nişte: 
unelte şi bani au fost dat zapisul pe mâna unui Mihaiu șatrar, 
când au fost Capikihae ca săi scoată acele unelte şi bani, și au 
scos 760 lei şi iau mâncat el (44) şi grăbindul moarte aice în 
țară pănă a nu plăti banii, au cerut Stefan. Bou giudecată cu 
giupăneasa lui Mihai şatrar Şi cu fraţii lui şi judecata au dat 
dreptate lui Stefan Bou, să ţie moşiile şi ori ce alta ar afla: 
de a lui Mihai şatrar, şi găsind Stefan Boul de a iui Mihai 
şătrar doaâ părţi 'de moşie din sat din Băloseşti, ot ţinut Vas- 
Iuiului, liau luat în stăpânire sa pentru banii ce iau mâncat şi 
apoi Toader Jora sulger fecior Anghelinei nepot de sor lui Si- 
mion Băisan au stătut după Stefan Bou să facă schimbu săi 
de altă moşie. şi să rămae Băloseştii la Jora, şi învoindul au 
lăsat Băloseştii la Jora, şi Jora au dat. Boului giumătate de sat 
de Şofrăneșşti ; după cum arată, zapisul lui Toader Jora din 7165. 
(care Sau pomenit mai sus) şi acele scrisori fiind în mâna Marii. mătuşei răpousatului logofât Iordachi Canta giupăniasa unchiu- lui său Ilie Canta vist. nu liau mai scos ca să cerci stăpânire 
acei giumătăţi de sat de Şofrănești pănă ce Sau săvârşit, dar |
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după moarte mătuşisa rămâind toate ale sale pre mâna răpousa- 

tului logofăt, după diiata ce iau făcut au găsit înscrisori şi dove- 

zile acei giumătăţi de sat de Şofrăneşti şi cercând de rândul acei 

moşii âu aflatu stăpânindusă de Toader Cuza postelnicul, nepot de 

fată lui Toader Jora sulger ; şi întrebândul cu ce stăpâneşte de 

vreme ce zapisul moşului sâu este în măna răeousatului logofăt, 

el au arătat că acea giumătate desat de Şofrăneşti au cumpărato 

de la fratele său Velitcu și frăţinisiu încă iau vânduto Ion Băi- 

san nepot lui Băisan ; dar cetindu zapisul de schimbu Jorăi sulger în- 

suşi Toader Cuza ar fi cunoscut ca rău au cumpărat neavându treabă 

Baisan cu ace giumătate de sat Sofrăneşti, însă find aşăzare Cuzii 

pe acea noşie,au stătut după răpousatul logofăt, săi de altă moşie 

pentru moșie și nepoftindui strămutare sau învoit şi au lăsat 

Cuzii ace giumătate de satu Şofrăneşti şi în locul ei au luat de 

la Cuza, giumătate de sat de Răzina de la țărmurile Nistrului 

din ţinutul Orheiului, ce au zis Cuza că au fost drept acelui 

Ion Băisan ce au vândut Şofrăneştii fără de ispravă, luând a- 

supra sa că de va eşi vreo gâlceavă pentru Răzina el să de 

samă, răspunzând acum dlui ban că după aceste scrisori tut pă- 

rintele dsale şi dlui ar fi stăpânit Băloseştii fără să să ames- 

mestece clironomii lui Andronic post. sau în urmă Gheorghie A- 

nastasie tatăl acestui Toader Anastasi, arătând şi un tacrir de 

mărturiile” ce au dat cinci ţarani la anul 1799 Ghenar 29 înainte 

sulgarului Ioan Tăutu ; In protiva şi acestor scrisori a dumisale 

banului iarăşi au mai arătat Toader Anastase şi alte scrisori : 

întăiu o copie de pe un ispisoc din 7260 Junie 20 de la domnul 

Costandin Mihail Cehan Vvod, ce întăreşte lui Macarie protosin- 

ghelul a patriarhului Antiohiei după o mărturie hotarnică tot în- 

tracelaş an făcută de Toader Jora stolnicul, și de Simeon Keşco 

uricar pe giumătaye de sat de Băloseşti parte de sus, ce au 

dato danie Frangole feciorul lui Pandeli nepot - lui Frangole, 

vameş, la patriarhie Antiohiei, care și Frangole vameş au, 

fost luato de la Alexandru postelnic pentru 298 lei ceiau rămas 

dătoriu şi arată cum acei hotarnici au încheiet hotarul satului 

pe din sus, iar pe din gios au mersu pe hotarul vechiu, ce des- 

parte giumătate de sat de Băloseşti care o stăpâne parte din 

gios Solomon Botez şătrar şi cu „Neculăiasă neguţitoriţă aflân- 

dusă ispisocul acesta la mănăstire sfântului Neculaiu din Boto- 

sani, ce stăpâneşte giumătate de sat de Băloseşti parte de sus, 

adică din ispisocul acesta sau înţăles că fiind cu 31 ani în 

urmă acestei împărţale ce au arătat dlui ban, şi cuun an în
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urma scrisurii răposatului logofăt Iordachi Canta, stăpânire cli- 

ronomului lui Andronic postelnic din numita moşie nau lipsit, ce 

au rcersu de şiru, şi dacă e:a bună impărțţala și giumătate de 

sat era deplin a lui Solomon Botez şatrar cum de îngăduia pe 

femeia, lui Neculaiu neguţitoriul ca să stăpâniască ; care din- 

tracesta îndestul să cunoaşte că şi împărțala aceasta era ră- 
suflată ; căci unde socotia să zică pol bătrân au zis pol sat 

şi tot dintraceasta să 'devedeşte că şi mărturiile acelor cinci 
tarani, asupra a toată giumătate de satu săntu neadivărate, iar 
boerii Cuzăşii au putut să aibă stăpânire în numita, moşie, însă 

numai pe giumătate de bătrân, iar nu mai mult. Aşijdere şi cu 
scrisoare răpoosatului logofăt Iordachi Canta nu poate dmlui ban 
să să agiute, cum că 'Toader Cuza în locul Şofrăneştilor ar. fi 
stăpânit Băloseştii şi că de nar fi stăpânit Băloseştii, şar filuat 
înapoi Răzina, când răpăusatul logofât. după schimbul Jorăi cu 
Boul vornic (care din dată să vedi că au ramas rău) trecând 
94 ani av apucat pe Toader Cuza nepot Jorăi cu. acele scrisori 
răsuflate ca săi răspundă schimbul, şi Cuza fără săşi cerce mai 
mult dreptate şi să dovedească că acel schimbu au fostu râu, 
au dat ace giumătats de sat de Răzina, ce era a lui Ion Băi- 
san ca celuia de la care Cuza în urma schimbului cu Bou cum: 
părase Şofrăneștii şi nau fost pricină a să întoarce Cuza ca să 
stăpânească, Băloseşti, când el pentru Şofrăneşti au implinit ră- 
poosatului logofăt, cu lucrul de a vânzătoralui şi nici sau împo- 
trivit atunci Cuza cu aceste împărţăli ce le arată acum dlui 
ban. care şi dintraceasta iarăşi să înţălege că ur fost nişte îm- 
părsăli răsuflate ; apoi cu 11 ani în urma ispisocului domnului 
Costandin Mihaiu Racoviţă Vvod, ce este la mănăstire sfântului 
Neculaiu den Botoşani, în care să arată stăpânire Neculăesăi ne- 
suțitoriţăi în numita, moşie la anii 7271 Maiu 25, Sanda pecare 
au ţinuto Ioniţă fiorul lui Neculaiu neguţitorul faci socoteală 
cu nepoţii bărbatului ei, anume Veniamin şi Ştefau fezorii lui 
Costandin Anastasă 2 vist. (adică unchiul acestui Toader Anas- 
tasă). pentru 2034 lei 60 bani ce avea să ia de la bărbatul ei 
ŞI inpotriva acelor bani, liau dat vii, dugheni. i moșie Canţireştii 
de la tinut Vasluiului, şi părţile. din Băloseşti, cum pre largu arată 
copie de pe scrisoare ei ce este la Toader Anastase, încredințată 
ge = „poueatul Mitropolit Gavril; după aceia, la anul 1767 April 2 

„Când sănt 34 ani fac înpărțală fraţii adică Veniamin, i Gheor- 
Shie şi Stefan ficiorii lui Costandin Anastasi vtori visternic şi 
in parte lui Gheorghi tatul lui Toader Anastase între altele sânt
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şi acele doaâ părți din Băloseşti de la ţinut Vasluiului, ce liau 

luat de lu femeia lui Loniţă a Niculăesii, după care apoi la a; 

nul 1784 April 29 Toader Anastasi au Juat şi carte de stăpânit 

de la Mărie Sa Alexandru Costandin Vvod pe lângă care mai în 

urmă sau mai sporit şi aceste scrisori, adică o mărturie din 

11794 August 9 de la Pavăl Sandagiul şi altu mazil adiverită ei 

de răposaţii căminar Ion Sturza şi Dumitrachi Miclescul fiind 

ispravnici la Vaslui, prin care se cuprinde că după carte dom- 

nească ce au dus Toader Anastasie pentru părţile ce, are în Bă- 

loseşti au făcut cercetare la faţa, locului şi au aflat că giumnă- 

tate de satu este a mănăstirei sfântalul Neculaiu din Botoşani 

care o ţine în orândă pitar Ioan Cuza fratele dsale banului 

Arghire, iar doi bătrâni sânt a lui Toader Anastasie asupra că- 

rora de şese ani au avut şi vechi! pe un diiacon Gheorghie Po- 

iată din Glodeni, şi întrebând pe pitar Ioan Cuza de are ceva 

a răspunde au dat răspunsu că nu ari mai mult de cât: giumă- 

tate de hotar din parte de gios din cinci bătrâni ce îmblă tot 

satul, care ace giumătate de bătrân au văzuto stâlpită şi cu pe- 

tre. şi un izvod din 1798 Iuli 10 iscălit de răpousat stolnic Du- 

mitrachi Miclescul de măsura ce au făcut satului Baăloseştii în 

care arată că doi bătrăni sănt a lui Toader Anastase, cum şi 

un răvaş a pitar loan Cuza ce scrie cătră Toader Anastasie pen- - 

tru parte ce are în Băloseşti ca, ori cu bani ori cu schimbu să 0 

de frăţinisău adică dsale banului Arghirie sau săi triimită un 

- sănet că iau vândut venitul cu câţiva ani mai înainte. 

Pre Inalţate Doamne, aceste fiind scrisorile şi răspunsurile 

şi de o parte şi de alta precum arătăm mai sus asupra cărora 

stând cu toată luare aminte a socoti sau cunoscut desăvârşit 

că cumpărătura lui Iorga postelnic pe acei doi bătrâni din Bă- 

Josesti au fost driaptă şi bună, iar danie ce au fost, făcut dom- 

nul Vasile Vvod, lui Mihai şătrar, după moartea lui Iorga post- 

au rămas ră, fiindcă Iorga postelnicul au avut soru, care aceia 

să cădea a clironomisi pe fratesău şi dacă danie cătră Mihai şă- 

trar au fost ră, apoi şi schimbul ce făcuse Stefan Bou vornic 

cu Toderaşco Jora sulger iarăşi au rămas rău, pentru că să împli- 

nisă lui Stefan Bou cu lucrul ce nau avui Mihai şătrariul şi că 

acel schimbu au rămas rău, însuşi prin faptă şi cu vrednici dovezi 

să adivereşte căci de o parte acele doaâ părţi din Băloseşti, cu 

„cinci ani în urma acelui schimbu luândusă de cătră Alexandra 

sora lui Iorga postelnic, liau dat danie lui Andronic . post. care 

apoi de şir fără curmare în curgere de 101 ani păn au întrat la
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Anăstăkeşti sau stăpânit: de Andronic post. şi de clironomii săi 
precum arată ispisoace domnești şi ulte scrisori “una după alta, 
fără a da pricină de împedecare ; de altă parte şi clironomii lui 
ToaderJora sulger, ace giumătate de sat de Şofrăneşti ce o dedese 
lui Stefan Bou vornic în urma schimbului au întrat iarăşi la a. 
lor stăpânire cumpărândo de la Băisăneşti, şi au stăpânito cu 
pace despre Stefan Boul şi despre clironomii săi în curgere de 
94 ani. pănă la răpousatul logofăt Iordachi Canta, când atunce 
iau apucat cu schimbul acel răsuflat și ei fără săşi cerce mai 
mult dreptate, au dat răpousatului logofăt ace giumătate de: 
satu de Răzina. ce era a lui Biisan de la care cumpărase :$o- 
frăneştii, nevăzăndusă nimene răspunzătoriu din partea lui Băi- 
sân ; i apoi şi de când au întrat acele doaâ părţi din Bălosești, 
la Anăstăkeșşti, fiind trecuţi 38 ani, €hiar de nu va fistăpânitta- 
tăl acestui Toader Anastasi (asupra căruia pont a nestăpânirii 
dlui ban Arghirie ar vrea să pună temeiu văzândusă întraltele- 
intâmpinat) dar iarăşi tăcere nu sau făcut căci 34 ani săntu 
de când sau împărţit fraţii, 17 ani săntu de când Toader A: nastase au luat carte gspod de stăpânire, 7 ani sânt de câni. sau făcut cercetare la faţa locului şi iată dar că nau contenit aşi 
cerca lucrul lor, nici au lăsat să triacă vreme peste 40 ani ca. 
Săi poată întâmpina, pravila Şi înprotiva acestora nu poate să aibă temeiu zisul dsale banului cu pontul nestăpânirii, căci de va fi şi stăpânit dlui precum zice, o stăpânire ca ateasta nu să. socoteşte de bună ce cu ră credinţă, mai ales că acesta nau. fost lucrul întreg ce părţi, unde şi dlui au avut răzăşie cu gu- mătate de bătrân. , 

Pentru aceia noi aşa găsim cu cale şi cu dreptate ca 'Toa- der Anastase să aibă aşi stăpâni acele doua părţi din numita. moşie Băloseştii după vrednicile dovezi ce are neîmpedecânâul 
paragrafi a trecerii anilor, căci paragrafi îi socoteşte acolo unde: nu să vede „nici ca cum dovadă, de cercare în curgere de 40 ani. prepuindu atunce giudecata, că acel lucru ori cu vânzare ori cu. danie sau cu alt Chip au eşit de la niamul acelor cel cer peste 40 ani, dar la pricina, aceasta nu încape paragrafi după dovezile: ce se văd, necurmate și potrivite una cu alta ; şi înştiinţăm,. iar hotărâre ce desăvârşită râmâne la Inălţime ta. 

1803 Fevruarie 27.
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A înălţimei tale cătră Dumnezeu smerit rugătoriu 

Iacov Mitropolit Moldavei. 

Pre plecate slugi 

Const. Balş vel log., Th. Balş vel vorn., D. Ralet vel vorn:. 

Sau trecut în condică, Matei condicar. | 

()bs. Proprietatea d-lui Sandu Râşcanu, fost deputat. Surete și Iz-- 

voade ms. XX, 289. 

CCI. 7227 Mart 20 (1719). Zapis a lui Ioniţă, Bâisan ficiorul iui: 

Gavrilaş Băisan, şi a soţii sale Catrinei prin care arată, că de ni-: 

mene siliţi nici asupriţi ci de a lor bună voe au vândut a lor 

dreaptă ocină şi moşie un bătrân şi giumătate din sat din Şo- 

frăneştii lui Velisco Cuzei drept 30 lei bătuţi. Aşijderea au dat da- 

nie &umătate de pătrân tot dintracelaşi sat din Şofrăneşti iarăşi: 

Jui Velişco Cuzei pentru mult bine ce lea făcut la nevoia lor.. 

pe care să le fie dreaptă ocină şi moşie în veci. | 

CCII. 7227 Mart 20(1719), Zapis a lui Nistor Băisan ficior 

lui 'Tolan Băisan cuprinzător că de nimene silit nici asuprit, ci de: 

a sa bună voe au vândut a lui dreaptă baştină moşie parte sa ce 

sau venit un bătrăn din sat din Şofrănești lui Veliăco Cuzei 

drept 20 lei bătuţi, şi ca săi fie dreaptă ocină şi moşie în veci, 

CCIIL. 1806 April 16. Scrisoare din partea, Nastasăi fata săvâr- 

şitului Vasile Cuza post. i soţul său Ilie Vărnav şi a Smarandei 

iarăşi fata lui Vasile Cuza dinpreună şi cu soțul ei Vasile Popa 

adiverind prin acea scrisoara că având ei îupreună cu vărul lor: 

Grigorie Cuza părți în 2 moşii, o parte în Coroeşti la ţinut Tu- 

tovei, pe apa Bogdanei şi altă parte în Şofrăneşti, la ţinut Vas- 

luiului pe apa Şacovăţului aleasă şi hotărâtă de cătră, răzăşi din 

care parte trag ei cu alţi fraţi a lor giumătate parte tatului lor 

Vasile Cuza iar giumătate trage numitul vărul lor Grigore, ia- 

răşi cu fraţii săi, parte „tatălui său, şi unchiul lor Costandin. 

Cuza, şi că socotindusă sau învoit întracestaşi chip adică ei au 

dat vărulu. lor Grigorie Cuza. părţile lor acelor 2 surori cari: 

aste giumătate din partea tatălui lor din Şotrăneşti, afară de: 

părţile altor fraţi, iar numitul Grigorie liau dat parte sa din 

Coroeşti a şapte parte din partea părintelui său, afară iarăşi de- 

6 părţi a altor frați ai săi şi deosebit pe lângă parte sa ace din 

Coroeşti liau mai dat şi 2000 lei şi că aşa sau săvârşit acel: 

schimbu, între dânșii cu învoiala şi mulţămirea despre amâudoaă. 

părţile, după care să aiba a stăpâni părţile acele „cu bună pace- 

cari serisoari este întărită şi de câtră divan.
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CCIV. 1814 Iuli 16. Zapis din partea a trei fraţi Cuzăsti, 
“Costandin, Ioan şi Gheorghe din satul Şofrănești, prin care arată 
„că rămâind datoriu săvârşitul fratele lor Grigorie cu 40 lei că: 
min. C. Carp şi apucândui atunce pe dânşii fraţii ca să dee banii 
sau rusat pomenitului boeriu. ca sâi aștepte pănă la sf. Dnmi- 
tru răspunzândui banii cu dobânda lor câte 5 lei la pungă pe 
lună, iar nedând banii la vadea atunci să aibă a trage din a. 
manetul pus de fratele lor Grigore Cuza 2 scrisori de Şofrănești 
cum arată acest zapis. în dosul căruia, zapis este adiverința agii 

“C. Carp că au primit 452 lei de la postel. Ion Cuza. şi iau dat 
scrisorila ce au fost amanet. 

CCV. 1826 April 5. Zapis a lui C. Cuza şi Ion Cuza cuprinză: 
toare că sau împrumutat cu 505 lei 20 parale de la Hriste Turer: 
le, cu vade păn la sf. Gheorghe, anul 1827 April 23 cu dobânda 
de 7 pol iei pe lună, iar nevroind a da banii la vade săi dee 
„Partea fratelui lor Grigorie Cuza cum arată acest zapis. 

CCYVI. 1826 April 18.0 adiverinţă a dsale sardarului Grigore 
“că au primit de la Hriste Turculeţ 50 lei havaetul cărţii divanului 
“de giudecată din 1821 Mart 10 pentru un schimbu de Şofrănești 
şi iau dat ucea, adiverinţă ca săş poată câuta dreptate cu nea: 
curile sale. 

CCVII. 1826 Mai 10. O copie de pe scrisoare din partea lui 
"CO. Cuza, Matei Turculeţ, Ion Cuza şi Gavril Buzdugan, post. cu- 
prinzătoare că sau alcătuit unul cu altul ca nişte fraţi ca să 
scoată, ingineriu şi hotarnic pentru moşia lor Şofrăneştii să o lă- 

„murească de impresurările ce pătimea ; insă întru acea trebu: 
inţă ori ce cheltueli sau urmat şi sar urma la mâna stoln. Xi- 
hai Cuza, să răspunză banii cu dobânda lor. 

CCVIII. 1827 April 23. Un contract a lui C. Cuza şi Ion Cuza 
: Prin care arată că, parte fratelui lor Grigore Cuza au dato ginere- 
lui Hriste Turculeţ pe un an cate 200 lei pe 5 ani începător de lu 1827 şi să sfârşeşte la 1832 şi pănă la arătata vade să o stă- 
pânească la care şi amanetarisire vor sta la numitul 'Turculet “cum arată şi acest contract, 

CCIX. 1828 Apr. 22. Contract a lui Hriste Turculeţ dat la "măna stoln. Mihai Cuza cuprinzător că prin bună toemală şi învoială "Iau vândut venitul părţii de moşie din moșia Şofrăneştii a ră “Posat, post. Grigore Cuza de patru ani bez un an ce lau stăpâ- it el, cu toomală pe 2 ani de zile căte 412 lei şi jum, pe care “bani după tocmală 825 lei iau şi priimit îaainte toţi deplin în *Mânule sale. iar pe 2 ani are săi răspundă stolnic Cuza câte
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200 lei pe an, ciironomului săvârşitului Grigore Cuza. după glă-- 

suirea contractului ce au cumpărat şi el pe 5 ani de la Costan- 

din şi Ioan Cuza, cari condract înpreun şi cu alte părți ce aw 

fost amanet la aga Costin Carp după izvod ce au priimit de la. 

stoln. Cuza că iau făcut teslim şi în cuprindere condratului să 

aibă a stăpâni moşia aratată şi aş luoa venitul din toate. 

CCX. 1829 Mart 25. Zapis a lui Gheorghie Cuza sin postelnic 

Costandin Cuza. cuprinzătoriu că de nimene silit nici asuprit ce 

de a sa bună voe au vândut stolnic Mihăilă Cuza de veci 50: 

stânj. din moşia Şofrăneştii căte 30 lei stânjănul cari cuprind 

bani pe suma stânjănllor 1500 lei pe cari bani cu banii ce iau 

fost dator cu zapisă, şi cu ceia ce au fost datoriu şi cu bani 

peşin ce au priimit la sfârşitul socotelilor. şi la facerea zapisului 

de vânzare priiminduși săneturile şi ceialalţi bani ce cuprinde: 

suma de sus sau priimit deplin în mănule sale, pe care stânjăni 

săi stăpănească în bună pace, nesupărăt de cătră nimene, ca să. 

fie dreaptă ocină şi moşie şi atât numitul stolnic, cum şi toţi 

urmașii săi, care zapis este întărit şi de cătră isprăvnicie Vas-. 

Juiului la acelaş an Noem. 19 pe cinci ani şi marturii ce au 

fost faţă. 
CCXI. 1830 Ghenar 15. Cartea isprăvniciei Vasluiului cătră. 

gramaticul Dumitrachi Riinolu ot Todireşti cuprinzătoare de drep- 

taţile dsale stolnicul şi de înpotrivire părâţilor şi ca să margă la 

fața, locului şi luând de pravăţ condiţiile condractului mărturie: 

de cercetare a pah. Gavril Cardaş să facă lămurita catagrafie de 

toate pagubile jăluitorului stoln, şi cătră cine anume preţâluină: 

şi pătimirile, cum arată mai pre larg această carte. 

CCXII. 1830 April 25. Instiinţare cătră isprăvnicie din parte: 

rânduitului Dumitrachi Riinolu, ce după poroncă ce au dat stoi. M. 

Cuza pentru împotrivire la stăpânirea unor părţi de moşie cu 

anu ce au vândut Cost. şi Ioniţă, Cuzăşti, Hriste TPurculeţ, care: 

părţi şi Hriste leau vandut stoln. Cuza, după ce iau stăpânit 

un an. şi că au mers la îaţa locului şi în fiinţa tuturor au in-: 

trat în cercetare, şi figorul lui Costantin Cuza au dat răspuns că 

după iscâlitura tatului său au urmat, & lăsa pe stolnic să stă- 

pănească după condract, iar Ioan Cuza şi căm. Matei Turcu şi. 

Gavrilaş Buzdugan ce au giudecată şi că vor merge la, isprăv- 

nicie spre înfăţişare cu stolnic. - 

CCXIII. 1830 Mai 30. Inştiinţare isprăv. Vasluiului cătră divan; 

cuprinzâtoare pricinei şi că de cătră isprăvnicie sau găsit decu- - 

viinţă că de vreme ce pârâţii vor a dipărta pe stolnic din stă--
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“pânire a doi ani. să răspundă acei 400 lei ce au dat fetei Hris- 
tei, căci deşi dreptate: lor mâna pe stolnic Mihăilă de la Hriste 

“de ai cere, dar fiind că Hriste alta nu are de căt zestre femeii. 
“de la, care iarăşi ei trebue săi împotrivască de a nu implini și 
că această pagubă i să pricinueşte jăluitorului stolnic numai din 
pricina lor, căci dintruntăiu de şi arăta, nemulţumire lor, că nu 
vor a fi el posesor, nu cumpăra să dei acel folos Hristei, pe 
care săl păgubească, căci de şi tocmala liau fost ca pe doi ani 

“să plătească câte 400 lei şi pe doi ani căte doă,ş idar folosul 
cumpărătorului Mihăilă iau fost in stăpânire a patru ani, iar nu 
numai în doi ani fiind tot un condract, iar nu pe doi ani 
condract și pe doi ani ei altul şi fiina că sau arătat nemulță- 

-miţi cu socotinţa judecătorilor li sau pus vadea de 15 zile ca să 
-să afle la divan cum mai pre larg arată această înştiinţare. 

Obs. „Din_opisul Sotrăneştilor: Arh. statului Iaşi. Lit. III, 47. Surete . 
: și Izvoade ms, XX, 303. 

CCXIV. 2765 Juli 77. ș Adică, au Racaleşx dinpreună cu soțu 
"meu Safta fata lui Tiron vorsnicul. făcutam adevărat zapisul nostru. 
la cinstit mâna dumisal. cuconului Ioniţă Cuza biv vel stolnicu. pre- 

-cum să s știa că iam vândut una loca di prisacă. cu pomeţi di 
tot felul în ţinutul Vasluiului. Şi cu o delniţă de fânz în pregu: 

“-Tu! prisăci acest l0c iam vândut dum: cuconului Ioniţi Cuzi biv 
vel stolnic şi gupânesi dum. şi cuconilori dum. din hotarul Bă 
neştilor ce iasti în zare Telejni. car(e) locu iaste făcuts din pă 

“dure di socru meu Neculaiu Tiron vornicn de poart. fior lui 
Vasil(e) banul de& să o stăpânescă dum. cu bună paci şi nimi 

“din fior noştri să naibi, a s mesteca, sau din nepoți că€ că am 
vândut de bună voia nostră, şi de nim(e) siliţ nic asupriţ. ce de 

-a nostră voa dreapata doazăci de lei. bani gata, det văzind plata “deplin întru mănule nostre. iam dat Şi noi acesta adivărat za- „Pisa al nostru ca săi hia de mar(e) credinţă dinainte a mulţi -boiari. şi boernaş car(e) mai gos arată şi iscăliţi. 

| leat 7273 Iuli 11. 
Az Andrei Racleş,, + Safta fata vornicului 'Tiron vornicu 

- de portă, şi eu Ioniţă Iuraşcu am scris zapisul cu zisa badilui „Andreiu Racleş, Negoiţă, + iu Vasilie Poruţkii, + Eu Tofan mo- mah, ţ Eu Neculai Poruschi, + Eu Tuduru Poruschi. 

(Acta A. C. Cuza, Surete ms. XX, 722).
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CCXYV. 1767 Mart 15. Adecă eu Ursul Poponeţ ot Zăpodeni 
făcutam adevărat şi încredințat zapisul mieu la cinstita mâna 

dumisale cuconului Ioniţă Cuza biv vel stolnic precum să să 

ştie că de nime nesălit nici asuprit ce de a mea bună voe 

am dat dumisale un loc de prisacă danie din tofeni de la casa 

ce vechi a părinţilor mei, mai din dial fiindu că mult bine la 

neputinţa me am avut de la dmlui şi să fii dumisale şi cucoanii 

damsale şi cuconilor şi nepoților dsale drept loc de prisacă în veci. 

iar carii sar ispiti ca să străce atastă danie a me să fii blăstă- 

mat de domnul nostru Isus Hs. şi de precurata, maica sfinţii sale 

şi de 318 părinţi, însă loc cel de prisacă lam dat cu fânaţ ce 

este penpregurul prisăcii. şi pentru credinţă am pus şi degetul 

şi cându am datu dlui acest loc de prisacă sau tâmplat mulţi 

oameni buni cari toţi au iscălit. 
1767 Mart 15 dni. 

; Eu Ursul Poponeţ ot tofeni, $ Eu Ioana Coginciasă (Cogăl- 

niceasă) nepoata me, Cost. Crupenski 2 spat. mam tâmplat, Eu | 

Vas. Buzdugan mam tâmplat faţă, Şi eu Vasălachi logofăt am scris 

acest zapis cu zisa Ursului Poponeţ, Şi eu Maftei Parfeni ot 

Bărzăşti mam tâmplat faţă, + Şi eu Ioniţă Tile martur căci am 

fost faţă. 

(Acta A. C. "Cuza. Surete ms. XX, 723). 

CCXVI. 1766 Aug. 1. Adică eu Kirilă Poroski făcutam adi- 

vărat şi încredinţat zapisul mieu la mâna dumisale Ioniţe Cuze 

Div vel stolnic, precum să să ştie că de a me bună voe am dat 

şi am dăruit dumisale un loc de cas şi doao livezi unde au fost 

casăle mele tot din Bărzăşti şi livezile una este din dial de 

casă şi una din vale. cu meri domneşti, şi cu prăseci şi vişini 

şi alți meri şi cereşi. şi în scurt tot feliul de poame. am dat 

dumisale ca săi fii dreaptă ocină şi moşie neclătit în veci du- 

misale şi cucoanei dumisale şi cuconilor şi strănepoţilor şi a tot 

rodul dumisale iar cine sar scula din fraţi sau din rudele mele 

să străce atastă danie a me. să fie plăstămaţi de domnul nos- 

iru Isus Hs. şi de precurata maica sfinţii sale şi de 318 sfinţi 

părinţi pentru că mult bine şi ajutor miau făcut dmlui la nevoe 

me și la neputinţa me, şi eu încă după multă facere de bine ce 

miau făcut dmlui, neavând cu alta săl mulţămăscu am mulţă- 

mit cu acest loc de cas şi 2 livezi şi cu loc de prisacă şi pen-
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tru mai mare credinţă am iscălit şi când am dat dumisale a- 
ciastă danie sau tâmplat mulţi oameni buni cari au şi iscălit. 

1756 Ave. |. 

Chiri! Poroski monah, Gheorghe Teplea. | 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 724), 

CCAVII. 1774. Ghenar 16. De la boerii divanului a Caejiei 

Moldovii de la departamentul de gudecată. 

| Carte de gudecată 

La divan la departamentul de gudecată sau gudecat Safta 

fata lui Jon Zmăul cau fost vornic de poartă, cu dmlui Ioan 

Cuzea spatar. arătându acastă Saftă cum că Nicolai Tiron vor: 

nic de poartă, moşul acestei Saftei, după ce au murit el şi fe- 
meia, lui, iar fi rămas o fiiastră anume Safta, şi toată moşteni- 

rea unchiului ei lui Tiron vornic, cât şi părţile lor de moșie au 
rămas la mâna acei fiestre a Saftei cum şi scrisorile ceale de 
moşie şi pe urmă acea Saftă sau sculat şi au vândut dsale spat. 
Cuzei şi pârţile unchiului lor Nicalai Tiron cum şi părţile lor fâr 
de ştirea lor şi mergându ia la dlui spatar ca săi întoarcă chel- 
tuiala, şi bani ce ar fi dat, admlui spatar nau primit arătândui 
căi iaste danie, iar cât pentru partea ei au arătat că iau zis ca $ 
margă, săș stăpânească şi iau dat şi însămnare de cât pământ 
are, şi că ştiindu că sintu vândute, iar nu săntu danie de ladi- 
van au cerut dreptate ca sâ le răscumpere acele părţi a un- 
chiului sâu ce lea luat de la Safta. De faţă findu la divan şi 
dum. Ioniţă Cuzea spatar. au arătat o scrisoare de danie din 
văleat 1762 Ghenar 1, fiindu iscâlită Safta fata lui Nicolai Tiron 
vornic de poartă şi cu fegorii ei Ioniţă, Mariia, şi Aniţa, iscălită 
fiind şi de alţi răzeşi anume Chiril Poruskie monah, i Stefan Gă- 
lușcă, i Şărban Gândul şi alţi răzăşi, întru care scrie acasta Safta 
şi cu fezorii ei că peutru multe faceri de bine şi mila ce au făcut. 
dmlui Ioniţă Cuzea spatar cu dânsa şi cu casa ei, dintru ai 
bună voe sau socotit şi au dat danie toate părţile lor de moşie 
de la ţinut Vasluiului dumisale spatar Ioniţă Cuzei, care moșii 
iau rămas de la tatăl său Nicolai Tiron vornic de poartă, partea 

lor câtă sar alege, din satu! Bărzâştii, pe care loc de tatăl său 
săntu făcute case şi biserică şi livezi ; şi iarăşi toată partea l0r 
câtă sar alege din sat. din Liudeşti cu vad de moară în Bârlad, 
care vadu se numeşte a Stratului Bărzescul, şi toate părţiie din 
Băneşti şi din Tăcmăneşti, cum şi părţile din moşiea Podenii, 
care sânt peste Bărlad, despre răsărit, care părţi din Podeni
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sântu stâlpite de câtră alţi răzeși; aceste părţi de moşie, toate. 

câte să vor alege, părţile tătânesâu cu vad de moară în Bârlad 

cu locuri de priseci, cu livezi de pomi, cu locuri de fânaţe, cu 

baltă de peşte, în Liudeasca, tot locul cu tot venitul, lau dat 

danie mai sus numitului boeriu, ca săi fie moşie în veci neclă- 

tită arătându că la toate neputinţele ei, de la niamurile ei nici 

un ajutor sau căutare nau avut, fără numai de la dumlui spa- 

tar, deci dintracastă scrisoare de danie cunoseândusă cum că 

âmn. spătar nu stăpânește părţile de moşie a Saftei fetei Zmău- 

Jui, făr numai părțile Saftei, a, fetei lui Neculai Tiron vornicul 

de poartă, de la divan am hotărât ce are dmn, spatarul loan 

Cuzea de la Safta fata lui Tiron şi de la ficiori ei să aibă â 

stăpâni toate acele pari de moşie, cei sântu date danie cu bună 

pace despre Safta fata Zmăului ca pe a sale drepte ocine şi mo- 

şii după danie ce are. area Ghen. 16. 

