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CUM SE CĂUTAU MOȘIILE 
IN MOLDOVA LA INCEPUTUL VEACULUI XIX. 

  

I. CONDICA DE RĂFUEALĂ A HATMANULUI RĂDUCANU ROSET 
CU VECHILII LUI PE ANII 1798—1812 

DE 

  

  

a ea MĂ 
N 

(8895 
Intâmplarea a adunat în mânile mele un mare număr de docu- menite privitoare la vieața economică a Moldovei de acum o sută de ani. 
Aceste documente sunţ relative la toate ramurile economiei na- ționale. Intre ele se află: 
Condica, de răfueală a unui stăpân de moșii cu vechilii lui pe anii 1798—1812; 
Sămile de venituri şi chel 

( - 1816 şi 1817; 
Condica, primirilor și cheltuelilor unui negustor din Iași (lipscan) 

tueli ale unei moșii mari pe anii 1815 

< --pe anii 1816 şi 1817; 
Ia Condica cheltuelilor casnice a unuia din boierii de frunte ai Mol- dovei pe anii 1819—1824; 

Condica cuprinzând sămile un 
pe anii 1819 și 1820; 

Mai multe sămi p 
otcupuri în arendă; 

Număroase corespondențe relative la afaceri negustorești sau gospodărești, liste oficiale de prețuri curente și altele. Imi propun să public pe cele mai caracteristice din ele, însoțite de câte „0 scurtă expunere. Apoi, folosindu-mă de aceste elemente, 
Analele A. R.—Pom, XXXI.—Memoriile Secj. Istorice. 

aura) 
332, 9 (up) tă” 

ei case de bancă, din Iași (grecească) 

entru răfueala, între ei a unor tovarăși cari luase 
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mă, voiu încercă să fac o sinteză a vieţii economice de acum o 
sufă de ani. Incep cu publicarea celor două dintâi, din cari se 
poate lesne alcătui icoana vieţii agricole dela inceputul veacului trecut 
și se pot constată atât raporturile dintre stăpân, sătean și pământ, 
atât de interesante în momentul de față, cât și neînsemnătatea, agri- 

culturii făcută pe atuncea de stăpâni. Cea de față este cu atât mai 
interesantă, cu cât este privitoare la moșii așezate în diferite ţi- 
nuturi ale Moldovei, în regiunea de câmp ca și în cea de dealuri 
sau de munte. Aceste socoteli ne mai arată valoarea ce o aveau 
atunci munca agricolă, productele agricole, alimentele, vitele, unel- 
tele și obiectele de primă necesitate și de îmbrăcăminte. 

Ce cuprinde condica reprodusă în ânexă. 

Socotelile alăturate cuprind răfuelile bunului meu, Marele Lo- 
gofăt Răducanu Roset (născut la 1762, mort la 1838), mai bine 
cunoscut sub numirea de [Hatmanul Răducanu, cu vechilii moșiilor 
sale între anii 1798 și 1812. 

Ele nu sunt sămi anuale de venituri și cheltueli, alcătuite pentru 
a constată care a fost venitul net al fiecărei moșii, ci cuprind, pe. 
lângă ceeace am numi astăzi Cassa banilor, și registrele maga- 
ziilor și ale vitelor. 

Sama banilor cheltuiţi arată, pe lângă sumele cu totul neiînsem- 
nate întrebuințate pentru trebuinţele moșiilor respective, plăţile efec- 
tuate în socoteala altor moșii și, mai cu samă, cheltuelile de orice 

nalură făcute în sama stăpânului. 
Din aceste socoteli sar puteă, cred, alcătui bilanţurile anuale ară- 

tând cu oarecare aproximație venitul anual net al fiecărei moșii, 
dar această alcătuire de bilanţuri ar cere o remaniere totală a 

condicei, o muncă grea ale cărei foloase ar fi departe de a cores- 
punde cu osteneala depusă. 

Mă voiu mărgini să arăt modul de exploatare în vigoare şi ve- 
niturile principale, mai extrăgând și preţurile ce se plătiau atunci 
pentru: vite, grâne, obiecte de hrană și de îmbrăcăminte, precum și, 
pe cât este cu putință, valoarea pământului și a muncii. 

Moșiile ale căror socoteli ac obiectul condicei erau în număr de 
7 și anume:
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'Turiatea 1) la ţinutul Sucevei. 
Plopenii ?) » » » 

Drăgusănii » »  Dorohoiului, 
Hudeştii-mici » » » 
Leţcanii » » »  lașului,: 
Bohotinul » » ». 
Poșoreanii parte » » Putnei şi parte la ţinutul Bacăului. 

Din aceste moșii numai două fusese moștenite de Hatman dela 
părintele său: părţile din Boholin și cele din Poşorcani. Din so- 
coteli reiese că mai cumpără încă, în fiecare an, părţi din cea de 
de pe urmă moşie care a alcătuit complexul ce mai târziu a luat 
numele de Căiuţi (astăzi în ţinutul Bacăului). Iar în Bohotin stă- 
pâniă numai părţile din jos, dela Gura-Bohotinului, cu jumătate 'de 
Cozia, Colţul-Cornii şi Frăţieneștii sau Frăsineștii (aceasta, peste 
Prut), până la 1805, când cumpără partea, de sus a Bohotinului dela 
Iancu hoset 'Teţeanu, nepotul lui de văr primar. Dar complexul Bo- 
hotinului nu-și atinse întinderea, întreagă de 9.000 fălci decât mult mai 
târziu, prin cumpărarea, dela mânăstirea Suceviţei, a trupului Bazga 
precum și a unor părţi din Cozia și din Petcu (3). 

Celelalte moșii fusese cumpărate de Hatman (atunci Postelnic) 
în anul 1792, la mezat; dela Manolache Balș, frate cu Iordache 
Balș, socrul lui Răducanu Roset, pentru suma de 146.000 lei. 
Acel Manolache Balș eră Polcovnic (colonel) în armata rusească și Im- 
părăteasa Ecaterina îi hărăzise, în Rusia, pentru slujbele lui, nişte sate 
cu mai multe sute de suflete. El își vânduse moșiile pentrucă se 
hotărise să meargă să S'așeze in Rusia, ceeace și făcu, dar ne- 
priindu-i acolo, se întoarse în ţară la 1800, când se înţelese cu 
bunul meu și răscumpără dela el moșia Leţcanii, fapt pentru care 
condica nu dă socotelile Leţcanilor decât până la Ianuarie 1801.: 

Mai sunt și alte moșii ale căror socoteli sunt trecute numai pe 
unii din anii periodului 1798 — 1862. Pentru Drăgușăni socotelile 
merg până la 1804, pentru Poşorcani ele cuprind anii 1800—1802. și anul 1809, pentru Hudeștii-mici periodul 1799—1801. Socoteiile 
pe părţile de Bohotin sunt trecute până la 1805, anul când Hat: 
manul cumpără partea lui Iancu Roset Teţcanu. Cu începere dela 
acel an ţinu pentru Bohotin, unde ședeă, registre deosebite,. iar 

    

(1) Astăzi în ţinutul Dorohoiului. 
(2) Astăzi în ţinutul Sucevei. 
(3) Vezi Cronica BRohotinului.
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celelalte moșii, ale căror socoteli sunt incomplete, le vindeă cu anul, 

fără a mai ţineă vatav pe ele. După cum rezultă din socoteala 

dela, sfârşit, arendase și Bohotinul la 1811, dar vremelnic, căci so- 

cotelile acelei moşii pe 1814—1817 există. 

Pe lângă aceste moșii Răducanu. Roset mai stăpâniă, la 1803 (1), 

moşiile: Horbova și Stodolna, amândouă la ţinutul Orheiului. 

2. Despre modul exploatării şi deosebitele condeie 
de venituri. 

Vedem la început toate aceste moșii căutate în regie, prin vataji. 

Mai pe urmă unele din ele sunt vândute cu anul (date în arendă) 

chiar vatajilor cari le îngrijise până atunci. 

lată cari erau cele mai de seamă izvoare de venituri: 

Venitul orânzilor, (crâşmelor). 

Venitul velniţelor. 
Venitul: morilor. 
Venitul din dijma. productelor țărănești. 

Venitul din plugărie. 

Venitul: din fân. 

Venitul. rezultând din creșterea. vitelor. 

Venitul: stupilor. 

3: Venitul orânzilor. 

“Acesta alcătuiă pe acea vreme venitul de căpetenie al unei 

moşii. Grâșma. (cârciuma) boierească, singura care puteă să aibă 

flință în sat; eră obișnuit dată, împreună cu o câtime de vin, unui 

crâșmar, (cârciumar) aproape totdeauna Evreu, care plătiă pentru 

fiecare vadră. de vin şi pentru dreptul de a vinde horâlcă (rachiu) 

un preț statornicit de mai nainte, iar pentru păreții crâșmei nimic. 

In multe locuri crâşmarul nu puteă vinde alt vin decât cel cum- 

părat: dela, stăpânul moșiei, iar mulţi din stăpânii. cari posedau 

velnițe le mai impuneau: să cumpere dela, velniţele lor și tot rachiul 

trebuitor. 
Uneori se arendă, odată cu orânda, și dijma ce locuitorii erau: 

datori să o dea din roadele lor. 

(1) Th, Codrescu, Uricar, VIII, p. 277, 278. Condica Liusilor.



oi
 RI CUM SE CĂUTAU MOŞIILE IN MOLDOVA. 

  

Altădată crâsma, cu o câtime de vin şi de horâlcă, eră încre- 
dințată vatavului moșiei, care puneă pe un crâșmar să desfacă bău- 
tura, iar la sfârșitul anului eră dator să răspundă suma prezentând 
valoarea băuturii consumate. Acest de pe urmă sistem eră întrebu- 
ințat pe toate moșiile cu ale căror socoteli ne ocupăm. La Turiatea 
crâșma, uiumul morilor și dijma productelor locuitorilor erau 
arendate pe preţul de 450 lei pe an, iar la Leţcani orânda. satului: 
aduceă un venit de 1,424 lei pe an, uiumul morii fiind pe soco- 
teala stăpânului moșiei. 

Venitul crâșmei dela Drăguşăni (1) în anii 1798—1803 a variat 
dela 1.125 la 1.260 lei pe an; la Hudeștii-mici. (2), între 1799 și 
1802, dela 825 la 1.086 lei; la Plopeni (3) între 1799 şi 1802 dela 
2.100 la 2.200 lei, căzând la 2.039 lei în 1803 şi urcându-se la 
5.725. lei în anul 1808 când vinul, în urma, ocupaţiunii rusești; a 
ajuns la 3 lei 25 parale vadra. 

Mai constatăm că adesea jumătate din transportul vinului la 
moșiile Drăgușăni, Hudeștii-mici, Plopeni şi Turiatca, unde nu se 
făceă vin, este plătită de stăpân şi jumătate de vătavul moșiei res- 
pective, care luase crâșma asupra sa. 

4. Venitul velnițelor. 

La Plopeni aveă ființă o velniţă încă dela începutul periodului 
pe care posedăm socoteli, căci vedem, la 1801, cheltuindu-se pe 
reparaţii 46 lei 84 bani, «când s'a dat velniţa Jidovilor». Dar din 
nimic nu se văd condiţiunile în cari sa dat. 

In anul 1803 o vedem lucrată în regie prin ajutorul unui Vigder 
Jidovul și prefăcând în rachiu numai câtimea minimă de 277 mierțe 6 
dimerlii secară, adusă dela Hudești și Drăgușăni, deci peste tot 1. 212 
hectolitri pâne, adică de abiă cât ar ajunge pe o săptămână unei 
velnițe de mijloc de astăzi. Iar valoarea rachiului scos din această 
pâne a fost de 1.958 lei 48 bani. 

La 18607—1808 vedem velniţa iarăş arendată, nu se zice cui, 
cu 600 lei pe an. In anul următor arenda se urcă la. 700 lei și 
o ține un Jidov numit Lazăr care mai cumpără şi pâne în valoare 
de 519 lei 24 parale. 

  

(1) Satul oaza numără 80 contribuabili la 1803. (V. Uricar VIII, p. 305). 
(2) Satul Hudeștii-mici, la 1803, numără 120 gospodari. 

(2) Satul Plopeni, la 1803, numără 155 contribuabili,
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In anii următori, când moșia Plopenii este arendată fostului vatav, 
Sulgerului Iordache Sinescu, cu 8.000 lei pe an, vedem scăzânduse 
din câștiu câte 700 iei pe fiecare an, fiindcă velnița n'a umblat 
tot anul. 

In anul 1804—1805 sa înființat velniţa dela Turiatca, care există 
şi astăzi. In socotelile pe acel an găsim un condeiu de 2.000 lei 
pentru «căldările dela Turiatea», dar lipseşte orice altă menţiune 
despre acea, velniţă. 

Straniu este faptul că nu se face aici nici o menţiune despre îngră- 
șare de vite la velnițe. Se vede că braha nu eră încă întrebuințată. 

