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Hotarrnica satullui Ostritaa, tinutul Cernauti,
C
cu care se
e termina conflictull de decen
nii
avut cu satul
s
Boian, proprie
etatea fam
miliei Neculce.
Din poroncaa luminatului pre înaltaat domnul nostru
D
n
Mariiia Sa Costandin Mihaill Cehan
Racovitâ
â VV. Am mersu
m
la satu
ul Ostrita a manastirii Putnii
P
ce sa hotarasti p
pe din gios cu
c satul
Boianull la tinutul Cernautilor,
C
m
pricinaa si gâlceavaa calugarii de
d Putna cu
u
pentru care au avut multa
raposattul vornicul Ion Neculcee pana au trrait si dupa moartea si cu fii sai Iliee spat(ar) si Alicsandru
armas pentru
p
hotarul acestor sate împresurând unu
ul pe altul, care gâlceavva a lor s'au tras ca 30 ani
a
si în mu
ulte rânduri la câteva domnii s'au rânduit
r
boe
eri hotarnicii ca sa le aleeaga si sa le
e hotarasca
pricina si
s nici pi o hotarâre
h
nu s'au odihniit nici o parte nici alta, pâna acum
m mai pi urm
ma mergând
d si
noi acollo la locul ceel de pricinaa si fiind di fat(a) si calugarii de Pu
utna Gherm
man egumen
nul cu tot
saborul si fii vor(niccului) Ion de mai sus numiti i‐au adunat
a
acolo
o si pe alti rrazesi si miggiesi din
sus si diin gios si pee Gavril Volccinschi cu frratii sai si luandu‐le sam
ma pe scriso
ori si pe marturiile a
oameni batrâni cum
m an(!) chip
p nu s'au pu
utut îndreptta de vremee ce hotarnici vechi în semne
s
nu s''au
aflat nicci la o parte ci numai marturii
m
ominesti martu
urisind în multe chipurii si macara ca marturiee
mai de credinta
c
s'aau cunoscui a fi rapoosatului Savii ce au fost mitropolit
m
cce‐au dat în scris la
manastire marturissind de hotaarale satulu
ui Ostrita pe
e din gios deespre Boian
n, dar pe ace
e marturie nici
n
vor(nicu
ul) Ion panaa au trait nicci fii sai nu s'au
s odihnit aratând multe pricini îîn protiva, ci
c numai du
upa
toate acceste socotiindu‐se si o parte si altta s'au învoiit în de sanee înainte no
oastra ca sa tae pricina cu
asezamânt si într'acesta chip s'au
s asezat de buna vo
oe lor de înb
be partile caa sa le fie dispartire
hotaralo
or a satului Ostrita pe din
d gios desspre hotarul satului Boianul, pe acceste semne
e ce s'au
însamnaat dupa cum
m arata! maai gios anum
me pre unde
e cu totii au mersu înprreuna cu no
oi de au si
hotarât cu semne începandu‐s
î
sa hotarul Ostritii
O
pe din gios desp
pre hotarul Boianului în
ntai din malul
Prutului si peste lunga(!) spre rasarit pâna în margin
ne luncii s'au
u facut un b
buor într'un paduret si
dela bour drept peeste o balta în
î cie partee s'au pus sttalpu di piattra în malul baltii si de acolo dreptt
piste seas(ul) Prutu
ului si trecând peste altta balta s'au
u pus s‐alt stalpu
s
di piaatra în malu
ul baltii desp
pre
rasaritu
u si de acolo
o iara peste seas si drep
pt la dial si în
î buza dealului s'au pu
us alt stalpu
u di piatra
aproapee de un santu vechiu, de
d acolo pesste dial si laa vale pe costise s'au pus alta piatrra si de acolo
dreptu în
î matca ap
pii Hucaului,, unde s'au facut buor într'o
î
rachitta si de aco
olo matca Hucaului în sus
pana în hotarul sattului Rarean
ncii a manasstirii Slatinii si de acolo
o sa întoarcee hotarul Osstritii alaturre
cu Rarence pe unde s'au aflat despartit hotarul
h
cu pietre vechi si sa suea h
hotarul Ostrritii din Hucaau
la dial pre
p o valce si
s în sus valcceoa pâna laa o piatra veche în mattca valcelii ssi tot în sus din piatra în
î
piatra pana
p
în capu
ul hotarului Ostritii si de acolo sa întoarce
î
hottarul Ostritiii ce‐i pe din
n sus, hotarr
alature cu hotarul satului
s
Juscca a manastirii lui Barno
ovschi si taee prin readiul ci sa num
meste Lipniccul
pin capu
ul readiului pe din sus si di la Lipnic drept la vale
v peste drumul
d
cel m
mare si pestte un paraut si
prin mijjlocul Budii si drept la un
u stejar ce au fost buo
or în lunca Prutului
P
di ccie parte care copaci fiind
taet obo
orat gios s'aau facut alt buor în prijjma locului într'un
î
stejaar si di la accel buor dre
ept la malul
Prutului însa hotarnica pre aceeste semnee despre Jussca nu s'au aflat
a
nici Ia calugarii de
e Putna nici la
calugariii de Barnovvschi numaii pi marturiiile oamenilo
or batrâni ce
c au stiut h
hotarul si au
u marturisit cu
sufletele lor fiind de
d fat(a) si vornicelul
v
dee Jusca, vecchil din parte manastiriii Barnovsch
hi, anume
Grigor Glim,
G
pre acceste semnee am dat si noi sa fie ho
otar între saatul Ostrita despre Juscca si precum
m
âm aless si am asezaat si am hottarât am daat si de la no
oi aceasta marturie
m
hottarnica ca sa sa stie.
Let. 726
60 Sapt. 3.
Buhaesccul biv vel med(elnicer
m
r). Hotarnicu
u.