L. Balş log., C. Paiadi vorn;, A. Rg. post., Balş stolnic, 

Iordachi Cantacuzino, procit 2 logofăt. 

Sau trecut Ja condică. 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 725). 

CCXVIIL. 7774. Fevruar 1. Adecă eu Toma fecorul răpăosatu- 

Jai Vasălachi Cozma şetrar ; adiverez cu aăastă scrisoare a me 

la mâna dumisale Ioan Cuza, biv vel spatar, precum să să ştie 

că având multă pricină cu âmilui pentru morile carile liau făcut 

tată] mieu în apă Bărladului pe moşia Liudeştii, cari satu la 

tinut Vasluiului, pentru cari mori eşind noi şi la divan înainte 

veliţilor boeri şi zicându dlui spătar precum că Chiriiac Poroschi 

când au văndut moşie tătânimeu iau vânduto cu vadul morii cei 

d au avut 

de sus, care să numeşte vadul lui Furtună. în care va 

Porosckii mori. cari mori leau făcut învoindusă cu răzăşii ca, să 

stăpânească Porosckii vadul lui Furtună, cel din sus, sângur, şi 

ceialalţi răzăşi toţi să stăpânească vadul cel din gos, şi după 

tocmala can avut au făcut Poroskii şi mori în vadul din sus şi 

au stăpânit treizăci de ani, şi după ce sau răsipit morile Lu- 

pului Poroskii, av. vândut Chiriiac Poroskii o parte de moşie cu . 

vad de moară tătănimeu, şi tatăl meu nu şau făcut Mori în va» 

dul unde au avut Poroskii mori. ci & facut mori în vadul cel 

din gos ce se numeşte vadul Stratului, şi cari. vad acum încă- 

pând la stăpânire dumisale spatar dândui răzaşii danie au cerut 

la divau ca săm(i) ia morile, pentru care divanul au hotărât că 

nefiind scrisoare aca de învoială de faţă, să S vad la divan să a- 

| 
17
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aducă dmlui spat. 2 marturi ca să rădice cu sufletele lor la di 
van precum că, Poroski cu învoiala răzăşilor au facut mori în 
vadul cel din sus, şi când au vândut Chiriiac Poroschi iarăși a- 
cel vad, unde au fost morile au vândut, şi di vor mărturisi măr. 
turii întracesta chip, atunci să vor lua morile de la mine. Dar 
după acastă hotărâre a divanului socotindune noi ca să nuş mai 
pua sufletele nici la o parte, am stătut la învoială şi la aşăzare 
cu mn. şi neam învoit întracesta chip ca să stăpânescu eu 0 
roată de moară a dmlui spatar o roată, fiind doaâ roate de moară, 
pără când vor fi morile şi iazul, iar când să va întâmpla să să 
strice cevaşi la mori sau la iaz iarăş să fie cheltuiala în parte, adică 
gumătate dispre mine şi gumătate dispre dm. iar când din vro 
întâmplare să vor răsăpi de tot morile şi iazul, atunce să aven 
a ne face mori fieştecare în vadul său, adică eu sim fac mori 
în vadul din sus şi dmn. în vadul din gos şi săși stăpâniască fie- 
ştecare vadul său cu pace Şi după acastă, învuială şi aşâzare ce 
am făcut din bună voia noastră, am dat scrisori unul la mâna 

„ altuia ca de acum inainte să nu mai avem gudecată pentru pri- 
cina a&asta, ca nime să nu mai cee la dm. nemică, nici dm. 
la mine şi pentru credinţă am iscălit împreună cu alţi boiari 
cari au văzut bună învoiala noastră. 

Hajroa Febr. 1. 
Toma Cozma, sin Vasilachi şătrar. 
Denainte noastră sau făcut; acastă învoială. , 
L. Balş logofat, Grigore Crupenski vornic, A. Rg. (Arghiri) 

post. martur, Costandin R. spatar. 
Și eu mam tâmplat faţă când sau făcut acastă aşăzare, Sandul stolnic, Costnntin spatar, Ştefan Costandin vel pah. martur, Alexanâru Niculce pah., Ștefan Caracaş şetrar, eu Ion 

Ghindă logofăt am scris zapisul acesta cu zisa dsale şi sănt 
martur, Stefan Găluşcă, şâtrar 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 129). 

CCXIX. 7275 (2767) Juni 20. Pre Inălţate Duamne, . Din luminata poronca Înălţimei tale, am -luat sama între dmlui loan Cuza biv vel spatar și între (loc gol) vechil sfinții sale Arhimandritului Atanasie, egumenul de la mănăstire Bărnoschi, din Iaşi, pentru un vad de moar, din apa Bârladului, di pe hotarul. moşiei Ludeștii, ot ţinut Vasluiului, pe care vadu sintu şi mori gata ŞI dmlui spat. îl trage la Stapânire cum şi egumenul de Burnoschi iarăşi osăbit îl trage după o seri-
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soare de danie ce are mănăstirea de la Toma Cozma şătrar, 

care pricină de giudecată după cercetare cu amăruntu ce 

sau făcut întracest chip sau aflat: sfiniia sa arhimandritul 

prin jaloba sa cau dat la Inălţime ta, au arătatu cum că Toma, 

Cozma şătrar ficorul lui Vasilachi Cozma şătrar, cu părţile sale 

de moşie cau dat cu scrisoare sa danie şi afierosire mănăstirei 

Barnoski, însă din hotarul Ludeştii, Bârzăștii şi Dobroslăveştii, 

cari sintu totu alăture una de ala, în inut Vasluiului, au dat 

împreună danie şi morile ce sintu gata în apa Bărladului, în va- 

dul ce să numeşte al Stratuiui pe hotarul 'moşii Ludeştii, cari 

aceste părţi cu vadul morii împreună Toia Cozma liau avut di 

pi tatăl său, iar tatal său Vasilachi Cozma şătrar liau avut cum- 

părătură de la un Chiriiac Poroschii «au fost vornic de poartă, 

şi aceste fiind hotărâle încă de Poroșchi. cât au trăit Vasilachi, 

Cozma, au stăpânit părțile în pace făcând şi mori în vadul de 

sus arătat, cum şi după moartea Jui au stăpânit Cozma iarăşi 

în pace. Iar apoi în anii trecuţi întrând şi dmlui spatar răzâş 

întracele hotară cu părţile ceau cumpărat dlui de la răzeși de 

iznoavă sau sculat dlui spat. şi luând hotarnici săş aliagă păr- 

ţile, nau căutat să urmeze hotărâturii cei vechi. ce. au intrat 

şi în moşie cau vândut Poroschii lui Vasilachi Gozma şi acum 

fară dreptate au cuprinsu o roată de moară, din morile ce sint 

4scute de Cozma pe vadul Stratului, şi acum cere să ia la stă- 

pânire dmsale şi vadul acesta, pentru care au cerut dreptate.. 

Deci fiind de faţă şi dmlui spatar Cuza au răspunsu cum 

şi întraceste hotară de moşie adică in Băneşti, în. Ludeşti şi în 

Bărzeşti, ari şi dmlui părti osăbit de cătră părţile ce trage mă- 

năstire cu danie Cozmei, danii şi cumpărături cu zapise, întru 

care i se: cuprinde să ia şi vadul acesta ce să numește a Stra- 

tului. cari pe hotarul acestor moşii sint 2 vaduri de moară, însă 

un vad în capul Ludeştilor de sus, cari să numeşte vadul lui 

Fortună, şi în capul Ludeştilor de gos iaste vadul „acesta, ce să 

numeşte a Stratului şi Poroski păr a nu vinde moşie sa lui Va- 

silachi Cozma au făcut aşezare cu răzăşii ca să stăpâniască el 

vadul cel din sus a lui Fortună şi răzeşii ceelanţi vadul cel din 

zos a Stratului; după care aşezare a lor au făcut Poroschi şi. 

mori în vadul cel din sus şi liau stăpânit 30 de ani; iar după, 

ce sau răsipit morile şi după ce au vândut Poroschi moşie sa 

Jui Vasilachi Cozma, iar Cozma nau urmatu asemene, după stă- 

pânire iui Poroski ca săş facă mori în vadul. lui Furtună cel din . 

sus, ci sau apucat de au tăcut mori în vadul Stratului cel din
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gos. şi după ce au întrat dmlui răzeş cu părţile ce au luat dmiui 
dintraceste hotară, voind săşi tragă vadul Stratului în stăpânire 

dumisale după scrisori ce are, au tras pe Toma Cozma la giu- 
decată în anii trecuţi, la veleat 1774 Fev. 1 la divan înainte 
boerilor ce să afla atunci şi hotărând giudecata ca săş aducă şi 
amlui spatar 2 oameni marturi, cari să râdice cu sufletele lor 
precum că, Poroschii cu învoiala răzeşilor au fâcut mori în vadu 
cel din sus şi când au vândut Poroschii iarăşi acel 'vad, undei 
au fost morile au vândut, şi de vor mărturisi așe atunci 
dmlui spatar săși ia morile; dar Toma nelăsăndu săși aducă 
dmlui marturii, au stătut de au făcut învoială cu dmolui spatar 
întracesta chip ca să stăpâniască dum. o roată de moară și Toma 
altă roată, însă acasta să să urmeze numai pănă când vor sta. 
morile şi iazul, iar după ce să vor risipi morile, atunci săşi facă 
morile fieştecarile în vadul său, precum sau arătat mai sus; şi 
cu acest chip au râspunsu dmlui spatar că stăpâneşte la mori 
(şişi cere vadul lui) iar la moşii mai mult nu să întinde cât ÎL 
cuprindu scrisorile; sau cerut la vechil egumenului să ne arăte 
scrisori. pe părțile cr are mănăstirea şi pe vadul Stratului, el 
niau arătat o anafora, din let 1765 Iuni 4. dintru întăia domnie 
a răposatului Gligorie Vodă Ghica întărită cu pecete mării sale, 
şi cu iscăliturile dm. Vasile Razul vel logofăt, fiind la ace vreme 
hatman, şi răposaţii Stefan Roset logofăt şi Ion Paladi vornic, 

„Şi Enachi Costandachi vornie şi Vasile Roset hatman, în care a- 
rată că sau giudecat, față Chirilă Porosehii monah, cu un Vasile 
Bărzescul, i Andrei Racleş, şi cu alţi răzeşi pentru parte de mo- 
şie, ce avea Poroschi în Ludeşti, în Bârzăşti şi în Băneşti şi le 
vânduse Cozmei, şi răzeşii cerea să să protimisască a le răs- 
cumpăra de la Cozma, al doile arăta că li să împresoară părţile 
dispre Cozma, şi hotărăşte şi anaforaoa acasta, cât pentru îm- 
presurare săși ia hotarnici iar pentru răscumpărare nu li sau 
dat voe;au ârătat vechi] Şi scrisoare 'ace de danie a Cozmei, care iaste din let 1775 Noem. 19 încredinţată cu iscălitura sa cum 
şi cu iscălitura prea sfinţiei'sale părintelui “mitropolitului, în care arată că împreună cu moşie au dat mânăstirii danie şi un vad de moară, cu mori gata, dar nu arată care vad şi la ce loc, fără numai zice că din 2 roate ce uu morile, hotărăşte că o roată să o stăpâniască mănăstirea, iar o roată fiindcă au luato dum. spa- tarul cu gudecata, de vor vre părinţii mănăstirii -săşi caute cu Siudecată pentru. ace roată, bine, iar de nu, vor stăpâni numai acea roată precum an datr. Ain mnre <? vele ră Tama dintru
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început au ştiut că tatăl său au făcut mori în vadul Stratului 

cu greşală, fiind al său vadul lui Furtună, au mai arătat o ana- 

fora din 1777 luni întărită cu pecete răpousatului Grigore Vodă 

Ghica şi cu iscăliturile ămsale Ioan Canta biv vel logofăt, i dlui 

Ioan Sturzea vornic, i dlui Neculaiu Roset vornic, i dlui Ale- 

xandru Neculce vornic, în care hotărăște ca să să rânduiască 

hotarnic ca să aliagă părţile mănăstirii, cum şi a spatarului după 

scrisori tor avea de o parte şi pe a căruia partie va veni vadul 

acesta acela va stăpâni, iar pentru învoiala lui Poroski cu ră- 

zeşii nimică uu pomeneşte. Am cerut şi de la dlui spatar să ne 

arăte cu ce dovedeşte că Poroskii au făcut învoială cu răzăşii 

după cum sau zis; dlui au arătat o mărturie hotarnică din 1768 

Noem. 20. de la Enaki Sava, i Stefan Găluşeă, i Costandin Gre- 

cul şi alţii, în care arată că după &au ales părţile dumisale spat.. 

dispre părţile şătrăresii Cozmuleas, însă din Băneşti, i din Lu- 

deşti şi din Bărzeşti, au cercetat şi pentru aceste 2 vaduri de 

moară şi au adeverit că fiind împărţitoare “acele vaduri pe 6 

părţi, la 6 ficiori a unui Necoară, când au făcut Poroschi acele 

mori în vadul cel din sus singur, şi „răzeşii ceilanţi toţi vadul 

cel din gos, de au făcut mori supt numele cumpărăturilor ce au 

luat de la Poroschi, fiind a lui Poroschi vad cel din sus, au mai 

arătat âmlui spatar şi scrisoare ace de învoială alui Toma Cozma 

şi cu iscălituriie a câțiva boeri mari dlui Lupul Balş biv vel iog. 

i Glui Gligori Crupenski vornic, i dlui Arghiri post. i dlui Alexandru 

Neculce vornic, fiind atunce pah. din 1774 Fev. 1. în care a- 

Tată Cozma cum că de vreme ce tatul său nau făcut mori în 

vadul său ce lau avut de la Poroschi, ce au făcut în vadul cel 

trage dum. spat. de la răzeşi au făcut învoială cu dlui ca să ţie 

dum. spat. o roată şi Cozma altă roată, iar după ce să vor ră- 

sâpi morile apoi sâş facă fieştecare în vadul său mori: în po- 

triva scrisorii aceştia au pricinuit vechil egumenului zicând cum 

că Toma au făcut învoială cu greşală întăi că sciisorile sale a- 

4unce nau fost ca să răspundă, al doile că ar fi avut cu dmlui 

spatar tocmal, ca săi de câte 35 merţe pâne pe an, şi nu sau - 

dat, dar aceste nu sau cunoscut a fi cu vrun temeiu, nici ajuta 

nimică, de vreme-că de la acea învoială nimica nu pomeneşte ; 

Prea, Inalţate Doamne, cercetându noi cu amărunt pricina 

aceasta, şi luând sama atât răspunsurilor cum şi scrisorilor de 

la amândoao părtile să, cunoaşte că dmiui spatar are :dreptate 

a trage vadul din gos, & Stratului la stăpânire dumisale întăiu 

că din hotarnica cau scos dumlui să dovedeşte că Poroski cu în-
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voială au luat vadul cel din sus, al doile că şi insuși Cozma. 
prin scrisoare lui cau dat la mâna dumisale spatarului de în- 
voială arată că Poroski au avut mori în vadul cel din sus şi 
liau stăpânit 30 de ani, şi el însuşi cunoscând că tatăl său fără 
dreptate au făcut pe urmă mori în vadul cel din %0s, cu care 
triabă nu avea, hotărăşte ca, să stăpânească el o roată şi dlui 
spatar o roată, şi după ce se vor risipi morile săși ia dlui şi 
vadul în stăpânire dum. după dovezile aceste socotim că dlui 
spatar are dreptate ași lua vadul. Dar fiindcă au făcut învoială. 
precum sau arătat mai sus, după învoiala cau facut iarăşi soco- 
tim că sint datori a urma amândoao părţile, adică dlui spatar 
să stâpâniască o roată de moară şi mănăstire altă roată, şi a- 
casta să să păzască păr vor sta morile, iar după ce să: vor ri- 
sipi. atunce săș facă fieşte cine mori în vadul său. Adică dlui 
spat, în vadul Stratului și mănăstire în vadul lui Furtună, şi la 
acesta vad mănăstire să nu să amestece, ci după danie săși 
stăpâniască mănăstire numai vadul lui Furtună, noi Doamne aşa 
am socotit, iară ce desăvârşită hotărâre rămâne la Inălţimea tă. 

1778 Mart 13. 
Ai măriei tale plecate slugi 

Vasile Razul vel logofăt. D. Sturzu vel vornic, Alexandru 
Necuice vel vornic, G. Balş vel ban, Manolachi Bogdan vel vor- 
nic, lon Roset vel vornic. 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 730). 

CCĂX. 7630 Avg. 20. In gumătate de moşie Căzăccanii şi 
în a treia, parte din pol sat Costeştii din a stânga Prutului la 
ţinutul Hotinului având şi unchiul meu vornic Gheorghe Cuza 
şi vărul meu spatar Grigori Cuza cu alţi fraţi şi suroria dmsale 
frățască înpărtăşire şi aceste părţi de moşie înstrăinândusă de 
cătră răposai părintele meu post. Arghire Cuza una prin schimbu 
şi cealantă prin zestre cătră sora me dneaei Safta, încă fiind în viață răposatul după îndestulă, mijlocire paânică ce au întrebuin- 
țat dmlor ca să să despăgubească -pentru părțile dumisale, ne 
plecândusă săliţi au fost a trage pretenţie prin jalobă cătră stă- 
pânire şi de atunci trăgănândusă pricina, în sfârşit acum cu a- 

| suprire oareşicare dmlor la înfăţişare ce au avut vechilul dsale cu mine fiul şi deplin clironomul răposatului post. Arghire Cuza sau dat hotărâre ca să puiu la Mijlocu in împărţală  frățască Cinci zeci şi şase mii şase sute şăizăci şi şasă, lei şi 26 paraler care dândusă pe patru fraţi, Veculaiu, Arghire, Gheorghie şi E- caterina să cuvine în partea a doi fraţi Neculai şi Gheorghie,
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care din Neculai să afiă curgători post. Ioan, Varlaam arhiereu, Gri- 

gore spatar, Zoiţa căminăreasa, Axinia şi Euprazxia monahi, şi ne- 

poţii fratelui dsali celui mari Gheorghie şi a surorii dsale Maria, 

23333 lei 18 parale, pe care bani după hotărâre giudecăţii să cuvine 

săi răspundă dlorsale. Stând însă a socoti dlor greutăţile casăi mele 

şi cheltuelile i ostenelile ce au urmat din partea părintelui meu 

răposat post. Arghire Cuza cu dezbatire acestor părți neam tras 

de Ja faţa giudecăţii şi cu bună priimire niam învoit învre noi 

întracestaşi chip ca să dau unchiului meu dsale vornic Gheorghe 

Coza, şi a vărului meu dsale spatar Grigore Cuza şi a fraţilor 

şi a surorilor dumisale curgători din Neculai Cuza 20000 lei la 

darea acestei hârtii pe care iau şi priimit „toţi deplin acum în 

mânile dsale, intracest chip dar invoindune pentru parte a doi 

taţi Neculai şi Gheorghie spre de istov dezbârnare am dat dsale 

aeastă scrisoare de învoială din partea mea mai gos iscălit, în- 

iatoriţi fiind atât unchiul meu dlui vornic Gheorghie Cuza pre- 

cum şi vărul meu Grigorie Cuza vechil fiiad din partea celorlalţi 

frați şi suroriii dsale că mai mult atât din partea dumilorsale 

cum și din a clironomilor să rămân nesupărat în veci, căci din 

întâmplare supărândumă asupra aceştii pricini cu Vreo pretenţie 

mai mult să îndatorescu a sta alor di a întimpina spre a nu fi 

eu supărat căt de puţin, şi rămâind de astăzi înainte toate lu- 

crurile fâcute şi pornite din partea d-sale asupra mea în pricina 

aceasta răsuflate întru toate lucrurile lor, căci întâmplăndusă sâ 

mă ostenesc şi să cheltuesc, atunce acea cheltuială şi osteneală, 

săntu datori dlor să mi o răspundă fără vreun cuvânt de în- 

potrivire, şi răspundere, care ficândusă doaâ asemenea aceasta din 

partea, mea adeverită cu â mea, iscălitură sau dat unchiului men 

dlui vornie Gheorghe Cuza, şi vărului meu spatar Grigorie Cuza, 

priimind şi eu de la dlor asâminea poftind şi pe alte persoane 

de au încredinţat această scrisoare de învoială.. | 

Jar pentru moşiile părinteşti ce mai sunt de a stânga Pru- 

tului nescoase rămăne ca când să vor scoate cu cheltuiala de 

la mijlocu după alcătuire ce vom face atunce să să împărţască 

frăteşte. 
1830 Avg. 20. 

Iordachi Cuza: 

„poftit fiind am scris această învoia cu zisa dsala agăi 

Jordachi Cuza, Spiridon. 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 760).
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CCXXI. 7673 Noem. 7. Petiţie în greceşte a lui Şerban Ne- 
ge] spatar în dos: încheere ; 

Dta epistat vorniciei de aprozi să să împlinească fără mai 

multă, întârziere, dreptul dmsale spatar din rămăşiţurile mortului 

după cuprindere sinetului. Sturza vtori logotât. 1813 Oct. 13. 
Jo Scarlat Alexaniru Voevod cu mila lui Dzeu Domn tării 

Moldaviei. 

De vreme ce dlui spatar au pus stăpânire pe toată ave:ea 

răpăusatului pitar Ioan Cuza fratele dsale nerămăindui alte di: 

ronomii în urmă, deci fiindcă răposatul să afla datoriu cu 12% 

lei dmsale spatar Şerban Negel cu dobânda lor din 1809 luni E. 

care dobăndă socotindusă din 10—11 pe an, să cuprinde peste 

tot 1720 lei ce să fac să dei, pentru carele bani dlui spatar în 
multe rânduri au apucat pe datornici întro Marţi fiind ca să 

plătiască şi după multe făgăduinţi ce iau pus înainte dsale spa 

tar Gheorghie Cuza, căi va răspunde bani acu sar fi apărând de 

a nu plăti, mai vârtos acum când să află şi deplin clironom pe 
toată averea rămasă, şi dlui spatar se află răspunzător de drepți 
bani săi. - 

Drept aceia să volniceşte pe acest ohodar, carele să margă 
drept la dmlui spatar Gheorghie Cuza fratele şi clironomul ră- 
posatului pitar Cuza numai de cât săl apuci şi după puterea za- 
pisului să împliniască banii arătati cu datoriele lor, ori din averea 
răposatului pitar sau de la însuşi dlui spatar ca un deplin cliro- 
nom ce iaste. și fără de bani sau fără de dlui spatar să nu'să în- 

toarcă zapciul rânduit! va lua şi cu îndoite parale -pe toată os 
teneala sa. 1813 Noem. 1. 

(|. p. tuş roş) procit vel log. 

(Acta A. C, Cuza, Surete ms. XX, 163). 

COXXIL. 7796 (7658) Fev. 4 Iaşi, Adeeă eu Ghiorghiţ fiorul. 
Angheluşii nepotul lui Hermeziu şi eu Apostol cu femeia mia I- 
ftinca fata, Măricuţii nepoata Hermeziului, scriem și mărturisăm, 
cu acestu adevărat zapis al nostru, de nime săliţ nici asupriţ; 

„ce dea noastră bună vor am vândut noi dwax părţi din gumă- 

pia a Daţi ra de at ce at e ma IE Ş 4 ul nostru de la 
Gligorie Hermeziul, acastă parte de loc w am vândut noi dumi- 
sali lui Dumitrașco Cuza comis. dreptu w sută de lei bătuţ. 

din vatra satului şi din frrnă şi din. fânat si cu loc de hăle- 
şteu şi din tot locul cu tot vinitul, careli au ţinut e tra
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Gligore Hermeziu. Agijderia şi eu Vasilie fitorul lui Stoian cum- 

nat lui Apostol. am vândut a triia parte din gumătaate de sat 

din Tăuteşti din parte de sus. partea lui Apostolachi şi a lui 

Gligori. fiori Iremii nepoți lui Gligure Hermeziul. partea a maicii 

lor twată a Erenii care parte au fwst la mene zălog drept 34 

Jei, cu zapis de la mănuli lor cari cu atastă parte şi cu celi 

dwax ci scriu mai sus să plinești zumătaate de sat de Tău- 

teşti. toată partia lui Gligori Hermeziul. acastă gumătaate de 

sat ce scriem mai sus w am vândut dumisali lui Dumitraşco 

Cuzia comisul şi &upănasii dumisali şi cuconilor dumilorsaii, ca 

sa, le fie dumilorsaale driaptă moşie şi cumpărăturâ, şi niau fă 

cut dumnealui plata deplin întru mânule noastri w sută şi tri- 

zăci şi patru de lei. şi pre acesta zapis al nostru. să aiba aşi 

faci dumului şi deresa domnești. pentru!că& că uricile satului leau 

luat Tataru. şi atastă tocmal şi vânzari sau făcut denaintia duț 

milorsali. boerilor celor mari şi anume Tudose Dubău vel, Iwgft 

şi dumnealui Vasile Costachi vel vornic de ţia de şos şi dmalui 

Iwnaşco Balşe vel vornic de ţra de sus. şi dumnelui Gheorghiţ 

vel vist. şi duminui Ştefan Cerkezul vel comis. şi Patraşco lu- 

raşco vel jicnicar şi dumelui Vasile Dămian treti_lwgft. şi alţi 

boeri de curte. şi pentru credinţă miără pus degetile şi am şi 

iscălit ca săi fie dumisale de mari credinţă. 

| u Las It. 7196 Pev. 4- 

+ Apostol zăt Stoian, 7 Iftinca, + Vasile fitorul lui Stoian, 

az Ghiorghiţă Hermeziul iscal, Tudosă Dubău vel logofăt, 

îscal, Vasile Costachi vel vornic iscal, az Lonaşco Balşe vel vor- 

nic îscal, Gheorghi vei vist., Ştefan vel comis (|. p.), az Panaite 

vel sulger, az Patraşco. Iuraşco,.Vel jicnicer iscal, Lupul Bogdan 

hatman, Vasile Dămiian 3 logofât iscal, Aslan câmaraş. 

CCXXIII. 7216(1708) luli 7. Iaşi. How dux PBROBHILEE. MAR, 

meuapa Sea AMemAagckeh. datam carta domnii miali dumisali lui 

Pandeli fitorul dumisale lui Frangole tau fost vameş mari. şi 

pre cine, va pune omul său să hie volnici cu cartia domnii miale. 

a opri şi a tine a patra parte de sat de Tăuteşti ce sint (enH'7) 

Ja tinutul Iaşilor (Daunasp), cu heleşteu. şi a patra parte de Cră- 

ciuneşti de la Vaslui. care parte de wcin au fost a Irimicăi Jo- 

răi căpitanul sa fratelui său lui Lupaşco, şi căzind la o greşală 

au fost să dea să plătească. 200 lei şi neavând banii să dea au 

vândut dumisale vamăşului Frangole. ata a patra parte de sat 

de Tăuteşti cu heleşteu. şi acă a patra parte de Crăciuneşti drept



— 266 — 

acei bani. deci să hie volnic pe zapis ce ari de cumpărătur. și 
pe carte de păr(ă) de la răpoosatul Costantin Cantimir Vod. săş 

„ stăpâniască atali părţi de wcin şi săş ia de a stua din pâni și 

din fân şi din câmp, din inuri, din prisăc cu stupi dupâ obitai 

şi din tot venitul ce sar vini di pi partea, auka. de la Loţi cini 
sar hi hrănind pe aciali părţi. nime să nu stea inpotriva cărţii 
domnii miali. aşijderile și pentru a sua de an ce zis că auo- 

prit lrimica Jora. să aibă a lua din partea lui estu timpu. a- 

&asta scriem. u ]as lt. 7216 Iuli ?. 

Pecete mică în tuş. roş, 

Ionașco Balşe dvornic, Gheorghie vist. iscal, Ştefan vel co- 

mis, az Gheorghiţă Hermeziu iscal. 

CCXXIV. 7226 (7717) Sept 25. Adecă eu Safta Spătăroae a 
răpăusatului Cuzea, cau fost spatar mari. şi cu fii miei. anume 
Miron au fost al doile logofăt şi cu Toader. şi cu V'blişcu făcu- 
tam zapisul nostru la mâna dumisale lui Ghiorghiţ precum să s 
ştie pentru gumtate de sat de Tăuteşti parte dk sus că fiindu 
mai nainte a dumisali niau fostu vândut noax dreptu o sută dk 
lei. deci acum azungândune şi prk noi nevoe am scoso la vân- 
zari şi nbincăpându alţii să cumpără. înainte dumisale niau în- 
torsu dumnialui banii înapoi cam dat iarăşi o sută dklei bătuţi 
şi şau luat moşie însă pentru zapisăli. cele v'kchi cau avut dum- 
nialui la noi nu sau tămplat acmu pkndămână să i le dau ce 
am pus zi în dwax săptămâni săi dăm şi zapisăli celk vkchi 
dci ca, săi fie dumisali driapt wein şi moşie în veci precum iau 
fost şi mai 'nainte şi acest zapis sau făcut dinainte a boeri 
mari şi mici, carii înpreună cu noi mai gos sau iscălit. 

| let 7226 Sept. 25 dai. 
Safta spat. Cuzii (. p. Gara), Miron Cuzea biv vtori logo- 

fat, Velicco Cuze iscal, Toader Cuze post. iscal, Ghedeon mitropolit: 
lie Catargiul vel logofăt martur, Darie Donici vel vornic mar- 
tur, Dumitraşco Racoviţ hatm. mariur, I. Paladi vel spatar, Toa- 
der Jora biv vtori post,, Ghiorghiţă Potlog ot visterie martur, Cos- 
tandin Roset vel pah., Costandin vel armaş, Ion Nacul logofăt 
ot visterie iscal, Stefan Pârvul biv post. martur, Vasilie biv cămi- 
nar mam tâmplat, Andrei ot visterie iscal, Andronic ot visterie 
scăl martur. 

| 
CCXXYV. 7228 (1720) Febr. 11 Iaşi. Adec eu Aniţa. gupănea- 

sa. Irimicăi Jorăi. cau fost căpifan. mari. scriu şi mârturisăscu cu 
acest. adevărat zapis al mieu. la mâna dumisali. lui Ştefan Her: 

=
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meziul. și a gupănasii dumisali. (loc gol) precum eu de nimesi- 

lită. nici asuprită. ce de a noastră bună voe. iam vândut. du- 

misali gumtate den gumtate. de sat. de 'Păuteşti. car(e) iaste la 

ţinutul Iaşilor din partea soţului mieu. Jorăi iam vândut dumi-. 

sale. lui Ştefan Hermeziu. drept cinză& lei cât să, va aleage, din: 

drumul târgului. în os. cu hălăşteu, cu loc de fânaţ. şi de ţa- 

rin. cu tot locul, cu tot vinitul. şi când am vrut. să vânzu. a- 

tastă moşie am întrebat. pe toate rudele meli. şi nim(e) nau 

vrut să w cumpere. pentru auta iam vândut dumisale. şi miau 

făcut plata deplină. întru mânule meali. pentru suta. ca săi fie: 

dumisale ariaptă wcină. şi moşie. şi gupănasii. dumisale. şi cu- 

conilor în veaci. şi acest zapis. sau făcut denainte. dumilorsali. 

a mulţi boiari cari mai gos sau iscâlit, şi eu pentru. credinţă. 

am pus pecetea. ca să fie de bună credinţă. 

u las It. 7228 Fevr. 11. 

Miron Cuza biv ftori logofăt, Velicico Cuza mam tânplat 

"poader căpitan, Aniţa (|. p.), Nicolai Soldan post, mam tâmplat, 

Ion Nacul logof. ot vist. iscal, Ursul Mihalce ot vist., Nicolae 

Costin, Dumitraşco wt vist. martur, Neculai Postu martur, Coste 

Silion biv 2 logofăt martur, Gavril Leca iscal, Alexandru Părvul 

iscal, Gligoraşco vornic de tărgu iscal, Anastasie martur, Cos- 

tandin 2 med. martur, Toader ot visterie iscal, Ilie ot vist. mar- 

tnr, Toader Strejescul. 

CCXNVI. 7235 (1727) Mai 23, Iaşi. Adecă eu Panâile fi&orul 

lui Frangoli cau fost vameşș mare scriu şi mărturisăscu. cu acest a- 

devărat zapis al meu. precum de nim silit nic asuprit ce de a me 

bună voe am vândut a me driaptă weinâ şi meşie a patra parte 

de sat de Tâuteşti cu hălăşteu şi cu tot vinitul locului. ce sintu 

Ja ţinutul Eşilor şi a patra parte de sat de Crăciuneşti iar CW 

tot vinitul ce sint la ţinutul Vasluiului, aceste părţi de ocin 

liam vândut dumisali lui Stefan Hermeziu ot visterie dreptu 200: 

lei. carile sintu cumpărătura tătânimeu de la Irimica Jora și de 

la fratesău Lupaşco fitorii lui Toderaşco Jorăi precum arată şi 

zapisul lor, şi ispisocul de la mărie sa răpousatul Costantiu Can- 

timir Vod si miau dat dumnelui bani deplin în mănule mele 200; 

lei precum scrie mai sus, pentru aceea săi fie dumisale dreaptă 

ocină şi moşie şi gupănesei și cuconilor şi nepoților dumisale în. 

veci, şi la castă tocmală sau tânplat mulţi boeri de curte cari 

inpreună cu mine sau iscălit mai &o0s. 

o u Las 7235 Mai 23.
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VpOPOALS TD RAVTERIIS mos/oue, BX, QPINIONT, TROSÂnLE, 

“Gavril Silion, Vasilie martur, Ursul ot visterie, Andrei Sălion 

post. isca!, Ilie logofăt ot visterie martur, Toader Raşcan vel că 

pitan martur, Toader ot visterie am scris cu zisa lui Pandeii, 

Dumitrașco căm. martur, Alexandru Pârvu maitur, aveti TI 

vopasnac uaprpos, Gavril Cuze martur medelnicer. 

