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Prezentăm in continuare, documentele satului Ringhileşti, a căror primă parte

:OSt publicată in vol. III, 1972, al Cercetărilor istorice, p. 315-327 (pentru de

!Wz. privind provenienţa acestor acte şi principiile după
:;. 115--3 16 ale volumului amintit).

care le

publicăm,

v.

9
J

1802 iulie 20. Mdrturie a lui Fisticeanu Costantie privind moşia Berehoeşti

wdnăstirii Fistlci.

Prin aceasta sd face cunoscut că pentru moşie Berhoeştii
a
sfintei
-.( ă>n<ă>stiri Fistfcii s-au fndatorit dumilui spat<a>r Dimitrachi Ghica, care
111: rine această moşie, să se giudice cu megieşii ori şi cfnd sd va isca pricind de
Glld ecată pentru hotard, pentru care i-am dat aceasta fn miinile Dumisale spre
::'k.-..edinţarea domnescului divan.
1802 Iulii 20.
Fisticeanu Costantie 1 •

10
1803 mai 5. Anaforaua veliţilor boieri, întărită de domn, privind despăr
�ea hotarelor satelor Vlăiceni şi Ringhileşti ale lui Sandul Sturza vel vistiernic
:2.. respectiv, Dimitrie Sturza biv vel postelnic de hotarul satului Husăent, al md
'l.d.st irii Ffsticr.
Noi Alexandru Costandin Moruz v< oie>vod, cu mila lui D<umne>zeu,
l!omn al Ţării Moldaviei. Cetindu-să anaforaoa aceasta inaintea domniet mele şi
rdzindu-sii cercetarea ce au făcut dumilor veliţit boeri asupra pricinii aceşttea,
n toate cd giudecata dumilorsale s-au cunoscut a fi cu cale, dar fdcfndu-sii In
trebare fnsuş egumenulut măndstirii Fistfcit de mai are a răspunde impotrivi! fi
rd.spunzfnd cd la aceasta are vech!l răspunzdtor tot pe dumilui spat<a>r Dimitrie
Chica şi dumilui spat<a>r răspunzînd fn scris că este mulţemit dupd cuprinderea
lotamicei miinăstiret, cum şi cu dumilui boeriul cerşut hotarnic dumilui vel vor1 Actul este fnsoţit de o copie fn limba greacă.
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nic Costandin Păladi şi ne mai rdmfind nici o pricină. alta fn mijloc, hotărfra fi
domniea mea ca fntocma şi prea deplin sii se urmezi, cum prin anaforaoa ac�
să cuprinde, adecă sl1 meargă boeriul cerşut la starea locului şi cercetind fCX#tlr
cu amăruntul sd afle şi sd dovedească. celi adlvărate semne şt hotară ce le ca
prinde hotarnica mdndstirii ace din let 7189 < 1 680> dec em<vrie>lZ atit dupn
moşie Vlăicenii a dum<i>sale vei vist<iernicului> Sandul Sturza, cum şi de$JJI'C
moşie Ringhileştii a dumisale Dimitrie Sturza biv vei post< elnic> şi pe UJidr
sd vor dovedi, sd le statorniceascd şi sli pue şi alte slimne hotarli despărţltoar«
dind şi mărturii la amfndoă părţile, asupra cdrora scl Zi să faccl şi hrisoave de la
domnie me de fnt11riturl1, ca dupii aceleaş sd se păzascli şi sli urmezi stăplllin
fdrd a sii mat fnpresura o parte pe alta, fntiirindu-să anaforaoa aceasta şi ca
a noastrii domneasca pecete şi iscălitură.
1803 maiu 12.
Noi Alexandru Moruz v<ote>vod.
Procit vel log<o>f<ă>t.
Locul peceţii gospod.
Pre lnaltate Doamne,
După arătarea prin jalobd ce au fdcut cdtrd lniilţimea Ta dumnealui Sandlll
Sturza vei vist< iernic> cii moşie dumisale Vldicenii ci iaste intr-un hotar c-.
moşie Toderenii i alte sîlişti in ţinut<ul> Hirlăului, să fmpresoară de cdtrd mOJie