5. Venitul morilor şi al iazurilor. 

Acest venit, numit 0ium sau aium, eră alcătuit din vama, din 
zece una, a pânii măcinate. 

Uiumul morii dela Leţeani (1) a adus în anii 1798—1800: 
| merță și 5 dimerlii grâu, 
45 merțe și 7 dimerlii popuşoi. 
Sau cheltuit în anul 1802—1803, la Plopeni, 81 lei 27 bani 

pentru repararea, unei mori vechi și preschimbarea pietrelor ei. 
Este probabil că această moară l!ucră numai pentru trebuinţa vel- 
niței, căci nu se mai află nici o menţiune despre venitul ei. 

Moara dela, Turiatea eră arendată împreună cu orânda și cu dij- 
murile acelui saf. 

Uiumul morii dela Drăguşăni în anii 1799—1803 eră arendat în 
bani, câte 150 lei pe an. In sama pe 1803—1804 acest condeiu 
nu mai figurează. 

L.a Hudeştii-mici găsim în anii 1799—1802 menţiune despre două 
mori cu bezmen pe Prut; adică acele mori fusese aşezate pe pă- 
mântul moșiei de morarii cărora ele aparţineau şi cari plătiau câte 
10 lei de moară ca bezmen. 

In anul 1802—1803 una din mori dispare şi rămâne una sin- 
gură care plătește 10 lei drept bezmen, iar în sămile pe 1804— 
1805 nu mai are ființă nici una. 

Pe părţile de Bohotin găsim menţiune despre două mori: una la 
lazul Ariei şi cealaltă la Hemeiosu. Uiumul celei dintâi se ridică 
în anul 1801 la 6 mierţe și 5 dimerlii grâu și 28 mierțe şi 5 di- 
merlii popușoi; a dona dădeă, în anul următor 1802, 7 mierţe și 

(1) Satul Leţeani cuprindeă 110 conţribuabili la 1803,
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9 dimerlii popuşoi (1). Aceste mori se vede că erau proaste, căci 
din condici reiese că, fiind nevoie de făină de grâu și de popușoi 
pentru gospodăria Hatmanului, se măcină la mori străine, probabil 
la cele de pe Jijia, ale mânăstirii Neamţului, la Scoposăni, dându- 
li-se legiuita vamă. 

Constatăm că la Poşoreani sa făcut, la 1800, o moară nouă 
pentru care s'au cheltuit 181 lei 30 bani, sumă în care nu este tre- 
cut costul pietrelor morii și despre al cărei venit nu se face nici o 
mențiune. Din socoteala pe 1809 reiese că s'a plătit pentru două 
părechi de pietre 180 lei. Aceste două părechi de pietre erau cu 
bună samă pietre mari, căci părechea de pietre cumpărată la Plo- 
peni, la 1802, a costat numai 15 lei. 

Afară de morile dela Hudeştii-mici şi dela Poşorcani, aşăzate, cea, 
dintâi pe Prut, iar cea de a doua pe pârâul Căiuţul-Mare, toate 
celelalte se aflau pe iazuri. 

Aceste iazuri aduceau și ele venit. Din pescuirea celui dela 
Drăguşăni, în anul 1801, ieşiau 4.113 ocă peşte pe care sau luat 
823 lei 24 bani, iar în anul 1802 sa prins 3.648 ocă peşte care 
sa vândut cu 733 lei 90 bani. Pescarilor cari au prins peştele li 
sa plătit pentru osteneala lor 175 lei 5l bani, adică 3 parale de 
ocă pentru 3.766 ocă (2). Iazul dela Turiatca, mult mai mic, a dat, 
la 1802, 413 ocă pește ce sa vândut cu 82 lei 72 bani. 

Se vede că iazul dela Arie, pe Bohotin, eră tăiat de mai nainte, 

căci în primăvara anului 1802 constatăm că se cheltuese 20 lei 
pentru 100 ocă pește viu, cumpărat a câte 8 parale oca, care sa 
pus atunci în acel iaz. 

Probabil că iazurile celorlalte moşii erau de puţină însemnătate 
și că peştele din ele nu se vindeă, ci eră întrebuințat pentru masa 
stăpânului și hrana personalului -moșiilor respective. 

6. Venitul din dijma productelor țărănești. 

Acest venit se poate constată în chip ceva mai mulţămitor nu- 
mai pentru moşia Drăgușăni și numai pentru pânea albă, pe anii 
1799 — 1802. Pe această moşie, pe care erau, la 1803, 80 de 
birnici, s'a luat dijmă: | 

(1) La 1803 satul Colţul-Cornii cuprindea 29 birnici, Hemeiosul 6 și Bohotinul 91. 
(1) Prisosul de 118 ocă se va fi întrebuințat pentru gospodărie.



In 1799: malaiu 5 

grâu de vară 12 

orz 5 

secară 2 

In 1800: malaiu — 

grâu de vară 20 

orz “ 

secară, 2 

In 1801: malaiu 14 

grâu de vară 38 

orz 5 

secară — 

In 1802: malaiu — 

grâu de vară 22 
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mierţe 
>» 

» 

>» 

) 

» 3 dimerlii 

Aceste cifre ni arată cât de puţine erau semănăturile făcute. 
Pentru celelalte moșii pânea de dijmă este amestecată cu pânea 

ieșită din sămănăturile boierești, fiind astfel cu neputinţă a deter- 
mină câtimea celei dintâi. 

Celelalte dijmuri se constată mai ușor, deși sămile sunt incomplete. 
Dijma fânului țărănesc eră înlocuită prin o dare de 2 parale 

de stânjăn (de stog) şi a fost luată pe deosebitele moşii, în deo- 
sebiţii ani, pentru următorul număr de stânjâni: 

      

Moşiile 

Anul Plopenii 'Turiatca, Hudeştii.mici Drăguşăni  Bohotin 

1799 2012 stj.  1259sj. 812 st). ] 1.158 

1800 2142 >» 1312» 1083 » [ 
1801 1719:/,» 1521» 0» j] 1.182 (1) 320 

1802 148317, » 1579 » 1055 >» J 
1803 1304:/, » 

1804 1920 » 

1807 2271 » 

1808 2532 » 

Dijma stupilor asemenea eră înlocuită printr'o dare de 2 parale 
de stup. La Leţcani și la Poşoreani această dare eră arendată îm- 
preună cu orânda. La, Turiatca este despărțită de orândă numai la 1802. 

(1) Din cari 30 stânjăni dela lăturași a câte 14 parale.
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Se luâ: 

1199 1800 1801 1802 1803 1804 1807 1808 

La Plopeni pe stupi Lei 150 248 286 282 345 429 268 249 
» Drăgușăni >» » > 173 195 — 200 — — 0 —, 
» Bohotin »» » — 407 D005 a — 

» Hudeștii-mici» » pl 08 4 —— 

» 'Turiatea, >» » a D6 — 

La, Turiatea se vede că, după învoeală, locuitorii aveau a mai da 
și câte un caliup de cânepă prețeluit câte 10 parale, de către 
fiecare din cei 110 (1) gospodari și care se percepeă în bani. 

Locuitorii mai plătiau câte 2 parale de oaie pentru pășunatul 
oilor lor plecătoare pe moşie, iar pentru oi sterpe şi cârlani câte 
1 pară. 

7. Venitul din plugărie. 

Plugăria făcută pe acele moșii eră sau aproape nulă sau ne- 
însemnată. 

La Leţcani nu găsim urmă de semănătură de grâu, orz, ovăs 
sau secară nici din partea, stăpânului nici din a sătenilor. Singura 
pâne albă ce se constată a fi fost semănată pe Lețeani, în 1799, 
au fost 2 mierțe de malaiu (meiu), cari nu au dat nici o recoltă. 
Deoarece vedem că se transportă la Leţcani pâne dela Drăgu- 
șăni, Hudeștii-mici şi Plopeni, pare a rezultă că. se află pe moșie 
un hambar bun în care se depozită pânea până ce se vindeă în aşi. 

Recolta, de popuşoi pe Leţcani, în anul 1798, a dat 43 mierţe şi 
5 dimerlii, cea din 1799 a dat 22 mierţe și 4 dimerlii, ceeace 
dovedește cât de neînsemnată a fost întinderea semănată. Dacă 
socotim o recoltă foarte mediocră, de 8 mierte, (4 chile) moldove- 
nești la falce, avem o întindere de 11'/, fălci pentru anul 1798 în 
care recolta a fost mai mare. In anul 1799 știm că sau semănat 
4 mierțe, adică socotind. o câtime de sămânță minimă, de 2!/, di- 
merlii la falce, obținem o întindere totală de 16 fălci. 

Se făceă oareșcare plugărie şi la Poșorcani, deoarece vedem 
că, la 1800, s'au vândut pe acea moşie 184 mierţe popuşoi vechi, 
adică strânși de pe mai mulți ani, dar ne lipsește orice indicație ară- 
tându-ne cât se ară pe fisicare an. In socotelile aceleiaș moșii pe 

  

(1) După Condica Taiuzilor, la 1803, erau în Turiatea 118 birnici.
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anii următori nu mai vedem pomenindu-se nimic despre semănături 
şi, de altmintrelea, se dispuneă pe atunci acolo de prea puţin loc 
de arătură. | | 

Pe părţile de Bohotin se semănă, în anul 1801: 
11 mierţe grâu de primăvară, adică, după câtimile de sămânță 

întrebuințate pe atunci, aproximativ 11 fălci, din cari au ieșit 29 
mierțe și 2 dimerlii; 

11 mierțe 5 dimerlii grâu de toamnă, adică şi mai puţină în- 
tindere de loc, ştiut fiind că grâul de toamnă se samănă mai des 
decât cel de vară. 

Din orzul semănat în aceeaș primăvară au ieşit 14 mierțe, de 
unde rezultă neînsemnătatea întinderii semănate. 

S'au mai semănat în acelaș an, pe aceleași părţi de moşie, 2 
mierțe şi 5 dimerlii popușoi, adică cel mult vreo 10 până la 12 fălci. 

Nu putem cunoaște recolta ieșită, căci condeiul de 217 mierțe 
3 dimerlii popușoi ce-l găsim în condică cuprinde atât roada se- 
mănăturilor boierești cât și dijma popuşoilor țărănești. 

In anul 1802 se semănau pe părţile de Bohotin 2 mierțe 6 di- 
merlii popuşoi cari au produs o recoltă de 37 mierțe 3 dimerlii. 

In anul 1803 semănăturile sau ridicat la 4 mierţe. 
Plugăria, cea mai însemnată în pâne albă se făceă la Drăgușăni. 

Sau sămănat 29 mierţe grâu de toamnă la 1799. 
„» » 29 » px » > 1800. 

» >» 25 » pp.» » 1801. 

> » 2» > »primăvară» 1803. 

Au ieşit 86 mierţe grâu de toamnă “în anul 1199. 
» » 920 » samuraslă (1) » » 1799. 

» » 64 » 7 dimerlii grâu de toamnă »  » 1800. 
>» 46 » » » > » » » 1801. 

» 9 M4 » » > primăvară» » 11799, 

y n 97 » » » » » pp» 1801. 

Sau semănat 10 mierţe 2 dimerlii orz » » » » 1801. 

Au ieşit 18 mierţe 10 » » » » » » 1801. 

>» » 27 » — — secară >» » » » 1802, 

S'au semănat. 27 » 5» p » 1803. 

"La 1806 se găsiau la Drăguşăni 367 mierțe 1 dimerlie popușşoi 

  

(1) Grâu nesămănat, ieşit din scuturătura recoltei precedente.
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din anii precedenţi, însă nu se știe din câţi ani, din cari 300 mierțe 
se trimit la Turiatca,. 

Nu avem nici un indiciu din care să putem stabili întinderile 
semănate la, Hudeştii-mici, vedem numai pe vatav încărcat cu câ- 
timi relativ neînsemnate de păpușoiu și de mălaiu. 

La 1800 se dau la Turiatea, în sama lui Ionescu, vatavului care 
îngrijește moșiile Turiatca, și Plopeni, 964 mierţe păpusoi. 

La Plopeni se strânsese toate recoltele de păpuşoi dela 1796 
până la 1803. In anul ăcela sau bătut 710 mierţe şi 10 dimerlii. 
Sa mai strâns recolta din 1804 și la 1805, sa bătut tot ce se 
găsiă în coșere, din cari au ieşit 2834 mierţe 1 dimerlie. Deci în 
9 ani sau pus la Plopeni în coşere 3.544 mierţe popuşoi, ceeace 
face o mijlocie de 400 mierţe pe an. Admiţând ca medie a recoltei 
câte 8 mierţe la falce, am aveă o sămănătură medie anuală de 50 
fălci. Dar în suma popuşoilor sunt cu bună samă cuprinși și cei 
provenind din dijma, popușoilor ţărăneşti, prin urmare întinderea semă- 
nată trebue cu mult redusă. Cu cei 155 birnici din Plopeni sar fi 
putut lucră, fără a-i împovără, eu mult mai mulți popuşoi. 