CCXXVII. 7790 (1681) Sept. 9 Iaşi. Adecă eu Curbet cam fostu 

armaş şi cu fămeia mia cu Aniţa scriem şi mărturisim cu â: 

cestu zapis al nostru... am vândut o falce şi jumătate de vie 

la Sorogari cu faţa lângă via dumisale logofătului Răcoviţă 

din &os care vie ne iaste noaă danie de la Alexandru Beizade 

ficiorul lui Antonie Rusăt Vodă şi Alexandru Beizadea au fost 

cumpărato în domnie lui Anton Vodă de la Papuc aăastă 

vie o am vândut dumisale Cuzăi comisul drept treizăci și 

şi trei de lei bătuţi şi 30 de merţă de mălaiu... denaintea lui 

Miron Costin marelui logofăt şi Contăş vel stolnic Gavril Nea: 

niul vtori logotăt şi Vasilie ftori comis şi Ioniţă Buhuș treti comis 

u- Ilas let 7190 msța Sep. 9. 

(Acad. Rom. 0CV—9). 

CCXXVIII.7273 (7705) Ghen. 30.Adec ev 'Trifan,şi cu feamiaiă 

mia Sohiica şi cu fi&orii miei lon şi Irimiia şi cu toţi fitorii miei 

scriem şi mărturisim cu acesta adevărat zapis al nostru la, mână 

dumisale lui Miron Cuzii post. precum iam dat dumisale dea & 

noastră bună voe un 'loc de prisacă in Armenești, în ţinutul 
Vasluiulu: sâş facă din pădure din întreg acest loc de prisacă 

ce mai sus scriem iam dat dsale danie de a noastră bună Y0 

ca săi fie dumisale pomană în viaci însă eu am dat dumisale din 

partea mia şi pentru credinţă am iscălit. 
It 7213 Ghen. 80. 

+ Trifan iscal, + Sofiica iscal, Eromonah Antimie mam tân 

plat.: Jora sin Trifan iseal. Di 

(Acad. Rom. CV—121). 

CCXXIX. 7276 (1710) Aog. 18. Adică eu Dumitrașco Di 

'gușescul ce am fost comis şi cu soţul meu cu Alexandra fata Jul 
Toader Prăjăscului ce am fostu clucer și cu fii noştri cu I00 $ 

Ilie scriem... am văndut o tigancă dsale lui Miron Cuza postel 

nicului şi gupănesei şi cuconilor:dsale drept treizeci de vedre 

de miere. 
| 

(Acad. Rom. CV —195). 
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CCNXX. Fără veleat (ante 7200). Adecă eu Adam fi- 

ciorul lui Vasile postelnicul scriu... am făcut schimbu cu - 

admini Dumitrașco Cuze ce au fostu spatar mare cu o ti- 

gancă a mea anume Anicuţa care este de pe un ţigan al dmsale 

anume Bacul... această ţigancă înni este de la maicămia,.. am 

dato dmsale Dumitraşco Cuzei ce au 'fostu spatar mare. şi dmlui 

miau datu altu ţigan al dmsale anume Gaea, care este după un 

ţigan al meu anum Ion Sulă. 

Adam iscal, Şi eu Vasile sluga lui Adam martur, Popa. 

Toader mam tămplat, Nicolai Şoldan post. mam tâmplat. 

(Acad. Rom. CV—199). 

CCXXXI. 7229 (1721) Febr. 15. Izvod de ocinile carii sintu 

după răposatul Toderaşco Jora biv vel sulger şi de pe giupăneasa 

dmsale Vasilca toţi nepoți răpousatului Jora sulgerul niam nevoit. 

cu al noastră bună voe. niam împărțit cu toate satele noastre 

anume cu dmlui Ion Sturzea biv vel vornic şi cu dmneaei Safta 

spătăroae a răpousatului Dumitraşco Cuzei biv vel spatar şi 

cu âmneasi Aniţa a răpousatului Irimica Jora vel căpitan, cu 

Solomon Botzu biv vel şetrar şi cu Sandul Silion. 

| lt 7929 Febr, 15. 

Partea dumisale vornicului Sturzea. 

Sat întreg Şipiuţii la Dorohoiu 

sat întreg Badeuţii la Dorohoiu 

pol sat Nuvacâutţii la Hârlău 

pol sat Voicăutii la Dorohoi 

pol sat de Băiseni la Dorohoi 

a patra parte de sat de Budeşti la Eși 

o parte de sat din Liveni 

doao părţi den sat din sălişte lui Jora 

sat întreg Şănârenii la Hotin 

sat întreg Culisăuca la Hotin 

pol sat Dumăuţii la Hotin 

a patra parte de sat de Brănzani la Hotin 

a patra parte ge sat din Nilipăuţi la Hotin 

a şăsa, parte de sat tij din Nilipăuti la Hotin, 

Parte dmsale Saftei Spătăroaei. 

sat întreg Micleştii la Dorohoi 

cat întreg Predoucenii la Sornca
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- pol sat. Toderenii la Hârlău 

a patra parte de sat de Cuzlău la Dorohoi 

a patra parte de sat de Glodeni la Vaslui 

“a patra parte de sat de Răzina la Orhei 
a patra parte de Trăbujeni la Eşi pe Prut 

o parte de sat de Ihnăteni la Dorohoi 

a patra parte de sat din Scănteeşti şi din Birceşti la Vaslui 
sat întreg Căpotenii la Hotin 

sat întreg Zealena la Hotin 
pol sat Buticiul la Hotin 

pol sat Rujivinţii la Hotin 
a patra parte de sat din Băzdăgeni la Hotin 

o parte tij din Băzdăgeni la Hotin. 

Parte dmsale Aniţăi Joroaei 

sat întreg Mliatăuţii la Cernăuţi 
pol sat Nozacăuţii la Hârlâu 

pol sat Dăonuţii la Cernăuţi 
pol sat de Horodiştea la Dorohoi 
pol sat de Tăuteşti le Eşi 
pol sat de Dracsini la Vaslui 
a patra parte de sat de Crăciuneşti la Vaslui 
o parte din a patra parte de sat din Borăle la Dorohoi 
a patra parte din sat din Filimoneşti la Vaslui 
sat întreg Nilipăuţi la Hotin 
sat întreg Hăncăuţii la Hotin 
pol sat Varaticul la Hotin 
a patra parte de sat din Tuliteni la Hotin 
a patra parte de sat din Stoeneşti la Vaslui. 

Parte dmsale lui Solomon şătrar. 

sat întreg Lişna la Dorohoi 
sat întreg Sinişăuţii la Orheiu 
pol sat Băluseştii la Vaslui 
a patra parte de sat din Griori la Vaslui 
pol sat de Gudinești la Cernăuţi 
a patra parte de sat de Răzina la Orhei 
doao părţi de sat din Ciripcăutţi la Soroca 
o parte de sat din Costiceni 
sat întreg Saucăuţii la Hotin 
sat întreg Miteştii la Hotin 
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pol sat de Grumăzeni la Hotin 

pol sat de Negrinţi la Hotin | 

nişte părţi din sta din TPrăisteni la Hotin. - 

Parte dmsale Sandului Silion. 

sat întreg Ioneșştii la Suceava 

sat întreg Găvozdui la Soroca 

pol sat de Tachimeni la Dorohoi 

pol sat de Boteşti la Vaslui 

pol sat de Veapreuca la Soroca 

a patra parte de sat de Cursăci la Tutova 

o parte de sat din Nimisăuţi la Soroca 

a cince parte de sat din Văzdăuţi la Orhei 

o părte de sat din Ivăneăuţi la Dorohoi 

sat întreg Voloşcovul la Hotin 

sat întreg Căzăceanii la Hotin 

pol sat de Măndăuţi la Hotin 

pol sat de Grumăzeni la Hotin. 

Sturzea vornic, Solomon iscal, Sandul Silion iscal, + Safta 

spat. Cuzei, Aniţa Juroae. 
(Acad. Rom. CV—134). 

CCXXXU. 7230 (1722) Iulie 30.—Să se ştie că rămâind eu 

să dau un copil de țigan Jui Veli&co Cuze dintro împărţală ce am 

avut noi cu Toader ţiganul ficiorul lui Gligore Bacul care. au ti- 

ganca dmlorsale iam dat pe Apostol fi&orul lui "Puvrilă, deci de a- 

cmu nainte săş ţie acestu copil de ţigan cu pace. pentru credință 

am iscălit. 
lt 7230 Iuli 30. 

Ruxanda spâtăroae. 

4 p 
(Acad. Rom. CV—138). 

COXX XIII. 7244 (1736) April 6. Precum sau împărţit Toader 

Cuze cu Ilie Portariul cu ficiorii lui Vasile Caşul şi a Stefaniei, 

Vasile Caşul a fost țigan a Cuzii, iar Stefana ţiganca au fost a 

Portariului şi au făcut pe Lupul şi pe Paraschiva. Pe Paraschiva 

au ţinuto Ursul țigan a mănăstirei Burdujenilor şi au fâcut 6 

feți şi o fată pe Dumitraşco, Chiriac, Casian, Prohira, Loniţă, Si- 

mion, Maria şi Lupu fratele Paraschivei, să pun la parte să să 

împartă Cuza cu Tie Portariul cu 7 ficiori ceau fâcut Ursul îi- 

gan cu Paraschiva țiganca, să să împartă Cuza întăiu cu călu. 

gării, să vine Cuzii trei. ficiori şi jumătate şi să vine călugărilor 

trei feciori şi jumătate. In parte călugărilor sau venit Chiriac,



Prohira şi Ioniţă şi jumătate din Simion și rămâne să împartă 

Cuza cu Ilie Portarul cu Lupul fratele Paraschivei și cu trei fe- 
ciori giumătate a Uisului şi a Paraschivei, sau venit în partia 

Cuzii, Dumitraşco, Ma;ia şi Paraschiva, iar în parte lui Ilie Por- 

tariul sau vinit Lupu fratele Paraschivei, şi Casian și jumătate 

din Simion. însă pentru Lupul au giudecat dlui vel log. de să 

va afla să fie făcut Lupul ţigan vrun copil păr la împărțire să 
să pue la mijloc să să împartă Cuza, cutllie Purtarul şi pentru 
Ursul ţigan avându stăpân să fie pe parte ce sau făcut iar nea: 

vând stăpân parte lui sâ o impartă Cuze cu lie Portarul și 

sau făcut aceste izvoade de așăzare şi am iscălit pentru cre- 
dinţă şi niau împărţit dmlui vel iogofăt. It 7244 Ap. 6. 

Toader C(u)z(e), Ilie Costachi iscal, Darie D(onici) vel log. 

(Acad. Rom. CV—141). 

CCXXXIV. 7250 (2742) Mart 30. ţ Poader Cuzea făcutam za- 
pisul meu la mâna n'kpotului Ianiţe Cuze post. fiul răpousatului 

Miron Cuzii logofătul fratele nostru cel mare de a meabună ve 
am vândut a mea driaptă ocină şi moşie satul întreg Şofrăne- 
Ştii la ţinutul Vasluiului pe Sacovăţ margine hotarului din sus 
să hotărăşte cu Grieştii, iar margine hotarului din gos să hotără- 

şte cu Drăgeştii şi capul hotarulni despre răsărit să hotărăște 
cu Borăştii în zare daalului pădurii. iar hotarul despre apus și 
peste Şacovăţ iarăşi în zare dealului pădurii să hotărăşte cu 0: 
lăşeii şi cu doaă poeni de fânaţ şi cu tot locul precum îmbla 
hotarul cel vechiu. aceastui sat intreg Şofrăneştii lam vândut 
âmsale nepptului meu Ioniţă Cuze post. drept opt zăci de lei 
bani noi ca săi fie dmsale moşie stătătoare în veci. însă acest 
satu intreg de mai sus numit a fosta frăținimeu Veliceu şi fi- 
indumi datoriu cu bani mi lau dat satul întreg drept 80 de lei 
bani noi, cu zapisul lui şi amlui nepotul Ioniţă incă miau dat toți 
bani deplin şi eu am datu dmsale şi zapisul de la Veliăco şisk 
aibă dmlui aşi face şi întărituri gospod şi cându sau făcut; acea- 

stă tocmală sau tâmplat şi alţi boeri carii mai gos sau iscălit. 
u las vit. 7250 Mart 30. 

Toader Cuza iscal, az Ion Băisan, Sandul Silion iscal. 
(Acad. Rom. CV—153). 

__CCXXXV. 7250 (1742) Mai 15.Adecă eu Ion Biisanul făcutam 
acestu adevărat zapis al meula, mâna dmsale nepotului Ion Cuze 
post. precum eu... de a me bună voe iam vândut ai miei drepti 
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țigani doi feţi şi o fată fiindumi dmlui niam mai aproape, alţi, nau 

încăput înnaintea dmsale şi pretul ţiganilor niau dat (loc gol) lei 

bani gata... 
(Acad. Rom. CV—155). 

CCAXXVI. 7253 (71745) Mai 30. Pecum sau împărțit Ion Băisa- 

nul cu dmlui Sandu! Sturze şi cu Solomon Botez biv vel şătrar 

şi Toader sin Cuzea spat. şi cu Sandul Silion cu ţiganii de pe 

Irimiia Bâisanul care țigani au fost de baştină Irimiei Băisanul 

lui strămoș lui Ion Băisan precum arată cu izvodul mai os. 

in total 12 nume de ţigani. 
(Acad. Rom. CV—159). 

CCOXXXVII. 7253 Juli 7. Ion Băisan făcutam zapisul 

mieu la mâna dmsale Ioniţă Cuze post. precum miau făcut, 

âmialui bine cu 7 lei noi cu tocmală ca aceasta săi dau un ţi- 

gan şi dmlui car mai face preţul ţiganului sămi mai dea şi pen- 

tru credinţă am iscălit. 
Jt 7253 Iuli 7 

a; lon Băisanul iscal, “Toader Cuze mam tâmplat, Sandul 

Silion mam tămplat. (Acad. Rom. Cv—160)- 

CCXX XVIII. 7253 Iuli 13. Costachi Razul hatman i par 

calab Sutavski facem ştiri cu această adevărată scrisoare a noa- 

stră la mâna dmsale verii llincăi logofetesăi Kuzoaei preacum 

avându dmneaei o ţigancă anume loana fata Lucăi şi a Floarei 

pe care țigani au avut împărţală dlui vărul Neculai Costin biv 

vel jicnicer fratele dmsale cu dmiui răposat socrul jlie Catargiul 

vel logof. şi avându şi între amnialui împărțală frățască văruj 

Neculai Costin cu sora amsale Ilinca. au rămas în parte veri 

Jiincăi această ţigancă ce sau pomenit mai sus anume loana ȘI 

sau măritat cu un ţigan al postru anume Vasile Ticul ficior lui 

Căraiman ţigan Dabijescu şi au făcut cu dânsul un copil... 

(Acad. Rom. CV—161. 

CCXXXIX. 7257 (1748) Noem. 25. Proces pentru Alexeşti 

între Radul Cuza şi [. Peteş:.., hotărăm. | 

De vreme ce zapisul de cumpărătură -a lui lonaşco Balşe 

este de 62 ani şintratâţia an 

nut nici martur Dau adus Cuze câu stăpânit vreo dată „după 

rănâuiala pravilei trecând 62 ani săşi stăpânească moşia Ion Feateş 

după cum au stăpânito şi pănă acum; însă, Radul Cuze netiio- 

duşi judecata au eşit şi la divan înainte mării sale lui Vodă şi 

, 18



măria sa tat așa au hotărât şi au dat rămas pe Radul Cuze lu- 
ândui zapisul de cumpărătură ceau cumpărat Ionaşco Balş de la 
Nastasia femeia lui Păntilei şi lau dat la mâna lui Ion Feieş. 

lordachi Catargiul hatman. 
(Acad. Rom. CVY—164). 

CCXI. 7258 (7750) April 20. UnnrpS Tondan mnrans +$ 
Ton dnuopun aSu aam Aar dnroaes Hon ue e dsnuogioa au ca u$ 
HEA pasa K5 Ac Hnun KS dHuopun AS, ue Sia aă raci 
CHA £ EA UI ad Sc Un euemre ate, 

Hanna, AT ÎFacun an, K. 
(|. p. aopa, o pasere). 

(Acad. Rom. VC—166), 

CCXLI. 7260 (7752) Mari 13. Pentru o sută de lei ce au fostu 
cumnata Irina datoare nepotului Ion pe 0 sută de oi ce auluat 
a nepotului Ion au datu banii loniţe Cuze pitar pentru o păre: 
che de sărgi şi o pâreche de paftale. tij a nepotului Ion ce au 
fostu Ja Irina şi ligheanul cu ibrie şi o tingire şi rădvanul cu 
lanţuhul şi un cal ce au fostu la Irina aceaste toate leau dat 
dmlui Ioniţă Cuze pitar la mâna noastră de acum înainte să nu 
aibă supărare de cătră noi să aibă paee şi dmlui săş e stupii ce 
are la Buscăteni şi pâne, grâu, săcară, orzu ce estela Buscăteni 
să e dmlui. It 7260 Mart 13. 

Sturza pah., Sturza sulger. 
. (Acad. Rom. CY—169), 

CCĂLII. 7263 (1764) Sepi. 7. Adecă eu Anghelachi Băisan 
făcutam scrisoare me la cinstita mâna dmsale cuconului Ioniţe Cuze biv vel vitar pentru 12 pământuri din Grauri care au ră- 
mas pricina cu Golăeşti mam tocmit cu dmlui ca să şte să dez- 
bată acele pământuri despre Golăeşti şi câtă pământuri sar a- lege al nostru să fie a dmsale şi dmlui sămi de câte 6 po- tronici de pământ după cum au vândut şi tatămeu celelalte pă- 
mănturi. 

Pi i | (Acad. Rom. CY—175). 
CCĂLIII. 7268 (1760) Ghenar 7.Catyi 

Costuchi Lazul biv vel stolnic făcutam scrisoare me la mâna du- misale lui Jonifă Cuza biv vel stolnic precum să să știe că luând un ţigan al dmsale anume 'Toma pe o țigancău, me anume Maria fata Sandului Degeratului ţigan mam “învoit cu dmlui stolnic ont ȘI miau dat o copilă de ţigan anume Maria şi eu iam dat 
msale pe aceasta, de mai sus numită Maria țisanca fata Dege- 

ratului. care o ţine un ţigan al dmsale. drept aceia săi fie 

na stolniciasa răpousatului 
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dmsale roabă în veci. stăpânind cu pace, eu să naib triab cu fi- 

ganca nici cu copii ei de vreme că am fâcut schimbătură cu 

dmlui şi pentru credință mam iscălit şi am -pus şi pecete me 

iscălini şi alţi boiari cari sau tamplat la, aăastă învoială. 

let 7268 Ghen. ?. 

Catrina stolniceasa (|. p., C. Catargiu spatar, Costandin 

stolnic martur, Lupul Crupenski stolnic, Ion pitar, Andrei Donici, 

post., L. Bogdan med. E 

„şi eu Cost. Crupenski 2 pah. am mersu cu zapis la dneei 

stolniceasă de au iscălit şi au pus pecete dmsale şi am scris 

cu slova mea. (Acad. Rom. CV—.186). 

CCXLIV. 7272 (1763) Oct.2. Adecă eu Serafim Silion făcutam 

adevărată diiată la mâna dmsale nepotului meu Ioniţă Cuze biv 

ve] stoinic precum eu de a me bun voe iam dăruit moşiile mele 

de Ja Hotin când sa intâmplu să iasă de supt stăpănirea TPurei- 

lor, dmiui să le stăpânească altu din niamul meu să naibă triabă. 

sat întreg Caszăcani 

sat întreg Rucşinul 

sat, întreg Solonetul 

jumătate sat Grumaăzeni 

jumătate sat Măndăcăuti. 

„aceste moşii îmi sunt mie de pe maicăme Măriuţa fata 

iui Toader Jorăi ce au fost su'ger mare. 7972 O3t. 2. 

(Acad. Rom. CV—191). 

CCXIUV. 1767 Juni 15. Adecă eu Costandin Cuza post. şi 

su Vasile Cuza şi eu Safta ficiori răpaosatulul Toader Cuza biv 

vel spatar datam adevărat scrisoare noastră la mâna dmsale vă- 

ului nostru dmsale padelui Ioniţă Cuza piv vel stolnic precum 

să să stie că ţiind un ţigan al âmsale Dumitrachi -pe o țigancă 

a noastră Luţa au făcut trei ficiori: Gheorghe, Stefan şi Iordachi 

care ţigani împărţindui cu dmlui bade Joniţă au luat dmlui pe 

Stefan si mi am luat pe Gheorghe iar Iordachi ţigan au rămas 

jumătate al dmsale badelui Ioniţă şi jumătate în parte noastră şi 

pentru ace jumătate de ţigan din parte lui Iordachi ce am să luăm 

am dăruito dmsale noi de a noastră pună voe de nime sii nici 

asupriţi şi e dmlui ţigan în veci şi pentru CIe inţă am is- 

apți Și să £ e 1767. luni 15 dni. 

călit, 
, 

7 

Costachi Cuza postelnic, Vasile Cuza, 1 Safta fiica lui 1. 

Cuza, Serafim mam tămplat. | (Acad. Rom; Cv =—207).
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CCXLVI. 1785 Aug. 14. Din mărturia lui Şerban Sandu 
dată lui Gh. Cuza; post. în pricina vnei danii ce ia ftet 
Safta Răcleşoaia, fata lui Neculai Tiron, vornicul de poartă: 
p-«luându eu sama cu amăruntnl fiind la această vârstă de bi: 
trâneţă şi ca să nu greşescu sămi vatăm sufletul ştiindumă că eu 
sânt la vrâsta de 60 de ani şi mai bine şi pănă acum nik 
mărturie minciunoasă nu mam aflat ci cât acum miam adus & 
minte în frica lui Dumnezeu cu sufletul meu arătăi printraceastă 
mărturie fiind că eu acmu mă aflu cu slujba desătinii şi nepu- 
tând veni faţă după cum arăt mai gios şi eu, că vremea când 
era răposatul spatar părintele âmsale la Iaşi mam întâmplat și 
eu şi întru una din zile am mărs la casa dmsale ce era despre 
Beilicu şi întru acel cias sta cu acea scrisoare în mână, învă 
țâna pe un Vasile Buzduganu! ci era vătăjel a dmsale ca să 
margă la ucea, femee ce au făcut acea scrisoare de danie aflân- 
dusă la Eşi dinpreună cu fii ei și săi întrebi de toate căte sk 
axată printracea scrisoare şi di li este cu voe acea danie ce au 
dat dmsale, şi rugândumă şi pe mine că am venit la dmlui în 
locul unui străin neau poftit ca să mărgu și eu şi la câţi neau 
învățat să întrebăm pe acea femee şi pre fii ei, deci eu dinpre- ună cu vătajelul dmsali Vasile Buzduganul, luând acea scrisoare 
de danie fiind scrisă şi iscălită de la Glodeni, de câţi sar fi în 
tâmplat la facerea, acelei danii am mărsu la, acea femee, în Iași la o casă dar nu Ştiu a ei au fost casa au a gazdei şi acolo 
am aflat pe acea Saftă fata lui Tiron dinpreună cu o fată ati 
mai mare ce auziam dintro pricină au fost despărţito de barbat 
și era femee de vârstă şi mai era şi alţii mai mari câţi ar fi 
fost nu ţin minte, şi am inceput ale întreba pe rând de toate 
câte să arată, printraceastă, scrisoare de le este cu ştire şi de le 
este cu voe şi de sânt primite; la cari nau pricinuit pe urmă leam cetit şi zapisul întrauzul tuturor şi tot asemenaa au zis că “la toate să primesc şi de bună voea lor au dat acea danie de multă facere de bine ce au avut de la dumnealui spatar, şi pe rând au venit de iznoavă atât Safta cat şi fetele ei şi cu ace mai mare ce era vadană Şi şau pus degetele flştecarele pe locurile unde le erau puse de la Glodeni, dar nu că am pune noi cu cerneală ce erau puse degetele de mai dinainte dar că au pts “la Glodeni sau aiurea nu Știu, nici pociu ţine minte ci atâta am văzut cu ochii mei şi aşa ştiu şi mărturisăscu cu sufiat ne vătămat înaintea lui Dzeu şi a giudecăţii.., 

CCĂLVII, Regeste : 

  
1781 Oct. 20. Zapis de vânzare prie



    

— 911 — 

«are Cozma Călcăiu vinde cu 23 lei 5 părți de vie la Vicoleni 

lui Gh. Cuza postelnic. 

1792 Fubr. 2. Dania ce face Paraschiva şi cu lon Munteanu 

soţi, în partea lor din Tacmăneşti cătră biserica cu hramul Sf. 

Dimitrie din Bârzeşti, făcută de sulgerul Gh. Cuza. 

1792 August 20. Cercetarea ce a făcut C. Grecu căpitan 

în Bârzeşti în pricina dintre sluger Gh. Cuza şi Neculai Bauli- 

- Daşa pentru casa ce baba Ghinia a dat danie bisericei lui Gh. 

Cuza din Bărzeşti. 

1800 Mai 24. Zapis de vânzare prin care Safta, fata Pa- 

raschivei, nepoată Ursului Banu vinde lui Gh. Cuza biv vel ser- 

dar 6 pământuri din Banești cu 7 lei pământul ; tot odată mai 

arată că tot pământul ce-l are Gh. Cuza în Băneşti e tot de 

la neamul său cumpărat cum arată zapisele din 1800 April 

24 şi 28 prin care Gh. Cuza b. v. serdar cumpără cu 134% lei 

în Băneşti părţi de la Costandin şi Ion ficiorii lui T. Poroschi 

și de la C. Bulibaşa fiul lui V. Bârzescul—Gh. Cuza vornicul 

era socrul lui C. Vârnav spatar; el capătă prin foae de zestre 

de la socrul său o moşie cu trei sălişte: Bărzeştii, Liudeştii şi 

Băneşti ; a 8-a parte din Tăcmăneşti ce vin pe din jos de Bâr- 

zăști şi părţi din Buhăeşti. - 

1801 Ghenar 14. Sardar Gh. Cuza capătă danie de a CC. 

Lupan sulger, rudă cu mama lui Cuza, „ținându-mă în casa 

sale, ca pe un om vechiu al casei dsale şi fiind că sint și ru 

denie răposatei maicei dmsale“ parte din Buhăeşti, ce el le-a a-:. 

vut cu fratele său Vasilachi acum răposat cumpărătură de .la 

C. Pârvul ot visterie şi Iordachi Parvul fraţi. 

1804 April 27. C. Ghica vel logofăt scrie ispravnicilor de 

Vaslui să cerceteze pricina dintre sardar Gh. Cuza şi Nec. Bu- 

libaşa pentru partea din Tăemăneşti ce acesta a vândut-o mănăs- 

tirei Barnovski din Iaşi. 

1804 Febr. 14. Jaloba sard. G con 

Găluşcă pentru hotarul Buhăeştilor dela Vaslui. 

1805 Ghenar 11. Serdar Gh. Cuza. 

1806 Ghenar 31. Mărturiile a mai multor oameni : Y po 

roschi mazil, [. Andreişanul vata”, Toader Croitorul vatav, c 

Avrodul, dascalul Ioniţă Motăş, Miron Arvinte, care spun că rel i 

re Cuza stăpânea în Călugăreni partea din jos, iat Gheorg 

h. Cuza contra pitar Stefan
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stăpânea în partea din sus „înaintea răzmeriței aceștia şi pui 

ce sau dus Muscalii“. 

1806 Febr. 15. Cercetarea ce a făcut Iordachi Rusăt spa 
tar pricinei de pământ între fraţii Gh. Cuza căminar şi Arghire 
Cuza ban pentru Călugărenii de la Vaslui. 

1807 Ghenar 15. C. T. Poroschi mazil dă danie 3 stânjini 
în Bârzeşti bisericei lui Gh. Cuza b. v. căminar cu hramul 
Dumitru. 

1807 April 8. Scrisoare de schimb prin care pr. Neculi 
Cehan dă căminarului Gh. Cuza părţile sale de moșie de la f 
brosloveşti şi Mărmureni de la, Vaslui pentru un salaş de ţigani: 
T. Crăstea, Maria, şi fetele lui Ileana şi Dumitra, mai dând 780 lei 

1805 Noembrie 25. Alegerea părţilor din Călugăreni a 
m!narului Gh. Cuza despre fiatele său Arghire Cuza ban, după 
hotarnica lui |. Meleghie vornic de poartă din 1764 Sept. l 
Călugărenii cuprindeau 85 fune din Bălteni la Tăcmănești. 

1807 August 4. Privighitorul ocolului Stavnicului Gheo 
ghe postelnic, cercetează pricina pentru un bour stricat la sie 
jarul de hotar între Bârzeştii Căminarului Gh. Cuza și răzeşii de 
Munteneşti. 

| 1808 Mai 22. Jaloba lui Gh. Cuza, căminar, prin care celt 
judecată cu cluceroaia, Safta a cluc. Nec. Racoviță pentru Buhăesti. 

„1808 Maiu 22, Căminar Gh. Cuza cere 2 boeri hotari 
să-i aleagă părţile sale părințeşti din 'Tăcmănești despre mâl: Bărnovski, a patra, parte din Tăainăneşti. 

1810 Maiu 23, Cererea lui Gh. Cuza căminar ca să să fac „împărţală şi izbrănire de avere între el şi fratele: său ban A 
&hire Cuza, jăluind divanului Cnejiei Moldovei că „dmlui banul de bună voe nu vrea să dee depărtat fiind şi de frica lui Du 
nezeu şi de ruşine oamenilor“. 

1808 Juli 1. Jaloba lui Gh. Cuza căminar că cerănduri:se de divan hotarnica celor 3 selişte : Liudeşti, Bărzeşti şi Băneşti nu 0 are la dânsul, ci să află la, cluceroaea răposatului N. Ra coviță clucerul, ginerele lui St. Găluşcă pitar, 

1812 Sept. 10. Mărturia hotarnică făcută de Iancu. stolnic Și 
Toader jicnicer pentru Gh. Cuza în moşia, sa Tăcmăneşti despre 
Tăzeși, a opta parte, 
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1814 Oct. 14. Scrisoare de învoială între: Ana Grigorovna 

Savina (ruTSaaspna Gakerunua luna Gagnna), şi fostul ei soţ 

Gheorghe Cuza spatar, prin care regulează partea fiicei lor Zoiţa, 

Culbasunova, soţia lui Iacov Danilovici Culbasun «ca să trag eu 

de la dmlui spatarul de la fiica mea Zoiţa făcută încă în căsă- 

toria mea cu dmlui 3750 lei> şi ia moşia Laurii „ce-i zic şi mă- 

năstire ce este întrun hotar la ţinutul Codrului pe apa Largii 

după hotarnica din 1505 Noem. 19* în preţ de 6000 lei, mai ia 

2 suflete de ţigani, cum şi dreptul de a scoate prin. protimisis 

jumătate din moşia Bereşti de la Covurlui, vândută de Gh. Cuza 

cu 2000 lei. 

CCXLVIIIL. 1815 Ghenar 20. Adunarea a toată averea să- 

vârşitului postelnic Ioan Cuza care sâ împarte între fraţi. 

  
Lei _ Dani Adunare 

33000  -- Vânzarea moşiei Glodeni cu celelalte părţi după 

ţidula mezatului 

4850  — Vânzarea a 25suflete ţigani câte 114 lei sufletul ti) 

2800  — Venitul moşiei Glodeni pe 2 ani păn la vănzarea 

de iznoavă din care 1400 lei sunt asupra dumi- 

sale banului şi alţi atâţia asupra dumisale spatarului - 

715  — Pentru 13 vite de cai şi epe ce le au vândut 

dumisale spătarului câte 55 lei vita | 

597 60 ' Pe 39 chile popuşoi câte 15 lei chila tij dumi- 

sale spătarului 

317  — Pe 3 perechi boi ij dumisale spatarului 

112  — Pe o pereche boi aumisale banului | 

10 — O piele a vnui buhai pierit la dumnialui spatarul 

200  — Pe 20 mascuri luaţi de dumnialui spataru 

'400  — Pentru o butcă şi 4 hamuri la archidiaconul Varlam 

6600  — A patra parte din vânzarea moșiilor de la Hotin 

împărtală 

668  — dap tra parte din venitul moşiilor de la Hotin pe 

4 ani după socoteala, dumisale banului 

330 60 Pentru lucrurile mărunte şi rămăşiţa ce au rămas 

la domnia lui spataru care le-au luat asupra sa. 

50600 30 rămas din urma adunării. 

Ce să scade. 

e vel vornic al obştiei. 
_ ini dumisal , 35060 Inpliniala oşie şi ţigani. 

307  -—  'Telalâcul lui telal pașa pe m
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1100  — Datoriile, grijile de mai înainte după deosebit iz- 

vod iscălit de noi. 

1243  —  Grijile păn la al treileu an bez celelalte cheltueli 

: mai înainte pentru sufletul răpousatului. 

378002" fac, care scăzândusă din 50600 lei ce cuprinde suma 

vănzărei rămâne de impărţală 12800 lei. 
Lei   

3200 Dumisale banului Arghire 

3200 Dumisale spătarului Gheorghe 
3200 Casa căminarului Neculai 

3200 Casa slugerului Alexandru 

12800 fac. Adică, 12800 lei. 
Arghire, Gh. Cuza spatar, Varlaam arhidiacon, 

De la vornicia obştiei 

Această împărţală facăndusă de cătră mine din porunca 
gospod după hotărârea conpromisului urmat între dumnialor 

care este întărit şi de cătră măria sa Vodă, prin ţidulă au iscă- 

lit şi dumnialor cu a dumnialor bună primire fiind vichil din 
partea, tuturor fraţilor a săvârşitului căminar Neculai Cuza sfin- 
ţia sa chir Varlaam arhidiaconul sfintei mitropolii după înscris 

„Vichilimă ce au arătat iscălită de toţi fraţii săi. 

Hermeziu vel vornic. 1815 Februarie 2. 

CCXLIX (regeste). 1816 Mart 12. Scrisoare de învoială prin 
care Gh. Cuza spatar dă lui Lefter Zmău, D. Roşca, Ilinca Roșca . 

şi Sandul Costandin 1500 lei ca să lipsască ori ce vrajbă şi ju- 
decată între ei pentru părţile cumpărate şi danii ale lui Ion 

Cuza spatar, părintele său. 

| 1816 Sept. 16. Cercetarea ce a făcut V. Ciureanu căpitan 
şi Casian căpitan în pricina âintre răzeşii Benkeşti şi spât. Gh. 
Cuza pentru moşia Făunoaea. 

1817 Octombrie 4. Ispravnicul de Vaslui, Ion Miclescul ban: 
rândueşte pe Ion Gheuca post. să cerceteze dacă Gh. Cuza spa- 
tar a întrat în hotarul Făunoaea, trecând peste hotarăle Do- 
broslăveşti și Mărmureni. 