Husăenii a mănlistirii Fistîcii şi au cerşut ca prin giudecatii să-s facil fndreptarr
hotardlor după cuprindire a scrisorilor, la fnfăţoşarea ce-au avut inaintea noa.stri
vechilul dum<i>s<aZe> cu dumilui spat<a>r Dimitrie Ghica rdspunzător dia
partea măndstirii Fisticii cu scrisoare de vechilîc, cercetfndu-sf pricina, intr-acestap
chip s-au aflat, adicd după ce moşie Toderenti cu celelalte sllfşti fmpregiur au e#t
cu vinzare de la dumilui Scdrlat Sturza, vechlll.i ci i-au avut alee !tind fndatorali
a le şi hotdri au ridicat hotarnic pe dumilui vei vornic Lupul Balş, carele �
la cercetarea ce-au făcut atunce, una dintr-acele sflfşti, adtcii Vliiicenii gă.rin
du-sd impresuratli de cătrli moşie Husăenii a numitei mănăstiri Ffstîcfi, ci .M
hotărăşte cu aceasta, i s-au făcut indreptare şi fiind trebuinţii dupl1 rfndueal4
pifmintului a sii !scllli hotarnica şi de ct'ltrii stăpînii moşiilor megieştte, au prici
nuit măniistire Ffstfcii, cu ariftare, că i s-ar !t fost făcut inpresurare moşiei, pen
tru care pricinii giudecfndu-să şi la Divan cu vtchilii dum<i>s<ale> Scărlat
Sturza asemine s-au dovedit că moşie Vlăicenii au fost înpresuratcl de ciftre moşU
Husăenii a mănăstirii, cuprinzînd cheziş o bucatli mare de loc şi s-au găsit cu cale,
că bine s-au indreptat şi s-au hotărît despărţirea hitre Vlăiceni şi intre Husăeni.
pentru care la urmă fiind intrebat egumenul la ce să odihneşte, singUr au arătat,
cum că îndreptare moşiei Vlăicenii este făcută cu toată dreptatea şi că la aceasta
nu are ci să răspunză, arătînd numai că cu această îndreptare ce s-au făcut
pătimeşte mare înpresurare moşie Husăenii dinspre alte moşii şi că mlfnăstirea au
fost tăcut pînă atunce, fiind odihnită intru stăpînirea ce ave. Drept aceea s-au
hotărît ca egumenul să iscălească in mărturie hotarnică a dumisali vorn<i>c
Lupul Balş şi să-ş aleagă hotarnic ca după scrisorile şi dovezile mănăstirii să J e
îndrepteze hotart'lle mo.�iei Husăenii, cum să cuprinde prin anaforaoa de giudecată
din 1794 iulie, iscălită de veliţii boeri şi intilrită de măriea sa Mihail Costandin
Suţ < voie>vod, în urmă pornind jalobă de nemulţămire împotriva hotărîturii u
au fost filcut dumnealui vorn< i>c Lupul Balş mo�iei Toderenii şi celorlante
sflişti, atit alţii din megieşi, cit şi egumenul mănăstirei Ffsticii au fost rinduit
hotarnic dumilui Ioan Razul biv vel log< o>f< ă>t şi după cercetarea ce au făcut
la starea locului, la osebitil giudecată ce au avut iarăş la Divan acei megieşi şi
egUmenul de Fistfci cu vechilul dumisale Sct'lrlat Sturza, clt pentru pricina Vlili
cenilor despre Hust'leni, văzfndu-să atuncea că. la hotdrftura ce au fost făcut mai
inainte vorn<i>c<ui>Lupul au fost fnpinsu pe Hust'leni piste moşie Bt'licenii
şt după o carte de mt'lrturie din anii 7189 < 1 680> dechemv<rie>1Z de la mitro-
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plrii �i veliţii boeri ai vremii de atunce, pentru cuprinderea hotarălor a trei
Berhoeştii, Zăpodie şi Sdbienii, ce de la un loc zice : unde sd impreund cu
Pripordnilor şi cu a .Rfnghileştilor, care moşie Pripordnii este alăture. pe
cu Vlăicenii, şi de acolo la vale pre vdiu.gă ln gios pre la capetile pdmfn.