In privința pânii albe semănate la Plopeni, constatăm numai că, 
în anul 1808, au ieşit din semănătura, boierească 103 mierţe orz. 

8. Venitul din fân. 

Fânul eră un condeiu de venituri din cele mai însemnate. Cel 
de pe moșiile din sus se întrebuință la velniţe și se vindeă la Un- 
gureni crescători de vite, iar cel dela Bohotin, produs în câtţimi 
mari pe șesurile Jijiei și al Prutului, se mâncă cu vitele sau se 
vindeă la Iași unde eră totdeauna, căutat. 

Deoarece acest șes cuprindeă multe sute de fălci, falcea de cap 
ce, după așăzăminte, eră dator fiecare sătean de pe moşie s'o co- 
sească și so pună în stog, eră departe de a puteă da câtimea de 
coasă, trebuitoare; se tocmiau cu bani oameni din sus, mai ales 
Ruși dela Turiatea, pentru a cosi și a strânge fânul dela Bohotin. 

De altmintrelea numărul fălcilor de iarbă cosită pe seama stă- 
pânului întreceă, aproape pe toate moşiile, câtimea, de coasă înjghe- 
bată prin falcea de cap şi aproape pretutindeni eră trebuință de 
cosaşi plătiți cu bani. Astfel vedem că, în anul 1799, Iordache Si- 
nescu, vatavul dela Plopeni, plătește 917 fălci de coasă, a câte 70 
parale falcea, adică ţinând samă de cursul de atunci al galbenului, 
cam 2 lei 80 bani de astăzi. Cu această coasă s'au cosit;
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461 fălci la Bohotin. 

53 » » Hoisești(l). 

55 fălci la Leţcani 

100 »  » Turiatea. 

60 »  » Plopeni. 

304 »  » Drăgușşăni. 

141 »  » Hudeştii-mici 

1177 » 58 prăjini. 

Prisosul de 260 fălci a fost acoperit prin o rămăşiţă din anul pre- 

cedent şi prin falcea de cap. 

În anul 1801 Sinescu plătește 900 fălci de coasă, tot acâte 70 

parale falcea, cari se cosesc: 

329 fălci 18 prăjini la Drăguşăni. 

326 » 3% » » Hudeșştii-mici. 

501 » —' »  » Bohotin. 

60 >» — » » Plopeni. 

100 » = — » 'Turiatea. 

1309 fălci 

Din anii 1799, 1800, 1801 ieșise la Bohotin 775 stânjăni fân, 

alcătuind 92 girezi și 29 stoguri, din cari s'au mâncat cu vitele 

boiereşti, în 3 ani, 234 stânjăni sau 29 girezi şi 28 stoguri. 

In vara anului 1802 se făceau la Bohotin 63 girezi de fân mă- 

surând 255 stânjăni, sau mâncat cu vitele poiereșşti şi la grajdiuri, 

in iarna 1802—1803, 284 stânjăni fân. La Plopefi se vindeau, în 

anul 1800, 10 stoguri fân cu câte 3 lei stânjănul. Socotelile ne 

arată și la Plopeni şi la Turiatea câtimi mari de fân în ființă, deși 

mult mai mici ca cele dela Bohotin, despre care este vorba mai sus. 

La Hudeştii-mici se vindeau, în anul 1801, 39 stânjăni fân, în 

6 girezi, câte 15 lei stânjănul. Iar în anul 1803 se vinde pe această 

moșie fân şi paie de 12.566 lei şi 60 bani, fără ca să putem găsi 

alte amănunte. Iarba se vindeă și cu falcea; la 1799 se vând 20 

fălci iarbă câte 50 parale falcea, alte 9 fălci câte 36 parale falcea. 

La 1802 se vând, la Hudeștii-mici, unui Jidov, 100 fălci: iarbă 

cu 125 lei, ceeace face iar 50 parale îalcea. 

In curând însă vedem prețul fălcii de iarbă urcându-se foarte 

ID a i 

  

(1) Probabil pentru un prieten al Hatmanului.
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mult (1). La Plopeni se vindeă falcea de iarbă în anui 1806 cu 12— 
15 lei, mai târziu cu 15 lei. 

9. Venitul din prăsila vitelor şi din stupi. 

Număral vitelor întreţinute de Hatman pe moșiile lui, între 1798 
şi 1812, eră neînsemnat, cel puţin după cât rezultă din registrele 
de cari ne ocupăm. 

La Leţeani se aflau la 1800: . 

36 capete vite albe, cu mari cu mici, din cari 20 boi. 

8 bivoli și bivoliţe. 
47 mascuri. 

La Bohotin se aflau în anul 1801: 
10 bivoli. 

16 boi 

78 '“mascuri 

18217 oi 

Sporul oilor (în cari intră şi câtevă capre), în anul 1801, a fost 
de 519. 

Socoteala, ne mai arată că s'au dat la cuhnea boierească 76 miei, 
12 cârlani şi 2 berbeci; 100 miei sau vândut, iar 124 au murit, 

La 1805 numărul boilor se urcase la 18, al bivolilorla 16. 
Pentru celelalte moșii n'avem nici o știință de numărul vitelor 

întreținute pe ele, care în iot cazul eră cu desăvârșire neinsemnat. 
Gospodăria a început a fi mai temeinică la Bohotin după 1812, 

precum se va vedeă din al doilea memoriu ce-l pregătesc asupra 
acestei chestiuni. 

Condica ne dă o seamă mai amănunţită despre două prisăci, cea 

dela Leţcani și cea dela Bohotin. 
Cea dintâi care numără 69 matce în anul 1797, a sporit cu 

111 roiuri în anul 1799 și cu 165 în 1800. Scăzându-se 34 stupi 
pieriţi și 128 bătuţi, au rămas la 26 Octomvrie 1800, în prisaca 
dela Leţcani, 184 stupi. Mai vedem aici că mierea dela 57 stupi 
a produs 37 lei şi că eră întrebuințată pentru facerea dulceţilor. 

Deși moşia Leţeanii trece la 1800 din nou în stăpânirea lui Ma- 
nolache Balș, găsim în condică o socoteală din 1804 a prisăcii de 
acolo, ceeace ar dovedi că stupii au rămas în stăpânirea Iatmanului. 

(î) In „urma intrării oștirii ruseştii în ţară,
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Vedem că în acel an, din 144 stupi, au ieșit 164 noi, din cari bă- 
tându-se 90 și murind 7, au rămas 31l. 

Prisaca dela Colţul-Cornii (Bohotin) eră mică de tot, în iarna 
anului 1801—1802 rămăsese numai 3 stupi în temnic. 

„ Găsim şi la Plopeni menţiune de stupi boierești, ale căror răteză- 
turi se dădeau bisericii spre a face lumânări, dar de vreme ce 
nu se dă nici o socoteală mai amănunţită, se vede că prisaca eră 
neînsemnată. 

De altmintrelea, și prisaca dela Leţcani eră foarte mică pentru 
acea vreme, “când se găsiau prisăci de mii de stupi. 

10. Despre preţuri în deobşte şi despre valoarea 
banilor între 1798 şi 1812. 

Această condică este mai cu samă interesantă prin faptul că ne 
dă preţurile unei mulţimi de lucruri: vite, grâne, producte de tot 
felul, obiecte de hrană, îmbrăcăminte, simbrii, unelte și altele. 
Aceste prețuri sunt exprimate în lei și bani de atunci și pentru a-i 
transformă în lei și bani de astăzi, trebue să calculăm valoarea 
leului de atunci după cursul galbenului de Olanda, care poate fi 
evaluat la aproximativ 12 lei în monedă de astăzi. 

In cei de pe urmă ani ai veacului XVIII galbenul umblă 7 lei; 
pe la 1800 se urcase cursul lui la 8 lei. La 1808 se urcă dela 
8 lei 90 bani la 10 lei, pentru a atinge în curând 12 lei (1). 

Preţurile ce le dau aici trebuesc înţelese în lei de pe acea vreme, 
a câte 40 parale, iar fiecare pară a câte 3 bani. 

a) Vile. 

Se plătiă la 1800, la Leţcani, adecă în apropierea imediată a Ia- 
şilor, pentru un cal, 30 lei. 

Pentru o vacă se plătiă pe aceeaș moşie, la 1799, 12 lei, pen- 
tru o mânzată 5 lei, pentru o gonitoare dela 8 la 9 lei, pentru un 
buhaiu 14 lei, pentru un vițel 21/, lei. 

La Plopeni se plătiă, la 1807, pentru 5 cai, 362 lei. 
Se cumpără la Drăgușăni, la 1800, o juncă cu 4 lei. 
Se da, la Hudeștii-mici, pe Ll ţapi vătui 33 lei, pe 2 capre câte 

2:/, lei. 

  

(1) La 1812 galbenul atinse 12.'/, lei pentru a se urcă in curând la 15 lei.
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La, Bohotin, se vând, în anul 1802, doi boi cu 128 lei. Tot acolo 
se prețelueşte o vacă împlinită dela, ua datornic 33 lei. 

Mascurii se cumpără pentru cuhnia, boierească obişnuit cu 4— 5 

lei, numai excepțional se plătește, la 1802, pe 3 mascuri, 25 lei 
10 bani. 

Tot la Bohotin, în 1802, se vând 2 ţapi cu 14 lei. 
Pe 15 oi bătrâne se prinde, pe aceeaş moșie, la 1800, câte 2 lei 

44 bani de oaie. 
Doi miei se cumpără la Bohotin, la 1802, cu câte 3 lei și 5 bani 

mielul. 100 miei se vând tot la Bohotin, la 1801, cu 2 lei mielul. 

b) Grâne. 

Grâul se vinde: 

La Drăguşăni, la 1799, cu 6:/ lei mierţa. 
>» » » 1801, » 3 » > 

» » » 1803, » “7 » » 

» Plopeni »1810, >» 5» » 

Popuşoii se vindeau : 

La Poşoreani, la 1800 cu 2—5 lei mierţa. 

»  Hudeştii-mici, » 1803 » 31/, » » 
» Plopeni » 1803 » 4 » » 

» Drăgușăni, » 1803 » 4 » » 

» » » 1804 » 3lei 90b. » 

» Plopeni » 1804 » 3» 60» » 
» » » 1805 » 5» 40» » 

>» » » 1808 » 6-7» — » 

» 'Turiatea, » 1810 » 10» — » 

» Plopeni » 181 >» 5 -- > 

Preţurile secării erau : 

La Drăguşăni la 1799 de 3 lei mierţa. 
» » » 1802 » 3 » 40 b.—3 lei 60 b. mierţa. 
» Plopeni » 1806 » 4 » — » mierţa 

» Hudeştii-mici » 1804 » 4 » 90» » 

» Plopeni » 1807 » 1» —» » 

Preţul amestecului de grâu şi de secară, numit sârjoacă, eră, la, 
1804, de 4.lei 20 bani mierța.



16 | RADU ROSETTI 239 
  

Orzul se vindea: 

- La Bohotin la 1804 cu 3 lei 60 bani mierţa. 
» Plopeni » 1804 » 1 » 40 » » 
» » >» 1808 » 5» — » >» 

» Turiatea >» 1810 » 9 » — » » 

Ovăsul se vindea: 

La Plopeni, la 1799 cu 2 lei 60 bani mierța. 

Malaiul se vindea: 

La Drăgușăni, la 1799 cu 2 lei 60 bani mierţa. 
»  Hudeștii-mici » 1799 » 2 » 60 b.—2 lei 80 b. mierța. 
» Drăguşăni » 1803 » 3 » — » mierţa. 
» » » 1804 » 2 » 60» » 

c) Diverse producte agricole. 

Mierea : 

La, Plopeni, la 1799, 6 lei vadra. 
» » » 1802, 8 » » 

Vinul: 

La Plopeni, la 1799, 60 parale vadra. 
» >» » 1800, 64 >» >» 

» Poşoreani » 1800, 24  » » 
» Hudeştii-mici » 1800, 60» » 
» Plopeni » 1801, 64 » » 
» » » 1802, 64 » >» 

» Bohotin ” » 1802, 1 leu » 
» Plopeni » 1807, 3 lei 25p. » 
» » » 1805, 3 » 20» » 

Lâna țigae, la Drăgușăni, în anul 1800, 22 parale oca. 
Ceara pentru lumânări 3 lei 20 parale până la 7 lei oca. 
Caleapul de cânepă ce, după învoeală, aveau să dea în fiecare 

an țăranii dela 'Turiatca și Plopeni, eră, prețeluit 10 parale. (Această 
dare dispare după 1803). 

O piele de bou pentru opinci se vindeă dela 4 lei 60 bani până 
la 7 lei.
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d) Obiecte de hrană. 