1817 Oct. 10. Hotarnica Mărmurenilor şi Dobroslăveştilor, 

proprietatea spat. Gh. Cuza, ce o rădică 1. Gheuca, post. după 
hrisovul lui N. Racoviţă Vodă din 7217 Ghenar 81, după hotar- 
nica lui Ion Gordul vornic de poartă din 1766 Oct. 19, a lui. 

Miclescu spatar, Ion Crupenski sardar, ispravnici de Vaslui cu 
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Cozma Corbul vornic de poartă din 1805. Sa scos că moşia cu- 

prindea 124 pământuri în 4 racle, şi pământul de 29 paşi şi pa- 

sul de 6 palme (2947 stânjăni==6571 m). ” 

1817 Oct. 25. Cartea lui Scarlat Alex. Calimah Vodă cătră 

ispravnicii de Vaslui să cerceteze pricina de pământ între Gh. 

Cuza spatar şi răzăşii de Fâunoaea, C. Coman şi Sandu Benke. 

1819 Mart. 8. Sc. Alex. Calimah Vodă rândueşte pe Gh. 

Cuza biv vel spatar să cerceteze pricina între pole. loan Gheuca 

cu ai săi din Tăcmăneşti şi pah. Teriachiu. 

1819 Maiu 30. Adresa vel log. L. Balş cătră sardar losi- 

pescu pentru hotarnica Marmurenilor şi Dobrosloveştilor. 

1820 Ghenar 21, Contractul de arendare a morilor de pe 

Bârlad pe moşia Băneşti cu 4 pietre încheiat între Gh. Cuza 

spatar şi Andrei Sicoski cu Pavâl Luponski. 

1820 Ghenar 21. Scrisoarea lui N. Anastasiu prin care a- 

rată că a vândut cu 18000 lei partea să de moşie din Dobro- 

slăveşti, a patra parte, lui Gh. Cuza biv vel sardar. câ unul ce 

este răzeş în această, moşie. Intre cei ce iscălesc zapisul este 

şi Iorga Cuza comis. 

CCL. 1823 Maiu 13. Prea înălțate Doamne 

Pricina din vremea când am fost la Țarigrad ce acum ne 

arătato înălţimei tale că având a lua din visterie 7800 lei adic 

2400 lei leafa agii pe 4 luni câte 600 lei pe lună. , 

3600 „ leafa vornicii pe 6luni pănă la luli din vremea căim: e. 

1800 , leafa mea pe 3 luni după ce sau făcut domniea 

Iuli, August, Septembrie. 
, dica: 

7800 lei fac, den care am Juat acestea adică: | 

515 „ ce sau datla mumbaşirul turc banii tălharulvi 

» 

, 
| 

Gh. Ungureanu cu spatarul Fo 

285 lei ce miau dat rănduială la | uşi. | 

2500 _ ce au luat satul meu fiind eu la Țarigrad cu 

rânduiala la Huşi şi la Vaslui. | 
NE 

2500 lei ce am luat banii căldarăritilui după ce am venit, 

1100 ce am avut să dau spatarului Duca pe un ân Şi 

giumătate pe moşia Barzeştii 300 lei pe jumătate an 

şi 800 lei pe un an după răvaşul banului Mălâescu. 

i 
isterie, îns 

197 lei ce mi se cer de cătră visterie, IN% N 

420 lei banii ajutorului, cheltueli pe [ulie, August, „ep 

tembrie, după ce său făcut domnia pentru scuteiniciă 

din Codăeşti.



200 lei tij pentru Bârzăşti, pentru breslaşi. 
32 „ banii sulgerului pentru breslaşi ot Bărzăşti.. 

75 „ pentru vieri ot Tecuci. 
727 

7627 fac şi cu toate acestea tot am să mai iau 173 lei. 

Deosebii pentru casa care îmi este dăruită de înălțimea ta, 
ce să şed întrânsa spătarul Pomir îmi cere chiria pe casă, eu 
chip ca să dau chirie nu am, ca să mă mut întrănsa nam unde, 
căci casele mele sânt toate stricate şi nu am chip de ale mere” 
metisi precum îţi este cunoscut înălţimei tale la ţară să mă duc 
să şăd îmi este cu neputinţă în vremea aceasta pentru apărarea 
vieţei pentru care mă rog înălţimei tale ca să fiu rânduit la 
dmlui vel visternic ca să fiu pus la cale. 1823 Maiu 13. 

A înălțimei tale prea plecată slugă 

Gheorghe Cuza vornic. 
Dita, vel visternic pune la cale cererea, vel log. 

CCLI (regeste). 1823 Noem. 3. [. Sandu Sturza Vodă serie 
ispravnicilor de Vaslui în pricina unei crâşme din Bârzăști, ce 
fără drept a deschis în margina satului serdar C. Găluşcă fiut 
sulg. I. Găluşcâ, nepot pitar D. Gălușcă, şi-i strică alizverișul 
crâşmei vorn. Gh. Cuza vânzând vinul cu 6 parale ocaoa. 

1824 Iunie 28. Jaloba, pr. Sim. Costache Benke şi Sandu 
„Benke contra hatm. Gh. Cuza, în pricina pentru Făunoaea, Îm- 
presurată cu moşiile dmsale Mărmureni şi Dobroslăveşti. 

1826 Iulie 15. V. Roset vel logofăt rândueşte pe ban Chi- 
Tica să, cerceteze din nou pricina dintre hatm. Gh. Cuza şi ră „ zăşii de Făunoaea în hotarăle moşiei Dobroslăveşti şi Mârmureni. 

1827 lunie 22. Jaloba lui Gh. Cuza vornic, prin care arată 
că Bencheştii de pe Făunoaia iau luat în tărie, 2 stoguri de fân, 
şi ca nişte zurbagii iau bătut 2 oameni, un pădurar şi un Bejă- nariu de pe Dobrosloveşti. 

1847 Dec. 20. Adresa, ispravnicului de Vaslui Gr. Cuza spa- 
tar cătră logofeţia: cea mare în pricina, cercetării răzăşilor Ben- keşti pentru acolisire în Făunoaea, Şi vornicul Gh. Cuza. 

1829 Octombrie 14. Scrisoare de asezare prin care Simion 
cu Iliana Benckeșşti se tocmesc păzitori pe “moşia dmsale Gh. Cuza biv vel vornic la livadă ; în schimb li sa dă, drept se şază În casa ce să afla pe moşie. 

1830 Mart 22. Vornicul Gh. Cuza, are pricină cu Ruxanda Cornoaea băneasa pentru mori în Bârlad. 
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1839 lunie 30. Prezidentul divanului apelativ al ţării de: 

sus, Cantacuzino scrie monahiei Elisaveta Cuza soţia răposatu- 

lui post. Gh. Cuza, să trimeată actele de cumpărare ce a făcut 

Gh. Cuza de la Bibire pitar şi al pităresei Bibiroaea, pentru că 

agoaea Smaranda Donici, nascută Roset, cere despăgubire şi din 

Călugăreni, ce să afiă acum în stăpânirea, călugăriţei Elisaveta. - 

Cuza şi a ginerelui său C. Vârnav spatar. 

1840 April 6. Scrisoarea lui loan Cuza, fiul post. Gh. Cuza” 

răposat prin care arată ca a laat asupra sa moşia Frichiteşti de 

la Tatova, căci rămâind a răspunde el şi cu fratele său Costan-" 

din Cuza datoria cătră maica lor în sumă de 50000 lei, el a exploatat 

dani de zile moara singur pentru sine, dar pentru a nu se vinde 

moara la mezat, se obligă a se recunoaşte dator câtră fratele 

său C. Cuza cu 2200 galbeni olandezi şi moara să rămână lui.. 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XIX, 381 seq.). 

CCLIL. 1762 Ghenar 7. Adecă eu Safta Râcleşoae fata 

lui Neculai “iron cau fostu vornic de poartă dinpreună cu fiiul 

meu loniţa și cu fiicele mele Marica şi Aniţa, datam adevărată 

şi încredinţată scrisoare â mea la mâna dumisale loniţe Cuze 

Div vel stolnic, precum să să ştie că pentru multă facere de 

bini şi mili ce au făcut CU casa noastră noi încă de a noastră 

bună voe niam socotit şi am dat danie dumisale toate părţile: 

noastre de moşie de la ținut Vasluiului, cari moşii miau râmas 

şi mie de la tatăl mieu Neculaiu iron vornic anume parte n0a- 

stră cât ni sar alege din satul Bărzăştii pe care loc sânt facute 

de tatăl meu casa şi piserica şi livezi. Aşijdere am dat ŞI toată 

parte câtă ni sar alege din Liudeşti cu vad de moară în Bârlad, . 

care vad să numeşte a Stratului Bârzăscul şi toate părţile din 

Băneşti şi din Păcmăneşti si părțile de moşie Podenii cane sine 

peste Barlad dispre răsărit care părţi din Podeni sănt sa pi - = 

cătră alţi răzăşi şi aceste părţi de moșie toate a ii our 

lege părţile tătânimeu cu vadu de moară in Bârlad, de 

de prisâci, cu livezi de pomi, cu locuri de Baal cn ie mai 

peşte în Liudeani tot locul cu tot venitul lam A tă o sale 

sus pumitului boer ca să fie amsale moşie în veci ne soților ami. 

şi” giupănesei dumisale, cuconilor, nepoților ŞI strănep 

i ime din niamurile mele nu 

i 
“neputinta me nime 

cale, di vreme E i avut parte Si folos, puindune - 

să ne pomenească în veci CU. 

rată danie a Me sau tâm- niau ajutorat numai de dmlui am 

şi la pomelnicul pisericei dmsale, câ ă 

tot neamul nostru Şi l& această adeY
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plat şi alţi răzăşi cari mai gos sau iscălit şi noi pentru mai a: 
devărată credinţă niam pus şi degetele neştiind carte. 

let 1762 Ghenar 1. 
+ Eu Safta Răcleşoae fata lui 'Piron vornic, am dat danie, 

+ Eu Ioniţă săn Saftii Răcleşoae, ț Eu Maria fata Răcleşoae, 
+ Eu Aniţa fata Răcleşoae, Kirilă Poroschi monah răzăş, Stefan 
Caracaş şi eu martur, Şerban Gândul martur, Negoiţă Flondor 
răzăş, Eu Savin Poroski martur, Ion postelmc. 

(Acta A. C. Cuza. Surete ms. XX, 191). 

CCLIII. 7787 Maiu 1, Datorii ce săntu să să plătească 
din mijloc care sau dat asupra dmsali fratelui nostru Arghiri cu atastă aşăzare ce sau arătat mai os. 

Lei_ Bani. unde iaste datorii să să plătească. 
1000 — să să plătească surorii noastre Catrinii cau rămas de 

la părintele nostru. 
1897 21 au rămas să să plătească la badea Vasălache cu o somă de bani cau rămas datorii iarăşi de la răposatu 

i cu banii cau dat la trebuinţăle casăi noastre, după 
cum arată anume un izvod iscălit ce lau dat în mâna 
fratelui nostru Arghire. 

0090 (sic) cau rămas să să de hacu preoţilor i dascalilor. "298721 fac, adică doi mii noa sute opt zăci şi şapte lei i 
doazăci şi unul bani, 
ce sau dat împotriva cestii datorii să, să plătiască 500 — ce iaste datorie de la răposatul Iordachi 'Ţureanu ot 
Vaslui. 

178 — tij de la răposatu la Lupu Gorjan mazăl ot Tecuci. 245 — ce sânt; la ţiganii lingurari 
140 — ce sănt la Vasăle Terle 
142 — la oamenii din Glodeni 
050 — la diaconul Toader din Soholeţ 
014 — la Vasăle Poiană, 

1269 — fac. 
Altele ce sau scos âin mijloc şi sau dat cu prețu asupra fratelui nostru Arghire ca să răspunză dato- rnicilor. 

100 — un rădvan 
145 — o leftică, 
032 — 9 cămară 
028 — un car mocănese 
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i. Bani 
070 — doi telegari 

030 — doi boi mari 

0083 — o vacă mânzatâ 

110 — doi armăsari mari 

027 — trei bivoli mânzaţi 

006 — doi berbeci mari 

003 — dog capre mari 

004 — doi ţapi mari 

000 60 un ţap edu 

002 — doi ţapi mari 

002 — doi cârlani 

001 —- o mioară 

020 — un cal tretin 

110 — un armâăsar turcesc 

008 -- trei părechi cuțite de argint cu lingurile lui 

070 -- un casornic mare de masă 

060 — un casornic de sin mic 

035 — un capot r0$ 

408 — locul casălor ot Eşi. 

764 90 iar peste tot fac doi mii cinci sute trei zăci şi cină 

lei, noă zăci bani. 

Doăzeci şi cinci lei sănt asupra fratelui nostru Arghire 

pentru o butcă cau luat şi fac de toate 2560 lei 90 bani şi mai 

trebuesc 427 lei ca să împlinească somă datorii la cari pani 

săntem noi datori câte patru frați săi plătim, care Ne vine pe 

parte câte o sută şăsă lei 90 bani. 
_ | 

Şi pentru şăsă sută nouăzăci şi doi lei, însă 500 lei ot Tor- 

dachi Ţurcan şi 178 ot Lupu Corjân şi 014 lei ot Vasăle Poiană, 

ce sănt arătaţi că sânt. daţi de răpousaii părintele _BoStru de 

nu să va putea scoate banii de fratele nostru Arghiri ca să pă 

tească datoriile fiind încărcată atunce să avem câte patru fraţi 

să răspundem ia plată. 
, E 

Arghiri Cuza, Neculai Cuza: Gheorghe Cuza, Ioan Cuza. 

Şi la acasta după cum şi la învoiala de împărţală ce au 

cut întamplândumă am iscălit: AE pe 

Fiind 6u faţă am iscălit, Evstratie ierei duhovnic 

Şi la aceasta mam tâmplat iarăşi fată _ 

Costandin Lupan sulger, Sandulachi post. 

(Acta A- C. Cuza. Surete ms- XXI, 187).
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CCLIV. 7793 Februar 14. Adecă eu preotul Nicolae din 
“satul Călugărenii ţinut Vasluiului feciorul lui Ioan Stegariul nepot 
„lui Gavril Moga care au ţinut pe Ioana fata Nastasiei nepoată 
de fată lui Costandin Tărăceanu!, datam adevărat şi încredinţat 
zapisul meu la precinstita mâna dumisale cuconului Arghire Cuza, 
“biv vel sărdariu, precum să să ştie că de a me bună voe de 
nime silit nici asuprit ce de a mea bună voe am dat şi am Gă- 
ruit dumisale cuconului Arghire un loc de crâtmă adecă din 
“talpa crâşmei în toate părțile de 12 stânjeni gd. iar dintracest 
„hotaru să nu să întinză mai mult, cari loc de crâșmă este pe 
apa Bârladului în hotarul moşiei Onceştii pe parte me ce să va 
alege de alţi răzăşi să fie dmlui.volnic. a face ori ce e fi voe şi 
eu. să fiu îndatorit u merge şi a arăta dumisale unde să fie ho- 
tărând şi eu sămnu ca să să ştie anume de unde şi pănă unde, 
dândui dumisale acest adevărat zapis scris cu mâna mea și 
pentru adevărata credință am iscălit. 

leat 1793 Fevr. 14. 
„ “erei Neculai adiverez. 

(Acta A. C. Cuza, Surete ms. XXI, 310), 

CCLYV (regeste). 7805 Mar! 79. Banul Arghire Cuza se jălu- 
ește domnului că mănăstirea Fâstacii facânduşi iaz de 2 ani de. 
zile mai în jos de moşia sa Călugărenii i-a înecat fânaţul şi va- - dul de moară al său. 

| Vodă rândueşte pe ispravnicii de Vaslui, în 1 lulie 1805, să 
„cerceteze pricina, să scoboare iezătura mai gos. Cercetarea asu- 
pra iazului min. Fâstâci se mai facuse şi în 26 Ianuar de ;rân- 

-duita isprăvnicie de Vaslui. i 
1806 Ghenar 25. Cartea logofeţiei celei mari: cătră spa tar Iordachi Ruset şi stolnicul Alexandru Hrisoverghi să meargă să cerceteze. pricina pentru Călugăreni între fraţii Ar- ghire Cuza ban şi Gh. Cuza căminar, care pricină se trăgănează 

„de mai mulţi ani şi fiecare parte are carte de la isprâvnicia 
Vasluiului că are dreptate. Cercetarea se va face de sărg, cava- 
deoa dela 25 Februarie 1806 să se poată judeca afacerea în divan. 

CCLVI. 7870 -Jume 74. De la divanul Cnejiei Moldovii că- “tră cinstit dmlui banu Arghire Cuza, 
Ştiut îmi iaste că după erotocrisie ce era căutat asupră “nemulțumirii fratelui dumitale, căminar Ghiorghie Cuza cu îm- părţala ce au fost urmat între dumv. sau dat sfârșit cu izbră- 
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uită hotărâre, ca dmlui căminar Gheorghie Cuza, să rămâe de 

veci stăpân pe toate părţile căte dmia leai avut în stăpânire 

din moşiile Câlugărenii cam pe gumătate den tot locui părin- 

țăscu cât laţi avut aice în FEşi, pentru care loc după ţidula di- 

vanului sau Insărcinat însuşi dmlor cinstiţii boeri ce iaţi avut 

aleşi de erotocriți ca să margă şi după cuprindere scrisorilor 

hotărândul să! şi înzumătăţeze şi dmta nici însuşi nai stă- 

ut aice, cum nici vechil nu ţai lăsat cu scrisorile, ce dar 

iată divanul îţi scrie cu hotărâre neaşteptăndu alt răspunsu 

de la amta de cât ori insuţi să vii sau cu vechil deplin răs- 

_panzătoriu să trimeţi îndată toate scrisorile locului ca să să ho- 

tărască, sau urmându deopotrivă insuţi te &udecă nici un răs- 

puusu nuţi mai rămâne ca să poţi clăti hotărăre erotocrisiei; şi. 

dacă dmlui căminarul va fi silit a mai jălui pentru această bini 

să știi că divannul va răportui curgere pricinii cătră exelenţia sa 

D.Senator după care au numai că tot locul cât au mai rămas ne dat | 

de cătră dmta se va face zapt în stăpânire dmsale căminarului, . 

dar şi Câlugărenii de nu le vei da, ţi să va care cu eczecuţie 

supărâtoare pentru dmta. 1810 Iunie 14. 

Teodor Balş vel logofăt, Paladi vornic, Alexandru Ianculeu 

vornic, Teodor Râşcan vornic. , 

«atastă copie este asemenea şi în tocmai de pe cea ade: 

sărată carte a divanului care a rămas la mine pentru ca să 0 

dau dmsale banului Arghire. Scântee sulger. 

CCLVII. 1814 Oct. 6. Lscălita mai &os Zinovie fiică a boeru- 

lui din Moldova dmlui Gheorghie Cuza biv vel spatar, Și a du- 

misule Ana Egorowna, adivecim prin scrisoare aceasta impreunii 

cu soţul mieu colejschii sicritar Iacov Colbasin ca să să, ştie că 

având eu la Moldova avere de clironomie de pe maicăme, moşii, 

vii, ţigani, vite şi în bani, ramasă în purtarea de grijă a părin 

telui meu boeriul Cuza, din vreme ce maicăme au rămas, luat: 

344) în Rusia. Pentru care avere ce să cuvine lui după osul, 

rile pravililor fiind acum vreme să O iau în deplină stâpă 

ca una ce sânt întru întregime vrastei şi căsătorită şi neputând 

ici ici ândusă în- 

merge de aice la Moldova nici eu pici sotul că i pe 

Sărcinat cu trebuinţele slujbei, am rugat pe ice, poa etare a- 

ueaei Ana Egorovna, de au Mersu în Moldova sp 
i: â Astrarea 

-cestei averi, pentru care niau înştiinţat că 5ă ară E p Sire 

tatălui mieu dmiui boeriu Cuza, însă sau Ce 
sli a împuterni- 

Moldovei ae la maica noastră vechilime cum e entru iei 

<ită de la noi ca să ia acea avere pe sama dm;
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Pentru care facem știut prin această scrisoare că am f 
cut pe maica noastră deplină vechilă şi este volnică cu deplin 
putere şi slobozănie a lua cele arătate cum să va găsi de a: 

„Yiinţă, şi să va hotărâ, în ocârmuire Moldovei, ca să o de dlui 
spatar Cuza părintele meu, şi luând maica noastră acea avers 
precum ne va hotârâ are de la noi deplină voe şi putere so 
schimbe sau să o vânză în bani, cum va socoti spre mai bu 
folosul nostru, dându contracturi de schimburi sau de vânzare 
cu iscălitura dmsale cu însuşi a noastră, lucrând şi făcând dmnedi 
pentru această avere ca cum am fi însuși noi în ființa noastr 
de faţă la Moldova, şi oricum va socoti dmneei maica noastră șia 
face şi ori cum să va, găsi cu cuviinţă şi să va hotărâ înc 

„ cârmultea Moldovei a să da sfârşit pentru averea aceasta să 1% 
mânem şi noi desăvârşit priimiţi, şi mulţămiți fără a mai pi 
cinui noi ceva cât de puţin nici întrun chip sub nici un fel & 
cuvânt, nici asupra ocârmuirii Moldovei, cum că ar fi făcut nod 
Vreo strâmbătate, nici asupra părintelui mieu “dumnealui spal. 
Cuza cum că ar fi oprit ceva din dreptul nostru ce au fostu 8 
maicii noastre, cum nici asupra, celor ce vor lua de la maică 
noastră, moșii, vii, ţigani, sau altă ceva, dintru ace avere a noa- 
stră să nu avem a mișca cât de puţină pretenţie nici întrun 
chip sub nici un cuvânt, cum va socoti maica noastră să o facă 
ca o deplină vechilă să fie bine făcut și de noi în veci fărănid 
o strămutare, şi pentru ca să aibă scrisoare aceasta toată crt: 
dinţa şi deplină putere în tot locul unde se va arăta sau stă 
lit de noi şi sau întărit şi de cătră cinstita giudecătorie de alt 

1814 Oct. 6. 

  
Ana Savina Tiunomarea. 
în rusește stă iscălit Iacov Colbasin colejskii secretari zen 

ego Iacovici Colbasan, Vichilimeaoa e srisă în ruseeşte și române 
şte, şi e înregistrată în cancelaria statului la No. 546. E vizată 
la Dubăsari 7 Oct., 1814 de loan Cananău comisar. 

Copia e scoasă din consulatul rosienesc sub No. 770 şi îs călitâ la 2 Noem. 1814 de A. Pini, şi pecete in ceară roșie & consulatului; copia e încredințată şi de departamentul pricinilot 
străine la 1815 Febr. 1. Man. Cuza vel vornic, A. Pini. 

In dos nota: Copie de pe vechilimeaoa cea adevărată de l2 
. Zenovia Culbasini fata, Ancuţii ot Dubăsari încredințată de că tră consulat rosiene şi de cătră departamentul pricinilor străine la let 1615 Febr. 15,
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COLVIII. 18/7'Ghenar 17 (regeste). Arghire Cuza spatar cere 

o nouă carte gospod in pricina părților din "podereşti, cumpărate 

de la Maria fata lui Ilie Patraşco încă din 1802 April 17 şi a- 

cum le ceruse să le răscumpere, oprindui fanul. Logofeţia cea 

mare (Balş ve! log.) pune termen de judecată la sf. Teodor să 

vie la divan. amenințând că de nu va veni la termen «vă fi a- 

dusă cu zapciu şi va plăti și ciobote». 

(A. C. Cuza, Surete ms. XXI, 31). 

CCLIN. 7822 Woem 6. Vichliime. Fiinică moşia Costeştii 

din oblastia Basarabii, ţinut TIotinului după toate dreptăţile şi 

documenturile este a noastră a neamului Cuzăscu, care moşii să 

imparti in patru bătrâni. adică pe trei fraţi şi 0 sor, anume ră- 

posatul fratele nostru cel mai mari căminar Neculai Cuza, din- 

tru cari sânt clironomi fii săi şi nepotii noştri, dmlui spatar Ar- 

ghiri Cuza, dmlui vornic Gheorghe Cuza, şi răposata, sulgereasaă 

Catrina Cuza a cării era şi sânt fi clironomi; această moşie 

din vreme comitetului Moldaviei ne sau dat după dreptățile ce 

am avut intru a noastră prăvelnică stăpânire, precum în faptă 

sau arătat, prin urmare stăpânirii unuie din frati amlui spatar 

Arghire Cuza. carele fiind câ prin oareşi care viclenite chipuri 

şi sălnicii a dumisale medelnicerului Lupu RUSU ginerelui du- 

misale. inşălândusă ar fi slobozit 0 scrisoare de danie fiicei şi a- 

cestui ginere a dumisale fără ştire noastră și înpotrivă tuturor 

bunilor orândueli de nevoi şi sălă precum PI€ Jargu Însuși adi- 

verează prin osăbită relaţie ce face asnpra intâmplăriio, urmate. 

Drept aceea noi cu toți fraţii şi nepotii unindune şi Am fra- 

tele nostru spatar Arghiri întru Jegătură prin rugăminte nosiei 

deplin vechil pe dmlui ofiţăru! împărăteştii sale mână a oaie! 

Gheorghi Duca, carele descoperind dreptăţile noastre s E tară- 

a sa stăpânire moşia Costeştii întru deplinătate atu 
e 

lor şi cu tot vipitul de supt înşalătoarea stăpânire A tă Cuza 

delniceriul Lupu Rusu, în care iscălesc şi eu Spătar. Si cană 

adăugând a adiveri că a&astă scrisoare de vec fiin e Ri N 

voinţă a me după toate areptătile Şi cuprindere e sau mai 

că după dânsu ori ce scrisori a mele sau sai aa cină si, nu 

pre urmă să Vor arăta împotri vitoare întaceastă PI” ternicindul 

să ţie în samă nici la O judecătorie. Penbu care DE se ei 

pe dmiui Duca şi pentra parte prin 400 voşiei Costeştii 

stra vichilime în care să cuprinde tot trupul MOȘ Su 

19
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spre mai bună credinţă şi statornicie am rugat şi pre cinstitul 
departament a pricinilor străine, din Moldova de au adiverit, 

1823 Noemvr. 6. 
Arghire Cuza spatar, Gheorghe Cuza vornic, Ioan Cuza spatar, Arhimandrit Varlam, Grigore Cuza comis. 

(A. C. Cuza Surete ms. XA, 303). 

CCLX. 7825 Ghenar 178 (regeste). Fraţii Cuzăşti: Gheorghe Cuza vornic, Gligore Cuza comis Şi vichil din partea celorlalţ; fraţi, şi spatar Dumitrache Bondre se jăâluese domnului să ga: dece pricina ce au cu fratele lor Arghire Cuza postelnic pentru 2 moşii din raiaoa Hotinului, Costeştii şi Voloşcovul, care luate pe sama casei Cuzăştilor le au stăpânit în pace frăţeşte pănă la protezmia, din; urmă, când post. Arghire Cuza vinde Volos: covul d veci, priiminduşi fiecare frate partea, sa ; iar Costeştii au vândut”o. singur Arghire Cuza fară ştirea fraţilor; apoi a stricat vânzarea şi 4 dat?o cu anul câte 200 galbeni olandeji timp de 12 ani, iar în anul 1824 au dat'o zestre unei fiice mă- ritate cu un supus rosienesc ce a luat moşia în stăpânire. Iar Alex. Hrisoverghi Spatar vichilul lui Arghire Cuza poat. vânzând şi pol sat din Căzăşcani cu alte părţi ale sale a fost indato- rat de post. Arghire a-i da numai lui 26000 lei în acareturi din Iaşi, vii şi ţigani. Din aceste 2 moşii Costeştii şi Căzăşcanii ei. cer partea lor frăţască. 

(A. C. Cuza, Surete ms. XXI, 301). 

CCLXI. 7525 Mar! 70. (regeste). Fraţii Cuzaşti, Arghire Cuza, post., Gheorghe Cuza vornic, loan Cuza spatar, Grigore Cuza comis se jăluesc domnului pentru dreptul cel au asu- pra moşiei Rucşinul de la Hotin, care încă de la 1771 Dec. 5 s'a cercetat; de comitetul rânduit în vremea stăpânirei oştilor rusești, şi sa stăpânit de casa Cuzăştilor pe scrisori de stăpâ- nire, cercetate şi de log. Lupul Balş, tatăl boerilor Balșeşti, şi de răposat. med. Iordachi, ce se afla atunce în slujba logofetiei al doilea a divanului pământesc; iar în vremea ocupaţiei. oş- tilor ruseşti «acestor de pe urmă», prezidentul comitetului rân- duit spre cercetarea moșiilor de la, Hotin, : răposat vornic TI. Balş fără cuvânt, de dreptate au luat pentru sine Rucsinul şi lau împărţit la copii săi şi s'a venit în partea, răposatului vist. Iordache Balș. Epitropul casei vist. Io-dachi Bals Spatarul P. Cazimir foloseşte venitul Rucșinului în a face mile şi pomene  
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find lăsate pentru partea sufletului răposatului vist. Iordachi Balş. 

Boerii Cuzeşti cer pentru sine moşia Rucşinul, să se facă, 

de divan o anafora «fiind că slâbăciunea stării noastre cătră pu- 

terea răposaţilor boeri Bălşeşti din vremea aceia, au fost pricina 

de nu neam putut afla atunce îndestulare dreptății». 

AL doile logoiât Aslan îndreaptă cererea cătră logofătul cel 

mare să se facă anafora. | 
(A. C. Cuza, Surete ms. XXI, 300). 

CCLXII. 1825 Aug. 20. (cegeste). Jaloba a mai multor ţă- 

rani din Trohani, judeţul Tutova (Cozma popăseul poleovnic, Chi- 

riiac Popascul polcovnic, loan Popa mazil, Toader Andoni şi 

Stefan Vintila) că post. Arghire Cuza cumpărând 100 stânjrr 

pământ de 2 ani de zile de ia Toader şi Ioniţă Andoni, le-au 

oprit vite şi alte lucruri, cerând 800 lei venit pe 2 ani a celor 

100 stânjeni de pământ. L.ogofeţia cea mare (V. Roset vel logo” . 

fat) scrie isprăvniciei «le Tutova să se dea oamenilor vitele jua- 

poi, iar postelnicul Arghire Cuza să vină de sf, Dumitru la di 

A 
: 

. 

în SA se gudece. 
(A. C. Cuza, Surete ms. XXL 31). 

CCLXUI. 7829 Juli 17. Vorniciă obştiei No. 75; Cătră cinstit 

divan gudecătoresc a Cnejiei Moldaviei. 
20 Mart 16 

In cuprinderea rezoluţiei 
n din A 

- și a adresului din 23 acsiaş lun 

cesta avere de clironomie rimasă Şi 

trații boeri Cuzâști. 

a supt No. 196 spre a se cer 

a să face împărţaă între 

In căt pentru veni 
le pe pol sat Cs 

de la țivutul Hotinului, fiind că dovadă vamurită pu Â o 0 

pra cheltuelitor, de cât numai asupra venitului e e atit 

dovada că sau vândut an cu an câte 1000 li A nic AN 

venitui să rămâe în potriva cheltuelilor ce Sa o CD aauită 

„punde dmlor boeri pretindători, după 0 a Ptiro de 

dovadă a pricinilor ce lau silit pe raposat P In isite pe păr” 

a întra în gudecată şi pentru a cui folus stat de au 

țile fieştecăruia pr
ecum să cuvine, pe VIe 

QC ji t împresurare 

d 
; j osteştii de sup € ) 

ezbătut răposat postelnic ArgbIr e ei râmă ca împărţi 

şi tăzâceanii de supt stăpânire S 
m vandut pl 

fraţii Cuzaşti, numai Pe banii ce sa doi Sao Volos: 

O. . 

x n 

O 

Sat Costeştii şi pol sat Căzăcca PT inainte ca 1a aul 

1815 și Grumerir, pă soc -acălită de boeri Cuzăşti şi 

enar 22, du 

turile şi cheltueli
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răposat vornic Hrisoverghi ((fiind atunci vornic al obştiei) însă 

10000 lei pol sat Costeştii, care este de împărtală intre 

boerii Cuzăşti, clironomii Ini Miron Cuzea, bez 10000 lel pe pol 

sat Costeştii ce au avuto răposatul Arghire danie de la unchiul 

dmsale răposat. Vasile Cuza după scrisoare din 1802: Apr. 2 

precum sau văzut trecută în perilipsis a scrisorilor adiverit de 

ocărmuire Basarabiei la anul 1827 August 24. 

10000 lei dobânda acestor bani de când sau vândut Ene- 

ştilor la 18183 după încredințarea ce dă Dimitrache Eae din 1829; 

luni 20, că adică în vreme prothezmiei au fost cumpărat de la 

post. Arghiri sat întreg Costeştii şi pol sat Grumezănii priimind 
răposat post. Arghire şi din bani, iar pe urmă liau luat moșie 
din mână şi au dato zăstre fiicii sale; fac peste tot. 