piste şăs prin vlrtoape în costişă deasupra vizuniei s-au pus sttlpu alăture
Husăenilor şi aceste semne la cercetare ce au făcut dumilui log< o>f<ă>t
Rozu arătindu-le că sînt de faţă la capătul moşiei Husiienii despre răsărit
ct�;:dd ·uite, giudecata au cunoscut că moşie Husăenii iaste tot la locul unde s-au
�pinit şi pînă atunce, cum aşa au cunoscut şi vichilul dumisali Scărlat
iar pentru despărţire moşiei Husi1enii fn lungu de cătri1 Vlăiceni nefiind
ică pe Husăeni ca să arăte hotarăle de cătră Vlăiceni, cum şi moşie Vli1i
fiind impreund cu alte moşii cuprinsă irttr-un hotar şi iarăş nefiind hotar
din care să-s poată povedi margine V1ăicenilor de cătri1 Husăeni, fără numai
ică din anii 7259 < 1751 > iulie 8, arătătoare pentru hotarul satelor Pri
.i şi Vlăicenii de piste Jijiea, ca să incep din apa Jijiei şi mergu în gios
răsărit asupra Prutului pînă în hotarul Ringhileştnor adecă în lungu pînă
reptul locului unde stau şi Husăenii cu capătul despre răsărit, iar în gios
acestor doo sate pînă în pietrile hotară a Răusănilor şi a Husăenilor, vd
-să iarăş în cercetare dumisali log< o >f< ă>t Ion · Razul, că de la locul de
rie pomenită pentru hotarăle Berhoeştilor i a Zăpodiei şi a S(ibienilor arată
înpreună hotarul acestor moşii cu hotarul Priporănilor, unde s-au găsit şi
hotar vechi, mai la vale de la ace piatrd cu 420 stînjeni în dreptul acelui
�
cu puţi.n mai înlăuntru moşiilor, s-au găsit altă piatră hotar vechiu despdrţi
fn lungu, între Vlăiceni şi între Husăeni, giudecata aşa au socotit, ca prin
ăţul pietrii aceştie să se facă colţ între aceste doo moşii Vlăicenii şi Husăenit
capătul despre răsărit, care. în curmezişul Husăenilor să de pravăţ la piatra
la vizuinii şi la colţul despre Băiceni şi în lungu tot din colţu acesta pin
a ace vechi, pintre Vlăiceni şi pintre Husă.eni să se măsoare in pravăţ drept
stînjeni şi să se pue piiatră, apoi din piiatra ce să va pune fn măsura aces...
stînjîni să se de prevăţu cheziş drept la colţul din sus al moşiei Rdusenii, în
tul pietrii ci iaste dispărţitoare între Răusăni şi între Cobiceni după hotarnica
- sus pomenită, care zice că Priporănii şi Vlădicenii mergu tn lat ptnd fn
rile hotară a Răusănilor şi a Husăenilor şi să pue piiatră despărţitoare şi la
ul acesta, după care să se urmeze stăpînire şi să lipsască pricinile din
JWC, cum arată osebită anafora din 1795 ghenar, iscălită iarăşi de veliţii bOeri,
alţi boeri ce înpreună au fost rînduiţi, întărită tot de mărie sa Mihail Cosin Suţu l v< oie>vod văzînd hotărire giudecăţii CJL cale şi cu dreptate, după
e au fost mulţămite toate părţile, deci pe aceastli hotărîre s-au făcut şi urmare
ocma puindu-să pietri hotară prin boeri rînduiţi cu poruncă domnească şi
săbit s-au întărit cu hrisov domnescu din 1796 martie 1 2, de la mdrie sa
andru Ioan Calimah v<oie> vod ci s-au dat mănăstirii Fîstîcii. Acum, ne
ţămire dumisale vel vist< iernic> iaste aceasta, adică, cii la cercetare ce au
t dumilui log< o>f<ă > t Ioan Razu stării locului neputfnd dovedi atunce cele
evărate sămne hotară a Husăenilor de cătră. moşie dumisale Vlăicenii, care
ş hotarnica măniistirii Fistîcii le arată, s-au fmpresurat Vlăicenii mai mult

