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Iasi, 174
47, August 4

Grigori Ghica Vo
oevod disp
pune sa se
e stabileaasca hotarrul între saatele Boiaan si Ostritta,
tin
nutul Cern
nauti, si Bo
oianul sa se împartta între fraatii Gavril si Ilie, fii lui Ioan
N
Neculce
vo
ornicul.
+ Io Grigoriee Ghica Voeevod bojiiu milost(iiu) gospodar
g
zeemli moldavvscoi.
S
Scriem
Dom
mnia mea laa boiarii no
ostri dumniaalor Moisei Cucoranul biv vel pit(ar) i Ion Zo
osin
vtor(i) logofat,
l
faccem stire dumilor Voaastre, ca aicce la Domn
nia mea au
u dat jalobaa boerii nostri
dumnia‐lor Gavril Neculce biiv vel med. Si fratele dumi‐sale Ilie biv vto
or(i) spatarr, fii dumissale
raposattului Ion Neeculce biv vel vor(nic), zicandu, precum au
u o mosie anume Boianul acolo
o la
tinutul Cernautilorr si li s'ar în
npresura acce mosie de
e catra Ostrrita, mosia manastirii Putnii, pentru
care pricina ar fi mai mersu ho
otarnici în cateva
c
rându
uri, ca sa le îndreptezaa hotarale în
ntre Boian si
s
între Osstrita si nu le s'ar maii fi hotarât.. Deci iata ca va orand
duimu sa m
mergeti la acele
a
mosii, sa
chemati pe calugarii de Putnaa cu scrisorrile si cu maarturi, si sa strângeti ssi oameni buni
b
megiessi si
razasi de
d prin prejur fata, sa luati sama foarte cu amanuntul
a
si cu buna dreptate, si
s precum veti
v
afla si îtti cunoaste dreptate saa îndreptati hotarul înttre Boian si între
î
Ostritta si s(a) staalpiti cu piettre,
dupa cu
um s'a cade cu dreptatee, ca s(a) aiba sfârsit assta pricina de
d hotarâree si dupa ce veti hotaraa sa
luati sama si între fiii raposattului vorniccului Ion caa s(a) înparttiti mosia B
Boianului în
ntre frati du
upa
diiata cee vor arata de înpartalaa parinteasca si cum a îi mai dreptt sa asezati si precum veti
v hotari siti
s
aseza saa dati si marturii în sem
mne pe partti ca sa le daam si dela noi
n întaritura.
U las, leeat 7255 Avggust 4.
Sub Osttrita se înteleg satele Mahala
M
si Co
otul Ostrite
ei. Satul Osttrita de astaazi s'a chem
mat pe vrem
muri
Cliscautti.