20000 (adică' două zăci mii), lei care împărțindusă pe trei fi- 
ciori a'log. Miron Cuze adică spatar Ioan Cuza tatăl boerilor Cu- 
zăşti de acmu, Safta ce au ţinuto Lupu Crupenski, din care: 
să trag boerii Crupenskeşti. răposat vornic Iordachi Crupenski 
şi vornic Costandin Crupeuski, Marie ce au ţinuto Moisei 
Cucoranul din care să trag boerii Lambrineşti, li să vine de frate 
câte 6666 lei 26 parale. Aceşti 6666 lei 26 parale impărțindusă 
pe 4 ficiori a spatarulul Ioan Cuza nepoţii lui Miron Cuza logo- 
fătul li să vine e parte câte 1666 lei 26 parale ;—însă 

1666 lei 26 parte lui Arghire Cuza 
1666 « 26 vornie Gheorghe Cuza 
1666 « 26 clironomii lui Neculai Cuza 

adică Vlădica Varlaam i fraţii săi 
16665 « 26 clironomii Ssulgerului Alexandru Luca 
6666 « 24 
50000 pol sat Câzăscanii, însă 
30000 preţul caselor âin Eși i-a cră&mei cu 2 dugheni ce 

Sănt alăture cu locul casălor i 6 pogoane vie de la Copou şia 
unii măsuri de apă, a unui țigan cu ţiganea lui ce liau primit 

” în schimb de la răposat.spatar Alexandru Hrisoverghi pentru 
pol sat Căzaăcanii, precum adiverează zapisul schimbului din 822 Oct. 20 ce au avut post. Arghire i fraţii săi de baştină de la părintele dmlorsale spatar loan Cuza danie de la, Serafim Sălion; 
monahu după scrisoare din 1774 Mai 31, şi precum sau vândut 
prin mezat de dmlui aga Lordachi Cuza, osăbit de ţiganii ce să 
insărniază mai sus, pentru care nu este ştiinţă de iau vândut, 
dmsale aga Cuza, sau nu Şi cu ce preţ, precum să adiverează a-      
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nsuşi răspunsul dmsale vist. Manolache Conache 

dtoarii luni Juli 

Piobarida acestor bani de la 522 Oct. 20 când :sau 

bul pâna la $29 Iuni 20 

Ylei care imparțindusă pe 4 fraţi a spatarului loan 

ie câte 12:00 lei, însă 

râposat. post. Arghire Cuza, 

Umsale vornic Gheorghe Cuza 

clironomilor lui Necula: Cuza din care să trage Vla- 

E? dica Varlaam cu fraţii săi 

OO clironomii suig. Alexandru Luca. 

tă a vorniciei, vămâind .ne- 
)00 însă și cu acastă socotin 

za cât şi dmlui sărdar Di: 

ulREit atat dmlui aga lordachi Cu 

itrăehi loan vechilul boerilor Cuzeşti, amiui aga subt cuvânt 

<ă nă[isă ţin în s:mă cheltuelile urmate în câtă vreme sau 

zueăit părintele dmsale de au acos aceste mai de pe urmă nu- 

mitefitgşii din stapânire şi inpresurare străinilor, Şi că după 

toatăCăteate insfârşit. de ce să să treacă ÎD socotială şi do- 

dândă e suma capitalului. La aceasta să întimpină Că din în” 

saşi fusâmnările de socoteală infăţoşate cu însuşi slova Tăposa- 

talui Dărintele dmsale a venitului şi a cheltuelilor urmate în a- 

stg, udecăţi, să prepune că înadins au alcătuit răposatul asă- 

men6 Sjăoteli u cheltuelilor covârşitoare peste venit ȘI peste capitele 

moșiilor cu care sau vândut, în cat vazand ceialanţi părtaşi ai 

săi toeri Cuzăşti, ca să tragă din fo!osul cel adevărat a ple- 

tenţiilor sale. 
j 

“ar dmilui sărdarul sau arătat nemu'ţemit pentru, e 

ooata'parţi a boerilor Crupenskeşti i Lambrino? curgător! in Sal 

şi din Marie, precum sau arătat mai sus după spită a Mart 

că în“carte de gudesată a boerilor, compromesari din ori 

(5, dimica nu se pomeneşte de aceste părţi a numiţilor și noni 

a Sati şi a Mariei, ce numai de frații Cuzăşti. şi că up 

<ein) păzit ia asâmene pricini numitele fiice 

ca niște eşite cu zăstre lor mii inainte nu sar CA e  in- 

de izdavă impărtaşire din aceste moşii. Insă la aceasi rare 

timpină dummlui sărdar că în cât pentru cuprindere de la Fotin - 

ndecății de la 814 Mart 15 supt cuvânt că mos CO pară 

ataţ acele scoase cât şi acele ce să Vor scoate, Suta i Mar 

tre, fraţii Cuzaști. sa ințălege că şi curgăte. asămene averi 

zia av: tot aceiaşi dreptate a S+ împărtăşi CI 

3 
Erie A 

7 cădea & întră în 

  

    

  

a, lui - Miron Cuza, --



ca şi amlor boerii Cuzăşti de acmu 614 76: Gratoy Tod: spsapnaouu 
arătat la condica politicească ş 716 pentru averile de la Miron Cuza 

şi nu incape nici de cum cuvântul că ar fii eşit cu zăstrea lor 

mai înainte dacă nara nic: o dovadă la mână, că sar fi dispăgu- 

bit numitele la înzăstrarea lor cu alte averi împotriva acestor: 

de acum ce sânt de împărţală, dar nici poate fi: o asămine do- 

vadă, când este ştiut că pre acele ivremi nişte  asămine averi: 
nici cum nu să socotea că vro dată vur fi de împărţală iar mai 
ales că la scrisoare de împărţală ce fac dmlor boerii Cuzeşti la 
815 Ghenar satului Voloşco şi Grumăzenii, să zice anume şi 
pentru clironomii din Safta şi Maria. avi nu rămâne îndoială 
că însuşi dmlor boerii Cuzăşti cunosc dreptate impărtășirii şi 
curgătorilor din Safta şi Maria. şi dar împotrivire dmsale sardariu- 
lui urmează a fi fără cuvânt. Asămene şi pentru că nu sau pus: 
în socotială acum venitul Costuştilor iarăşi să; arată nemulţămit. 
pentru care a dmsale sărdarului cuvinte mai pre largu să va 
pliroforisi cinstitul divan din înscris protestul său; cătră aciastă 
vornicie. A 

Intru acest chip făcândusă lămurire acestor socotele pe câte 
hârtii sau văzut din parte amânduror părţilor, şi pe cât mai a: 
les au îngăduit dmlui aga Cuza a să vede de cătră. vornicie, să: 
face ştiut cinstitului divan spre a să da hotărâre şi:a să po: 
rouci dumisale agăi Iordachi Cuza de a veni numai de câr întru: 
înfăţişare ca unul ce au lipsit din E; fără ştire şi poronca di 
vanului. Paladi vornic. 

Insemnări : 18 bucăii hârtie 829 Iuli 17. No. 19: 
829 Avs. 9. să se facă carte divanului catră dmlui aga 

Cuza, în pricină că numai de cât să vie la divan, că prelungind' 
se va aduce cu zapciu. No. 401. 

sau făcut lucrare. 
830 Mart 26. Fiind că dmlui aga lordachi Cuza viind pricinu- 

ește a să înfăţişa în divan făcând cerere a să depărta vechilul 
boerilor Cuzăşti ce lipseşte, de care neavând cuvâut ispravnicul 
de aprozi viind în 28 a acestei luni îl va aduce în gudecată cu: 
toate dovezile. | | 

Mart 28. Sau înfăţoşat în giudecată, şi întrând in pătrun- 
zătoare cercetare am găsit impărţala vorniciei bună și următoare: 
dreptăţii. ” 

(A. C. Cuza, Surete: ms.. XXI,. 994).. 
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CCLĂIV. 1785 Aug. 10. 

Prea înălțate Doamne 

Jaluescu marii tale de mare supărare şi bazocură (sic) ce trag 

eu şi neamurile mele despre dmlui postelnicul Gheorghe Cuza 

că nu ne lasă să ne odihnimu pe drepte părţile noastre de mo- 

șii şi pe la casele noastre umblând cu feluri de feluri de chipuri 

să ne izgonească de pe moșia părinţască că în doaă rânduri au 

trimes să mă râdice de la casa me să mă închidă şi să mă bată zăcând 

că ma bate la tălpi pănă mi-a pica unghiele până şi un câne tur- 

bat miau trimis de lau aruncat în temnicul meu unde avem 

toată hrana mea şi fimeia miau interito de unde duce vitele ia 

văcar şi pe un cumnat al men lau prinsu şi lau bătut pân la 

incarte fără picu de vină, numai pentru pizma ce 0 are asupra 

noastră ca să ne izgonea(scă) de pe moşiile strămoşeşti ce 

avem şi acum se laudă că au bătut pe cumnatul meu şi 

mai cumplit nea bate pe toţi ; Milostive Doamne cu lacrimi mă 

rog măriei tale ca să avem direptate că de nu a fi mila măriei 

tale asupra noastră ca să avem dreptate cau rămas lucrul să 

ne lăsăm casăle şi moşiile cu tot ce avem pe dănsele şi să Tă- 

mâe dumnealui să le stăpânească, mai mult nu putem să trăim 

de dânsul fiindcă dumnealui câtă parte are este tot cu apucă- 

tură şi o stăpâneşte fără nici o dreptate şi de la o vreme. iar 

noi sintem baştină şi părţile noastre de moşie. le tragem de pe 

moşii şi strămoşii noştri; — milostive Doamne că după dreptate ce 

om avea să ne hotărască judecata înainte măriei tale. că de a 

fi să eşim noi din baştină.apoi săi dăm banii ce au dat, 2» i 

cele părţi de moşii ce le are cu apucături ȘI înșelăciu? bu 

nu fim lipsiţ şi înstrăinaţi de moşiile strămoşeşti şi să ne P 

tem și noi odihni şi mare pomană a fi măriei tale, 

ț l | | i, 

CCLXV. Fără veleat (după 1784). 

Prea înălțate Doamne, 
i ănă 

Cu lacrimi jăluesc măriei tale, pentru batae cubi 
na 

la moarte, ce mau bătut dumnealui Gheorghe a pe 

de vină ci numai pentru pizmă, Că având eu m o eeabatăţi, 

decată cu dumnealui lă divan, pentru moşie $ ale stirei i 

ce miau facut şi acum fiind eu vichil pe 0 Moș
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i... ce am avut asupra mea şi pentru osteneala msa să nu 

plătesc egumenului dajdie de visterie, boerii Cuzăşti neavând 

păstor la herghelie, şi intrând herghelia pe moşia mănăstirii în 

fânaţ, eu mam dus să 0 scot, şi tâmplânduse a veni postelnicul 

Gheorghe Cuza cu giupăneasa dumisale din gios de unde sa 

măsurat, cum mau văzut, au trimes slugile de mau luat, şi du 

cândumă la 'dumnealui au zis că de mult doreşte săi cal în 

mână, şi au poronsit slugilor să mă bată şi neplăcândui cun 

mă bătea slugile, au sărit dumnealui gios din rădvan, şi zicând 

eu *ă nu mă omoare făr de gindecată... are stăpâni.....: 

dumnealui va fi şi ispravaic şi domn şi ţinândumă slugile lui 

gios în drum ma bătut cu mânele dumisale cu biciul Ia cur, 0 

dihnindusă în şăsă, rânduri de miau spart trupul şi au trecu 

sângele peste tot prin izmeae, şi mia poroncit să lipsesc de â- 

- colo că mă omoară de tot şi de frică mium lăsat casa şi moșia 

şi miam luat femeia, şi copiii și am venit aici, cu lacrămi mă 

rog, mării tale de dreptate, că din bătaia aceasta om nu ma 

sunt, nici mai pot trăi pe moşia mea, de nu oi afla dceptate de 

la. măvia ta. Ia 

„rob mării tale, Neculai Bulucbaşa ot Vasluiu. | 
(Surete ms. I, 15). 

__COLXVI. (regeste). 7263 Febr. 28. Io Matei Ghica Voevod 
scrie domnia mea la... Dumitrachi Hagi şi Ioniţă Cuze bi vel 

pitar, să judece pricina pentru Bărzeşti și Liudeşti. între X. 

Tiron vornic de poartă şi V. Barzescul căpitan. | 

| (Surete ms. I. 127): 

„1825 April 29. loan Cuza spatar, ispravnie de ţinutul Fă 

ciului, împreună cu A. Roset agâ. 
(Surete ms. 1, 10!). 

236 1520 Mai 13, Un suret de zapise (7185 (1677) Fehr 2, 
36 (1728) Iulie şi 7264 (1756) April) a lui Abaza Bulubăf In 

procesul pentru Borăşti i , A , 

şti intre po cumpănă $i 

post. Arghire Cuza. poroşnicul Iordachi p 

a | (Snrete ms. 1 312 

Lindeșii ot Vei Jon Frimu polcovnic şi răzăşii de Barza 
spatar pentru î cai se jăluesc domnului contra lui C- Vârnă 
tul Vacciul ne lcare de hotară «în moşia Bărzeştii de da ţin 

Varna. vă a în care avem şi noi părţi, are date şi Gmlui 
părţi de pe socrul dmsale dmiui vornic Gh. Cu: 

(Surete ms. |, 108).
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1838 Mai 18. Proces pentru Borăști între Iordachi Cuza 

şi răzăşi; arbitri în proces aleşi Cost. Conache log. şi P. Ro- 

set vornic. (Surete ms. 1, 432). 

1840 Dec. 1. „adică noi... dăm adevărat .,. zapisul 

nostru la mâna dmsale Gheorghe zet Grecul... că iam vândut 

dmsale o vie ce o avem făcută de mănile noastre din pădure - 

pe parte de mosie a dmsale răposatuiui Mihăilă Cuza ot Şofră-. 

nești câte 86 parale tufa de vie... în număr de 400 tufe... 

(Surete ms. ŢII, 417). 

CCLNVII. 7777 Noe. 7. Adică eu Preutul Goian ficior preu- 

tului Neculai celui bătrân Je l& Scânteia datam adevărata seri: 

soarea mea la mâna dmsale Ioniţă Cuza b. vel paharnic precum 

să să ştie că pentru mult ajutor şi facere de bine ceam avut 

de la, dmlui căzând şi în greşala arhiereului şi iarăşi prin. mij- 

locire amsale mam mântuit şi pentru aceste şi alte multe fa- 

ceri de bine ce am cunoscut de la dmlui eu sângur. şi iam dă-. 

ruit dmsale danie toate părțile mele de moşie ce am în satul 

“Tatomireşti de sus ce sunt la tinut Vasluiului... însă a 4-a parte 

de la Manolachi Hordilă ce au dato danie tatămeu cu :zapise. 

aşijdere şi parte lui Enachi călugărul giberele Costului, nepotul. 

Stefului văr primare cu Gore ficiorul Pitici nepotul Popinţoaei. 

aşijdere şi parte vărului său Gorie nepot Popinţoae care parte 

au avuto Enache dată danie de la vărumieu Gorie. 

1774 Noem. 1. 

(Acad. Rom. CvV—219). 

CCLNVIII. 7771 Dec. 5. Moşii ce are la tinut Hotinului 

Amlui pah. Loniţă Cuza cu neamurile dmsale care moşii să trag 

-de pe strămoşii dsale Toderaşco Jora, vel sulger” după cum arată 

mai $os: 
| 

sat întreg Căpotenii . 

« «  Zalina 

pol sat Buticiul 

« « Rujavintii 

a patra parte sat Băzdăgeni. O parte tij de Băzdăgeni. 

sat întreg Voloşcovul 

ce € Cazăşcanii 

pol sat Mandăcăuti 

« « Grumăzeni 

pol sat Carsteşti  
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pol sat Doljocul 

pol sat Conceşti 
o parte din Vărtecăuţi 

a treia parte din Lucăceni 

sat, întreg Costeşti 
pol sat Bărleleşti 
sat întreg Rucşinii 

pol sat Soloneţul 

pol sat Tribăcăuţii 

a treia parte de pol sat din Şișcăuţi 
după impârţila din 7229 Febr. 15. (1721), iar cea de pe 

urmă din 7253 Maiu 29 (1745). 

Lupul Balş log. .o verifică în luli 12, 1771. 
(Acad. Rom. CV—219). 

CCLXIX 7777 Dec. Moşiile ce sănt pah. Ioniţă Cuza ce le 
cere dmlui la stăpânire şi sănt vândute de la cănţălărie orân: 

- zile şi mori cum şi cu ce preţ arată mai gos. anume | 
— Satul întreg Rujavinţu cu o moar suu vândut jidovului 

orândarului de acolo dreptu 130 ruble. 
— Satul întreg Voloscovul însă şi cu Ojovul tij jidov orân- 

dar. arept 45 ruble. 
— Costeştii, Doljocul şi Birceşti sat întreg jidovului de pe 

acolo 90 ruble. 
— Vartăcăuţii şi Vornoviţă, lui Andrei Caraoman arnăut 

drept 60 ruble. | 
— Sat intreg Rucşinul, Prihorodoe şi Nadăbăuţii era vân: 

dut jidoviilor din Nădăbăuti di lu canţilerie. drept. 150 ruble. 

Sat întreg Pribicăuţii era vândut cu sătuceanul Rucşinul 
din canţilerie drept 80 ruble. i 

(Acad. Rom. CV—221). 

CCLXX. Fără veleal (cătră (1771). 
Cu multă plecăciune sărut măna dumitale arhon. pabh. 

După poronea dumitale iată am făcut însămnările ce au 

trebuit şi le trimesăi dumitale. dumn. comandantui se inchină. 

Amtale de sănătate şi incredințază inimă bună, „și prietenească 

cătră dmta, pe dmlui ofiţărul sau trimis ca să umble împreună 

cu âmta pe la moşii, tocmală au dat voe să faci dmta cu cine: 

sa întâmpla numai pentru orânzi în afară de alte venituri pen- 
tru cfertul viitor măcar că au făgăduit să rămâe al dmtale, dar” 
la datul biletului să alege pentru Haţkal ot Măndăcăuţi, atâta. 
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ramâne ca sl soroceşti dmta mergând cu sănătate la Eşi. cu: 

toată priința me ag zăce să mai vii amta ia lotin cu ofițerul 

pentru luare biletuloi duph primblare pe la moșii iar mie sămi: 

ajute Dzeu a implini pururi în toată viața me năstavul cel cu- 

rat după slujba dumitale după cum mam fâgnduit. 

Și sânt al dmtale preă plecată driuptă slugă 
Andrei pitar 

„Acad. Rom. CV—221). 

CCUNXI. 17772 luni 9  Moşiile ot. ţinutul Hotinului ce sau 

dat la stăpânire dmlor boerilor de Moldova, cu mărturie a] âmsale 

boerilor divanului al Cnejiei Moldaviei cari aceleşi moşii le trage: 

la stăpânire şi dmlui pah. Ioniţă Cuza iarăşi cu mărturie diva- 

nului după cum mai Os se arată. 1772 luni 9. 

— Satul întreg Coşzovul care acum se numeşte Voloşcovul: 

sau dat la stăpânire dmsale vel vist. Ioniţă Canta. 

__ Satul intreg Burlăneştii sau dat la stăpânire dmsale vel 

log. Lupul Balş. 
| 

— Moşia Zilina sat întreg. sau dat la stăpânire mazilului” 

Alex Davidel, care moșie este părăsită de Jăcuinţa locnitorilor.. 

— Sat intreg Peribicăutii la stăpânire căpit- Mihalachi Talpă.. 

— Satul întreg Rucşicul cari il trage la stăpânire şi dmlui 

pah. lonița Cuza acest sat pâră acum nu este scos din canţile-- 

rie, fără numai vatavul dmsale spat. Iordachi Canta cu numele 

de Soleşti lanuvca ce arată că este întro scrisoare că să afla 

între hotarul Hotinului Şi 2 Nădăbăutilor au dal. în vâuzare cu 

orândă si cu tot vipitul, unui neguţitor ot Hotin anume Mihai 

Popovici. şi au luat şi bani după tocmală 60 de ruble întrun ax 

din luna lui kevr- | 
| 

Din poroncă canţileriei am dat această scrisoare de măr: 

turie după cercetare sam adeverit $i pentru credinţă mam $ 

iscațit. 
, , 

A L perevodcesc (traducătur) ot coumandaţască al Hotinului 

Canţilerie Anârei Râşcâvici. 
(Acad. Rom. 923, 

CCLXXII. (regeste) 1774 Maiu 31. Serafim “ilion monah văr 

primare cu tatăl lui Lon Cuza. după ce a dăruit, moşiile din ţară 

schitului de l& Boteşti făcut de Ilinca păh. fiica lui Radu Ra- 

ita vel 10£- căruia i-a dat şi toate scrisorile tuturor moşiilor 

ot otului său de var Ioniţă Cuza anume de la Hotin cu 

a eneltuit s00 lei de lă dezbătut 7 săptămâni.
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„încă mai înainte sau fost dat dmsale cu diiată toate mo 
şlile mele de li Hotin, încă mai înainte până a nu veni Mosca: 

li, de pe când stăpânia 'Purcii hotarul şi pe urma vrând Dzeu 

de au venit Moscalii şi au luat Hotinul de supt stăpânirea Tur: 

cului văzând că se dau alte moşii altor boeri fieştecare la stă- 
pânire stăpânului său, am îndemnat şi eu pe nepotul meu Ion 

ca să mă ia şi pe miue şi să mergem împreună la Hotin ca să dezha- 

tem aceste moşii şi să le ia supt stăpânirea dmsale ca drepte mu: 

şiile sale. şi aşu ducândune la Hotin şi luând şi un ofiţer de la 
comandantul ds Hotin am umblat 7 săptămâni căutând și dez- 

bătând moşiile pănă ce liam dezbătut toate. şi pănăa să dez 

"bate aceste moşii cu fâcutul orderilor de la mărie sa şi preinăl- 
ţatul feldmarşal şi cu altă cheituiulă în câtă vreme am umblat 

ja Hotin au cheltuit nepotureu Ion spatar 600 lei, şi mergând 
de iznoavă împreună cu ofiţerul la Hotin şi spinând ofiţerul 
comandantului precum că sau găsit toate moşiile care la cer eu 
şi iam dovedit că sunt a mele şi au zis comandantul ca săi a” 

răt scrisorile pe aceste moşii, şi sa le iau la stăpânire me“. 

Scrisorile erau la Ilinca ţinute ca ea o scoate mai repede. 
„de aceia lasă testament în anul 1774 Maiu 31 când il adiverese 

boerii C. Greceanu biv vel ban faţă, Bosie biv logofat faţă. 

(Acad. Rom. CV—531 ultimul). 

Ci LXXIII. 7784 Zuni 7. Adiverezcu atastă scrisoare a mea 
ia mâna dumisale cumnatului Neculai Cuzii biv vel pitar. precum 
să st ştie că am vândut dumisale moşiia Drăgoteştii de pe Lo: 
han in trei ani cu tocmală câte 7 lei pe anu, adică şepte.lei pe 

anu. şi să aibă dmlui acei bani am da pe tot anul. Deci dmnlui 
să stăpânească moșia cu tot venitul ei, după ponturile domneşti 

şi nime să naibă a sta înpotrivă şi pentru credinţă am iscălit. 
: pană Luni 1. 

„Şi miau dat dmlui şi patrusprezeci lei inainte. 

(Surete ms, XVII, 181). 

CCLXXIV. 7803 uni 6. Cu multă fiiască plecăciune mâ în- 
chin dumitale tată cuconule. 

Rugăm de a purure pentru sânătate dumn. săţi dăruiască 
milostivul Dumnezeu. szriindum tată cuconul pentru Zoiţica că 

să o dai la mărie sa Doamna, dar copila pricină nu pune cum 

că. nu merge dar acu căruţa nu au vrut să vie, dar mai pe 

urmă după ce vei veni-dman. şi cu altă orânduială au zis că va 

vi, 
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merge, şi iată că ţam times 0 cAmMeşi, un bărneţ, şi o pros- 

tire. că aş fi trimes căruţa şi mai de mult. dar au ai fost tată 

cuconule zăbava, pâr ce sau gătit câmeşa şiţi trimesăiu şi 300 

de pere, 4 ciricuri. 1 oliţa cu unt 10 pui, şi pentru noi tata 

cucontle vei şti dmtu că ne anam sănătoasă. acasta şi rămân & 

dumitale fica plecată. 
803 luni &. 

Tată cuconule țam trimes vaspunsul care au venit din g0s 

de la vieri. 
Mărioara. 

ln dos: 

8 pentru toate părțile de moşii părintești ce au mai scos 

fratele Arghir şi jocurile de casă: 2 ce sânt părintăşti aice în 

Eş după cum le arată dmlui fratele Gheorghe sărdarul să fiu şi 

eu împărtăşit ca un frate ce sant drepte dumisale cum şi din- 

traite, moşii ce să vă mai scoate de acum, şi tigani pinţăşti 

iar sămi de parte me. şi analogon cheltuelii ce a fi să i le dau 

da fi drept în frica lui Domnezeu, măcar că va arăta dumlui că, 

ar Ai făcut iuvoială cu mine. dar eu de nevoe find sălit am fă- 

cut invoială ca să nu mă mai giudec. cu dumlui. şi după învo- 

iala aceia, nau urmat nevrând sămi de din ţiganii cau mai scos 

părinţeşti di după învoială şi păr acum de lă Fastăci şi de aiure 

păr ce nu niam giudecat înainte răposatului Mitropolitului Iacov 

în 1782. 

Lei Paralo_ Cam luat din datoria răposatului ga să ştie. 

85 — De la Dănilă gudele de lingurari din let 1797 Sept. 

16 şi dobânda au luato fratemeu Arghire. 

30 -— tij aintralt zapis de la un Chirilă gudele de lingu- 

rari din let 1197 Oct. 21. 

15  — fac. 

adresa : Cinstit amiui tatăl cuconului cu multă. fiiască plecăciune. 

să se de. 
| 

CCLXXYV. Fără veleat. leo 
„NBOrdAA un am8 48978 8 

uenomSA$ ate LoApakH- aerp8 Mou waS pzaâtacă c3 Aa A08 MHH 

a dt cA cf A€ «NIAHHEAZ gopnnkSa5 AH ANpo34 

BAHTEPA Mt. AH ac ti A 

+8 ca pzcncas ati db AA'T8 HK 

Hacmaczta 53% 

CCLXXYI. 
1816 Sept. 7. Tovărăşie ce am legat intre noi 

precum mai 50s se arată : 

Lei _ 

5000 m oşia Bărboşii cu scutelnici şi CU toate cele ce să află 

pe dânsa venituri. 

, 

     Bio ECG 
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3200 trei zăci şi doi boi ai plugurilor (a 100 lei boul). 

200  plugurile şi carăle şi alte mărunţuşuri a plugurilor. 
: 2250 cinci zăci chile grău arnăut pentru sămânță. 

250 zece chile popuşoi pentru sămânță. 

700  şepte cai. 

_1400__una sută „patru zăci oi îndoindusă cărlanele. 

:13000 adică trei spre zece mii lei au cuprinsu toate aceste 

„cari au să să de în două răspunzând fieştecare parte sa, şi alt 

;să fie pe trei ani, care să începe pâr la zi întâiu Sept. 1816 1% 

mâind toate aceste de tovăraşie şi ceia ce va mai milui domnu 
să să de in doă scoțândusă cheltuelile ce vor urma la mot 
în preţul moşiei pe fieştecare an. 1816 Sept. 1. 

loan Cuza pah., Gligore Cuza. 
La acastă tocmală mam tâmplat faţă, Cuza ban. 

CCLĂXVII. 7763 Zuli. Impărţala ce am făcut cu fitorii ră 
„posatului spatar Ioniţă Cuza pentru ţigani cum să arată în gios. 

Ion Zgonde Pârle țigan al meu au luat o ţigancă a dmlor- 

sale anume Anicuţa fata Sandului Holban, şi au făcut pe Ne 
culai, Stati i Catrina copii lor Neculaiu sau socotit per: 
tru mumăsa, iar State parte tatăsau lon Zgonde Parle, iar 

"Catrina iar în parte dumilorsale Cuzăştilor, parte din copii, și 
“fiind că nu sau putut depărta, am dat în locul lui Neculuiu, ŞI 

a Catrinei pe aceşti doi copii Ion sin Ion Ghicăi şi pe Timoftie 

sin Vasilcăi, şi mie miau rămas sămi stăpânescu sălaș intreg adică 

pe ţiganul meu .Ion Zgonde Pârle şi ţiganca lui Aniţa fata lui 
„Holban şi cu copii lor Neculâi State, Caţrina, şi: dmlor săși stă- 
pânească pe on sin -Ghicăi şi pe Timofte sin Vasilcăi 'ne mai 

"fiind nici o pricină între noi, după aşezare ce am făcut fără nu 

mai de ar eşi ceva cumva stăpâni Aniţei fetei lui Holban, & 
“tunce dmlor Cuzăștii -să răspundă pentru dânsa, căci eu lian 

„dat lucru fară gâltavă şi drepţi ţigani ai mei în locul Aniţăi și 

al copiilor ei. 

Iordachi Canta -spatar. 

CCLXXVIII. 7796 „April 7. Pentru Maria fata Catrinei Vă 
-danei, ţigancii, de zăstre a dmsale bădiţelui Gheorghie Cuza biv 

vel sărdar, fiindu că am fostu măritato după un ţigan al meu, 
din ţiganii părințeşti ce am luat anume Mihălachi sin Bucăta- 

“riului Loan, făcându şi -un copil cu numita țigancă, acum stând 

„noi la învoială am făcut -sechimbu cu dmlui, dândui dumisale pe 
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Maria, cu parte ei din copii şi eu iam dat pe Lon ţigan sin Toa. 

der şi al Saftii ţigancii ; pentru aceasta dar de vă eşi cu Vreo 

pricină ori ţignca ori tiganul meu, si avem a răspunde, adică 

Amlui bădița pentru țigancă ca sn nu fiu supărat eu, şi să 0 

stăpânese ca pe o dreaptă roabă a me, cum şi eu pentru nu- 

mitul țigan asâmene să um a raspunde de va eşi cu Vreo pri- 

cină, ca să nu să supere dmlui, ca săl stăpânească ca pe un 

drept rob al dmsale, şi pentru mai mare credinţă şi intărire în- 

vostii noastre am dat unul la mâna altue frate asămene scri- 

„soare să să ştie şi am iscălit. 

loan Cuza pitar. 
1796 April 1]. 

CCLNNIN. 7797 -tog. 70. Pentru o tigancă anume Sma- 

vanda fata lui Stefan tigan şi CU O copilă mică anume Ruxanda, 

adiveresc la mâna fratelui meu Gheorghe Cuza. că am luato cn 

schimbu şi am dat în locul ei altă fată de tigan anume Paras- 

chiva fata lui Postolache care îmi este de zăstre de la socru 

meu cu o fară mich anume Nastasia, fata lui Stefan tigan şi 

am iscălit. 
1797 AVE. 16. 

Neculaiu Cuza. 

COLXXX. 1797 April 28- io Alexandru Calimah Voevod, 

cu mila lui Dumnezeu Domn tării Moldaviei. 

Fiind că pe loan sin Pătraşco ho'teiu, bucatariu ţigan gos- 

pod, strein venit de peste hotar aice în Moldova, care după ne- 

strămutat obiceiul pământului, sau luat întru a noastră dom: 

nească stăpânire, lam dat domnie me danie -şi miluire credincios 

boerului nostru dmlui Gheorghie Cuza hiv vel sărdariu, spre râs- 

plătire slujbelor aâmsale ce au slujit şi slujeşte “domnii mele şi 

ţării cu credinţă şi cu areptat e, iată dar 1 sau dat această a 

noastră domnească carte cu care să aibă al lua întru al dmsale. 

stăpânire, că să, fie rob în veci cu tot rodul ce să va naşte din- 

trânsul, asupra cărora să fie carte domniei mele aceasta, desă- 

vârsit danie şi miluire, statornică neclătită şi nestrămutată nici 

odinioară în veci. care sau întării cu al noastră domnească is- 

călitură şi pecete. 
1797 Apriţ 28. 

lo Alexandru 
ion Calimah Voevod. 

1. p- 
procitoh vel câminar. 

trecută 18 condică epistat ţiganilor gospod; —Neculai Iane şătrar. 

COLI XĂL 1799 Ghenar 14. Pentru parte de moşie Cucii 

i sacăleni, i Mărmureni, i Ivăneşti ce sint la ținutul 

pe apă Barladului la ocol Fundului cum şi un Ppo- 

vio şi ou altu lect ce sar mai face din Viile ot Năr- i Bozieni, 

N asluiuluis 

gon şi 0 ârtă
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teşti ot ţinut Tecuciului care liau luat cu schimbu de la fratele 

meu Gheorghe Cuze sărdar, dăndui dmsale pe Toader Crăsteiu 

bucatariu cu ţiganca lui Marie, cu cinci copii ai lor, pe cari îi 

gani îi am rămaşi de la răposat fratele nostru Alexandru (ue 

medelnicer cum şi pe Catrina fata lui Dumitru ţigan ce o an 

de la fratele loan pitar. pe care ligani să aibă dmlui fratele 

Gheorghe ai stâpăni ca pe niște drepţi robi ai dmsale, iar de 

va, lipsi vreunul dintraceşti ţigani ce am dat dmsale eu să aibu 

a răspunde, cum şi âmlui pentru cele ce miau dat asmenea să 

aibă a răspunde, şi spre incredinţare iam dat această ScriS0Are 

la mână în care am iscălit. 1799 Ghenar 14. 

Neculai Cuza medelnicer. 

CCLXXXEI. 7802 Mart 37. Impărţala ce am făcut între 

noi trei fraţi Arghire Cuza ban, Gheorghe Cuza. sărdar și ouIon 

Cuza pitar de ţiganii părinţeşti fără. pricină, cum şi de cei 003) 
de la Făstâci de fratele nostru Arghirie, după danie lui Anghe 

lachi Băisan şi din parte din clironomii de la răposatul fratele 

nostru Alexandru (Cuza medelnicer, den care aceste două părți 

de ţigani una din clironomie de mai sus arătată, şi una ce Său 

scos dela Fâstâci de pe Băisan, după cum mai sus arată, s 

împarte pe patru fraţi şi o sor întrându şi fratele nostru cel 

mai mare Neculaiu Cuza căminar şi sora noastră Catinca su 

gereasa Luca, precum să arată osăbiţi mai înainte. Iar din r 

ganii părinţeşti fiindu dumnialor eşiţi cu zăstre mai înainte din 

casa părinţască nu să împărtăşăscu din ţiganii parințeşti cei îropăr: 

țim noi aceşti trei fraţi, adică dmlui ban Arghire Cuza şi dmlui 
sărdarul Gheorghie Cuza şi dmlui pitar loan Cuza, după cum Pe 
largu se urată mai gos. 1802 Mart 31. 

CCLXXXIII. 7802 April! 71. Adunândusă înaintea noastrâ; 

dmlui ban Arghire Cuza. şi cu dmlui căminar Neculaiu CUZA 

care sau făcut, şi vichil şi deplin răspunzător și dmlui sărda 

Gheorghe Cuza. neputândule aştepta păn să va isprăvi împăr- 

ţala, fiind de față şi dmlui sărdar Gheorghe Cuza atât din pal 

tea dumisale căt şi din partea dumisale căminar Neculaiu Cuza, 

cum şi din partea dumisale pitarului Ioan Cuza, fiind faţă $i 

dmlui cuconnul Costachi Luca atăt din partea dumisale cât di 

dmlorșale Catrinii şi a surorii dumilorsale Marie şi sau făcut 

cinci împărţeli de aceste întocmai dândusă fieştecăruia câte ună 

încredințâniusă şi cu a noastră iscalitură. 
=== lacov Mitropolit: Moldaviei. 1802 April 1. 