Untul de oaie se vindeă (Leţeani, 1799) cu 19 parale oca. 
Untul de vacă se vindeă dela 20 parale oca (Drăguşăni, 1800) 

până la 1 leu oca (Plopeni, 1802 și 1803). 
Brânza de vacă se plățiă 6 parale oca la Hudeștii-mici în 1803, 

9 parale oca la Plopeni în 1802. 
Brânza, de oi (cu amănuntul) se vindeă cu 6 parale la Poşșorceani 

în anul 1800. 
Vadra, de brânză se vindeă la Drăgușăni, în anul 1799, cu 1 leu, 

ceeace revine la 4 parale oca. 
Peștele se vindeă deia 41/, la 10 parale oca. | 
Pe 100 ocă pește viu, de pus în iaz, se plătiă la Bohotin, în 

anul 1802, 20 lei. 
Mierţa, de făină de popuşoi se vindeă la Poșorcani, în anul 1800, 

cu 4 lei. 
100 de ocă de tărâţe se plătiau, în anul 1802, la Bohotin, 2 lei. 
Făina (de grâu) nemțească, adică picluită (blitee), se vinde la 

Plopeni, în anul 1808, cu 18 parale. 
Oca, de rachiu se vindeă la Poşoreani, la 1800, cu 30 parale. 
Sarea se plățiă dela 3 lei 30 parale până la 4 lei 30 parale 

suta de oca cu ridicata. In câtimi mici se plâţiă cu 3 parale oca. 
Oca de carne de vacă se vindeă la Plopeni, la 1808, cu 8 parale. 
5.333 culbeci se vând, în anul 1799, la Leţcani, cu 6 lei şi 105 

bani, ceeace revine la un ban pe 7 culbeci. 
Oţetul eră relativ scump: se plătiă în anul 1808, la Plopeni, 7 

lei 6 parale pe 18 ocă oțet. 

e) Paseri. 

Găinile: Leţcani, 1799—1800 câte 12 parale bucata 
Bohotin 1802 » M-l4o» » 

Puii:  Leţeani, 1799-1800 » 4/, » » 

» Plopeni, 1801 » 4 > » 

Claponii: » 1802 » 18 » » 

Curcanii se vând cu 18 parale până la 1 leu bucata; preţul lor 
se suie la Plopeni, în anul 1811, la 2 lei 30 parale bucata. 

Rațele se vând cu 8—20 parale bucata, la 1811 prețul lor se 
urcă la 20 parale. 

Analele A. R.— Tom. XXXI.—Memoriile See. Istorice, 2
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Bobocul se plătește la Bohotin, în anul 1803, 2 parale, ouăle va- 
riază dela '/, până la 1 para bucata, 

f) Obiecte de îmbrăcămi nte. 

Cotul de suman se plăţiă la Leţcani, în anul 1899, 15 parale. 
„ Cotul de ontari se plătiă, în acelaș sat, în acelaş an, 1!/, pa- 

rale; cotul de astar cu acelaş preţ. Cotul de pânză dela 1 la 4+/, 
parale, după cum eră de câlţi, de fuior sau de in. 

La 1802, la Bohotin, pânza se plătiă cu câte 1—3 parale cotul. 
„In anul 1801 se plătiă la Bohotin: 

Pentru mantaua unui porear 6 lei 
» o păreche bernevici 2—30 bani 
» o căciulă, tot pentru porear 2 » 

Pentru 10 părechi papuci se plătiă în anul 1808, la Hârlău, 5 lei. 
O bucată pânză de Olanda costă 142 lei, un ţol decânepă 5 lei 

și 10 bani. 

g) Obiecte felurite. 

Fierul se plăţiă: 3 ocă fier pentru pluguri la Leţcani, în 1799, 
63 bani; pe 16 ocă fier pentru opustul morii, la Drăgușăni, în anul 
1799, se plătiă câte 18 parale (54 bani) oca. Pe 25 ocă fier pentru 
opustul unui iaz din Bohotin, în anul 1804, se plătiă câte 20 pa- 
rale oca. O ocă de fier pentru moară costă, tot la Bohotin, în 1803, 
33 bani, iar fierul pentru pluguri se plătiă tot acolo, în acelaş an, 
3l parale oca. 

Pentru repararea morii din Plopeni se plăteşte fierul trebuitor, 
în anul 1802, cu 22 parale oca, iar cel pentru legatul unei că- 
ruțe cu 5l bani sau 17 parale oca. 

Oca de piroane costă 1 leu 15 bani (Drăgușăni, 1803). 
Oţelul unui topor 15 bani. 
Oca, de plumb de smălţuit vasele (Plopeni, 1801) 1 leu 15 bani. 
O mie de cărămizi (Drăgușani 1813) 7 lei. 
Draniţa, 2 lei—2 lei 90 bani una. 
Cuiele de draniţă 2 lei 30 bani mia. 
Varul -1 leu—2 lei 60 bani mierța. 
Lumânările de său 1 leu oca. 
3 Oca plute t5 parale. 
Oca frânghie de năvod 30 parale.
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1 cofă de grădină 1 leu 10 bani. 
1 ogar 15 lei. 
Coala de hârtie obişnuită câte 5 parale. 
Coala, de hârtie turcească pentru anaforale 90 bani (Plopeni, 1803). 
Tămâia 8 lei oca, în mijlocie. 
Untdelemnul de candelă 3 lei 20 parale oca. 
Ceara de lumânări variă dela 3 lei 20 parale la 7 lei oca. 

11. Despre salare, despre prețul muncii şi a 
arenzii pământului. 

Este lucru firesc ca, față cu o asemenea scumpete a banului, 
salarele personalului însărcinat cu îngrijirea moșiilor, a vitelor și 
a productelor să fi fost cu desăvârșire mici. 

Lefile îngrijitorilor moșiilor, vechili sau vataji, variau după im- 
portanța, moșiei, precum variă, după aceeaș importanţă, şi condiţiu- 
nea îngrijitorului. 

La Poşoreani găsim ca vataji, succesiv, pe Dumitru Ariton şi pe 
Vasile Vârlan, amândoi săteni din satul Căiuţi, cari probabil slu- 
jiau fără leată bănească, în schimbul unor foloase în natură, de 
vreme ce în socotelile acelei moșii nu găsim nici o menţiune despre 
salarul îngrijitorului. 

Vatajii Gavril Galer dela Leţcani, Mafteiu Pădure dela Colţul- 
Cornii și Bohotin (congediat la sfârșitul anului 1801) şi Căpitanul 
Iordache Dimitriu dela Hudeştii-mici primiau un salar în numărar, 
de câte 100 lei pe an, iar Sandu Cojan dela Drăguşăni şi Postel- 
nicelul Toader Meică, urmașul lui Mafteiu Pădure la Colţul-Cornii 
și Bohotin, primiau câte 120 lei pe an. 

Cel mai de seamă din vatajii Hatmanului Răducanu şi omul lui de 
încredere eră Iordachi Sinescu, îmbrăcat, pe la 1804, cu boieria de 
Sulger, retribuit cu câte 300 lei pe an și care îngrijiă moșiile 
Plopenii și Turiatca. Il vedem în urmă cumpărând venitul acelor 
moșii, adică luându-le în arendă și știu că, mai târziu, a ajuns om 
cu stare şi însuș stăpân de moșii. 

Aceste salare ne par astăzi cu desăvârșire mici, dar nu trebue 
să uităm scumpetea banilor pe acea vreme, şi neasemănat mai 
marea lor putere de cumpărare, nici mai ales faptul că acei cari 
le primiau se mai bucurau de multe foloase în natură ca: tain de 

grâne, întreținerea unui număr însemnat de vite pe anul întreg și 
pământ de arătură cu îndestulare.
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Ei nu numai că nu aveau trebuinţă să cheltuească ceva din 

salarul lor, dar mai adăogau la el și puneau deoparte şi din ve- 
nitul ce-l trăgeau din fruptul și din prăsila vitelor, din roada pă- 
mântului ce-l lucrau pentru ei și din tovărășia cu stăpânul la des- 
facerea vinului la crâșmă. 

Salarele celorlalți slujbaşi, foarte puţini la număr, erau cu totul 
neinsemnate. 

Un chelar moldovean primiă la Leţcani, în anul 1799, 15 lei 
pe an, un chelar tigan primiă numai 10 lei. 

La Plopeni vedem pe chelar. plătit cu 20 lei pe an, un argal cu 
12, grădinarul cu 6, un plugar (pe anul intreg) cu 8. 

Ciobani primesc la Bohotin dela 10 până la 30 lei pe an, la 
Hudeștii-mici dela 12 până la 30 lei; vierul acestei moșii este plătiţ 
cu 4 lei pe an. Porcarul dela Leţcani primeşte 6 lei pe an. 

Juzii ţiganilor primesc la Leţcani, î în anui 1800, câte 12 lei pe an. 
Personalul bisericesc primiă un salar dela stăpânul moșiei pe 

următoarele moșii : 
La Leţeani preoții primiau câte 15 lei pe an, la Plopeni câte 20; 

la, Hudeștii- -mici, la Drăgușăni și la Turiatea câte 10. Dascălii aveau 
un salar de 15 lei pe an la Leţcani, de 12 lei la Plopeni, de 5 
lei la 'Turiatca. Aceste biserici erau ale stăpânului. Preoţii dela, Po- 
șorcani și dela, Bohotin nu-și primiau salariul dela stăpân ci dela 
oameni, fiindcă bisericile erau ale oamenilor. | 

La, bisericile stăpânului, cheltueala, bisericii : tămâie, ceară pen- 
tru lumânări, untdelemn și vin eră purtată de stăpân : 

Această cheltueală se ridică la 81 lei 60 bani pentru Plopeni 
în anul 1799, 9 lei pentru Drăgușăni în anul 1800, la 6 lei 48 
bani pentru Hudeștii-mici în anul 1800, la 23 lei pentru Turiatca. 
Bine înţele că pretutindeni preoții și dascălii se folosiau de loc 
de hrană şi de pășune pentru un număr însemnat de vite. 

Am arătat mai sus preţurile cu cari se arendau locurile de fânaţ 
și de pășune. Locurile de arătură nu se arendau, căci întinderea 
pământului de arătură de care se puleă folosi un sătean nu eră 
încă mărginită. Așăzământul lui Moruz lasă întinderea de pământ 
arabil nemărginită până la Regulamentul Organic, mărginind numai 
cea de fânaț și de imaș la niște întinderi cari puteau atinge 16 
fălci pentru fruntașii ținuturilor de peste Prut, iar pentru cei dintre 
Siret și Prut, unde se aflau moșiile de cari ne ocupăm, afară de 
Poşoreani, eră de 6 fălci fânaţ și 6 fălci imaș pentru fruntașii cu 
12 vite.
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Totuș găsim în condică o indicaţiune arătându-ne cât de jos eră 

preţul cu care se arendă, în împrejurimile Iașului, pâmântul de 

frunte în detaliu. Niște Lipoveni plătesc în anul 1799 pentru 1:/ 
falce loc de cânepă, adică pentru pământ cu totul excepțional, 3 

lei, ceeace revine la 2 lei falcea. 

Dar sătenii n'aveau nevoie să iea pământ de arătură în bani, 

căci puteau semănă cât de mult voiau în schimbul dării de a zecea 

din roadă. 
Am văzut că preţul fălcii de coasă eră de 70 parale; pentru 

prașilă, seceră și arătură nu avem nici o știință, căci nimeni nu 

ară și nu semănă mai mult decât puteă să lucreze cu boierescut 

datorit de: oamenii de pe moşie. Dacă adunăm numărul locuitorilor 

moşiei Drăguşăni şi facem socoteala muncilor datorite de ei după 

așezământul în vigoare atunci, adică al lui Grigorie Calimah, cu 

adaosul dela 1777 al lui Grigorie Gheia, vedem că această muncă 

"ar ajunge pentru a lucră o întindere îndoită de cea care se lucră. 

Ţăranii nu se deprinsese încă cu povara acelor așezăminte nedrepte 

şi, în cele mai multe locuri, lucrau mai puţin decât eră scris în ele. 

In memoriul următor voiu arătă cum, după 1812, mulţi din ei 

se învoiau cu stăpânul respectiv pentru a plăti boierescul în bani. 

Avem însă câtevă indicaţiuni în privința lucrului viei, care se 

plătiă cu bani gata. 
La Poșoreani se plătiă, în anui 1801, 2 lei 20 parale pentru 

prăşitul (de două ori) a unui pogon (400 butuci) de vie și 5 lei 

pentru desgropatul și îngropatul aceleiaș întinderi. 

La Spărieţi lucrul întreg a 8 pogoane vie se ridică la 104 lei, 

adică 13 lei de pogon. 

12. Concluziune. 

Din aceste socoteli rezultă că, pentru un stăpân de moșie de pe 

acea vreme, nu puteă niciodată să fie vorbă de pagubă. Venitul 

lui puteă să fie mai mare sau mai mic, dar paguba eră exclusă. 

Veniturile din: crâșme, mori, dijme rămâneau aproape nevariabile. 