...

giumătate şi cere ca după aceiaşi hotarnică prin cele adevărate sămne ce sînt
acum de faţă mărturisite şi d ovedite, să se facă indreptare hotarului împotriva
arie cerire măcar că dumilui spat<a>r Dimitrie Ghica din partea mănăstirii
utîcii au vrut să se inpotrivească, cu cuvînt că hotărîre ce s-au dat mai tninte asupra pricinii aceştie, cum prin anaforaoa de la 1 795 să arată, au fost
c:u priimire şi a vichHului dum< i>s<ale> Scărlat Sturza vînzătoriului şi ca o
pricină sfîrşită n-ar mai incilpe altă cercetare, dar fiind că tot temeiul pricinii
GCeştie razămă numai la singură hotarnica mănăstirii ace întărită de la 7189
<1680> dechev<rie>12, asupra cărie şi gi'udecata de atunce au dat hotărîre ln
cunoştinţă, că la cercetare ce au făcut dumilui log<o>f<ă>t Ioan Razu s-au do
uedit aceliaşi semne şi acum din osebită hartă ce au arătat vichilul dum<i>s< ale>
căci de să şi arată că ace hotărîre au fost cu priimire şi a vichilului dum< i>s< ale>
Scălrlat Sturza, însă mai fntfi el atunce era eşit din mijlocul pricinii aceştîe
·

32

-

Cercetări istorice
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pentru că după ce dintii giudecată şi fnnainte aceştie de la 1 794 ş-au fost luat
banii vînzif.rii şi mai vîrto.� că în zapisul vînzării nu arată moşiile in măsuri,
ci zice sat intreg Vldicenii şi că au dat şi toate scrisorile vechi şi noo şi la ace
de al dolle giudecată cumpărătoriu stăpfnul moşiei n-au fost, al doile, de au
arătat ace priimire vichilul, au fost după ace fnţălegire, că hotărîre s-au dat asupra
semnilor hotarnicii mănăstirii cum şi gtudecata atunce au cunoscut.
Deosebit, fiind că şi dumilui Dimitrie Sturza biv vel post< elnic> asemine
ariitare face cii cu aceiaşi hotărătură s-au împresurat o parte din moşie dumi
sale Rînghileştii in hotarul moşiilor mănăstirii Zăpodie, Săbienii şi Berhoeştii ci
sll hotărăscu cu Ringhileştii, pentru care au şi mai tras giudecată cu dumilui
spatar Ghica şi tot asă.mine hotărîre s-au dat cu priimire amindurora părţile, ca
iară.ş după. aceiaş hotarnică. a mănă.stirii să.-s facă indreptare, la care nici dumilui
spatar Ghica acum n-au mai pricinuit de cătră noi la această pricină, atit despre
dumilui vist<iernic> cît şi dispre dumnialui post<elnic> Dimitrie Sturza, aşa
s-aa socotit şi s-au găsit cu cale, ca să-s facă de iznoavif. cercetare la stare locu
lui prin boeri aleşi, unul din partea mănăstirii şi altul din parte dumisale
vist<iernicului> i a dum<i>s<ale> post<elnic> şi să se dovidească cele adi
vărate sămne a hotarnicii vechi ce are mănăstire, care este întărită cu cartea ci
s-au pominit din anii 7189 < 1 680> dechemv<rie> 12, care sămne sint aceste,
adecif. despre Rînghileşti drept la mijlocul iazului Sabie s-au pus stilpu, unde să
inpreună hotarul Bră.tenilor cu a Ringhileştilor, de acolo la dial in muche dialu
lui unde să iveşte asupra Ciornohanului unde s-au aflat un stilpu de hotar şi s-au
pus şi altu, de acolo pistele vale fn capul Ciornohanului in rădiu unde s-au aflat
un stflpu de piiatră şi s-au pus şi altul, de acolo la dial drept piste Ciornohal
fn zarea dialului unde s-au aflat iar un stilpu de piiatră. şi s-au pus şi altul şi
de acolo piste vale in buza piscului diasupra bă.lţii lui Roma1t în sărătură., de
acolo culme dealului în sus pfnă. in drumul Ringhileştilor unde să. împreună cu
hotarul Priporă.nilor şi cu a Ringhileştilor, unde s-au aflat o piiatră şi s-au pus
şi alta, adică. pînă aice au să facă moşie Rfnghileştii cu moşiile mănăstirii, şi de
acolo la vale pre văiugă drumul in gios pe capetile pă.minturilor piste şăs pin
vîrtoape în costişă deasupra vizuniei unde s-au aflat o piiatră şi s-au pus şi alta
alăture cu locul Rusă.enilor, care aceste sif.mne sint ce dispartu pe Vlă.iceni de
că.tră. Priporăni şi Rînghileşti, cum şi de că.tră. celelalte moşii a mănă.stirii Ftstfcii,
Zăpodie, Săbienii, Berihoeştii şi despre Husăeni ; şi aşa boerii ci să vor orindui
hotarnici urmînd hotarnicii mănă.stirii şi sămnilor ci să arată. şi dovedindu-le fă.ră.
îndoială atit despre moşie Rînghileştii cit şi despre moşie Vlăicenii, să. le stator
nicească. şi să. le înnoiască spre temeinica stăpînire a toate părţile, însă. intre
Vlă.iceni şi intre Husăeni in lungu fiind că alte să.mne vechi dispărţitoare nu să
dovidescu să se dea linie dreaptă., de la vizunte in dreptul pietrii din malul Jijiei
ce desparte fntre Răusăni şi intre Cobiceni, pe care linie iariiş să. se pue pietri
hotară şi inştiinţif.mu, iar cea de săvirşitu hotărîre rămîne la inaltu inţă.lepciune
Inălţimii Tale.
1803 maiu 5.
A fnă.lţimii tale plecaţi slugi.
Costandin Balş vel log<o>f<ă.>t.
Vasile Costachi vel vornic.
Costandin Paladi vel vornic.
Răducanu Roset hatman.
Mihaiu Sturza vel log<o >f<ă>t.
Costandin Balş vel vorn< i>c.
Lupu Balş vel vorn<i>c.
Costandin Sturza vel vorn<i>c.
Vasile Roset vel ban.
S-au trecut fn condicd, Matei condicar.
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1803 mai 15. Alexandru Moruz voievod scrie lui Costandin Paladi vel vornic
cerceteze şi să indrepte hotarele satelor Vlăiceni, Rînghileşti şi Husăeni pentru
stăpînii lor au avut judecată la divan.
Noi Alecsandru Costandin Moruz v<oe>vod, cu mila lui D <umne >zeu, domn