IBLIO FER 
„/eiBLic Os - (A. C. Cuza, caet legat, Surete ms. XX, 746—158). 
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Băisan 'Todosica, 244.  
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Băisan Tofav, 21. 
Bisăneasa Vârvara. 212. 

„Băiseni, 269 
Bălan 3, 10, 2538. 
Bălan Jon, 3, 190. 

Balan Postul, 153. 

Bălaneas (îi—). 3. 9. 

Bălnescul Andrieş. diacon, 112. 

Blăneşti, ce să numesc Giurcani, 

44 9%. 110, vii, 112 177. 

Bilanide D. preut şi iconom, 

17, 21. 20 
Bălăsachi. 241. 
Bilăsache vornic, 39 
Băloseşti sat, 242. 246, 270. 

Balşe biv vornic. 135. 

Balşe stolnic, 257. 

Balşe C vel log. 6;8. 69, 16, 251. 

Balse Gh. Ban, 262. 

Balse lonaşco vel vornic de tară 

de sus, 266 273, 274. 

Bale Iordachi vist, 113. 290. 

Balse lupul b. V. 

958. 261, 281, 290. 297. 

Balşe Nec vel ban, 39 

Balşe T. vel vornic, 16 

290. 

Balşe Toader vel 10g. 287. 

Bale Vasile 2 pah. 135 

Bâlşuca Lordachi, 228. 

Băltag 237, 239. 

Bâlteni, 278. 
Băluţe, 149. 
Banco' ţbalta —) 239. 

Baneşti, 254, 256, 271, 285 

bani domneşti dintro 

au fost mâncat, 

Bantăş D. 141. 

Banul Izbaşe. 162. 

Banuţul V. 190. 

Bârbosul Stefan. 116». «unde & 

fost casa Barbosului, 

Bărboşi, 1. 2» 3 4,5, 

10, 11. 14, 16, 17,1 

34 59, 63, 65, 14,80. 81, 8 

111, 203. 210, 214, 219 220, 

294, 801, (hotarnică —), 40, 48 

81,. (dascal ot—) 86. (preot 

de—) 94. (valea), 229. 

log. 76, 257 

  

   

          

   
   
   

   

242, 251, 

slujbă ce 

pârlad, 71. 

' Varlad apă, 256, 257, 283, 286, 
245. 
(movila lui—) 303, (matea—) 

Barădean, 15; 

179. 

Barladeanul Gavril, 179. 

Bărleleşti. 297. 

Barnovskie vatah. 168. 

pârnovski. măn. Iaşi, 258, 278. 

Bârsan vornic de poartă. 170. 

Barsescul Stratul. 256, 283. 

Barzescul V. căpitan, 260, 277, 

296. 

Bâuzeşti, 255, 259, 278, 281, 298, 

tru din — făcută de Gh. Cuza 

spat. 277, piserica, din— făcută 

de N. Tiron vornic, 256. 

bresla-i de paârzeşti. 282 

Basăscul Balco 237. 

paseşti, 
, 

Başot Zosin biv hatinan. 185. 

pătae, 295, 296. 

Bâtcă Nastasia 

pătiţa Maria. 168. ! 

batrăn, 86 89, 127. 143, 145, 175. 

păzdăgan. 270, 297. 
| 

peblea Gh. Î 

pejan, ! 

bejănari, 

Bejănarul Sandu, 

Beldiman. 125. 

Beldiman Gh- ban, 21, 82, 148, 

150, 151 152, 153 154, 157. 

Beldiman Gh. vornic, 176. 

Beldiman Gh. agă, 147. 

Beldiman Gh. stolnic şi ispr. de 

Fălciu, 17, 180. 

Beldiman Gh. Alex. 17l. 

Beldiman camaraş, 146 165. 

Beldiman Gh. D. post, 172, 176, 

131; stoln. 191. 492, 123. 

Beldiman Grigore biv camaraş, 

149. 

Benche Îleana, 

Benche Sandul. | 

Benke C. Simeon preot, 282. 

Bencheşti, 280 

peneşti pe Blan, 7: 

> 

40.
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Berehoeşti, 138. 

Berescul Ontea, 161. 

Berescul Procop. 161. 

Berescul Trif. 161. 

Bereş Petre, 174. 

Bereşti, 279. 

Beşșleagă, 237. 239. 

bez, 21, 77, 219, 280, 291. 

Bibire pitar, 983. 

Bibiroae pităreasă, 283. 

Birceşti, 270. 298. 

biti (bătuţi), lei—142, 146. 

biv «fost> 8, 9. 

plăstăm 139; carte de blăstăm 

99, 101, 140, 157. 

Blehan Simeon, 179. : 

Bobiceanul V. hotnog, 201. 

Bodescul Stefan, 236. 

Bogdan vornic, 21. 

Bogdan Lupul med. 275. 

Bogdan Lupul hatman, 177, 265. 

Bogdan Manolachi vornic, 262. 

Bogdana, apă, 251. 

Bogdan Vlad Vodă fiul lui Ste- 

fan cel Mare, 132, 167, 18, 

231, 9238, 985. 
Boghean (Grumul lui—) 42. 
Bogos, 236. 
Bogza, 87. 
Bogza Andrei, 86. 
Bogza Catrina, 86, 87. 
Bogza erei, 86. 
Bogza, loana, 86, 87. 

Bogza Simeon, 86, 87, 219, 213. 

Bolat, 179. 
Bolat Gavril mazil, 116. 
Bolătoae, 87. 

_ Baldur vornic. 187. 
Boldur vist. 132, 167, 233. 
Bole Stratul, 199. 
Bolotoae Lupa, 17; -—Maria, 17;— 

Tofana, 17. 
“Boneiu Stefan, 936. 
Bondrea D. spatar, ginerele lui N. 

Cuza căminar, 66, 290. 
Bora M diac, 162. 
Borăle, 270: 
Rorăşti, 272, 296 
porcea dvornic, 162. 

Borce Mih. 188, 191. 

Borşani. 235. 
Bosiia, 119. 

"Boşca, 198. 
Bosie Leon, 172. 

Bosie biv. vtori log. 300. 

Bosna Andrei 208. 
Bosna C. 208. 
Bosna Ion, 208. 
Bosna, Nastasia. 208. 

Bosna Stefan, !48, 156, 208. 

Botești, 271. 

Botești. schit, 299. 

Botez Solomon şătrar, 247, 26%, 

Botoşani, 23.61: Sf. Neculai mi 

năstire din Botoşani, 244, (Vor 
nic de—) 61. 

Botoşani, ţinut 32. 

Boţaşca (vale - ) 137. 

Boul Gh. serdar, 182, 229 

Boul Stefan vel vornic, 240, 24, 

Bozieni, 303. , 

Brăescul Gavril vel stolnic, 195. 

Braeţu Petru. 168 

Brăiţeni, (Şulete) 240, 241. 

Brănzani, 269. E 

brat (frate) ; Ion brat lincăi 6, 

sâ brat ego 9. 
brazdă în cap. 178. 

Briţcani 8. 
bucate, 6. 
budăiu, 152. | 
Budeşti, 269. _ 

Bugeac C. postelnic, 93, 153. 

Bugeac Ioniţă, 153, 226. 

Bugeac Simeon, 42, 99, 100, 153. 

Bugianul Pricog, 219. 

Buhăești, 277. 
Buhuş med. 124, 

Buhuş loniţă 3 comis, 268. 

Buhuşeni, 234, 235. 
Bujeniţă Postu, 93, 

Bujor apă, 8, 90, 95, 9%, 110, 

111, 128, 161, 163, 224, 296; 

gura Bujorului, 132, 138, 197. 
moşie Bujorul, 228, poiana Bu: 

jorul, 90; valea Bujorul, 94   
Bulat Vas. parcalab, 127. 
Buliga Statie, vecin, 8,



  

  

Bolibaga C, 277. 
Bulibașa Nec. 973, 3). 
Buneşti pe Crasna. îi“. 
Burghelea Postolachi. 221. 
Burghelea, pârâul — su. 
Burhi V. vornic, 16». 
Burlan Gh. 142. 
Burlan Hariton, 142. 
Burlăneşti, 299. 
Burleşti. 235. 
Buscâteni, 274. 
Bută vornic de poartă. 

197, 165. 

52, 
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Canta lordachi spatar. 299, 302. 

Canta lordachi 10g- 946, 247. 

      

  

   

   

    

Canta lon vornic, 9. 

Canta Mihai vel spatar. 39, 62. 

Cantacuzino lordachi b.V. pa 

206 
Cantacuzino jordachi vist. 200. 

Cantacuzino lordachi vel vornic 

165 

Cantacuzino lordachi vel log. ţara 

de jos, 119, 

Cantacuzino 
1orâachi, 257. 

Cantacuzino 
ie vel vist. 135, 165. 

butei, 219. 
Cantacuzino prez: iv. apelativ 

Buticiul, 270, 297, 
a tarii de sus, 283 

Butucea den trib. llusi. SI. Cantemir Cost. sardar, 140. 

Buz ion, 186 
Cantemir Costantia vodă, 2,9%, 

Buzdugan stoinacealnic, 3*- 20. 185, 139. 144, 163, 164, 

Buzdu»an C. 55. 
115, 183. 245, 266, 267. 

Buzâugan Gavril post. 252. 9255- Cantimir C. Antioh *roaă, 104, 

Buzdugan Gh. med. 110. 115. 164, 223. 

Buzdugan Vasile. 255, 216 canţilerie. 298 

Buzăscu Sandu căpitan, 175, 180. Cantir (Canţirescu) Vidraşco, VOT 

Buziiă, 3, 10, 
niz de poartă. 150; 159, d 

Buzilă Gorie, 204. 209. 190, 196. 

Buzincul Alex. 175. 
Canţireşti. 248- 

Buzincu lon, mazil vrăzeş; 36, Căpătină, 198. 

153, 159, 201. 223. 
capegiu, 

Caba 7. 21, 197. 
căpitan, 2. 

cal de mire, 21 
căpitan de Codru, 16, 206. 

Calapod 168. 
Căplan vel uşiar, 

Călcăi Cozma, 277. 
Căpoteni, 210, 297. 

cdăraritul: «banii — >, 281 Capgeştii, 146, 149. 902, 223, 224, 

Calimah L. A. Vodă, 6% 11% 991,| 228 

303. 
Calimah |. Grig. 

Calimah A. Scar! 

964, 281. 
Calistru monah, 241- 

Calul Andrei, 238 

Calul Ţirul 238. 

Calul lon popă: 238. 

Călugăreni, 443, 190, 

983, 286, 287 

camăta „să 

Canano Ioniţă. pah. 59. 

971, 

vodă, 105, 107. 
at Vodă, 

cae la 'Turei“ 18: 

capuchihae. 
949, 246. 

să le gcot-—86: ne-au plă- 

129 
, , 

jienicer, 194, 170. 

Stef. şatrar, 258 

tigan. 213. 

Andrei. arnăut, 298. 

150 
20. 30. 37, 41; 

Caracas 

Caracaş 

Caraiman 

Caraiman 

Carare Vasile, 

984. 
; 

978, | Cărbutui, 1% 

unde & fost casa. —9208, 216. 

Carăuşul Gh. 202. 209. 

Cărăuşul Arnirie, 88. 204, 208. 

Cawanău Lon COMISAI» 288. Cărduşul Stratul, 196, 215. 

Canta Ioniţă b. Y- log. 261. Cărăuşoae (vadal—), 49. 

Canta lonită vel vist. 298. Cardaş Gavril pah. 253,
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Cârjă Alex, 55, 210. 
Cârligaţi (vornic de---), 223. 
Cărneanul, 238. 
Carp C, cămiaar, 952. 
Carp Gh. ban. 76. 
Carp log. de divan. 198. 
Carp serdar, 59, 194. 
Cărpeşti, sat. 237. 
Cârsteşti, 297. 
Cărstian vtori armaş, 2. 
Cărstinici, sat, 9, . 
carte de blăstăm, 99, 101, 157. 
Casian căpitan, 280. 
Căşot Lupul. 213 
Câşia, (Zabulichi, Goeşti, Bălose- 

şti şi Giureani),93. 95, 114. 120, 
121, 296, câșla turcească a Şa- 
maşirului, 99, 151, 159. 235, 
„Bu poate +*ă stăpânească din 
pricina Tureilor, fiind cu câ. 
şla pe numita moşie, 100. „au 
prâit Turcii din Câşla“, 101. 
«pănă a nu se strica câşla», 
102. 

Catargiul Apostol, post. 200. 
Catargi (.. spatar, 975. 
Catargi Ilie vel iog. 8, 

273. 
Catargi Iordachi vel vist. 19. 
Catargi Iordachi hatman, 274. 
Catargi Stefan ban, 169. 
Catrina, 3, 9, 15, 112, 114, 218, 

164, 215, 
Căue Statie, 187, 190, 191. 
Căziccani. 9269. 971, 275, 

291, 292. 297. 
Cazacul, 293. 
Cazimir P. spatar, epitrop casei 

răpos. vist. lord. Balş, 290. 
Ceahnăuţi pe Orhei, 21, 23, 32. 
Ceamaşir, 12, 14. 
Ceapă Ioniţă, 15. 
ceauş împărătesc. 12, 14. 
Cehan Nec. preut, 278. 
Cerchez Ion căp., 59. 
Cerchez C. 80, 83. 
Cerchez Stef. vel comis, 135, 143, 

265. 
Cerna, 171, 163. 

12, 266, 

290,   
  

Ceucanii, 44. 
Caăsfanie, (chifanie), 207. 

Chebac Manole ruptaş, 101. 

Chelsia, 127, 212. 
cheltuială, «şi să plătească 10 

lei cheltuiala Cujbuleştilor» 16, 

„să ne întoarcă 33 lei şi 10 

bani cheltuiala“, 17. 
Cheotoare Onacă, |. 
Cheșchinul Gh. diacon, 
Cheşchinul Zaharie, 188, 191. 

Cheşchinul Chiriac, 191. 
Cheşchinul Varlaam diacon, 19%, 

191, 188. _ 

Cheşcu Simeon. uricar, 206, 2, 

Chetran. 44. 
chiatra chiotorii, 
Chifanie, 9. 
Chigheciu. (valea—) 8, 9%, (co 

drii—) 7. 
chilia călugăriţii. |. 
Chiriiac ciubucciu, 122 
Chiriiac Ion diac, 64. 
Chirica, 940. 
Chiriea ban, 282. 

Chirilă, 3. 
Chirilă Ion, 295, 
Chirilă Nec, 225. _ 

Chirilă giude de lingura, 
Chirtoacă 208. 
Chirtoaci Savin, 150. 
Chirvasie, 168. 

Chisar, 188, 190, 191. 

Chisăliţă Timofte, 236. 
Chiţivoeşti, 43, 96, 103, 10, 116. 

141. 149. 
Cilibi, 13. 
Cimbrul, 185. 
Cioban, 133. 
ciobote, «a plăti—», 13. 14, 989 
Ciocan Margină, 162, 183. 
Ciocan Florea, 163. 
Ciocan Mihul, i66. 
Ciocani (Hăndreşti), 163, 164. 

Ciocănești, care se răspunde la 
urice Hăndreşti, 102, 163. 

Ciocârlan: Pavăl vel jicnicer. 15. 
Ciogole Patraşco pare. de Hotin; 

  
15. 

301.



  

i, 8 
+ 

Ciogale țigan, 200. 
Ciolac, 147. 
Ciolac Andrei, 101. 
Ciolănești, 30 37. 204, 21. iv. 

Ciornei Crisvea hotarnic, 2::%). 

Ciornei Vasilachi clucer. W5 

Ciofeni, 250 
Ciolpan Ioniţă, 938. 
Ciolpan Stătulat, 25%. 
Ciorăşti 209. 
Ciortorovski Andreica. 

238. 
Ciortorovskie. 157 
Cireş Procopie, 141. 
Cireş Tonică, 14%. 
Cire lon. 1:.0 
Cireş Gh, 100. 102, 114. 
Ciripeău. 270. 
cisla «şi'au lăsat cisla», 125. 
ciubucciu, 122. 
Civjde Simeon, 200. 
Ciulei Coman, 10. 
Ciulei Glig. 1îv. 

“Ciulei Alistar, |1|6 
Ciumală Lazea, lu. 
Ciumală Mihul, 106. 
Ciumală Ivan, 166. 
Ciumală Sima, 160. 
Ciumală Maria. 166 
Ciumală Toader. lib. 

Ciureanu 1 ca itan. 280. 

Clandu spatar, 132, 165%, 187, 235. 
Clima, 141. 
Clima Chihae, 141. 

“den, 81. 
Cnejia Moldovei «u 

câtoresc al -62, 

132. 

ivanul giude- 

190, 196 29 Ş 

SU 
|. 

Coarţala (ârumul Iui-: 173). 

Codăeşti „scutelnicii de 281. 

Codreanu medelnicer. Si. 

Codreanu D. vtori vist. 65. 

Codreanul Ion. 212. 

Codru! „ţinutul- —- 201, 

Cofetarul Nec. 103. 

Cofetariul Simeon, 119, 

Cogalniceasa loana. 955. 

Cojan V., 127, 112- 

Cojan M. diacon, ! 

Cojan C., 140. 

219. 

114. 

+, 

19
 - 

d. 
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Cojoc, 164, 163. 

Colacei Ciligore, 125. 

Coliban Stan, 173. 

Coman C. 281. 

comitetul rânduit de Rusi, 

390, N 

compromesari boeri, 293. 

compromensul, 75. 

Conachi C. log. 296. 

Conachi Manolachi vist. 292. 

Couceşti. 297. 

Condica logofeţiei, 

polticească, 293. 

Condre, 197. 

289, 

69 —condica 

- Condre Stefan, 63. 

" Costachi Lordachi pâh. 

" Corlat, uricat, 

" Gornoaea Ruxan 

Coroezti, 5 

| Cor.iasa 

Condre Cligore, 189, 192. 

consulat osienesc, 288. 

Contăs vel stolnic, 268. 

topou, vie lu—9292. 
Ă 

Corbul Cozma vornic de poartă, 

28. 

Cordăreni, 200. 

Cordeni, 199 
236. 
da păneasa 982, 

951. 

Lupa, 17. 

Coropceni, 8. 

Corovancă Nec: 42, 99, 100, 153, 

297. 

Costachi Gligore clucer, £i. 

Costachi Grigoră$ pah. 46 

920, 240. 941, b. Y: pah. 

pravnic de Fălciu, 48. 

Costachi Matei, 188, 19i, 

Costache t; vel spatar, 10. 

Costachi C. vel log. 206. 230. 

171, 239. 

56, 
is- 

194. 

[lie, 

- Costachi Poderaşco 
pă ta, 177. 

Costachi Jon staroste utna, 177. 

' Costachi L0n post. 8, 4 

1 Costachi V. vornic bară de jos, 

170, 269. | _ 

| Costachi Vasile b. V. pah. 135,170, 

__p. v. ban 171 ;—spatar 104; 

_-căminar, 
| 

| Costachi Gavril apă, 148;—Vel
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stolnic 8. 128;—vornic de ţara 
de jos, 135. 

Costachi  Scarlatachi, fiul lui 
Scarl. Costachi ban, 187, 191, 

196 ; 

Costachi Scarlatachi clucer, 147, 
196. 935, 938. 

Costachi Lupul vel pah. 239 ;— 
vornic, 195—spatar, 187, 189, 
194, 192. 

Costachi Veniamin Mitr. Mol. 74. 
Costandachi Enachi vornic, 260. 
Costandachi Gh. spatar, 220. 
Costantin telal bașa. 121. 
Costantin Vodă, 194. | 
Costantin vel spatar, 12, 258: 
Costaniin vornie de poartă, 42, 

126. 
Costandin Stefan vel pah. 258. 
Costantin, 139; 
Costantin duhovnic, 1; 
Costantin preot, 105, 225. 
Costandin dascal, 217 ; 
Costandin vtori med. 267; 
Costandin vel armaş, 266. 
Costantin treti log. 26. 
Costandin clucer. 72. 
Coste Sandul, 196. 
Costeşti, 262, 289, 990, 991, 297, 

298 
Costiceni, 270. 
Costin ţigan, 199. 
fiostin Pătraşco vel căm. 143. 
Costin Nec. biv vel jicnicer, 267, 

273 , 
Costin Veliăco hatman şi pare. 

Sucevii, 135 ;—vel vorn. 143, 
Costin Miron vel log. 135, 9268. 
Costin Gh. condicar. 110. 
Costinov Teodosie, 210. 
Costul 297. 
Coşescul 87. 91; (iazul--) 90. 
Coşescul Anghelina, 87. 
Coşescul D.. 175. 
Coşescul Merăuţă 175. 
Coşovul (Voloşecovul). 298. 
Cote Sandul. 188, 190. (91. 
Covurlui, 81, 201, 979, 
Cozma, 9.   

Cozma Vasilachi şătrar. 257, 259, 
Cozma Toma şătrar, 257. 99. 
Cozma Lupul, 86, 164. 923, 
Cozmuleasa sătrăreasa %1, 
Crăc Petre, 162. 
Crăciun, 133, 
Crăciun Vas. 99. 
Crăciuneşti. 239, 265, 367, 210 
Crăjevici Şandru diac, 187. 
Crasna, 29, 171, 199, 
Crăşnăşeni. 293. 
Crăstea, 195; 
Crăstea diac, 14l; 
Crăstea vornic, 236. 
Crăstea Ion stoln. 64, 65:—sul- 

ger, 64. 
Crăstea T. 278. 
Crăstea Maria, 278. 
Crăstian, 9, 141. 

Crăsteoaea Andrei, 189. 192. 
Crăstina, 118, 182, 163. 

Crăstinici, 207. 
Croitorul T. vatav, 277. | 
Crudul Grig. 188, 190, 191, 1%. 
Crudul T. 188, 190, 191, 1%. 
Crudul (via—), 195... 
Crupenski C. 2 pah. 275;—2 

spatar, 255 ;—vornic, 262. 
Crupenski Gr. vornic, 258, %l. 
Crupenski Lon sardar, isp. de 

Vaslui, 280. 
Crupenski Iordachi stolnic. 117; 

— vornic 999. 
Crupenski Lupul stoln. 275. 
Crupenski Safta, 292. 
Cuat St. mazil, 240. . 
Cucii, 65, 303. 
Cucoranul Gl. vorn. de gloată, 

12, 90. 
" Cucoranul Moisei Maria, 292. 
Cucul C. 67. . 
Cujbă Savin, cumnat cu Lucă 

Stef. vist. 7. 
Cujbă Safta, 219. 
Cujbă lon. 16. 
Cujbă Andrei, 2, 3, 7, 9. 
Cujbă Andrei vornic 9, 
Cujbă, Andrei biv vornic, 219: 
Cujbă Grig. pitar, 60. 

 



    

Cujbă Toader vornic dc poartă, (2. 
Că Ma 
Cujbă Poatolachi, 1. 
Cujbă Lupul, î7. 
Cujbegt, 17. 
Cujbose Sandu vorniceusă, 6,5, 

d. 

Cujbuleasă, 102 : 
poiana— 43. 

Cojbuleştii, 16. 
Culbasun Danilovici lucov, cole) | 

schii secretar, 279, 251. 
Culbasunova Zoiţi născută (ih. 

Cuza, 2179. 
Culisauca 26”, 
Cumpăna Iordachi por uşnic, 206. 
Cupeici M., 478, 174. 
Curbet biv armus, 2605. 
Curbet Aniţa, 265. | 
Curieci, 144, 146. 149, 153, 155.) 

172. | 
Curieci Crăciun, 171, le». | 
Cursăci, 271. 
Curteni, ŞI. 
Cuschinul Varlan diacon, 156. 
Cuza Axinia monahii, 26: 
Cuza Catrina sulgereasi, 25%). 
Cuza Ecaterina, 65, 70, 1 1th 

15, 962, 2S4. 
Cuza Elizaveta monahia. soția lui 

Cuza Gh. post. 255. 
Cuza Epraxia monahia, 2. 
Cuza Nec. Maria, 65, 26%, 

300, . 
Cuze Nastasia pitărensa, 21. 6% 

251, | 
Cuza Safta spătăroae, 209, 275, 

293, 
Cuza Smaranda, 25]. 
Cuza Soltana postelniceasi. 

Cuza Xenia călugăriţă, 70, 
15, 963. 

Cuza Gh. Zinovie, 28. 
Cuza Zoiţa, 68, 73, 75; 15. 
Cuzpae llinca logofeteasă, 275, 

. Cuzoae Nastasiia medelnicereasă, 

64, 65, 301. 
Cuza Dumitraşco, 246; 

nutopul 1: 

295, 

S5. 
= 
de | 

| 

| 
| 

| Cuze "Toader, 271, 

.D. 

„Cuza Ioniţă, 974, 285. post, 

comis, | 
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964, 265, 268. clucer, 245. biv 

ve] spatar, 261, 266. aşezare 

Cuzii pe Şofrăneşti, 247. , 
272. nepot de 

24, fată lui T. Jora sluger, 

AUG. 

| Cuza Miron, 293. post, 268.1og.. 

209. 209, biv 2 log. 266, 267, 
272, 

"Cuza Mih. 296. stolnic, 252, 253. 

Cuza Velicico, 247, 251. 266, 

967, 211, 272. 

Cuzea 'Poader spatar, 273, biv 

vel spatar, 

„83, 85, 259, 263. 
274, 302, 303. biv vel 
274, 296. b v. stol- 

954, 955, 274, 275, 283. 

SI 
pitar, 
pitar, 
nic, 
pah. 297, 998, 299, 301. b. v. 

pah. 67, G8. 69, 71, 72, 13, 

75, 99. spatar, 280, 290, 

299, 293, 301 
949, 92692. 211, 

284, 285, 292, 300. post. 262, 

263, 290, 291, 292, 293, 296. 

b. v. garda, 286. ban, 65, 66, 

GR, 72, 14. 75, 76, 246, 978, 

280, 286, 301, 303. spatar, 77, 

289. 
j 

Cuze Nicolae, 26, 97, 231, 262, 

303. pitar,- 18, 
285, 29%, 993, 

1 33, 40, 55, > " 

104, 105, 108, 110, 

„995. biv vel pitar, 

921. 226, 227, 

65, 66, 68, 74, 6, 

992, 221, 280, 289, 

952, 262, 263, 

„976, 294. 296. 

inar, 278. 286, 281. serdar, 

So. p. v. Serdar, 277, 302, 

303. spatar, 67, 76, 964, 2179, 

280, 281, 288 b. v. spatar, 

287. vornic, 962, 2117, 282, 

989, 9292, b.v. vornic, 293. 

pan, 68, 69, 71, 72, 73, 

hatman» 282. 

Cuza Arghire, 

căminar. 

917, 218,
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Cuza Grigore, 68. 70, 71, 73, 74, | 

75 76, 251, 9252. comis, 290. 

spătar, 262, 23, 982. ban, 72. 

Cuza Varlaam arhidiacon, 69. 70, 

71, 73,. 04, 75. 76, 77, 263, 971; 

arhimanărit, 290, vlădică, 292. 
293. 

Cuza T. Vasile, 
post. 951. 

Cuza N. Ion, 219. 998 sulger, 
65. pah. 222. 

Cuza I. lon pitar, fratele ban 
Arghire, 77, 949, 264. post. 
297; spatar, ispravnic de Făl- 

275 984, 992. 

ca. T8 182, 950, 957, 958, 
396 post. 210, răposat în 
(1858), 210. 

Cuza Costandin, 251, 252. clu- 
cer, 72. 
Cuza Iordachi, 265, 9296, 301, 

_"agă, 992, 993. 994. 
Cuza Gh. Ion 983. 
Cuza T. C. post. 275. 
Cuza C. Gh. post. 953.   Cuza, Iorgu comis 18|. 
Cuza Arghire D. 65. 
Cuza Alexandru sulger, 280. med. 

65, 803, 3804. 
Cuza Radul, 273. 
Cuze Gavril, 268. 
Cuza I. Alecu -vornic, 210. 

lonel, 55. 
Cuzeşti 75. casa Cuzeştiior, 290. 
Cuzlău, 270. 
Dabija Evstratie Vodă, 243. 
Dabijesc (ţigan—), 273. 
Dahori M. 91, 
Dahori Vasile, 116. 
Dahori Stefan, 9|. 
Dahori Marcu, 93. 
Dajbog, 132, 167, 233. 
Damaschin vornic de p-artă,1 70. 

Damian V. 3 log, 135, 9265, 
Damian biv parealab, 8, 9. . 
Dan vist. 162. - 
Danciul 5, 209, 934. 
Danciul (bătrinul—), 7. | 
Dănești, 124, 196, 197, 198, 19%, 
169, : 

CO- 

  
„dobândă. 

Dănilă, 293. | 
Dănilă, giude de lingurari, 301. 

Dăonuţe, 270 
darabani (căpitan de-), 4. 

Darie Andrei zis Ciolac, 150. 
Darie Iordachi sărdar, 169. 
Darie brat, Savin, 143. 
Darie izbaşă, 140, 141. 
Darie hotnog. 86, 88, 142, 2. 

204, 209, 223. 

Daşco 232.. 
Dad Alex mazil, 299. 

Deadiul vel spatar, 135. 

Debrici Pavăl pole, (tălmăcitor) 
173, 179. 

Degeratul Sandul- ţigan, 274. 

dejmă, «a, lua, dejmă», 101, 108, 

Deleanul Luca, 139. 
Deleanul Petre, 137. 
Deleanul Ursul, 149. 
Deleni, 7, 42, 86 88. 95, 102, 116, 

136, 149, 202, 204, 209, 210, 
211, 9298. 

departameutul pricinilor străine, 

„988 | 
Depasta, vornic, 59, 110. 
diac de camară, 2. 
diată, 25. 
Dichivrie, 1: 
Dimachi N. vornic, 19. 
divanul  Cnejiei Moldovei, 2%: 

2178, 286. 
divan giudecătoresc, 196. 
divanul apelativ al ţării de SUS, 

„prezidentul—“ 283, a 

+ divan, 13. „eu—au întors banii 

14, „au eşitla—“ 16, „neiin: 
plindu-se vel log. în—“ 10.8 
vie la la sf. Teodor, 269. 

dni (zile), 146, 
5 lei la pungă pe Jan 

252, 7 pol lei pe lună oi 

«din 10 unsprezece», 26, „Cât 
5 lei de pungă pe lună. „e 

72. sau luat bani cu— * 15; 

Dobândă C. 179, 
Dobândă Toader, 126. . 

Dobrosloveşti, 259, 278, 280.



  

Dobrovâţ „Cuza Varlaam arhi. 
st. mân. Dobrovâtul“, 75. 

Docan ion, 190. tii. 
Docan Panaite, 75. 
Dochia 184. 
Dochiţa, 103. 
Dodeşti, 186, 104, ii. 
Dojlocul, 297. 
Dona vornic, 1:35. 
Donici Andrei post. 25. 
Donici Darie ban, îi. 22». 

vornic, 8. 10, 19, 205, 
ve) log. 372. 

Donici "Nic. biv sardar, 15, 159. 

Donici Andronachi vornic. 169, 
Donici Smaranda ugoae născută 

Roset, 2933... 
Dorohoi ţinut, 269. 
Dracşini, 270. 
Drăgae, 127, 161. 
Drăsălina, 186. 
Drăgan vel armaş, >, -». 

198, 209, 224. 
Drăgăneşti, 2. 
Drăgeştii, 272. , 
Drăghici Simeon, 19. 
Dragoman ot Băsăşti, 251, 255. 
Dragomir popă, 156 
Dragoş vornic, 1, Î:2. 167, 

Dragotă, 203, 204, 209, 2 

Drăgoteştii, 300. 
Drăgunoiu Ion, 93. 

Drăgunoi Sava, V3. 
Drăguş, 161, 199. 
Drăguşani, 199. 
Drăguşescul Dim. biv comis, 263. 

Drăguşescul Alexandru. 2655. 

Drăguțescul lie, biv so'dar 
Dridiul (casă—), 195. 
dres domnescu, 57. - 
Drocici Ivan, 166. 
Dronca, 136. 
Dronţă, 137. 

Drugă St. 240. 
drumul Sării, 157. 
Dubăsari, 288 _ 
Dubău Tudosă vel 10% ft 15% 

130, 143, 146, 177, 18%, 265. 
Duca log. 64, 

vel 
206, 

57,9, 

ha 235, 
. 
“de 

195. 

  

    

-- 315 — 

Duca spatar, 281. 
Duca Pavăl sulger, 78. | 

Duca Uh. ofiţer rosienesc, 989. 
duhovnic, L. 
Duma, 167, 933. 
Duma pan. 182. 

Duma parcalab, 187. 

Dumăuţi, 269. 
Dumbravă Ilie, 185. 190, 191, 240. 

Dumbravă Gh. 188, 191. 

Dumitrachi, 116. 

Dumitrachi (Bondre) cumnat Cu. 

zestilor, 78. 

Dumitrachi vist. ginerele lui st, 

Gheorghe Vodă, 243, 246. 

Dumitrașco, 170. 

Dumitrașco uricar, 170, 185. 

Dumitraşco căminar, 268. 

Dumitraşco ot vist. 261. 

Dumitraşco - comis, 900. 

Dumitrașco 108. de taină, 

190, 191. 
| 

Dumitrașco vornic de poartă, 170, 

Dumitraşco hatman, 58. 

Dumitru î74. 

Dumitru uricar, 198. 

Dumitru pah. 117. 

Efrosia, 127. 

Egorovnă Ana (Cuza), 957. 

Flan, 7, 84, 124, 121, 129 (lan), 

136, 1838, 139, 140, 142, 145, 

144, 145, 153, 169, 199, 2935, 

(Lelan), 299, 239. 

Enachi, 118. 

Enachi vel pitar, 194, 1926. 

Epachi polcovnic, 104 

Enachi stolnic, 110. 

Enuchi călugăr, 297 
299. 

187, 

Ene Dumitrachi, 

Ene vel med., 139. 

epistat vorniciei de. aprozi, 264. 

epistat tiganilor, 303. a 

Tremiia postelnic, 139, 167. 233, 

eretocrisie, (op
erei — arbirraj) 

75. 
| 

an Gheorghiţă, 136. 