Veniturile ieşite din creșterea vitelor puteau să lipsească numai în 

caz de boală de vite. lar când venitul plugăriei lipsiă din cauză 

de secetă sau de prea mare belșug de ploaie, stăpânul eră într'a- 

devăr lipsit de acel venit, dar pagubă reală nu aveă, căci nu sco- 

sese nici un ban din pungă pentru arat, semănat, secerat, prășit 

sau cosiţ. Toate aceste munci se îndepliniau de ţărani fără nici o
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plată. Iar cheltuelile pentru personalul care îngrijiă moșia erau, 
precum am văzut, cu totul neînsemnate. 

Pe de altă parte, îndatoririle sătenilor către stăpâni erau mai 
ușoare decât stipulă litera aşăzământului; ei aveau încă atunci bielșug 
de pământ şi puteau crește un număr mare de vite. Starea lor 
economică, s'ar fi putut numi bună fără greutatea și nesiguranța, dă- 
rilor, fără arbitrarul cumplit al administraţiei, fără lăcomia 'Turcilor 
și fără greutăţile izvorând din necontenitele răsboaie dintre Turci 
și Ruși.



ANEXĂ. 

Sama vatavului Gavril Galer de venitul moșiei Leţcani pe doi 

ani, dela 1798 Octomvrie 26 pănă la 1800 Octomvrie 26. 

1801 Ghenarie 10, 

Ce să încarcă. 

  

  

    

„Lei_ Bani 
917 79 se încarcă pe anul 1799 însă: 

Lei Bani 

714 19 rămăşița sămii ce i s'au încheiat pe anul 98. 

138  — pentru 16 vite albe ce au vândut din vitele boie- 
reşti, însă : 

Lei Bani 

84  — 7 vaci sterpe câte 12 lei una. 

5 — 1 mânzată 

9 — 1 gonitor 
16  — 2 gonitoare câte 8 lei una, 

14 — 1 buhaiu 

10 . — 4 viței câte2lei şi 60 bani viţelul 

138  — 16 
37  — pe 6 vedre şi 2 ocă miere ceau vândut câte 6 

lei vadra. 
2 —  adetiul unei case ot Coţiuşca. 

17 60 păşunatul a 50 cai mocăneşti. 

_l5__— pentru 30 ocă lână țigae câte 60 bani oca. 
917 79 

16 — pe anul 1800 - însă: 
lei Bani 

4 60 pășunatul unor cai mocănești. 

6 60 păşunatul oilor lui Ursul Bogonos. 

2  —  adetiul unei case ot Coţiuşca. 

a 3  —  pentruuna polfalee de loc ce au sămănat Lipovenii 
— — cânipă 

16  —
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828 60 pentru orânda satului pe aceşti doi ani, după deosebită sămuşoa- 
ră a orândii. 

  

    

3763 "19 

Ce să scade. 

185 — bani ce au dat la mine rânduri, însă: 
Lei Bani 

40 —  întăiu. 
15  — al doilea 

30  — al treilea 
100 _  — ij 
185  — 

185 — 
Lei Bani 

15 — lui Ioniţă Chelar din hacul lui. 

lui Pavel pristav Boldeşti. 
30 pe 5 ocă unt de oaie. 

114 brânză şi smântână. 

5 
6 ce au dat lui Constandin Hăra pentru 40 coţi pânză. 
1 

2 

12 — pe 2 ocă prav de puşcă, 
4 60 15 găini ce au trimes aici. 
3 — 4 sănii lemne. ” 
1 60 5 găini. 

3 — alte 10 găini. 
1 15 brân(ză) i smântână, 
5 — pui, brânză, smântână și lapte. 
1 — 1 piele de bou dela grija de ... . ani. 

36 24 ouă, 
1 — 8 pui şi 16 ouă. 

20 — lui Gheorghie Smere pentru una vacă, 
17 30 tij lui Gheorghe Smere pentru 46 coţi sucman câte 15 par(ale) 

cotul. . 
4 60 20 ocă lână pentru un țol ce l-au luat ţiganii fugiţi. 
1 — lui Nechita ţiganul pentru un bou. 
3 36 11 găini 
3 36 11 găinitij. | 
6 18 Vasilcăi Ursulesă[i] pentru 82 coţi pânză. 
2 24 un izvozăl. 
7 72 alt izvoa. 

3 69 alt izvod.
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1 115 alt izvod 

— 60 Lui Pinteleiu Muntianu. 

5 —  Galiţii lui Timofti pentru țesutul unei pânze. 
4 102 cheltueala viii dela Copou pe toamna anului 99. 

14 — lui Ioniţlă) Chelar din hacul lui, 

4 45 pentru un mascur. 

30 10 ouă. 

4 60 1 piele pentru opineile ciobanilor. 

18 — 12.000 haragi pentru vie ot Copou. 

6 — Pe 600 beţi cercuri la anul 99. 

376 103 
Lei Bani . 

48 54 pentru lemnul cerdacului ot Leţcani, însă: 

| Lei Bani 

12 90 6 tălpi stejar câte 2 lei şi 15 bani. 

5 84 6 costoroave teiu câte 114 bani.: 
6 — 2 tălpi stejar câte 3 lei. 
3 60 2 tălpi la scări. 

3 60 20 scânduri stejar pentru scări câte 21 bani. 
8 — 192 amnari stejar câte 80 bani. | 

6  — 20 căpriori câte 36 bani. 

__3  — 4 tălpi stejar câte 90 bani. 

| 48 54 

1 48 Ioanii Coviţoai pentru 56 coţi ontari. 

1 69 Aniţii lui loan a Marlii pentru 60 coţi astar. 

1 33 Catrinii Bodăiasili] pentru 51 coţi pânză. 

1 49 Iftimiei lui loniţă Vezeteu pentru 54 coţi pânză. 

5 57 Sofroniei lui lon Rotaru pentru 73 coţi pânză. 

3 30 Paraschivii lui Ion Butnariu pentru 70 coţi pânză. 

3 87 cheltuiala ce au făcut dădaca Paraschiva cu copila la Leţcani 

3 6 tij cheltuiala dădacăi cu copila la Leţcani. 
2 105 tij cheltuiala acolo. 
1 51 956 culbeci. 
1 45 1100 culbeci tij. 

1 84 1.740 culbeci. 
1 45 918 culbeci. 

a 60 284 culbeei. 

60 335 culbeci, 
cheltuiala mea, la' Leţcani.
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Lei Bani 

1 — ij 
3» 

90 pentru laptele unei vaci. 

36 pentru făcutul oloi Niţii. 

15 lui Apostul Hangaru. 
2 30 dijma pentru 18 tălpi de moară. 

10 30 1 piatră de moară la, moara dela Leţcani. 
60 5 oca de vin lui Grigore Bărgăoanu când s'a însurat. 
48  brudina la Siret mergând și viind dela moară. 

1 69 pe 3... oca fier la fiarele plugurilor în vara anului 99. 
4 — său și soponu pentru moara ot Leţeani, înti'aceşti doi ani. 

18 —  ceau dat pe 3 mascuri [eat 1800 ce au trimis aici bez 9 mas- 
___ ____ Curi ce au trimis din mascurii boierești. 

497 39 a 

163 —  hacurile ce au plătit însă: 
Lei 36 lui Boţoiu judele pe 3 ani 99, 1800, 1801. 

» 36 lui Tiron judele tij. 

» 30 hacul preotului Bisericii pe 2 ani 99, 1800 câte 151. pe an. 
« 30 hacul dascalului Bisericii tij. 

» 29 hacul chelarilor pe 2 ani însă: 
Lei 10 chelarului Țiganu pe anu 99. 

» 15 _chelarului Moldoveanu pe anul 1800. 
Lei 95" 

»__6 hacul porearului pe anul 99. 
Lei 163 

8 —— dijma Cercurilor pe anul 1800. 
37 — pe 4 buţi și 1 boloboc ce sau luat dela Logofătul Nicola 

Cerkez la vie în Copou însă: 

Lei 32 4 buţi pentru 8 lei butia. 
» _5_ polobocul. 

Lei 37 

„2.565 114 ce au dat rânduri din arenda acestor doi ani după osăbita să- 

200 

30 

mușoară a orândei, 

hacul său pe aceşti doi ani. 

— preţul unui cal. 
39 ce nu sau pus mai sus la cheltuiala mea când am fost la Leţcani. 

3501 72 fac daţi i scăzuţi și mai rămâne rămășiță 260 lei 67 bani 
adică două sute şase zeci și șase zeci și şapte bani.



243 CUM SE CĂUTAU MOŞIILE ÎN MOLDOVA. 99 

Care mai scăzându-se cu: 

    Lei Bani 

96 21. 

6 39 

158 7 

ce au plătit ciferturi şi agiutorință pentru Leţcani. 
ce au plătit pentru culesul viei în Copou în 

toamna anului 1800. 

ce rămăn asupra jidovului orândar după ose- 
bita samă ce i sau făcut şi s'au istovit, 

Sama de pâne, grâu ce au avut vatavul Gavril Galer primit la 
Leţcani de pe alte moşii în doi ani: 1799 şi 1800. 

Mierţă  Dimerlii 

131 7 rău însă: 
Mierţă  Dimeriii 

00 
Mierţă Dimerlii 

3 

1801 Genar 10. 

Ce să încarcă. 

ce au ramas din socoteala încheietă la 98 
Fevr[uarie]. 

au primit dela Drăguşăni însă : 

33 3  grău de vară. 

27 — rău de toamnă. 

60 3 

11 9  grăudetoamnăceau primit dela Hudeșşti-mici. 
1 9 ce au luat vamă din moară în Leţeani. 

131 7 

Ce să scade. 

95 71], făină ce au trimis aicea cu pecluri dela 99 Martie 4 pănă 
. la 1801 Ghenar 4, | 

Î — ce au dat la biserică în Leţeani, în doi ani p. prescuri. 
18 2 grâu ce au dat cu peciuri însă: 

Mierţă  Dimerlii . m 

15 — au trimis la Eşi de s'au vândut. 
9 _— 

D
D
 

D
R
 

i 
9
0
 

9 

au dat țiganilor din Leţcani. 
au dat Zamfirii Vătăvoai. 

au dat lui Bodaiu Judile. 

au dat dadacăi Paraschivi fiind lu Leţeani. 
tij dadacăi Paraschivi. 

tij. | 
vatavului Lupul. 

lui Toader Bivolar
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1 — au dat doctorului Lorenţ. 
— 3 ce arată că i sa furat din hambar. 

„16: 9 fac scăzute şi mai rămâne rămășiță 15 Mierţă 41; Dim. 

„« Sama pentru mălai, orz, Ovăs şi secară ce au avut Gavril 
Galer vatav în Leţcani primită de pe alte moșii. 

1801 Ghenar 19. 

Ce să încarcă. 

Mierţă  Dimeriii 

17 2 malai însă : 
Mierţă  Dimeriii 

15 2 dela Drăguşăni. 
  

2 — dela Hudeștii-mici. 

17. 2 
2 8 secară ramasă din socoteala pănii încheiată la 98 Fevr|uar], 

42 4 ce au primit dela Plopeni însă: 

36 3 ovăs, 

6 1 Orz. 

Ce să scude.. 

20 L malai, însă: , 
18 l ce au trimis urluială aici. | 
a — cea au semănat la, Leţcani î in vara anului 99 

şi nu s'au făcut. 
20 l.. 

3 2 secară ce au trimis aici cu peciuri. 
34 7 ovăs ce au trimis însă : 

| 30. 7 au trimis aici cu peciuri. 

4 — doctorului Lorenţ. 
34 7 

6 1_orz ce au trimis aici rânduri cu peciuri. 
04 1 fac și trec mai mult de 17 dimerlii cu cari să scad în ră- 

mășiţa grăului.
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Sama lui Gavril Galer Vatav dela Lețcani pentru | 

păpuşoii de acolo. 

1801 Ghenar 10. 

Ce să însarcă. 
Mierţă  Dimerlii 

43 5 din pol coșăr păpuișoi din vara anului 98 ce nu sau în- 
cărcat în sama încheiată la 98 Febr[uar] nefiind bătuţi. 

29 7 vama din moara ot Leţcani pe anul 99. 

16 — ij vama morii pe anul 1800 pănă la Ocilomvrie] 26. 

3 — ce au primit dela Luca Vatav ot Măcăreşti. | 

22 4 păpușoi din semănătura anului 99. 
24 -— rămășița sumii încheiată la 98 Fevr[uar]. 

138 6 

Ce să scade, 

55 f ce au trimis aici făină din 99 Apr[il]20 pănă la 1801 Ghe- 
nar 4 cu peciuri. | 

3 ce au dat lui Toader Bivolar. 

3 Saftii Pităriţa, 
1 tij lui Toader Bivolar. | 

9  Fecioarelor dela Plopeni și dela Măcărești. 
3 Fecioarelor dela Miclăușani. 

5 Iarăşi lui Toader Bivolar. 
1 mascurilor în iarna nului 99 în 4 luni. 

— ce au semănat în primăvara anului 99. | 

4 cu cari au hrănit 12 mascuri pentru Crăciun. 