·; Moldovii. Cinstit şi credincios boerlu domniei meli, dumita Costandin Paladi

vor< ni>c sănătate. Pricina şi giudecata ce au fost intre ai noştri cinstiţi
credincioşi boeri dumilui Sandul vel vist<iernic> şi dumilui Dimitrie Sturza
vel post< elnic>, şi intre mănăstire Fîstîcii pentru hotarăle despărţitoare a
"ilor Vlaicenii ce sînt a dumi< sale > vist < iernicului> i Ringhileştii a dumi
post< elnicului > de cătră moşie Husăenii a numitei mănăstiri Fîstfcii, pre
să cuprinde hotărîrea ci s-au dat prin anaforao dumilor sale veliţilor boeri
-ritll. şi de domnie me, care este din anul acest curgător 1803 maiu 12, după
e rămfind. ca să se facă şi indreptare hotarălor la stare locului şi fiind dumita
t şi prii.mit de cătră amîndoă părţile, domniea me te orînduim să mergi la
e locului acestor numite moşii, unde fiind de faţă atft vechilii din parte du
. le vel vist<ternicului> i a dumisale post< elnicului > Dimitrie Sturza, clt
vechilul mănăst irii Fistîcii şi alţii pe care îi va cere tre buinta, să faci cerce
e foarte cu amăruntul ca să afle cele adevărate sămi ci să cuprindi la ho
ica vechi a mănăstirii Fisticii ace din 7189 < 1680> dechem v < rie> 12, asu
cărie giudecata au pus tot temeiu şi nici vechilttl mănăstirii nu s-au înpotrivit
dovedindu-le fără îndoială atît despre moşie Vlăicenii, cit şi moşiei Rfnghileştii
cătră moşie Husăenii pe unde vor fi lipsind să pui altile la loc şi să faci şi
e osebite sămni statornice pe liniile ci vor dispdrţi una de cdtră alta_, după
e să dai şi mdrturii hotarnici, una dumisale vel vist<iernicului> asupra hota
- or ce vei pune Vlădicenilor despre Husăeni, şi alta dumisale post< elnicului>
"mitrie Sturza pentru hotardle Ringhileştilor, iar pietrile hotară ce să vor găsi
ă mai dinainte cu greşală şi asupritoare să li scoţi şi să li lepezi afară. Drept
eceea intocma după cuprinderea anaforalii de giudecată urmind, să dai sfîrşit,
cu după aceiaşi deosebire ce vei face, să se dea şi osebit hrisovul domniei mele de
tăritură.
1803 maiu 1 5
Procit vel log<o>f<ă>t.
S-au trecut în condică, Matei cond < i >c< a>r.