ES oeie Gh. dascal, talmaciu,L07, 

126, 162, 1i 

Evstratie lerel,
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Fălciu tirg, 16, 23, 75, 94, LI6. | 
126, 143, 145, 204;  şoltuz 
de—, 196; ţinutul—3, 4, 8,9, 
11. 86, 88, 91, 94, 110, 135, 
169, ispravaicii de ţinut—, 
48, 96, 114, 117, giudecători 
de—83. 

fânaţ (poeni de—), 8. 
Fântâna Neagră, 1. 
Fântâna rece, 199. 
Păstăcii, mănăstire, 286, 

304. 
_Fătul, 3, 168. 
Făunoae, 280, 283. 
Fedeşti, 166. 
Fene popă, 125, 175. 
leteş Ioan, 273, 
Fevruare, 1. 
Filimoneşti, 270. 
fini de botez, 203. 
Floare Gligoraş, 3, 10. 

„Florea, 1, 273, 
Flondor Negoiţă, 284. 
Floreşti mănăstire, 236. 
foamete, 88. 
Focşa T. 198. 
Foltea Tudor, 138. 
Frangole Pandele biv vel vornic, 

947, 265,267. 
Frăţilă, vadul lui,—49, 
Frătiţă Stef. agă, 201. 
Frichiteşti, 283. SI 
Frija, 148, 153, 179. 
Frije Tănasă, 129. 
Frijeni, 140. 
Frijoaea 179. 
Frijoaea Mușa, 160. 
Frijoaea Anghelina, 175. 
Frimu Jon polcovnic, 296. 
Fronie, 136, 138. - 
Fronie Vasile, 197. 
Frunteş stolnic, 132, 187. 
fune, 147. de 10 st. şi st.des8 

palme gspd, 9i, 110, „de 12 
„stânjeni“, 138, „de20 st. a8 
palme gspd“, 41, 192, de 20 
paşi şi pasulde 6 palme proaste, 
<—de 30 st. şi st. de 8 pal- 

301, 

  me», 88, 180, de 30 paşi Și 

pasul de 6 palme proaste,1%8. 
Purchişeni, 138. 
furt, (dt. 
furat „a fost furat 8 boi şi a dai 

parte de ocină pentru acei $ 
boi“, 9. «pentru un cal ce ia 
furat 35 lei şi o iapă 10 lei»,6. 

furtişa , 4, 6. 
Furtună (vadul lui—), 257, 
Futilă Mic. 179. 
Futieşti, 125, 153. 
Futileştii de jos (Micșineşti) 172. 
Gabăr, 169. 
Gabăr pitar, 209. 
Gabar biv parcalab, 133, 
Gaea, 269. ” 
Gafia, 87. 
Gafia, 912. 
Gafenco Gane, 236. 
Gafenco Ioniţă pitar, 227. 

Gahia, 163. 
Gaja, 239. 
Găjeştii, 239. 
Galaţi, şoltuz de— 12, părgari $i— 

193. “ 
Galbănul Jon popă, î14. 
galbeni, 194. 

199. 

“galbeni de logodnă, 3%. 
galbeni crimenti, 27 
galbeni olandeji, 283, 290. 
galbeni ungureşti «câte 3 lei şi 

80 bani galbănul>, 31, 19%. 
Găluşcă I. C. serdar, 282. 
Găluşcă I. sulger, 282. 
Gălușcă D. pitar, 282. 
Găluşcă St. pitar, 177, 178. 
Găluşcă Stefan şetrar,256,258,361. 
Gândul stolnic, 258. 
Gândul Șerban, 256, 984. 
Gândul loa log. 94. 
Gane Ioniţă, 32, 
Gane (dugheană—), 21. 
Gangur, 132, 167, 933. 

Gangur Nechita, 223. 
Ganguroae Nastasia, 213. 
Gănscă Ghervasie, 183. 
Ganţul, 147, 156, 209, 

gârlă, 127. 
Garleşti, 133,
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Garneţ, Lupul, 99. 100. 
Gască Enachi, 166. 
Găsitul Vasile, 117. 
Gaşpar Vodă, 155. În. 
Gaspar Toader serdur si conmdicar, 

233, 
 Găâtea, 173. 
Gâvojdal, 971. 
Gavril, 3, 182, 1:33, 207. 
Gavril Stefan, 115. 
Gavril Chiril, 0. 
Gavril b. v. vornic, “0. 
Gavril stolnic, 2U5. 
Gavril hatman şi parcalab de Su- 
-ceava, 100. 

Gavril mitropolit Mollovei, 2% 

33, 89, 245, 
Gavrilaş, 44. 135. 
Gavrilaş popă, Îi. 
Gavrilaş vel log. 2U1. 
Gavrilițeştii, 5. . 
gdebil Stefani. 156. 
gde bil Bărbosul, 20%. 
Geamenele (baltă- -), 5. 
Gelepul Iorga tatar. 2:35. 
Ghedeon eromonah. 1t3. 
Ghedeon Mitr. Moldovei, 266 
Ghenghe lonaşco vel log. 

198, 199. 
Ghenghe vel vist., 2iiti. 
Ghenghioae, LV. 
Gheorghe postelnic, 25%. 

153, 

Gheorghiţă, 141, 16, 197, 215] 

264, 266. 

Gheorghiţă vel vist. 1:55, 265. 

gheometrul ținutului, 34, —ştatu- 

lui, 84. 
Gheorghe telal haşa, 5%- 

„Gheorghe vornic de poartă, 12. 

Gherasim Gligore, 155. 

Gherasim Stahie, 155 

Gherasim Episc, de IHuşi, 921. 

Gherman Toader, 232. 

Gheuca, 20]. 
Gheuca Lupul 2 spatar, 23%. 

Gheuca Gligoraşco preut: 212. 

Gheuca 1. polcovnic, 253. 

" Ghiban Alex. mazil, 

  Gheuca Ion post. 280. 

d 100, 102, 
117, 153, 236. 

Cihibanul Andrei, 116, 211, 226. 

Cihibanul Ion, 162. 211, 213,214, 

Ghiban Simeon mazil, 42, 100. 

102. 
Ghibanul Sofia, 212. 

Ghiban 'Tofan, 88. 

Ghibanul 'Loader, 228. 

Cihibanul Vasile. 116, 226 

Ghibeni, 151, 157, 210, 225, 227. 

Ghica C. hatman, 59. 

Ghica C. vel vornic, 58, 59,110. . 

Ghica Manolachi vornic, 62, 64. 

Ghica A. Gr. Vodă, 98. 105, 107, 

157, 914. 
Ghica Glig. Vodă, 15, 16,94, 96, 

104, 230, 260.. 

Ghica Matei Vodă, 29%. 

Ghica lon ţigan, 302. - 

Ghilţ Petre, 186. 

Ghiţ jidov. 122. 

Ghimon, 9234. 

Ghindă Ion log. 258. 

Ghindă Gavril, 911. 

Ghinia, 149, 277, 

Ghitivoeşti, (Chiţivoeşti), 136. 

Gioian med. 40. 

Gioian Zoiţa medeln. 57. . 

Giusan Lordache. 57, 59. 

Giosan Zah. sulger, 57, 59, 60, 

61. 
Giovan Zoiţa, 26. _ 

Gioneasă Zoiţa medeln. 29, 59. 

Giunculeasa, 17. 

Liurcani (Bălăneşti) £ 110. 

Gliganul (groapa—) E 

Gliganu | 198, 138, 165. 

Gligoraş Ch 188, 190, 191. 

Gligoraşco vornic. de târg, 267. 

Gligoraşco Antohie. 268. _ 

Gligore, 2, 133, 184, 145, 175, 

239. 
, 

Gligoraş potropob ot Fălciu, 

Gligore diac, 139. 

Gligore aprod, diac de camară, 2. 

Giigore parcalub, 219. 
, 

Gligore vornic de poartă, 129, 

Gligoriţă» 139, 

= 

«73 

13,
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Gligoriță Andronachi, 144, 202. | 
Glodeni, 249. 270, 276, 979, 984. 
Gociu Man. 983. 
Godinac lonaşco, 125. 
_Goeşti pe Bujor, 8, 94, 95, 98, 

101, 104, 110, 114, t18, 138, 
209, 225, 

Goian preut, 297. 
Golăe, 170. 

- Golăeștii, 274, 
Gonţu, 208. 
Gonţul Andronie, 144. 
Gorce, 196. 
Gordul Ion vornic de poartă, 250. 
Gorie, 1, 211, 212, 297. 
Gorie din Deleni, 203. 
“Gorie zet Panoskie, 204. 
Gorie Antioh, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 

15, 212. 

Gorie Ilie, 4, 8, 11, 12, 14, 903. 
Gorie Maria, 5, 6. | 
Gore C. Leoa, şătrar, 5 

209, 219, 

Gorie Safta, 3, 5, 6, 9, 142. 
Gorie Sanda, 5, 6. 
Gorie Toader, 1, 7, 20]. 
Gorie 'Toderaşco, 2, 5, 6, 7. 
Gorjan Lupul mazil ot 'Tecuci, 

284. 

Goruneşti, 138, 223. 
gospod, stânjen espd, 986. 
gospodin „din poronca lui— 165, 

„ Gostilă, 232. 
Gotcă,. 298, 
Grada, 135. 
grădinari boereşti, 10. 
Grădineşti. 270. 
Graina, vel jicnicer, 126. 
Grama stolnic, 200. 
Grauri, 974. 
Grec Neculai 86. 
Greceanu! C. ban, 21, 300. stol- 

nic, 19. vornic, 33, 58, 59, 
„63, 64, 193, . 

Greceanul lancu b. v. pah. isp. 
„de Fălciu, 21, 46, 48, 56, 157. 
Grecul C. căpitan, 116, 261, 277. 

„6, % 

  Grecul Gh. 296. 

greşală, ecâzând la o greșală Jora 
Irimia şi Lupaşco au plătit 200 
lei» 265. 

Grigore sardar, 252. 
Grigore popă din Mâăţeşti, VW, 
Grigoraşco Gavril diac. 235. 
Grigoriţă ot Guzari, 201. 
Grigore protopop, 107. 
Grinţie, 272. 
Griori, 270. 
Groază V. 240. 
groapă de orz, Il. 
Grosești (Şotropești), 112. 
Grosul Ioniţă, 113, 117. 
Grosul Nastasia, 113. 
Grosul Tudosă, Llt?. 
Grosul Vasile, 113, 117. 
Gavril Zaharia, 113. 
Groza de Urlaţi, 228. 
Groza, moşie pe Bujor, 2%. 
Groze pare. de Orhei, 157. 
Groze, 127, 223, 223. 
Groze Orheianul, 132. | 
Grozeşti, 139, 140, 141, 1%, 

144, 146, 147, 149, 157, 
Gruban, 3. ; 
Grumezoae «gura văii—», 1%. 
Grumezeni, 270,.975, 291, 29%, 

297. _ 
Grumăzeşti (Ochiteşti), 138, 173. 
Grumazu „gura văii lui Grumazi, 

128. 
Gug Andronic, 199. 
Gug Petre, 199. 
Gug Steful, 199. 
Gulieni, 87, 140, 141, 149. 
Gurbăneşti, 209. 
Gureş, 3. | 
Gureş Stefan, 10. 
Guşiţei 44, 193, 133, 162, (a si. 

Sava din laşi). 
Gutul C. diac, 15. _ 
Guzari, 139, 144, 154, 175, Il, 

202. 
Guzgan Gh., 240. 
Hagi Dumitrachi, 296, 
hăleşteu, il. 
Hamza, 169, 
Hăncăuţi, 270.
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Bandregti (Ciocani). 161, 162, 

Hănsar Nica, 20%. 
Hanskie, 201. 
bareciul „s'a sivârşit— n divan,“ 

“Hariton C. vecin, 5. 
Hariton T. 195. 
Hariton Lupul. Lor, Î»5. 
Hărjeu Em. vahmistru, 953. 

Hârlău ţinut. 960. 
Hărman, 2:33. 

Harnage Stefan. 121. 
Harpâu, 294. 
harşă, 20, 
Hârtop, 152. 
Haţeal, 29%. 
Hăugaz, cumnat cu Ilie Gore, 13. 

Hiugaş lon, 15. 
Hăuşeni (tlănăşeni). 101. 

havagtul cărţii divanului 20 lei, 

"d. 

es ) 

erăe căpitan (orujnic), 124, 135. 

herăe, 134. 
Herman Nechifor, *, 
Hermeziu, 964. 
Hermeziu Apostolachi. 
Hermeziu Gh.. 266. 

965, 

Hermeziu Nec. vornic, 122; 250: 

Hermeziu Gligore, 251. 
“ Hermeziu Ieremia, 2459. 

Hermeziu St. ot vist. 266. 

Hermeziu v. vornic, 77, 28%, 

Hitip, 213. 
Hilohie, 142. . 
Hilotie, 141, 196. 
Hobincu Isac Iancu, 93- 

Hobincu Enachi. 93. 
Hobincu Mihai, 953. 
Hobincu Isar, 91. 
Hobincu Nec, 9), 400. 
Hoceni, 116, 122, 155, 
Hoha Duma, 14%. 

Hoiban lon biv parcalab, 137. 

Holban Sandul ţigan, 302- 
holop ţigan, 234. 
Hordilă Manolachi, 
Horga spiţă, 89. 

“2. 

297. 

207. 

| 
i 

  

  

Horga bătrân, 89, 
Horja, 239. 

Horodiştea, 270. 

Hotin 298. ţinut—, 77, 262, 269. 

289, 291, „când vor eşi mo- 

şiile de la Hotin de sub stă- 

pânirea Turcilor,“ 275. parca: - 

lab de—, 839, raiaca— ; Scoa- 

terea moșiilor de sub raia, 

290, 299, 

Ilabor post, 162. 

Ilrăman, 132, 167, 187. 

Ilrisochefal Cost. dascal, 70. 

Hrisoscoleu postelnic, 1? 

Ilrisoscoleu Alex. stolnic, 286. 

spatar, 290, 292. 

| lrisoverghi Nec. vornic, 12], 

291. vornic al obştiei, 291. 

Hudici Zaţco, 132, 167, 233. 

Hulpeşti, selişte, 17. 

a hultui pomi, 170. 

Hultureşti. 2, 3, 9, 10, 201. 

Hurduc Ioniţă, 127. 

Hurdugi, 124, 1928, 129, 

ilurduzăi, 228. 

Huriţi, 235. 

j[uru Efrem, 162. 

Hurul parc, de Neamţ, 162. 

Husi, 85, 144, 162, 235, 281. E- 

Dicop de—, 65 '92- 94. piv- 

nicerul de— 146. 

lachimeni, 271. 

lacov Mitr. Moldovei, 251, 304. 

Iacov Episcop Huşilor, 101. 

Talan (vezi Elan), 132. 

Iamandi 

lamandi 
Iamandi Gh. med. 

Tanache, 

Ianachi 
Fălciului, 28, 101, 

ancul pah. , 

lacul Arodă Sasul, 96, 104, 209. 

jancul stolnic, 278. _ 

Tanculeu Alex, VOINIC, 287, 

loan vel sulger, 126 

lane Nec, şătrar, 
_ 

'armaroace „zile de—115. 

ie 57 10, bl 12 Ii 54, 

Grecul. 171. 
115, 116, 

stoln. ispravnic de țin. 
106.
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104, 190, 122 (Eşi), 124, 127, 
135, 149, 143, 144, 146, 164, 
187, 198, 201,.230, 265. 267, 
268, 276, 287, 994 (Eş), 2984 
(ţinut -, d A ji 

sd Za D9CESead sn le ati a 
Ike Apostol, 202. 
Ike Gligore, 202, 209. 
Ile ionaşco, 202, 209, 
like Iosif, 202, 209. 
Idriceanul Matei, 172. 
ldricenii, 220. 
Ifrim, 127, 
Ifrim popă, 183. 

“Ifrosă Andrei, 179: 
iftimie, 87, 
Iftinca, 264. 
Igeşti, 140. 
lenat, 161, 163, 239. 
ihnăteni, 270. 
Ilea, 175 
lea, 138. 
lie, 3, 147. 
Ilie Ion, 4. 
Ilie Gavril, 87. 
lie log. ot vist. 967, 268. 
lie biv căpitan de Darabani văr 

cu Stefan Luca 2 vist. 4, 15. 
liiaş, 169. 
liaş Alex. Vodă, 3, 1933, 199, 

200. 

Ilinca, 156. 
Ilinca păhărniceasa fiica lui Radu 

Racoviţă vel log. 299. 

Inochentie Episcop Huşilor, 33, 
96, 153, 157, 908, 214. 

loan Dumitrachi serdar, 293, 
Ioana, 175, 286. 
lon, 154, 174, 186, 198. 
Ion. popă ot Baboi, 88, 
Ion Petrea, 275. 
Ion postelnic, 284. 
“Ion sin [lie căpitan, 14, 15. 
lon parealab, 198. 
Ion stolnic, 103. 
Ion pisar, 931, 233, 
Ion sardar, 143. 
Jon diac, 3, 10, 200.   

lon ierei, 93. . 

lon Dumitrache, nepot Șotropei, 
110, 1i4. 117, 118. 

Ion Vodă, 236. 
Ionaşco, 198, 240. 

lbenaşco popă, 197. 
lonaşco armaş, 2. 
Jonaşco Gh. căpitan, 2 „145. 
lonaşco vornic, 198. 
lonaşco Andrei diac, 135. 

lonăşeni, 112. 
lonăşeşti, (7. 
loneştii, 277. 
Ioniţă, 137, 419, 248. 
Ioniţă condicar, 28. 
Ioniţă preut, 150. 
Iordachi, 16. 
Iordachi vel clucer, 21, 9%. 
Iordachi sulger, ispravnic, de Fil- 

ciu, 157. 
Iordachi stolnic, 117. 
Iordachi Neculai căpitan,92 

- lorâachi vtori log. 93. 
Iordachi b. v. med. 118, 2%. 
lorga Gelepult atar, 237. 
lorga vel spatar 242. 
lorga. medelnicer, 220. 
lorga Ioniţă, 93. 
lorga Pavăl, 93. . 
Iosip, (î.. 
losipescu sardar, 281. 
iproci, 177. . 
ipohi „întru acei ipohi“, 181. 
Irina, 141, 198, 265, 274. 

Irodia, 126. 
Isaac, 142. 

Isac C. 140. 
Isac visternic, 18". _ 9 
Isar lordachi sardar, 179, 1% 
Ispir pitar, 77. 
Istrate, 176. 
Istrate Andrei, 223. 

Istrate Vihai, 93. 
Istrate Marcul morar, 40: 
Iteşti, . (Hurdugi) 124. 
Iuda, 139. 

Iunie, 8. 
Iuraşco Ioniţă, 254. 65 
luraşco Patraşco vel jienicer, 26%
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Iurie spătar, 102. 934. 
Ivan 139, 145, 151, 209, 239. 

Ivan Andrei, 140 
Ivan Apostol, 205: 
Ivan Savin. 202. 
Ivan Vas. 208. 
Ivanciu, 132. 
Ivăncăuţi, 271. 
Ivanco, 134. 
Ivăneşti, 303. 
Ivășcani, 23, 32. 
izbașă, 141. 
izbranire, 76, 2%. 
izbrănită hotarire, 287. 
lzvod de ţigani, 1+). 
izvod de cheltueli, 252. 
Izvoreni, 127. 
îma, 242, îmame, 213, 214. 

împrăștiați (preaştureatom).?. 
însăma (a—) bani. |. 

200. 

întreba „au ceşit cu mine la 

Măria sa Vodă sh ne între- 

bâm, 12. 
Jeraviţa, 77. 
jidov orândar, 29$. 
digălie, 186. 
Jora Catrina logofeteasa, 205. 

Jora lonaşco biv vornic, 194, 946. 

Jora himica, 945, 260. 267, 269; 
—biv căpitan, 265. 206 

Jora Nec. post. 205 stol. 

Jora lancu spatar, 16. 

Jora 'Th. vel sulger. 269, 275. 

Jora Aniţa, 266, 269. 
Jora Mihai vornic. 59. 

Jora Alex. şatrar, 20%. 

Jora Vasilie, 246, 269. 
Jora Antioh log. 205. 
Jora Lupaşco, 265, 267. 

Jora Toderaşco, 267. biv 2 post. 

214, 266. stolnic, 247. sulger, 

249, 243, 246, 269, 215, 297. 

Joroae Anghelina. 242. 
Joroae Ilinca, 205, 207. 

jură „să giure la sf- biserică“, 6. 

Jurj, 182. 
Juverdian, 4, 44. 
Juverdian Gh. mazil, 

215, 217, 218, 219. 

206. 

297. 

93, 214, 

| Juverdean Ioniţa, 224. | 

| Juverdean Vasile, 224. 

    

Juverdean Gavril, 224, 

Juverdean preut, 216. 

Lăhoveni, 232. 

Lambrineşti, 292. 
Lambrino Gavril, 239. 

Lambrino Iordachi comis, 210. 

Lambrino Toader med. 7, 11, 12. 

95, 104. | - 

Lăpuşna, €. | 

Larga (vale—). 146, 155. 
Larga, apă--279. 

Lascarachi Yihalachi,căminar,pre- 

zident judecătoriei de. Făiciu, 

80, 81, 83- 
| 

Lascarev Serghie 

statschii sovetnic în 

Cnejiei Moldovei, 58. . -:: 

lat de mână (0 măsură), 216. 

Lăţeşti, 198. 

Laurii, ce-i zic şi mânastire, 279. 

Lazăr, 116. 

Lazul Catrina stolniceasă, 9274. 

Lazul C. biv vel stoln, 274, 975. 

Leca Gavril, 267, 

Lefter, 201, 919. 

jeftică, 284. 

Jegea ţării, 10. e 

lei,86 lei noi,19,— bari yeclii, 15, — 

bani gata,201,— bani,6,——bit(i), 

142, 146, lei bătuţi, 2, 87, 127, 

136, 138, 144,145, 146, 164, 

204, 211, 213, 268. 

Leoa Vasilachi clucer, 

Leoa Stefania, 107. 

veoa, (Lewâ) Costantin, 209, aprod 

din casa domnească. 94, 104, 

vatav de ăprozi,! 90. 97, 9%, 

117, 183 

Leontie on, 9. , 

Leașştii, 183. (biserică—). 183. 

Leşască (ţară), 4, 6. - 

Lieşti ut Vaslui, 95. 

Lifterie 230, a 

ligheanul cu Îbric,. 2'74. 

Liontie, 3 ia 

lipon,. 18. 

Lişna, 270, 

preşedinte şi 
divanul: 

94.
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Liudeşti, 256, 257, 258, 259, 977, 
283, 296. 

Liveni, 269. 
Lobodă Ion, 140. 
Loboâă Vasile, 140. 
Loghin, 3, 168, 200. 
Loghin Pavăl, 10. 
logofăt de divan, 128. 
logofeţia cea mare, 282. 
logofeţia a 2-a a divanului pă- 

măntesc, 296. 
Lohan, 19, 90, 169, 199. 
J.ohanul deal, 92, 171. 
Lohan apă, 300. 
Lohănaş, 143, 145, 151, 
l.ohănaș Profa, 141, 
Lohănaş Ghiniţa, 142. 
Lohăneşti, 145. 
Lohonăşiţa, 139. 

Lozoski Pavăl, 281. 
Luca, 207. | 
Luca, Adam sulger. 4 (biv vel), 5, 

6, 7, 3, 9, LL, 14, 94,95,104, 
204, 209 211, 214. 230. ea.- 
măraş, 202, .208, 212. cămi- 

„nar, 216, pah. 86, 87, 88, 
203, 204, 211, 212, 293. post. 
202, comis, 86. 

Luca Catrina sulgereasă, 304. 
Luca Gavril, 5, 16, 924. căpi- 

tan, 2, 9, 201, 230. | 
Luca Ioana ţigancă, 273. 
Luca Dumitrachi, 804. 
Euca Stefan, 2.cămăraş, 224. pah. 

104, vtori vist, 4, 5, 6, 7,8, 
9, 10, 11, 14, 9. 165, 219, 

Luca 'Toma stol. 19, 44, 157, 177, 

202, 209, 

220. | 
Luca Costachi, 65, 304. 
Luca Alex. sulger, 77, 230, 292, 

293. 
Luca Ion (4. 
Luca Vasile şluger, 15. 
Lucăceni, 297, | 
-Luchiana, 144. 
Lucoci, 199. 
Lucheşti, (neamul —), 105. 
Lungeni, 2, 49, 149, 198, 902, 

203, 204, 208, 209, 211, 216. 

  

  

Lungul, 9. 
Lungul pitar, 198 
Lupa, 3. 
Lupan C. sulger, 277, 285. 
Lupan Vasilachi, 277. 
Lupaşco, 80, 141, 1683. 
Lupaşco D. sulger, director jude: 

cătoriei, 83. 
Lupaşcu D. pah.. 8. 
Lupul, 3, 9, 16. 204. 
Lnpu diac de Fulciu, 46. 
Lupul diac za divan, 58. 
Lupul vornic de gloată, (5. 
Lupul ot visterie, 144. 
Lupul Axinte vatav, 1183, 14: 
Lupul Nec. vornic. 235, 236. 
Lupul 3 log. 8, 17. 
Macarie (bătrânul —), 87. 
Macarie căpitan, 125, 196, 1%, 

140. 
Macarie Gligori, 86, 140. 
Macarie Vasile, 42. 
Macarie protosingel, 247. 
Macovei, 9. 224. 
Măgureanul vornic, 135. 
Mai, 2. 
maidan «să o vânzu la—, 12 
Malachie T. 188, 190, 191, 1%. 
Mălahie, 239. 
Mălăescul Vasile. 55. 
Mălăescul ban, 231. 
Mălăeşti, 7, 45, 30, 81. 8, 84, 

85, 196, 207, 215, 98 (de peste 
Prut), 41 (a clucerului Gr. Co 

stachi). 
malaiu „ar fi strâns un stog de 

malaiu, 102. 
Malai, 125, 183. 
Malai Nec. 149, 156. 

Mălicenii, 8, 9%. 
Mănăilă popă, 144. 
Mănăilă, Damaschin, 142. 4 
Măndăcăuţi, 271, 275, 297, 2%. 
Manea polcovnic, 190, 91. 
Mănescul Nicoară, 161. 
Mănjăşti, 217. 
Manole, 214. 
Manolachi, 128. 
Manţul, 124.
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Mărco, 86, 134 | 

Marcul, |. 
Mărcotă, 202, 903, 211, 219,213. 
Mărcotă Ioniţă, li7, 118. 
Mărcotă Savin, 204, 214, 223. 
Mărcota Gli ore. 209. 
Mardare vornic de poartă, 245. 
Marga, 87, 213, 936. 

Margină, 168. 
Maria, 174, 243. 

Maria jupăneasa lui lie Canta 

vist. matuşa lui Iordachi Can- 

ta log. 246, 

Mărica, 198. 
Măricuţa. 194, 264. 

Marin, 196. 

Marmureni, 278, 280, 303. 

marşa, „a împedecat marşa lu- 

crări, 84. 

măsură de apă în lași, 292. 

Marta Gh. căpitan, 175. 

Mârza, 243. 
Mârzacul, 1. 
Matei condicar, 65, 21 

Mavrocordat C. A. Vodă, 

153, 155, 187, 191, 

Mavrocordat I. A. Vodă, 55. 

Mavrocordat N. C. Vodă, 16,206. 

Mavrocoriat A. Nec. Vodă 945. 

mazili de la Fălciu, 98. 

Medeleani, 1926. 

Medelean călugăr. 181. 

Medeleanul negustor, 186. 

Mehmet agă Sardenghești, 205. 

Meleghie Ion vornie de poartă, 

978. 

Meleştean, 175. _ 

Mera (egumenul de la—), 205. 

mezat, să strige Ja —, 120, 121. 

miere poloboe „datorie 66 ve- 

dre miare“, 6. 

Miclescu Iordachi med. î10, 14 

Miclescu Sandu pah, 22, 32. 

Miclescul Ion 2 log. 15% 

Miclescu lon ban ispravnic de 

Vaslui, 180. 

  

  

Miclescul V. 2 comis, 135. spa- 

tar, 280. 
Miclescu Dumitrachi ispravnie de 

Vaslui, 249. - 
Micleşti, Ţ42, 193. 
Micul Sandul, 179. ' ” 

Miha negustor, 245, 246. .- 

Mihail 3 log. 88, 142, 143, 144, 
145, 178. 

Mihăilă, 1, 3, 9, 139, 168, 

Mihăilă popă, talmaci, 107. 

Mihailă preut Deleni, 88. 

Mihaiiă preut de Bărboşi, 94, 101. 

Mihai capichihae la Țarigrad şă- 
trar, 242, - 

Mihalache Grig. 114. 

Mihalce Ursul ot vist. 207, 

Mihalachi Cost. pr. 103. 

Mihil, 3. 
Mihoci, 133, 134. 

Micotă pare, de Neamţ, 132, 167, 

187, 233. 
Micotici Groze, 233, ă 

Micşineşti, 139, 147, 148. 153, 

172. | 

Migşineşti, 153. 

Micşunea Gh. 236. 

Miron pare. de Neamţ. 162. 

Micşovici lon diac, 2. 

Miteşti, 270. 
Mitre Ioniţă post. 17. 

Mitrofan Episcop de Huşi, 137. 

Mitrofan Lupul. î16. 

Mitropolie, 18. 

Mlianăuţi, 270. 

moară »vad de moară, 2, 15 

Modrog, 169. ” 

Moga Gavril, 216. 

Moga (fântână —) 113. 

Mogâlde Gavril, 245... 

Moghilă Moise Vodă, - 199, 200. 

Mosghilă Simeon Vodă, &. 2 

Moghilă parc. de Hotin, 

Moghilă log. 235. 

Mobilă ceaşnic, 187. . e 

Moisiia apă 7, 18 41». 198; va- 

lea—3, 8,9, 12. 204, 211, 213, 

210, fundătura— |. - 

Moldavia, 8 10, Îi, 

173. 

162. 

12, 14, 15,
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16, 26. 33, 94, 96, 144 1861, 
166. 987, ţara—4, cnejia,— 13. 

Morariul Gh. 945. 
Moruz 'C. A, Vodă, 218. 
Moruz D. C, Vodă, 26, 98, 83, 

46, 108. 
moşan, 95, 96, 108, 202. 
Moschici Tudosă, 150. 
Motăş Ioniţă dascal, 277. 
mumbaşir 981. 
Munteanul' Iordachi, 93, 115, 172. 

218, 219. 
Munteanul 'Tudurachi, 93 
Munteanu Paraschiva, 277. 
Munteanul Ion căpitan de mazili, 

217, 295. 
Munteneşti, 278. 
Murgoci Gligore, 128. 
Murguleţ vornic de poartă, 2, 135. 
Muşa, 161, 163, 186. 
Muscali «şi au perit când.-5, 

«pănă ce sau dus—978; în 
vremea Moscalilor, 12. 

Muşat, 187. 
Muşata, o apă, 148, 158, 201. 
Muste Timofte, 157, 
Nacul, 149. 
Nacul Ion log. ot vist. 266, 267. 
Nadăbăuţii, 998, 299. 
Nâilă, 174. 
Nărteşti ot Tecuci, 65, 75, 303. 
Nastasia, 1,.18, 67, 118, 176, 

196, 207, 212, 286. 
năstavul, 298, 
Nastea, 239. 
Neacşul, 200. 
Neagul, 167, 231. 233. 
Neagul stolnic, 169. 
Neagul V. uricar, 164. 
Neamţ (parcalab de—), 132. 
Neaniul vornie porții, 194, 196. 
Neaniul Gavril 2 log. 268. 
Nekia, 139. 
Nechifor, 8. 
Nechită, 169. 
Necoreşti, 261. 
„Necula, 142. 
Necula Gh. 197, 
Necula 7. 196.   

Neculai, 224, 
Neculai neguţător, 245, 248. 
Neculai 3 vist. 59, 60. 
Neculai vornic de poartă, 170. 
Neculai preut, 286, 297. 
Neculce stolnic. 198. med. %, 
„100, 101, 105. 

Neculce Alex. pah. 258, %1. 
vornic, 261, 262, 

Neculesecu Dumitrachi pah. 119. 
Neculi biv vel uşiiar, ispravnic de 

Fălciu, 214. 

Nedelcu diac, 59, | 
Neagul Şerban spătar, ispravnic 

de Fălciu, 217, 298, 264. 

Negel Iancu spatar, 80, 81, &. 
Negoiţă, 254. 
Negrae, 204. 
Negre, 133, 134 (141. 
Negre biv v. căpitan, 238. 
Negreşti, 245. 
Negrileştii, 8. 
Negrinţi, 270. 
Negrita, 198. 
Negru Vas. 198, 236. 
Negură Vas. 114. ' 
Nemţanul, 183. 

Neştian Ion, 116. 
Nestor Gh. căpitan, 180. | 
nevoe „căzând ei la nevoe Măria 

sa Vodă i-a scos dentraceă 
nevoe, carele era de cap“, 18 

Nica, 1. 
Nica Nestor, 9. 

Nicu Lupul, 17. 
Nicoară, 186. | 
Nicolăiasa neguţitoreasă, 247, 
Nicolau serdar, 115, 116. 
Nicorești, 17. 
Nicula, 190, 191. 108 
Niculiţă soltuz de Fălciu, 1% 
Nigrae, 149. 
Nilipăuţi, 269. 
Nimisăuţi, 271. 
Nistor, 7, 940. _ 
Nistor vornic, 144. 
Nistra, 9. 
Nistru, 247.
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Nohit Ioniţă, 188, 190,191, 194 
196. ! 

Noor Teodor sulger. 121 
Novocăuţi, 269 
Novogral purcalab de— 1932. 
Nozacăutţi, 270. 
oameni buni şi feci.ri de boeri 2. 

OQaucea. 132. 
Oatul Negre b. v. jicni'cer, 
Obincu Timofti, 88. 
oblastiu Basarabiei, 289. 
Obreja, 167. 
Ochilă Vasile, 226. 
Ochiul Pascal, 228. 
Ochiu Toderaşco, 223. 
ocină, 1, 2, 4,6, 8,9, 10. 
Ocol Fundul, 303. 
ocol Stavnic, „privighitorul— 278. 
Ohică V. 153. 
Ohencă V. 150. 
Ohincă C. 172. 
Ojovul, 298. 
Olăcarul, 238 
Oltenescul Miron. 170. 

Oltenescul Glig. 170. 
„Oltenești. 169. 
Oncești. 286. 
Onchiteşti (Grumăzeşti), 173. 

One, 163. 
Ontea lon, 161. 
Onteni, 16. 
Oprea, 149. 204 209. 
Oprina, 293. 
Opriş, 220 
orăjnic (armaş), 124. 