—  tainul ţigăncilor ce au șezut la Leţcâni în vremea ciumii 
în vara anului 99 însă: Da 

4 Paraschiivii Bucătăriţa. 

4 Floarii Pităriţa. - pt? 

4 Irinii' Vezăteiţa. ii 

8 loanii Bucătăriţa, 
"20 

— 2 Țiganilor la culesul vii ot Copou în toamna anului 1800. 

2 — ji ţiganilori butarilor în toamna anului 1800. 
2 5 : ce au dat Dumjisale] Polc[ovnicului] Manolachi: Balş. 

99 17, fac scăzute şi mai rămâne rămășiță cu' 38 mierţ 4 9:/, di- 

merlii.
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Sama vitelor albe ce au fost în sama lui Gavril Galer vatav 
la Leţcani. 

1801 Ghenar 10. 

Capete 

36. Ce au rămas bune la sama încheietă la 98 Febr[uarie] însă: 
| Capete 

7 vaci 
1 mânzată. 

1 gonitor. 

2 gonitoare. 

1 bubaiu. 
20 boi. 
4 viței. 

36 36 | 

| Ce să scade. 

16 Ce le-au vândut cu a cărora preţ so încarcă la sama de bani pe 
sama de bani pe anii 99, 1800 însă: 

7 vaci. | 
mănzată. 

gonitor. 

gonitoare. 
buhaiu. 

viței. P
R
D
 
=
 

  

16 
20 Ce i-au trimes după poroncă însă: 

„8 la Plopeni. | 
12 la Măcăreşti. 

—c 

36 20 

Sama stupilor ce au fost în purtare de grijă a lui Gavril 
Galer dela Leţcani până la 26 Octomvrie 1800. 

Ce sti încarcă. 
, Stupi_ , 

69 matce rămășiţa sămii din 98. 
112 roi ce sau sporit în vara anului 99. 
165 roi ce sau sporit în vara anului 1800. — 

346
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Ce să scade. 

20 ce au perit în temnic după ce i-au scos primavara anului 99. 

57 ce au bătut în toamna 99 şi vănzănd miere se încarcă cu 
31 lei la sama banilor. 

14 ce au perit în temnic 1800 Martie. 

4 au trimis aicea pentru dulceţi. 
67 ce au bătut în toamna anului 1800 și mierea au trimes'o aicea. 

"162 fac scăzuţi și rămăn 184 stupi care i-au dat pe sama lui 

Buzarna, vatav în Leţeani la 26 Octlomlv]rie] 18. 

Sama lui Gavril Galer Vatav dela Leţcani de mascuri ce au 
avut în purtarea lui de grijă. 

1801 Ghenar 10. 

Ce să încarcă, 

32  mascuri ce au rămas buni la sama anului 98 însă; 

5 măscuroai bătrăne. 

  

2 vieri. 

25 godaci și godace de câte un an. 

32 

15 Ce sau sporit în vara anului 99 însă: 

5 godaci ! | , 
1 godacă de !/, ani. 

9 purcei de 3 luni. 

15 

47 

Ce să scade: 

9 Ce i-au hrănit şi i-au trimisla Iași în iarna anului 99 de Crăciun însă: 
1 măscuri. 

2 măscuroal. 
S 

1  vier ce au perit de iarnă la 98. 

4 măscuroai tij de iarnă atuncea. 
__3__ godace au perit de brăncă în vara 99. 

„17 fac scăzuţi şi au rămas: 
30 pe care la 99 Noemvrie 20 i-au trimes la Măcăreşti însă: 

11 măscuroai. bătrăne.
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l vier. 

1 godacă de un an. 

8 godaci de pol anu însă: 
6 godace. 

2 podaci. 
8 

9 purcei de 3 luni. 
30 

Sama bivolilor ce au iost în sama lui Gavril Galer vatav. 

Ce să încarcă. 

6 bivoli rămaşi buni la sama anului 98 însă ; 

3 bivoliţe. 

1 mănzată. 

1 mănzat. 

1 malacă. 
G 

2 Ce s'au sporit în vara anului 98 însă: 

1 malac bou. 

1 malacă vacă, 

2 

Ce să scade, 

1  malacă ce au perit. 

1 ce sau trimis la Măcăreşti însă : 

3 bivoliţe mari. 
1 bivoliţă gonitoare. 

1 buhaiu gonitor. 

  

2 mănzaţi însă: 

1 bouţ. 

1 văcuţă. 

Ț
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Sama vatavului Iordache Sânescu pentru banii ce să încarcă 

asupra sa din venitlul] moşiilor Turiatca şi Plopenii pe anul ce 

sau început din 99 Aprilie 23 şi s'au împlinit 

la 1800 Aprilie 23. | 

Ce să încarcă, 

Lei Bani | 

2.253 21 Ce au rămas rămăşiţă din sama anului 98. 
2.100  — Banii orănzii Plopenilor pe anul 99 însă: 

Lei 

1.800 pe 1.200 vedre vin câte 60 parale vadra. 
300 orănda rachiului. 

2.100 
100 72 pentru 2.012 stănjăni fân țărănese ot Plopeni câte 2 parlale]. 

90 pe 150 stupi câte 2 parlale]. 

  

-a
 

25 36 pe 506 oi mănzări ot Plopeni căte 2 parale de oaie. 
541 114 din venitul moșiei 'TPuriatca, însă: 

450 pentru dijmurile şi orănda pe anul ce sau sfârşit, 

62.114 pe 1.269 stănjăni fân ce au cosit sătenii câte 2 parlale] 

pe stănjăn. 

29 banii pe 116 caliupuri câte 10 parale de caliup. 
541.114 

200  — ce au luat dela Sandul Cojanui dela Gheorghie Lazăr pentru 

4 epi ce le-au prăpădit ei. 
54  — pentru 77 veare vin ot Nicorești ce sau văndut prin măna 

lui Ştefanu fecior ot Plopeni în toamna anului 99. 
50  — pentru un rădvanu ce sau scăzut cu acești bani în sama 

anului 99 şi au ramas rădvanul asupra sa. 
124  — pentru 20: vedre miere dela prisăcile ot Plopeni ce s'au văndut 

în toamna anului 99 cu Polcovnicul Ioniţă ot Botoşani 

câte 6 lei vadra. 
6.456 93 

Ce să scade. 

„Lei. Bani 
124  — au dat bani în naht cu sănetul meu. 
97 45 ce au dat cu izvod de cheltuelile iscălite de mine. 
174 102 ce au dat o socoteală pentru breslașii ot Plopeni iscălită de mine. 
25 93 izvod de cheltuiala cuhnii ot Plopeni iscălită de mine. 
35  — un izvod de cheltuelile mărunte iscălite de mine. 

Analele A. R—Tom,XXXI —Memoriile Secţ. Istorice, 3
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34 

Lei  Bani' 

“115 “75 izvod de cheltuiala cuhnii iscălit de mine. | 
41 81 târguele dela Botoșani cu poleovnicul Ioniţă după izvod iscălit 

de mine. 
50  — ce au dat Mariei leafa Mariei pe anul ce sau sfârşit la 99 cu 

sănet|ul] mieu. 
35  — ce au dat Paraschivii dădacii cu sănetul mieu. 
16 78 ce au dat Măriuţii dădacii cu sănetul mieu. 
40  — ce au dat Cărstănii ot Plopeni pentru purtare de grijă a copilii 

Ruxăndiţii cu sănetul mieu. 
19 18 ce au dat cu sănetul mieu în cumpărătura unor paseri la 99 

Oct|om ]vrie 22. 
100  — ce au dat bani în naht cu sănetul mieu. 
150  — ce sau scăzut pe Marcul Jidov cu sănetul mieu din rămăşița 

orănzii anului 97. 
50  — ce au dat bani în naht cu sănetul mieu. 

8 90 au dat pe 5 mierță var cu sănetul mieu. 
23 81 au dat pe 20 curcani, 40 rațe cu sănetul mieu. 

300  — au dat bani în naht cu sănetul mieu. 
7 117 ce au cheltuit cu aducerea madamii lui baron de Bri cu să- 

[ne]tlul] mieu. 
213 30 ce au cumpărat 85 mierță 3 dimerlii ovăs căte 2 lei 60 bani 

mierța : însă: 
Lei Bani 

150 90 pentru 60 mierțe 3 dimerlii ce sau trimis pentru 
grajdul de aice cu săneturile mele de pe sama 
mierţelor. 

62__60 25 mierţe ce s'au sămănat la Plopeni 1 la Tu- 
213.30 riatea în primavara anului 1800. 

41 30 pentru 15 mierţe ovăs ce au trimis pentru grajdul de aice 
câte 2 lei 90 mierţa cu sănetul mieu. 

64 96 ce au dat pentru breslaşii casei ot Plopeni, însă: 
4.06 cifertul lui Octomvre cu răsurile. 
4.06 cifertul lui Noemvre cu răsurile. . 

92.18 ce au dat la slujba agiutorinţii de iarnă pe 3 luni De- 
chemv|ri], Ghenar și Fevr[uar) însă: 
39.— banii Vistieriei. 

13.78 răsura pe aceşti bani. 

52.78 
4.06 cifertul lui April cu răsurile. 

64.96 
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3 45 pe 3 ocă plumb pentru 96 vase ce au făcut de au trimis aici 
însă : 

Vass 

9 ulcioare mari 

6 chiupuri 

23 strachini 
12 chesele 

10 gavanoasă mari 

36 gavanoasă mici 
36 

1 12 pe 22 ocă sare pentru: murăturile ce sau trimis aici în vara 
anului 99; bob, fasole, sparangă, castraveți. 

4 60 pe 85 ocă sare ce sau pus la curechiul ce sau murat în 
toamna anului 99. 

2 — pentru 2 giamuri ce saupus lu o odaie dela casele ot Plopeni 

cari s'au fost stricat în vreme când au fost calabalăcul acolo. 
1 30 pe șoriciasă ce au luat la temnicul stupilor în iarna anului 99. 

15 — au dat cheltuiala la 3 feciori cari sau trimis la culesul viilor 

în jos în toamna anului 99. 
100 — ce au plătit pe 20 coşuri piatră căte 5 lei coșul pentru facerela] 

pivniţii ot Plopeni. 
180 — chirie, partea mea, pe 1.200 vedre vin, câte 6 par[ale] de vadră 

din 12 parlale] tocmala pe vadră, în toamna anului 99, bez 6 

par|alej ce au dat orăndariul. 

360 — chirie pe 22.865 ocă sare ce s'au adus dela magazie ot Ure- 
cheşti în vara anului 1800, câte 63 parlale] pe suta de ocă. 

1.604 90 ce au plătit pe 917 fălci coasă, câte 70 parale falce[a]. 

10 — au dat preoților ot Plopeni cu poronca mea cănd am fost 
acolo de au slujit un sărindar. 

10 — ce au dat preoţilor la Turiatea cu poronca mea cănd am fost 

| acolo în vara anului 99, poroncindu-li-se să slujască obștie[i]). 

16 — la 2 dulgheri cari au lucrat la facerela] opustului ot Drăgu- 

, şăni în anul 99. 

210 60 cheltuiala bisericii şi hacurile ce se dau la Plopeni, însă: 
Lei Bani 

65 — 20 ocă lumânări de ceară căte 3 lei 30 bani oca, 
bez rătezăturile dela stupili] boierești. 

"7 60 300 dramuri tămăe. 

9 — 6 oca unt-de-lemn. 
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300 _— 

4.439 33 

40 

25 

20 

24 

12 

210 60 

osteneala sa. 

făc daţi şi scăzuți și mai rămăne rămăşiţă 
Lei   Bani 

hacul preoţilor. 

hacul la 2 dascali. 

hacul chelarului. 

hacul la 2 argaţi. 

hacul la 2 grădinari, 

hacul la 2 plugari pe jumatate da an din 99 Octlom)v|rie] 

26, din vreme ce s'au trimis plugul boieresc la 
Plopeni pănă la Aprţil] 23 1800. 

2.017 60 adică două mii șaptesprezece lei șasezeci bani. 

Sama fălcilor de coasă din vara anului 99, 

Fălei Prăjini 

514 40 
400 — 
116 67 
149 40 
1920 40 

1.301 27 

Ce se încarcă. 

ce au fost rămăşiţă din anul 98. 
ce au plătit cu bani. 

ce s'au încarcat dela stol[nije|ul] Petrachi Cazinhir. 
fălcile de cap dela Plopeni. | 
fălcile de cap dela 'Turiatca. 

Ce s'au cosil.- 

Yălci . Prăjini 

58 s'au: cosit la Bohotinu. 461 

53 

55 

100 

60 

304 
141 

1.174 

la Hoisești, 

la Leţcani. 

la 'Puriatea, 

la Plopeni. 

la Drăgușăni. 

la Hudeşti-mici, 

fac cosite şi mai rămăne rămăşiţă 126.49.
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Sama pentru banii se se încarcă asupra vatavului Iordachi Sinescul 

din venitul moșiilor Plopenii i Turiatca pe anul ce s'au început 
din 1800 Apr(il] 23 şi s'au plinit la 1801 Aprțil] 23. 