12
1 5. Mărturia lui Costandin Paladi vel vornic privind
lwtarelor satelor Vlăiceni, Ringhileşti, Hv.săeni şi Săbieni.

1803 iulie

îndreptarea

După luminatele cărţi a domnului nostru mdrie sa Alexandru Moruz v<oie>vod"
din 1803 maiu 15 ce ni le-au adus dumn<ea>lui Dimitrie ·sturza biv vel postel
nic i dumn < ea>Zui Dimitrie Ghica biv vel spatar întru carile să arată clf
pricina şi giudecata ci au fost intri dumn<ea>lui Sandul Sturza vel vistiernic·
i dumn<ea> Lui post< elnicuz > Dimitrie Sturza şi intri vechilul mănăstirii Fis
ricii dumn<ea>lui spat<a>r Dimitrachi Ghica pentru hotarăle dispărţitoare fntre·
moşie Vlăicenii, ci este a du.misale vist< iernicului>, i Rînghileştii, ci este a du
misal.e post<elnicu.lui>. de c;ătră moşiile mănăstirii Husdenii i Slfbienii pre larg
.să cuprindă hotlirîrea ci s-au dat prin anaforaoa dumilor sale veliţilor boeri, cari
s-au întdrit de cătrd înălţime sa din anu.l curgător 1803 maiu 12, după care au
rămas ca să se facă şi îndreptare la stare locului, şi fiind noi cerşuţi de cdtră'
amîndoă părţile, ni să porunceşti ca să mergim la starea locului numitilor moşii,,
unde fiind faţă sau însuş dumilor sau vechili din parte tuturor părţilor, cum şi
alţii ce-i va cere trebuinta, să facim cercetare foarte cu amănuntul, ca să ajtăm
cele adivărate sămni care să cuprind la hotarnica mănăstirii din anii 7189 < 1'680>
dech< e m>v<rie> 12 asupra cărie giudecata au pus tot temeiul, şi pe carele:
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şi vechilul mi!1wstirii s-au priimit, şi dovedindu-le fără îndoială atit despre �
Vlăicenii, cft şi dispre moşie Ringhileştii, pe unde vor fi ltpslnd, să punem altiU
la locu şi să facim şi alte semne statornici pe liniile ci vor dispărţi pe una �
cătră alta, după care să dăm şi mărturii hotarnici, una dumisali vel vist<ienU
cului>. asupra hotardlor ce vom pune Vlăicenilor despre Husăeni şi alta dumisak
post< elnicului> asupra hotarălor ci vom pune Rlnghileştilor despre Săbieni, şi
toate pietrile hotaril cl să vor găsi pusă âe pit<a>r Climente i Gheorghie Tău
tul vor< ntc> de poartă scoţindu-le, sd le lepădăm afară şi urmind intocma dupd
cuprinderea anaforalii de sus arătate, să dăm sfîrşit.
După a in4lţimii sale poruncă, am mers la numitile moşii şi mergind la locui
de pricină, unde faţă fiind fnsuş dumilui post<elnicul> Dimitrie Sturza i vechihu
mlinăstlrii dumilui spat<a>r Dimitrie Ghica, cum şi vechilul dumisale vist< ierni
cului> Sandul Sturza, dumllui stolnic Costandin Caţichi, am fiicut mai intii C1l
amiiruntu cercetare semnilor dispre Ringhtleşti, carele să arată, fn hotarnica �
sus pomenită a mănăstirii, care sămne disparti moşiea Săbienii a mănăstirii d�
cătril Ringhileşti şi mai ales pentru !acul ci să zice a lui Roman şi pentru drumul
Rfnghileştilor carili sămni sint statornici, şi după ce cu amăruntu! cercetare am
aflat că lacul lui Roman nu este acela pe care dumilui log<o>făt Iancu RCJZll&