Orbul, 240. , 

Orhei, 21, 23, 247 (parc. de—)167. 

orţi, 126. 
ot (din) 111. 
ottam (de acolo) 9. 88, 168. 
oteţi (părinţi) „318 oteţi ije vă 

Mkeia“, 139. | 

Oțel (bătranul—), 87, 91; dia- 
tul—, 92. . 

Oțel C 93. 
Oțel Dafina, 91. 
Oțel Dumitrașco, 174, 

1'20. 

180.     Oțel lacomi, 93. 

Oțel lenachi, 9]. 

Oțel Marga, 213. 
Oțel Necuiai, 91. 
Qţel Simeon, 212. 213. 
Oțel Toma,.93. - " 
Oţeleni 86, 87, 88 (selişte) 90, 

hotarnică; 91, 96. 110. 116, 150. 
Păcurar, 196, 200. 
Pâcurar, diac, 183, 191. 
Păcurariu Nastasă, 93, 215, 
Păcurar V. 91. 
pafrale, 9274, 
Pahomie, 183. 
Pahomie vornic, 135. 
Paladi 936. 
Paladi D. stolnic cumnat cu 1. 

Cuza comis, 80. 

224, 

Paladi Teodor sărdar, 144. vel 

__ comis, 8. 
Paladi (î. vel vornic, 242, 257. 

287, 294. 
Paladi Ion 2 post. 8, 143, 266. 

vornic, 260. 

Pălădoae Maria, 44, 128, 129. 

Pălici Lupul. 88. 

palmă gospod, ?I, 110. 

palmă proastă, 198, 147. 

pământ (—uri); de 30. paşi. ÎI, 

-102, 162, 164, „de 30 paşi la- 

tul şi lungul de 330 paşi şi 

de 600 paşi, 129, «pământul 

24 paşi, pasul 6 palme» 5, de 

29 paşi şi pasul de & palme, 

181. 

Panaite biv uşer, 135, vel clu- 

cer. 144, vel suiger, 143, 265. 

pânărae „pănă unde le a fost — “ 

157. 
Pandeli, 247. 

Pangrati clen, 84: 

Panoskie. 151, 209, 912. 

Panoskie D. 139, 144. 

Panoskie Luchiana. 139. j 

Panoskie Macrina, 142, 146, 151. 

151. 

Panoskie Safta, 21|. . 

Panoskie Stefan, 139%, 140. 144 

145, 151. 152. 

Pântelei Nastasia, 974. 

Panul. 133.
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Panu Anast. prezident giudecă- - 
toriei Fălciu, 84. 

Pănzătureşti, 199. 
Papuc, 268. 
pără «sau sculat cu—», 10. 
Pară Grigoraş, 91. 
Pară lancu, 9I. 
Pară, Marga, 92. 
Pară Nec. 92. 
Pără Pavel, 91. 
Pară Stefan, 92. 
Pară Vasilache, 92. 
$ (paragraf) 293. 
Parasca, 212, 239. 
Paraskiva, 118, 277. 
parcalab, 8. 9. 
Parfeni, 154. 
Parfeni Matei, 255. 
parnnace (degete), 92. 
Păruş Enache 133. 
Părvul, 196, 215. 
Părvul Alex. 267. 268 
Părvul C. ot visterie, 977. 
Părvul Stefan post. 214, 266. 
păsa „unde au fost păsat“, 7. 

_ Pascal diac, 223. 
Paşcanul, 198. 
pasul (paşi). de 6 palme, 101, 198. 
Patraşcan vel clucer, 135. 
Patraşco pah. 162, 
Patraşco Ilie, 289. 
Patraşco Maria, 289. 
Pătru Vodă Schiopul, 9, 9%, 

104, 209, 930, 234. 
Pătru Vodă fiul lui Alex. LA: 
na 235. 

Pavăl, 200. 

Pava] io Episc. de Huşi, 
235. 

Pavli Andrei neguţitor laşi (ban- 
cher), 62, 64. 

pec (stu i), 24. 
Penişoară Enachi, 195, 197. 
Penişo: ură Gavril, 93. 
Penişoară, Matei aprod, 93, 9%, 
Penişoară ]. Nec. 91, 93. 

199, 

Penişoară, Postul. 127, 180. 
Pehişoară Stefan mazil. 93, 150, 

198, 179. Penişor eștii,   

Peribicăuţi, 299. 
perilepsis, 292. 
periusie, 26, 65, 67. 7, 

Perjul Vasile, 165. 
Petre, 144, 146, 183, 18. 
Petre din Deleni, 213. 
Petrea capegiu, 1. 
Petre diac, 1. 
Petrica comis, 189. 
Petricu popă, 198. 
Petrilă, 234. 
Petrişorii, 194. 
Petriul, 133. 
Petriceaico jicnicer. 124. 
Petriceaico parc. Hotin. 200. 
Petrul toniță, 201, 230. 
Petrul Tanasă, 201, 930. 

Picioran, 234. 
Piculiţa Zaharie, 187. 199. 191. 
pietre hotarâ chiotoare. 151. 
Pietrul (bătrânul —). 136 
Pilat C. vtori comis, 143. 

Pilipovskie vornic de poartă, 170. 
Pini 4. consul rusesc, 288. 

Pintilie, 224 
pio, 1, 18, 20. 
Pirlueşti, 2. 
Pitic, 1. 
Pitiul, 186 
Piţcani pe Prut, 8. 
Plăcintă Arhire. 8. 236 

76, 18, 

Plăcintă Alex. 188, 190, 191. 

Plăcintă CQ.. 188. 190, 191. 
Plăcintă Gavril, 187, 190, 191. 
Plaza comis, 162. 
Pleş Oprea. 86. 204, 212, 
Plopeni, 128, 129. 
Plotun, 239. 
Plotunescul Toader, 136. 
poblicaţia, 115, 16, (poblegaţei), 

poplecaţie. 117.  (poblegaţie; 
pobligatie). 

poblicui (4—), 115. 

Podeni, 256, 983. 
poduşcă, 245. . 
pogoane, 207. 
Poiană Vasile, 284. 
Poiată Gh. diacon, 249 
Pojorăni, 125.
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pol, 128, 190. 290. 
Polei Lupul, 965. 101, 204, 211, 

212, 914. 

poloboace do vin, 10. 
pomât. 8. 

pomelnicul .„si mă  pomenească 

la.— bisericei, 289. 

Pomir spatar, 281. 

ponturi „după hotărâre— “ 98. 

Pop Pavăl, 93. 

Popa director judec. 84. 
Popa Stefan, 127. 
Popa “Toader, 169, 269 

Popa Vasile uricar, 12, 121, 251. 

Popa Iancu, 20, 93 

Popa lon mazil, 291. 

Popăscul, 8. 
Popescul Cozma polcovnic, 291. 

Popescul Chiriiac polcovn. 291. 

Popești, sat pe Lohan, 98, 171. 

Popică Vas. mazil, 21. 

Popinţoae, 297. 

Poponeţ, Ursul, 255. 

Popovici C. geometru serdar,210. 

Popovici M. neguţitor din Hotin, 

299, 
Popşa, 234 
Porcescul Ursache mazil, 

188, 190, 191. 

Porcina (matca-—), 129. 

Porhirie, 209 

Poroski Chiriac biv vornic de 

poartă, 257, 259. 

Poroski Chirilă monah. 255, 260, 

284. 
Poroski T. C. 277, 978. 

Poroski Ion, 277. 

Poroschie Ifrim, 149, 212. 

Poroschi Nec. 254 

Poroski Savin, 284 

_ Poroskie Toader, 149, 

977. 

Poroski TFrohin, 95, 96, 203, 204. 

211, 212 214. 

Poroski Vasile, 212, 254 977. 

poroşnic, 296. 

Portărescul Ion, 163. 

Portariul Ilie, 271. 

163, 254, 

  
159, 

  

postav subţire, 6. 
Postu Nic. 967. 
Potlog Gh. or visterie, 266 
potronici «a fost întors 23 le: 4 

potronici».7., 33 lei 6 potronici, 
16, î42. câte potronici pămân- 

tul, 274. 
Prăjescul Ilie, 268. 
Prăjescul lon, 268. 
Prăjescul T. biv clucer, 268. 

Prăjescul Suvin vel vornic de 
țara de jos 200. 

Prăjeşti, 183. 
Prăţăilă, 934. 
pravăt, 229. 
Preadici vatav, 
Predouceni, 169. , 

preţ, „i lei pământul“, 277, „vi- 

nu! 6 parale oca“, 182, 36 pa- 

rale tufa de vie, 296, 57 pâni 

drept 65 lei, 13, „zestrele Na- 

stasiei Cuza, 30, «6 lei o iapă», 

196, “28 le: suta de ocă de 

peşte“, 122, „50 parale stân- 

jenul“, 118, 2 Jei şi 10 parale 

stânjenul, 118, 2 lei şi 30 pa 

rale st. 119, iscălitul hotarni- 

cei 23 lei, punere chetrelor, 

hotarnica şi osteneala 21 lei. 

115 facerea cărţii gospod 3 

lei, 115, „desbătutul moşiei 

308 lei, îl4, „pentru un bou . 

de negoţ* giumătate de bătrân, 

88, „o ţigancă drept 30 vedre 

de miere“, 268, o falce şi ju- 

mătate de vie cu 3t lei şi 30 

merţa de mălaiu, 268, pentru 

40 pog. vie a dat 3 vaci cu 

viței şi 2 telegari, 207, „drept 

45 lei şi un cal“, 201, <un ți» 

gan cu femee şi copii lui drept 

un cal şi o iapă», 199, „drept: 

94 taleri şi 0 cergă de fată, 

168. 
Pribicăuţi. 298. 

Pricopie, 133. 

Pricopie popă, 207. 
Prihorodoe, 298. 

prisacă „cât aruncă cu toporul 

169.
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în toate părţile loc de prisacă, | 
3, 4 7, 19. 

privighetor de ocol, 978. 
Proca (pârăul—), 994 
Proca Gavrilaș, diac, 171. 
Proca Nec. 91. 
Prohira, 143, 145, 151, 164, 202. 
protezmie, 290, 

- protimisis. 115, 119. 
Prut. 8, 94. 98, 195, 183, 237, 

262, 
Pulbăruş Mih. 198. 
Pulbăruş Maria, 178. 
Purcel Apostol, 201. 
Putna (stărostia—), 137. 
Putneanu Ion. 9I, 9, 
R. A. pah. 985. 
Rac năvodar, 123, 
Răcămuşul, 148, 152. 
Răciul Apostol, 245. 
Rășchitorul Mih. 78. 
racle „pământurile în 4—98]. 
Racleş, 8, 254. 
Racleş Andrei, 254, 260 
Racleş Maria, 283. 
Racleş Aniţa, 283. 
Racleş Ion, 2, 5, 220, 983. 
Racleş Angheluşa, 2, 
Răcleşoae, 2. ai Răcleşoae, 7. 
Răcleşoaea Safta, 276, 283. 
Răcleşoae Tofana, fata lui 

gan armaş, 9. 5, 7, 219. 
Racoviţă Nec. clucer, 978. 
Racoviţă Mihai Vodă, 4, 8, 10, 

11, 19, 14, 149, 205, 216, 285, 
265, 980. 

Racoviţă Ion, vel vornic fara de 
sus, 185. 

Racoviţă 2 log. 133, 268. 
Racoviţă M. C. Cehan Vodă, 247. 
Racoviţă Dumitrașco hatm. (văr 

primar cu Ilie Gorie), 3, 13, 
13. 266. 

Radul Vodă. 200 
Radu pah. 96, 104, comis, 85. 
Radu Nec. 179. 
Radu Vas. 172, 
Ranul cu lantuh, 274, 284. 
Rafei, 

Dră- 

  

Răgoazele pârău, 92. 
Ralet [). vel vornic, 55, 25|. 

Ramandi Alex. biv vornic, 185, 
Rănceni, 144, 202, 
Ranga, 21. 
Ranga Tanasă, 32. 
Răniă, 183. 
Rares Petru Voda, 161, 174, 419. 
Rareș lliaş Vodă, 162. 
Rareş Stefan Vodă, 162. 
Rareş Costantin Vodă, 162. 
răsăritul de iamă,. 148. 
răsuflat (ispisoc—), 10. 
Răşcanii, 189, 193, 195, 1%. 
Râşcanu Sandu fost deputat. 251. 
Râşcan Toader vel căpitan, 268. 
Râşcanu T, vornic, 987. - 
Raşcăvici Andrei pisar. perevod: 

cesc ot comandaţască al Hoti- 
nului canţilerie, 299. 

răzăşi «făcândune răzăşi cu ţă- 
rani, 3, 71. 

Răzina ot Nistru, 248, 270. 
Răzlog Paşco, 174. 
Răzlogi, 140. 
R(azu) C. spatar, 958. hatman 

şi parcalab Suceavski, 273. 
Razul Vas. hatm 9260. vel log. 

91, 98, 960, 262. 
Reaţeş pare. de Neamţ, 192, 167, 

233, 
Riinolu D. gramatic, 958, 
robie, am căzut la robie, 140. 
Romanescul Nicoară, 161. 
Romaşco, 195. 
Romaşco C. 103, 159. 
Romaşeo Nec. preut, 101, 150, 

1583 
Romilă, 2839. 
Roset C. vel pah. 12, 266; vor- 

nic, 52, 64, 
Roset I. vel vornic, 262. 
Rosat Matei 2 log. 122. 

39, 64, Roset Nec. vel vornie. 
261; log. 56. 

Roset Stef logofăt, 266. 
Roset Vas. hatmau, 260. log. 

39, 9291. | 
Roset P. vornic, 296.
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Roșea Vasile vornic de poartă, 

Roşca D. 280. 
Roşca Ilinca, 280. 
ruble, 298. 
Rucşinul, 

298. 
Rugină Vasile vornic, 165. 

Rujavinţii, 270, 297, 298. 

ruptaş, 101. 
Rupturei (drumul—), 158. 

Ruset căpitan sirb, 77. 

Rusă Alex. beizadea, 268. 

Rusăt Antone Vodă, 245, 

268. 
Rusăt C. spatar, 110. . 

Rusăt Iordachi spatar, 278, 980. 

vel. voraic, 165. 

Ruset V. pah. 21, 
vel log. 282. 

Rusu Lupu med. 289. 

Ruxanda spâtăroae, 271. 

975, 989, 9290, 297, 

246, 

hatm. 23. 

Saca, (rărişul—, 42, valea—), 

44, 198, 129, 144, 146, 151, 

161, 163. 

Săcăleni, 303. 

Săcară parc. de Roman, 167,233. 

Sacot Stefan vecin. 8. 

Sacşa lon, 163. 

Safer Toader, 144, 

Safer V. 202. 

Safta, 2, 87, 

971. 

Safta spătăroaea, 966. 

Safta păhărniceasă ji V. Adam, 

19, 21, %, 100. 108. 

salaşe de ţigani, 17. 130... 

Salcea, apă peste Prut (sura—), 

133, 234, 235. 5 

Salichi Antohi, 226. . 

samă „au dat—*, 9. 

Simaăileştii, 8, 96. 

Săncăuţi, 270 

Sanda, 146, 248. 

Sandagiul Pavăl, 249. 

Sandul Costantin, 280 

Sandul Serban, 276. 

Sandul Vasile, 240. 
m 

Sandulachi post. 285. 

145, 206, 209, 256, 

      

    

Sânpetru răzeş, 174. ; 

Săpoteanul cămăraş, 194. 

Săpoteanul Andrei vornic de 
gloată, 2, 135. 

Săptevrie, 10. 
shrăcustă, (sârindar), |. 

Sarbul, 188, 191. 

Sărbul Lie vătav, 226, 298. 

Sărbul Andrei, 114. 

sărgi „0 păreche—“, 274. 

Sirbul Gh. 99, 100. 

Sării (drumul—), 148. 

sat „ca, săşi aşeze acolo sat, 234. 

Săuleşti, 94, 98. 

Sava, 135, 174, 2923. 

Sava, (sf.-—din laşi), 44. 

Sava căpitau, 230. 

Sava Enachi, 261, 

Sava, Nec. 142. 

Sava Vasile, 172. 

Savin, 96, 151, 183, 203, 209. 

Savin țigan, 8, 219. 

Savin Anastasă, 119. 

Savin Ioniţă, 119. _. 

Savin Marco, 87, 88. 

Savin Gligore, 223. 

Satin hotnog, 86, 143, 145, 984, 

Li. 
Savin uricar, 105. 

Savina Ana Grigorovna, 

Gh. Cuza spatar, 279. 

gcăntee, 297. sulger, 987. 

Scânteeşti, 270. 

scatulcă, (ladă) 20.. 

Scheia, 168. 

Sclipotești, selişte, 17, 207; 

Scolofendia popă, 185 

Scorţeni, 215. 

Scripţăneşti (Tiful). 187, 191, 194. 

Secară parc. de Roman, 

selişte, 8. 

senator „Excelenta sa domnul 

senator“, 987. . 

Sicoski Andrei, 281. 

Silion vel şătrar, 155. 

Silion Andrei post. 268. 

Silion C. 8 spatar, 165. 

Silion Coste biv 2 log. 267. 

Silion Gavril, 268. 

sotia lui
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Silion Sandul, 269, 272, 273. 

Silion Serafim monah, 275, 292, 

299. 

Silioneasă Măriuţa( Joroaia), 175. 
Simeon, 99, 140. 
Simeon păscariu, 

Simina, 12%, 140, 
Simineşti, 175 
Simoae Marica, 9. 
sinisfora, 28, 34, 37, 46, 57. 
Sinişăuţi, 270. 
Siret, 17. 
soare apune, 

215. 

sobornicescul hrisov, 119. 
Socola (stariţa de—), 57. 
Sofronia 'Vas. Adam călugăriţă 

proin stareță de Socola, 57. 

Sohiica, 268 ” 
Soholeţ, 219, 929, 921, 284. 
Soleşti Ianuvea, 199. 
Solomon (via—), 195. 

122 
164, 175. 

119, 128, 129, 195 

Soloneţui, 275, 297. 
soltan mezat, 99, 122. 
Sora, 3, 198. 
Soroca, ţinut, 269. 
sorocul <a trecut —ndoit>, 16, 

181; s'a pus soroc la sfântul 
Gheorghe, 97. 

Spânul, 4 
spița neamului, 104, 293, 
Sprăncean Gavril, 196. 
Sprâncean Nechifor, 127. 
Sprincean Ionașco, 196, 197. 
Sprinceană Simion, 126, 197. 
Sprincenoae Vasilca, 126. 
Spiridon diac, 263, 
Stahie, 136, 209. 
Stahie Toader, 204. 209. 

Stamati Enachi b. v. stolnic, 130. 
Stanciul, 161, 163, 
Stanilă, 198. A 
Stănileşti. 223. 
stânjeni „de 8 pa'me gspd. 9, 

110; de 8 palme de mijloc, 
216 ; de 8 palme proaste, 147. 

Statie, 204. 
Stavnic apă, 243, 

  

  

Stavnicul 
lui—»>, 

«privighitorul  ocolu- 
278, 

“Stefan, 3, 198. 
Stefan biv armaş, 124, 135, 144. 

Stefan agă, 2. 
Stefan vel comis, 143, 966. 
“Stefan calaraş, 170. 
Stefan diacul ot Bărboşi, 86, &8, 

904, 298. 

Stefan ot visterie, 144. 
Stefan izbașă, 141. 
Stefan parcalab, 128, 
Stefan Lupul Vodă, 243. 
Stefan Vodă, 131, 133, 161, 166, 

173, 186, : 

Stefan Vodă cel tînăr, 234, 939. 

Stefan Vodă cel bun, "(o cel, pâ- 
trâa), 132. 231, 239, 

Stefana, 196. 
Stefănia, 212. 
Stefeni pe Moisiia, 18, 20, (Ste- 

fânenii), 30, 37, 41, 49, 90, 133, 
215, 224. 

Steful, 187, 297. 
Steful pare. de Hotin, 139, 
„983, 

Stegarul Lon, 286. 
Sterian Pavăl dascal 114, 228. 
Stoeneşti, 270. 
Stoesăştii, 194. 
Stoian Vas. 255. 
Stoica armaş, 231. 
stolnacealnic, 84. 
Strâmtul D. căpitan, 181. 
Stranbolea, 126. 
Stratul (vadul —), 257. 

167, 

„Stratul Arhire, 202. 209. 216. 
Stratulat, 106, 143, 145, 18; 

agă, 194, 126, 169; 2 sulger, 
194. 

Strejescul T. 267. 
stroenie, 201. 
Stroescul căpitan, 165. 
Stroici vel log. 94. 
Sturza Maria băneasa, 121, 169. 
Sturza loniţă căminar, 9229. 
Sturze Sandul, 273, ban, 8, 12. 
Sturza Stefan spatar, 245. 
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Sturza V. 2 log. 3, 17, 222. 
Sturza Glig spatar vornic de 

Botoşani, 6I. 

Sturza lon Vodă, 172, 982. 

Sturza Ion vornic, 8, 59, 62, 64, 
281. 269. 

Sturza Ion căminar, 949. 

Sturza Gh. vel log. 242. 

Sturza D. vel log. 122. 

Sturza Dim. vornic, 262. 

Sturza parc. de Hotin, 162. 

Sturza sulger, 274. 

Sturza pah. 274. 

Suceava, 133, 167. (parcalab —), 

135. 
suret „tălmăcit de pe cel săr- 

besc de popa Mihaiu“, 107, 109. 

Suţu C. M. Vodă, 198. 

Şacovăţul, apă, 251, 9272. 

Şaidir diac, 201. 
Samaşirul (câşia—), 225. 
Şănareni, 269. 
Sandru comis, 132, 167, 233. 

Șandru de la Novograd, 162, 187. 

Sanghiri C. vornic de Unlaţi, 127. 

Şerban clucer, 206, vornic, 77, 

Șerbești, 205. ! 

şarvana 125. 

Şipinţi, 269. 

Sişcan Ion, 137. 

Şişcani (Hoceni), 86, 89, 91. 141, 

145, 172, 1783, 201, 202, 223. 

Şişcăuţi,_ 297. 
Slicarul D. 190, 122. 181. 

Şlicăreasa Safta, 120. 

Sofraneşti, 242, 251, 953, 272, 

296. 

Şoldan Nec. post. 269. 

Şoldan D. vornic ţări! de sus, 200. 

Şoldan Ilie post. 267 

Şolomon şătrar, 

Şorogari, 268 

Şatropa C, 9%, 
164. 

Şotropu Savina, 118. 

Sotropa Zaharie, 104, 
Sotropeşti, 110. 

Stirbul Petre, 9 
3 

417, 118, 163,   

| Ştiubeeni,. |. 
Sulete (Brăiţeni), 240. 

Pacmăneşti, 256, 277, 283 
tacrir, 247. 

Talaba, 155, 158, (77. 
Palăbir lanache. 277. 
Tălceana, 240 

taleri, 168.—de argint, 198. 

Talgir Cost.. 36, 87. 

Palgiroae, (fântâna—), 89. 

Talpă M. căpitan, 29. 

Pămăşel, 186. 
Pămăşani 1836, 190, 235. 

Tampa, 168. 
TPămpă pare. de Novograd, 162. 

Panasă, 133, 1834, 136, uricar, 

280. 
Tanasă, vornic de Huşi, 183. 

Tăoşti, 3, 9, 10, 

Tărăceanul C. 286. 

tărie „a lua în tărie“, 182. 

Tatarul, 132. 
Tătarul Fătul, 174. 

Tatomireşti, 297. 

Tăuteşti. 264. 265, 366,267, 270. 

Tatarii „au luat uricile satului 

Păuteşti“, 261. 

Tăutu Ion sulger, 247. 

Tăutul ban, 179; vornic, 179. 

Tăutul log. 132, 167, 187, 233. 

Tebercea diac, 169. - 

'Pec]a, 239. 

Pecla Vasile, 3, 9. 

ecuci (ţinvt-—), 17, 284. 

tela! başa, 59, 121, 279, 

telalăc, 279. 

Tenedie M. med. inginer, 

eofan Episcop de Huşi, 94. 

Teplea Gh. 256. 

ereachiu pah.. 281. 

Terle V. 284. 

179. 

teslim „făcut—“, 65, 253. 

Tigheci apă, 98. 

'Pigheci Ion, 190, 191. . 

'Pigheci Nastasă, 190. 191. 

Tigheci Savin, 190, 191. 

figheciul, 234. 

tij, 9. 

file Ioniţă, 255.
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Timircan IL, mazil, 190, 196. 

Timirean Lupul mazil, 150, 152, 

155. 
 Timircăneşti, 198, 129. 
Timofti, 140, 202. 
Timofti Ion, 201. 
Pimotin Ion, 223. 
Timotin Lupul, 204, 212. 
Timotin Tudosă, 143, 145,151, 154. 
Timotin Tud. Vasile, 143, 144, 

145, 151, 171, 179. 
“ Timuş, 215. 

Timuş diac, 142, vornic, 223. 
Tingirea C. 157 
Tingirie C. 99, 100, 102. 
Tingirică Iordache, 172, 
Piriechiolu Const. pah. 77. 
Tiron, 201. 
Tiron vatav, 86, 230. 
Tiron Vasile ban, 254. 
Tiron Nec. vornic de poartă, 

254, 256, 257, 27G. 283, 2%. 
Tiron Safta vorniceasă, 254. 
Tiron Chiril5. 86. 
Tironeasa, 86. 
Titiana, 174, 
Titica, 297. 
Tiunomarea Ana Savina, 288. 
Tiutina Iordachi. 117. 
Toader, 1383, 168, 186,--ot viste- 

rie, 144, 267, 268. 
Toader preut, 188, 190, 
Toader diac, 133, 16%, 

267. 
Toader parc. de Hotin, 187. 
Toader vatav, 85. 
Toader, jitnicer, 278. 
“'oanii, 98. 
Todereşti, 289. 
Toderaşco, 943. 
Todereni, 270. 
Todireasă (valea—), 146, 154. 
Todireşti, 253. 
Todosia, 197. 
Tofan, 225, 945. 
Tofan monah, 254. 
Tofană Mih. 105. 
Tohilat, 126, 138, 163. 
Toma 3 log. 9%, 

191, 
căpitan, 

| . 

  
  

Toma Pricop. 202. 
Toma Stef. Vodă, 2,9, 197, 163. 

Tomşa Stef. Vodă, 198, 200. 

Trăbujeni, 270. 
Trăisteni, 271, 
treapădul ceauşulvi «impărătesc, 

13, 
trecleat, 197. 
tretin „eal—“, 
Tribicăuţii, 997. 
Tricoleştii pe Elan, *. 
Trifan, 168, 268. 
Trifan Ion, 268. 
Trifan lrimia. 968. 
Trifan Jora, 268. 
Trifan ţigan, 274. 
Triimis popă, 240. 
troene, 234. 

Trofin Stefan, 236. 
Trohani, Tutova, 291. ! 

Trohin, 149. 
Trohin preut, 15. 
Tuchilă Nec. 240. 
“Tudora, 150, 198, 199. 
Tudori Toderaşco, 205. 
Tudosă Chirilă, 175. 
Tudosca, 118. 
Tudosia, 175. 
Tudurachi, 239, 

Tudurachi V. 190, 191. 

Tudurachi C. 190, 191. 

Talbure Pavăl căpitan, 122, 123. 
Tuibureni, 23, 32. 
Tuliteni, 270. 
tult „23 lei şi un tult, 
Turbatu Simeon mazil, 

Tureu Matei. 253 
Turculeţ, Cristea, 252. 
Turculei, Matei. 252. 
Tutova, 75, 951. 

291. 
Tutovanul Toader. 196. 

Țarigrad, 943, 246, 281. 

Ţefeşti, 235. 
'Țepunul Dobroslov, 200. 
Țăpenii lui V. Adam, 
„9200, 9219. 
Țicşa Giurgea, 199. 
Țicul V. 273. 

215. 

i. 

ispravnic 

44, 133
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țidula divanului, 121, 287. 
ţidula vorniciei, 121. 
Țital, 167. 159. 192. 
Țitul din if, 389, 192. 
Ţiful Istrate, 239. | 
țigani. împârțalăi de-—, 8. 21. 

„jumătate de tigan“. 275 iz 
vod, de—,73. 

Tigan, 130. 
Țiganaş, 140, 225. 
Țiganaş Tanasă, 102, 105. 
Jiganaş lon. 42, 96. 100. 102, 

103, 104, 114, 118. 
Țiganaş Gavril 118. 
Tiganaş C. 114, 118 
Piganaş Grigore, 88, 99. 

Tiganaş Damian, 113, 118. 

Țigănești, neam, 98. 
Tigănăşăşti, 113. 
“inta Marica, 179. 
Ţirca Nastasia, 114 118. 

1ope, 3, 
“Turcanu Iordachi ot Vaslui, 284. 

Țuvrilă Apostol, 271. 

ughi de aur. 6. 

Uleu Vasile, 91. 
unde a fost Stan Coliban, 

Ungureanul Gh. talhar, 281, 

ungureşti bani gata, 126, 

Drac, 137. 

Urâta, 143, 145,1176. 

Urdeşti, 235, 237. 

Ureache Gligore spatar, 200. 

uric bătrân. 133. 

Urlaţi, 118, (vornic de—), 1927, 

169, 223. 
Ursachi, 158, 8I5. 

Ursoaei (gura—), 19£. 

Ursoianu log. 221. 

Ursul, 136. | 

Ursul ot vist. 268, ban, 277. 

Ursul Opre, 21|. 

Ursul Ioniţă, 96, 114, 202, 903. 

204, 209, 211. 

Ursut din Deleni, 208, 

vade, 252.—să viela divan, 

vadeaoa de 2 luni, 17. 

Vahmistru, 93. 
văiuga, 89. 

173. 

105   

; Vălcovicesti, 200. 
Valeni, 40. 
vâna; a--peştele, 193. 

Vânagă Melintie, 137. 

Vănagă Tudosă, 137. 

Vânagă Vasile, 136... - 

Văndălac, 223. Ia 

vânzare „pentru o nevoe“, 12. 

„si am întrebat oamenii mei“, 

168. , | 

Varatecul, 69, 70, 270. , 

Vârgolici T. vornic de poartă, 193. - 

Văriţi, 163. ă 

Varlaam Ep. de Huşi, 183. 

Varlam, 144, 146, 212, 214. 

Vavlam biv log, 135. 

Varlam armaş, 2. 

Varlam Sandul, 239. 

Văârnă, 133, 904. 

Varmnă Alexandru, 209. . 

Varnav C. spatar, 22, 277, 283, 

296. 
Vârnav Ilie, 251. 

Vârnav vel clucer, 55. . 

Vartecăuţi, 297, 298. 

Xartie Petre portar Sucevii, 162. 

Varvara, 9, 127, 239. 

Vasilac, 186. 

Vasilachi popă, 116. 

Vasilachi îog. 955. ; 

Vasilca, 118, 144, î46, 200, 213. 

Vasile, 147, 268. | : 

Vasile preut, 213. 

Vasile post. 269. 

Vasile 2 comis, 28. - 

Vasile biv cămănar, 266. 

Vasile Vodă Lupul, 3, 10, 

133, 1834, 174, 19%, 242. 

Vaslui, 281. 

Vaslui, ţinut, 

303. 

vătăjel, 276. 

vătămat, 102. 

vătav de aprozi, 93. 

Văteani, 142, 

125, 

3, 8,9, 95, 242, 

“Vătrai, 239. 
Văzdăuţi, 271. 

văzum, 206 

Veapreuca, 271.
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vechilul, 16, 109, 129. 

vecini, 2, 4. „ce au fugit din 

Hurdugi, 125%. „a dat pe Sa- 

vin ţigan pentru vecini“, 8. 

Veisa ve] log. 98, 110, (vorn.),39. 
veleat (leat), 8. 9. 
veliţii boeri, 110, 177. 
Veniamin (Costachi) Ep. Huşilor, 

68, 71, 235. 
Vetrişoaea, 98. 
vichilime, 288, 289. 
Vicoleni, 277. 
vie făcută gata, 168. 
vierii din Tecuci, 282. 
Viltoţi lui Chetran, 44. 
Vintilă, 196. 
Vintilă Andrei, 88. 
Vintilă Grigore, 128. 
Vintilă Stef. 291. 
Vitolt biv comis, 234, 938. biv 

staroste, 234. 
Vitolteşti, 192, 133, 134, 135, 

136. 140, 149, 214, (iaz) 224, 
299. 

Vlad, 173. 
YVladnic, 243. 
Vlasie, 236. 
Voicăuţi, 269. 
Voloşco, 294. 
Voloşcovul, 68, 76, 271, 290, 291, 

297, 298. 
vornic de poartă 2. 
vornic al obştiei, 77, 279. 
vornicia obştiei, 291. 
vornicia de aprozi, 121. 
Vornoviţa, 298. 
Voroveni, 41, 49, 201, 207, 211, 

212, 213, 214, 215, 219. 
Vorovanul, 242. 
Vrabie Istratie, 292. 
Vreme Timofti căpitan, 140. 
Vultureni, 168. 
Vutcani (Vătcani), 48. 

  

ueeni), 101, 104, 110,114, 118, 

209, 925. 

Zagură director Huşi, 84. 

Zaharia, 96. 283. 

Zahareoaea Magdalina, |. - 

Zaharioaea (poiana—), 7. 

zălog, 206. 
zălogire, 1. 
Zane luliu inginer, 23|. : 

zapciu, 289 
Zăpodeni, 255. 

Zavastia, 136. 

Zberea Ion, 163. 

Zbierea, 167, 233. 

Zealina, 270. 297, 299. 

Zearotă, 126. | 

zece »săşi ia de a zăcea . din 

păne. din fân. din câmp, din 

imaşuri. din prisăci cu sţupi, 

4, 98, 105, 266. 

zestre. 17, 18, 20, 21,24, 30,31, 

32, 35, 194, 126, 293. 

Zgonde Pârle Ion ţigan, 302, 

zi de soroe „le pune—“, 97. 105, 

108. de soroc la sf. Dumitru, 

104. „au pus peste zi; tre 

când peste zi“, 206. 
ziotași, 10. | 

zoţi, 134, tătărăşti, 182, 161. 

166, 186, 231, 932, 234. 

Zma:agda 17. 
Zmăul Ioniţă biv vornic de poa: 

tă, 256. 
Zmău Lefter, 280. 

Zmăul Safta, 257. 
Zoiţa, 33, 119. 
Zoiţa căminăreasa, 263. medel- 

nicereasă, 19, 21, 40. 

Zoian Z.iţa, 55. 
Zoan med. 48. 
Zorge Iordache: câminar, 72, 74 

15, 
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