Ce să încarcă. 

  

    

Lei_ Bani 

2017 60 ce au rămas rămăşiţă din sama anului 99, 
9920 — banii orănzii Plopenilor pe anul 1800, însă: 

Lei Bani 

1.920 — pentru 1.200 vedre vin câte 64 parlale] vadra. 

300 — banii orănzii rachiului. 
2.220 — 

520 30 pentru sare ce au primit dela magazia ot Uricheşti, însă: 

182 12 sare ceau'luat breslașii câte 2 lei 30 bani suta pe 

8.092 ocă. | 
338 18 pentru 8.865 cocă sare ce sau adus cu chirie. Ce 

Sau încărcat suta de ocă 3 lei 99 bani bez 14.000 

ocă ce sau dat vatavului dela Drăgușăni și vatavu- 

lui dela Hudeşti din poroncă. 
520 30 

450  — pentru dijmurile şi orănda ot Turiatca pe anul ce se sfărșeşte 

la 1801. | 
27 60 banii calepilor ot Turiatea, pe L10 calepe, câte 10. parale caliupul. 

65 108 dijma fănului țărănesc ot 'Turiatea, pe 1.312 stânjăni câte 2 

par[ale] stănjănu. 

107 12 dijma fânului țărănesc ot Plopeni,pe 2.142 stânjăni câte 2 parlale]. 

20 84 pentru 410 mănzări ţărăneşti ot Plopeni, câte 2 parale de una, 

12 48 pe 248 stupi țărănești ot Plopeni, câte 2 parale. 

40 — ce s'au dat cosașilor Turetcii ce au cosit la Bohotinu în vara 

anului 1800 însă 
Lei 

20 dela Plopeni, 

20 Gavril Galer. 

40 
D481 42 

Ce să scade. 

1.575 — ce au plătit 900 fălci câte 70 parale falce[a] pentru vara anu- 

lui 1801. 
25 — ce au plătit 200 ştiubeie câte 5 parale].
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ei 
36 

46 

15 

140 

Bani 

36 

96 

15 

30 

60 

ce au dat chirie pe un vas de vin dela Spărieţii] care. s'au 
pus în pivnița dela Plopeni în toamna anului 1800, câte 12 
parlale] pe vadră pe 121 vedre. - 
chirie pe 512 vedre vin dela Odobeşti care s'au dat în orănda 
Plopenilor în toamna anului 1800, câte 6 parlale] de vadră, 
partea mea. 

ce au dat chirie pe 615 vedre vin dela Copou câte 3 parlale) 
pe vadră, partea mea din 6 parlale] toemeală. 
ce au dat la trei feciori ce s'au trimis în gios la culesul vii- 
lor în toamna anului 1800. 
șoriciasă la temnicul stupilor peste iarna anului 1800. 
ce au dat pe 100 ocă sare de s'au pus la murăturile se sau 
făcut: bob, fasole, sparangă, pepeni i la curechiul ce sau mu- 
rat în toamna anului 1800. 
1 bute ce au cumpărat pentru vinul orăndei ot Plopeni în 
toamna 1800. 
3 putini se au pus poama ce au trimis aice în toamna 1800, 
ce au dat cosașilor 'Turetceni cari au cosit; la Bohotin în vara 
anului 1800, pe 119 fălci ce le-au trecut cosite mai mult peste 
501 ce eră să cosească, pe cari li s'au plătit câte 2 lei pe falce. 
ce au dat pentru breslașii casii ot Plopeni, însă 

    

  

Lei Bani 

4 6 cifertul lui Mai 

4 6 cifertul lui Iunie 
43 24 -agiutorinţa de vară însă: 

Lei Pani | 
32  — banii vistieriei 

11 24 răsurile 

43 94 
4 6 căfertul lui Avgust. 
4 15 cifertul iui Săptlem)vlrie]. 
4 15 cifert[ul] lui Octfom)y[rie]. 
4 15 cifertlul] lui Noemvlrie]. 

60 60 banii agiutorinţii de iarnă pe 3 luni Dechemlvrie], 
Ghenlajr, Fevrluar], însă : 

44 — banii Vistferiei]. 
16 60. răsurile. 
6060
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8 30 ce au dat banii cheltuelilor ascherliilor. 
4 15 cifertul lui April] cu rasurile 801 anul. 

140 - 
35 21 ce au dat pentru păserile ce sau cumparat, însă: 

5 '7b pe 30 răţi. 
29 66 pe 30 curcani. 

35 2 
215 30 cheltuiala bisericii şi hacurile ce se dau la Plopeni însă: 

Lei Bani   

61 90 pe 19 ocă lumănări de ceară, câte 3 lei 10 parlale| 

oca, bez rătezăturile stupilor boiereşti. 
7 60 300 dramuri tămăe. 

9 — 6 oca unt de lemn. 
40 —  hacul preoţilor. 

25 —  hacul la 2 dascali. 
20 —  hacul chelariului. 
24 — hacul la 2 argaţi. 
12 —  hacul la 2 grădinari. 

16 -- hacul la 2 plugari. 

215 30 

4 60 pe 4 ocă plumb de s'au zmălţuit vasele ce s'au trimis aice, însă: 
Vase 

30  Oale de flori 

6 Chiupuri 

6  Ulcioare 

16  Gavanoase mici 

8  Gavanoase mari 

12  Străchini 

Tg 
300 —  Osteneala sa. 

2.723 60 Fac daţi şi scăzuţi şi mai rămăne rămăşiţa 
„Lei Bani 
2.757 102 

Socoteala îfălcilor de coasă din vara anului 1800. 

Ce să încarcă. 

Fălei Prăjăni . 

126 49 Ce au fost rămășițla] din anul 99. 
148  —  Făleile de cap dela Plopeni.
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114  —  Făleile de cap dela Turiatea. 
917 __—_ Ce sau plătit cu bani. 

1.309 49 

Ce să scade cosite. 

Fălei Prăjâni_ 
322 11 la Drăguşăni. 

326 36 la Hudeștii-mici. 
501  — la Bohotin. 

60 —— la Plopeni. 

100  — la 'Turiatea. 

1.309 47 fac cosite şi mai rămăne rămășiț[ă] 2 prăjini. 

Sama lui Dumitru Arion vatav, pentru banii venitului moşiei 
Poşorcanii pe anul ce s'au început la 1800 Aprlil] 29 şi s'au 

înplinit la 1801 Aprlil) 23, fiindu-i pe acest an dată în cum- 
părătură bez venitul anului 99 cu care el nu să în- 

carcă căci pe acel an au fost vândută lui Ion Chiriac. 

Ce să încarcă. 

  lei Bani 

92 114. rămăşița sămii ce i s'au încheiat la 1798 Ape[il] 23. 
100  —  vămășiţa din 600 lei prețul venitului moşiei pe anu ce sau 

înplinit la 1801 Apr(il] 23. 

609 60 pentru 184 mierţi 4 dimielii păpuşoi vechiceau văndut însă: 
„Lei. Bani 
215 — pe 86 mierţă, 4 dimerlii din hambar însă: 

Mierţă  Dimerlii 

40 — câte 3 lei mierța.. 

46 4 câte 2 lei mierţa. 

36 4 

484 60 pe 98 mierţă păpușoi din coșar 1 din liasă, însă: 
94 9 câte 5 lei mierţa. 

3 5 în 12 lei fiind'stricaţi. 
98 — 

699 60 

892 54



  

95% CUM SE CĂUTAU MOŞIILE IN MOLDOVA. 4i 

Ce să scad 

Lei Bani “ - 

DI 54 ce au cheltuit la trebile boiereşti în anul 1800, însă: 
Lei Bani 

40  — lucrul a 4 pogoane vie dela Spărieţi. 

3  —  cercuitul ă 3 căzi. 

14  — preţula 3 poloboace ce le-au cumparat de le-au 
trimes cu vin la Eş, 

3 — pe 2 saci de vie. | 

7 — cheltuiala măncării culegătorilor. 

2  — Acoperitul şopronului de vie. 

11 30 plata culesului pe 363 veare vin. 

170  — chirie pe 175 vedre vin ce au trimes la Eş, câte 
16 parale pe vadră. 

1 24 pe țădule la vădrari și la străji. 
lol 54 

160 108 ce au cheltuit iarăș la trebile boiereşti în anul 1801, AN 
insă: 

40  — lucrua 4 pogoane vie dela Spărieţi. 

3  — pe un poloboc în care au pus vinul ce au trimes 
la Eş. 

3 66 culegătorilor. 

2 96 4 putini pentru poamă. 

2  — cheltuiala țădulilor la vădrari 1 la străji. 
1 60 făină de păpușoi pentru mâncarea culegătorilor: 
5 45 pevedre vin ceau cumpărat de au umplut. o bute, 

19 60 chirie ce au plătit pe 60 vedre vin ce au trimes 
la Eș câte 13 par[ale] pe vadră. 

30  — pe 600 pari cu cătină de au îăcut gard la vie 
dela Spărieţi. 

53 21 ce au plătit pentru vierii dela Nicorești la 4 sfer- 
turi i bani[i] untului(?) a fănului grajdiului. 

160 108 

227 — Ce au dat pe părți de moşie Poşoreani ce se chiamă şi Po- 
peni și cheltuiala scrisorilor, însă: 

140  — pe partea de moșiea lui Marin şi Toader Dărdară, 
30  — pe partea de moșie a Mariei fica Orăţii dela Pavăl 

| a lui Poa. 
50  — pe un vad de chiuă în Căiuţul-mic, iarăş dela Dăr- 

dăreșşti. 
Lă
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2  — cheltuiala facerei zapiselor pe aceste părţi. 
5 __ —— cheltuiala scoaterii publicaţiei dela Starostia Putnii, 

227 — Aa 

181 30 ce au cheltuit cu moara ce au făcut pe moșia Poșoreani în apa 
Căiuţului-mare, însă: 
45 — plata lucrului meșterilor. 
1? 61 pe fier 
10  — ţiganului pentru lucrul fierului (sic) morii. 

1 60 oţăl 
1 — cheltuiala omului ce au fost trimes la Ocnă de 

au cumparat fier. 
— 4 cazmale pentru săpatul gărlii morii, 

20 - -— scosul lemnului morii. 
tăiatul şi adusul a 200 lătunoi pentru acoperitul morii. 

60 iarăș fier pentru dresul părpăreștii (2). 

=
 

>
 

&
 

o
 

3 —  bătutul stratului morii. - 
1 60 1 vadră de vin oamenilor cănd au bătut stratul. 
3 —  tăietul pietrii împrejur. | 

50  — pentru sapatul locului casii morii Şi a gării. 
10  — cheltuiala măncării meşterilor și a morarilor, însă: 

Lei  Parale 
  

  

1 20 10 ocă de pește. 
3 — 4ocărachiu - 
1 20 10 ocă brănză de oi 
4 Z 1 mierţă făină de popușoi. 
0 -— 

— 90 dresul ciocanaşilor cănd s'au tăiat pialra morii 
| împrejur. 
181 30 

200 . —. au dat bani la Sluger în lipsa mea la. București, 
920 72 fac daţi, scăzuţi şi-i trec daţi mai mult::28 Iei 48 bani cu cari 

„Să. scade la sama anului. dela 1801 Aprlil] 23 :pănă -la 1802 
April] 23, . „-
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Sama lui Dumitru Aritonu pentru banii venitului moşiei Poşor- 
cani i Boişte pe anul ce să începe la 1801 Apr[il]23 și să împli- 

neşte la 1802 Apriil] 23 fiindu-i dată moşia pe acest an în 
cumpărătură. 

Ce să încarcă. 

    Lei Bani 

600 — Preţul venitului moşiei pe acest an bez venit[ul] morii făcută 
acum care este dată pe sama lui Năstase Smăcilă fecioru. 

Ce se scade. 

200 — Ce au dat bani prin măna Sulgerului Gheorghe, Mai 13. 
40 — lucrul a 4 pogoane vie ot Spărieţi. 
24 — banii ascherliilor ce au dat pentru vierii ot Nicorești. 
15 — banii ce i sau fost luat la banii ascherliilor şi Sau scos dela 

Vistierie. 
__28__48_ ce-i trec daţi mai mult la sama anului trecut 1800. 
307 48 fac daţii, scăzuţi și rămăne să mai dei 

„ei Bani a 
292 172 rămăşiţă. 

Sama vatav[ului] Sandul Cojan de venitul moşiei Drgăuşâni pe 
doi ani dela 1799 Aprlil] 23 şi pănă la 1801 Aprlil] 23. 

Ce să încarcă. 

„Lei Bani 
1.691 45 rămăşiţa sămii ce is'au încheiet pănă la 1799 Apr[il] 23. 
2.810 36 somma (sic) venitului acestei moșiei Drăguşăni ce să încarcă pe 

anul dintăiu, însă: 
1.200 — pentru venitul ce s'au luat la Crăciun de acolo şi pentru orănda 

horăleii, însă: | 
„Lei. Bani 
900 — pentru 600 vedre vin de Copou câte 60 parlale] vadra. 
300 — pentru orănda horăleii. 