l-au socotit ci este altul, carele in hartă să arate supt slova A, mai in gios decit
acela cu patru sute optzăci de stfnjfni, care lac este in dreptul unit fintini, ct ld
numeşte a Preocupoae, şi pe care şi dumilui logof<ă>t Razul in mărturie sa tot
aşa fl arată, însă n-au urmat după cum fn milrturiea sa fl arati!, ce s-au suit
mat sus la alt lacu la nişti pbnorfturi de dial, trecfnd piste drumul Rfnghileştilar,
ce hotarnica mănăstirii fl pomeneşte, cum nici drumul Ringhileştilor fncă nu est�
acela carile log<o>fiit au mers, şi pe care hotarnica mănăstirii il pomeneşti,
ci este altul, carele mergi de la Rfnghileşti in gios la Riiusăni pi diasupra adivd
ratului lacu a lui Roman, carile drum la hartă este arătat la slova V, căci aceasta
la carile log<o>făt Razu au mers, nu merge fn gios după cum hotarnica mănăstirii
fl arată, ci merge în sus la Todtreni ; dupd aceasta au mai cercetat şi celelalU
semni ce să mai arată in hotarnica mănăstirii, adică iazul lui Sabii Ctornohalul
şi muche dialului, unde sii iveşti asupra Ciornohalului, şi le am aflat şi pe acest�
fntocma dupli cuprindirea hotarnicii, la carile sămqi viind şi fnsuş vechilul mă
năstirii dumilui spat< ar> Dimitrie Ghica, le-au văzut că sint aceste, iar nu acele,
pi la cari dupii mărturie dumisale log<o>făt Razul, pitar Climent şi Gheorghie
Tăutul vornic de poartă au fost pus sămne hotară, din care sămni puse, numai
doă si! cunosc a fi după hotarntca mănăstirii la locul lor, adică ce din mijlocul
iazului Sabii ce să arată la hartă, la nr. 1. şi cea din muche dialului unde sd
iveşte asupra Ciornohalului de la nr. 2 pentru carile sămnu dumilui post< elnic>.
au pricinuit, zicînd că aceastii piatră este intrată in trupul Rînghileştilor şi nu
păzăşte linie dreaptă, dar fiind că s-au vdzut a fi hotar vechiu, noi n-am putut a-l
sminti şi aşa s-au priimit şi dumilui, iar cu celelante hotară cite au mai fost pus
ariitaţii hotarnici, nefiind pusă după sămnile ce să arată in hotarnica mănăstirii,
au fost împresurat o parte din moşie Rînghtleştii, pentru aceasta dupii poruncă
scoţfndu-le pe toate, le-am lepădat ; deci fiind că am aflat aceli adivărate sdmni
ce in hotarnica mănăstirii sii pomenescu, am deosebit cu pietri hotară pintre capul
Rînghi!eştilor şi pintre Săbieni, pin sămnile arătate mai gios, adică, de la mijlocul
iazului Sabii de undi este piiatra pusă de pit< a>r Climent, am început a măsura
cu lanţul de zăci stinjîni g<os>pod pără la al doilea piiatră din muchea dialului
unde să iveşti diasupra Ciornohalului de la nr. 2, şt au eşit trii sute şaptezăd
şi trii stînjîni, de acolo piste vale în capul Ciornohalulu! în Rădiu, am pus piiatr4
hotar fn Riidiu can dispre Rînghileşti, dupii cum sii arată la nr. 3, şi au eşit păr4
într-această piatră, patru sute douăzeci şi şasii de stinjeni ; de aco!e drept piste
Ciornohal în zare dialulut negăsind piatra care o arata hotarntca, am pus noi
pl.fatră hotar, care pilatră la hartă se aratii !a nr. 4 şi au eşit doo sute unspre
zilce stînjfnt, mlicar cll dumilut post < elnic>, tot pe această zare a Ciornoha!u
lut mai în gfso de unde am pus noi acum piiatră, nt-au arătat o piatră veclri
hotar cu doo sute optzăci şt patru stînjfnt, care la hartă să arată la slova G.,
dar fiind fnlduntru moştea Sil bienti, am fi1cut pl dumi lui post<elnic>, de s-a.
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;:-iimit la piiatra aceasta ce am pus-o noi acum şi pe aceea s-au scos de acole
trecut pisti vale şf plsti nişti s4rl1turi şi ni-am suit diasupra sl1rl1turtlor Intr-o
� nă de pisc carile vine diasupra lacului Roman şi am pus piatrl1 hotar, carile
ai arată la nr. 5, şi au eşit trei sute doozeci stinjeni ; şi de acole am mers la
Ci.al in sus spre apus pfnă in drumul Rfnghileştilor, cf s-au pomenit mai sus,
ci mergi in gios la Răusăni, pdră fn care şi hoatamica m4ndstirii aratl1 c11 au
wers, şi am pus trei petri hotară, adică cheotoare moşiei Rfnghileştilor, Pripo1nilor, Vlăicenilor şi Sdbienilor, care pietri sd aratd la nr. 6, şi au eşit una
smă doozăci de stfnjini ; şi măcar cd dumilui post<elnicul>, şi acole pricinuea
14 cerea ca din piiatra ci am pus piste Ciomohal fn zare s4 trecim piste vale şi
s.:i mergim la un piscu ce vini diasupra lacului lui Roman, dar fiind c4 şi piscul
&cela intrii iarăş în trupul Săbienilor, pentru ca să nu fie greşald, am f4cut pe
amilui post<elnic> şi s-au priimit undi am pus acesti trei pietri şi de la
xeste trii pietri am intors cu hotarul şi cu mdsura prin capul Priporănilor şi
�e s-au fnplinit doo sute şas4z4ci şi cinci de stfnjfni am pus p!iatrll hotar,
C:upă cum sii arată la nr. 7 ; şi de la aceastii piiatră tot drept inainte şi prin capul
Priporănilor pină fn Drumul Furilor unde sii fntilneşte acest drum cu Drumul
ce la Ringhileşti, ci mergi la Todireni, care s-au pomenit mai sus, şi am pus
;::mat ră hotar şi au eşit doo sute de stinjeni, care piiatră s4 arat4 la nr. 8 ; şi
CII acesti sămni şi pietri hotarii am deosebit Rînghileştii dispre S4bteni şi dtspre
Priporiini, şi fiind cu priimire tuturor piirţilor, adic4 a vechilului mdnăstirti
cumisale spatar Dimitri Ghica i a dumisale stolntc<uZui> Costandin Caţicht ve
da il uZ âumisale vist< iernicului>, i a dumisale post< elnicului> Dimitrie Sturza,
cm făcut şi hart4 de stare moşiei Rfnghtleştif fn care s4 aratd toate sămntle ci
cm pus dispărţitoare intri aceste moşii de sus arătate
şi fnpreună cu aceastil
-nărturie hotarnic4 iscdlită de noi am dat-o dumisale post< elnicului>. ·
�.,.

1803 iulie 15.
Costandin Paladi vornic.
Iordachi Crupenschi spatar.

cu

Fiind cu priimire amindurora părţilor aceastd hotdriturif, am Incredintat şi
a noastre iscălituri. 1804 iulie 6.
Dimitrie Sturza vel vornic. Dimitrachi Ghica vel •mmic vechilis esmtrus

::-.onastiriu Fistici.
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