1.200  — 
150 — pentru orănda horălcii pe pol an dela 1800 April] 23 „pănă la 

1800 Oct[ombre] 25 ce n'au fost vii. 
273 — pe 17.000 ocă sare câte 3 lei 36 par[ale] suta; de ocă.
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Lei Bani 

50 90 dijma de 1015 stănjlăni] | fân câtle] 2 pazrlale) 
pe stânjlen]. 

36 42 pe 727 mănzări câte 2 parlale] -pentru varat. 

20 42 pe 814 cârlani câte 1 para de cărlan. 

8 72 pe 173 stupi dijma câte 2 parlale] de stup. 

130 — petOchilegrău ce s'au luat la Galaţi în sursat 
150 — pentru 2 imașuri ce au văndut. 

33 12 pentru iarba ce au văndut însă: 

29 — pe 20 fălci 'iarbă câte 50 pariale] 

falce[a] 
_8 12 pe fălci iarbă câte 36 parlale] falcela] 

33 12 
150  — pentru uiumul morii. 
258 12 pe pâine veche ce au văndut din pâine veche 

însă: 
250  — pe 1.000 dimlelr[lii] malai câte 10 

| parlale] dimerlia. E 

8 12 pe 27 dimerlii sacară câte 12 par[ale]. 

258 12 

1.810 36 | 

1.555 27 somma venitului acestei moșii Drăguşănii ce se încarcă pe 
al 2-lea an: însă: 
1.173 - 27 pentru vinul ce au luat la crăsma de acolo şi 

orănda horălcii însă: 
973 72 pe 608 vedre vin câte 64 parlale] 

vadra însă: 
Veare 

438 dela Nicorești. 

170 dela Copou. 

608 
300 12 pentru orănda horăleii. 

63 117 pentru oile ce s'au varat pe moșie: însă: 
42. 90 pentru 855 oi mănzări câte 2 pu- 

rlale] de oaie. 

21 _27 pe 849 oi sterpe câte 1 pară. 

63 117 
9 90 pe 195 stupi câte 2 parlale] de stup dijma,
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„Lei .Bani . . . n i . 

57 1108 pe 1.187 stănjlă)ni fân dijma câte 2 parale] 
pe stânjlen]. 

150 — pentru moară. 
1.555 27 o 

6.056 108 

Ce să scade. 

1.253 13 somma condeilor scăderilor pe anul dintăi însă: 
Lei Bani 

48 84 cheltuiala facerei opustului dela iazul ot Dră- 
gușăni însă: 

Lei Bani 

3 45 pe 54 pentru mâncarea talharilor 

în cășlegri. 

2 — legumi pentru măncare talharilor 

în Paşti. 

— 48 8 ocă sare. 

— 52 2 odgoane. 

6 84 16 ocă fier câte 18 parlale] oca. 

— 36 4 piroane. 

— 60 oțălitul a 4 topoare. 

d  — unui om din sat ce au lucrat cu 

talharii la opust neputând dobăndi 
numai talharii. 

30 — plata morarului pentru făcutul o- 
| pustului. 

Lei Bani 48 84 

4 — lui Irimia fecior ce au şăzut cu trierătorii la arie. 
— BL 2 odgoane. 

10 — un sărindar'la bisărica după poroncă. 

4 — pe 2 polobace ce sau cumpărat pentru peștele 
dela Măndac. 

32 : — pentru 16 fălci făn ce au plătit de cosit câte 

2 lei falcea. 

29 — “hacul preoţilor și cheltuiala bisăricii însă; 

20  — hacul la 2 preoți. 

6 — 2 vedri vin la bisărică. 

3 —— 1 ocă ceară, 

29 —
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10 — cheltuiala drumului când a fost la Măndae cu 
două care câte în zece boi. 

150  — ce au dat morarului din 250 leice este tocmit 
să facă opust la iazul aici..... 

45  — pe giumătate din 90 lei chiria vinului căte 6 
parlale] vadra. 

    

  

90  — pe6Ovedre vin să scadi pentru drojdii la 10 una. 
20 — chiria a 200 dimlee(lii) grău ce au trimes la 

Iș, câte 4 parlale] pe dim[elr[lie]. 
10  — pentru un coșăr ce au făcut. 

800  — bani ce au dat rănduri. însă; 
Lei Bani 
300  —  Dechlemvrie] 1, 
300 — Maiu 31, 

200  — lunile] 7. 
| 800 = 

1.253 15 
1.796 12 soma scăderilor pe al doilea an. însă: 

8 36 pe 8 vedri brănză şi pe sari la ţigani cănd au 
trierat însă: 
Lei Bani 

8 opt vedri brănză, 
— 36 6 ocă sare. 

8 36 
16 75 cercuitul la 4 buţi. 

100  —  morariului spre împlinirea a 250 lei ce este 
tocmit să facă opust la iaz aici. 

90  — ce au dat Loglojftăjt[ullui Nelejulai Cerchez 
după poronea în scris. 

3 30 pe unt ce au trimes la Eş cu sinet. 
a 36 21 cheltuiala Dumlisale] Boierului cănd au fost la 

Drăgușăni după izvod ce are. 
89 36 pe giumătate din 178 lei 42 bani chiria a 608 

vedri vin însă: a 
16 66 pe 438 vedri dela Nicorești câte 

T |parale) la vadră pe giumătate 
„din 14 par[ale] ceau dat pe vadră. 

12 Y0 pe 170 vedre dela Copou câte 3 
parlale) pe giumătate din 6 pa- 

530 rlale] ce au plătit chiria pe vadră.
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96 - 96 pentru 60!/, vedre ce se scade pentru drojdie 

    

“la 10 una. 

26 48 4 vedre ce au dat la bisărică i preoților hacul 

însă; 
„lei. Bani 

20 — hacul a 2 preoți. 

6 48 4 vedre vin ce au dat la bisărică, 
26 48 

_Lei Bani Lei Bani . 

1.329 — bani ce au dat rănduri însă: 

300 - — Martie] 29, sinetul au arătat acum la 

samă că l-au pierdut şi nu l-au dat, 
- 1700  — Maiu 15. 

-230 — Avglulst 5, 

99 — Dechemlvrie] cu sinet iscălit de Săr- 
dar[ul] Grigore; : 

"1.329 = 
1.796 12 

3.049 27 fac daţi și scăzuţi și rămăne să mai dei Vatlalv(ul] San[dull 
3.007 lei 81 bani din cari mai scăzăndu-să. 

200  — oi tinere la sat pe acești 2 ani, câte 100 lei pe an. 
2.807 81 adică doaă mii opt sute șapte lei optzăci şi 

unul bani, din cari să mai seadi: 
8  — ce au mai dat pentru 2 giunci ce au cumparat 

cu sinet. 
2.199 81 rămăni rămăşiţă cu 652 lei 60 bani ce sănt în- 

cărcaţi asupra lui pentru Moscul Jădov pentru 

care: bani are să apuce pe Jădoafcă ca să-i scoată, 

Sama vatlaJv[ullui. Vărlan -pe 2 ani, însă 1800 şi 1801. 

1802 Martlie] 17. 

Ce să încarcă. 

"63 7 să încarcă pe an 1800 "însă: 
„Lei Parale 

:... 53 dela Dumitru Ariton. 

10 : — pentru 5 sferturi Octlomvrie], Noemvlrie), De- 
. chem[vrie], Ghen[alr. și Fevrluar]. 

63 d
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94 — se încarcă pe anu 1801 însă: 
70  — de Dumlnealuji Slugte)r[ul). 

"24: — dela vatavul Dumitru: 
94 — 

157 7 

Ce să încarcă. 

53 7 se scadi pe anul 1800 însă: 

6 —  banili] graja[ului). 

4 —  bani[i] untului. 

12 16 ne cifert[ul] lui Avguslt. 

10 5 pe cifert[ul] lui Săptlemvrie]. 
10 13 pe cifert[ul] lui Oct[omvrie). 
10 13 pe cifert[ul] lui Noemvrlie]. 

23 7 | 

109 15 ce să scadi pe anul 1800 însă: 
20 5  banili] ascherliilor pentru ..... (?). 

—— 20 ciubote.: 

1 20 ij bani[i] ascherliilor pentru ..... (2). 

„10 ţidulă la isprăvlnicie]. 
4 20 cercuitul a 9 căzi. 

12 20 5 pogoani de prășit câte 2 lei pol poglonul). 
710 ___—_ pe 14 pogoane tăietul și îngropatlul). 

109 15 : 
22 şi trecăndu-să dați maimult5 lei 14 parțale] i s'au dat deaice. 152 

Bani ce au fost dator Dumitru Ariton vatav ot Poşorcani rămăşiţă 
din venitul moşiei prin sama încheietă pe anu ce s'au 

200 

24 

10 

304 

Bani 

plinit acum la 1802 Aprlil] 23. 

rămăşiţa sumii pe anu aratat mai sus. 

Ce să scade. 

au dat pe via ceau cumparat la Spărieţi dela Ioniţă Şorongă. 
sapatul și prășitul viei aceia în vara anului 1801. 

„ pentru lucrua 8 pogoane viia dela Spărieţi pe anul acesta 1802 

fac daţi: cu care să scade și trec daţi mai mulţi 

11,48 adecă unsprezece lei patruzeci şi opt bani, cari s'au scă- 

zut în sama de întăiu,
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Sama lui Maftei Păduri ce au fost vatla]v la Colțul-Cornii, 
Hămeiuşul şi Gura-Bohotinului, pentru oile boiereşti 

pe anul dela 1801 Aprlil] 23 şi pănă acum 
1802 Aprlil] 23. 

Ce să încarcă. 

No. - 

1280 după sama încheiată la 1801 April] 23 însă: 

466 oi ce au fatat însă: 
451 oi mari. 

15  mieoari. 

466 

198 oi sterpe însă: 
23 oi mari, 

175  mioari de un an. 

198 

80 berbeci însă: 
41 berbeci mari. 

33 berbeci de sămănţă. 

80 
10 capre însă: 

4 capre mari. 

5 vătui însă: 

4  vătui capre. 

_ vătui ţapi. 

5 

__L__tap mare. 

10 | 
519 miei din primavara anului 1801 ce sunt acum de :/. an însă: 

273  mieluţi. 

246  bărbăcuţi. 

519 
7. ezi din primavara anului 1801 însă: 

îi 3 ezi capre. 
__ ezi ţapi. 

ș 
( 

  

  

1280 
- Y 

Analele A. R-—Tom. XXX]. — Memoriile Sâ. Istorice. d-
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547 sporul din această primavară însă ; 
282  mieluţi oi. 
253 ' bărbăeuţi, 
12 ezi însă: 

7 ezi capre, 
5 ezi, 

12 
547 

1827 

    

Ce să scade. 

No 

86 miei ce au trimis rănduri pentru cuhne însă: 
5 în trei rănduri cu trei ţiduli, 

30 ij Loglolflătului] Mihai Sturzii. : - „- 
20 tij 

15 tij 

13 tij 

3. ti 
86 

11|. ce sau dat vatla)f[ului] lordache Sinescu însă: 
10 oi mari, 

__L_ berbec. 

il 
10 cărlani ce au trimis iarăș pentru cuhne în toamnă la Octlomvrie) 

şi ţidula au pierdut-o. 
2 cărlane cachii ce le-au trimis iarăş la cuhne. 

100 miei ce i-au văndut în. vara trecută, cu al cărora preţ se încarcă 
„la, sama venitului moşiei, _ a | 

124 ce au murit în vara anului 1801 de varsat; 2 berbeci..i-au trimis 
iarăș pentru cuhne. 

335 adică trei sute treizeci și cinci fac suma, ce se scade și rămăn buni: 1493 adecă una mie patru sute nouăzeci şi două însă : 
483  mânzări ce au fatat într'această, primavară însă ; 

482 oi mari, 
1 mieoară de '/, an, 

—, 

483
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332 oi stărpe însă: 

245  mieoare, 

87 oi mari, 

332 
113 berbeci însă: , 

5l berbeci de un an. 

62 berbeci mari însă: 

28 berbeci bătuţi. 

34 berbeci nebătuți. 

62 

„113 
„14 capre însă: 

6 capre mari. 

3 vătue de !/, an din cari 2 sunt cu ezi iar | stearpă, 

2 ţapi mari. 

__3__vătui ţapi din anul trecut, 

__62 
942 

  

  

* Tot scădere. 

No.   

942 suma din urmă: | 

547 sporul dintraceastă primavară însă : 
535 miei. 

253 bărbaţi. 
282  mieoare. 

  

53b 

12 ezi.însă: | | 

1 ede. 

5 ezi. 

12 

547 

3 oi mari ce are să le plinească vatla]vlulj Păduri dela Ichim Scu- 

tariul, 
1492 adică una mie patru sute nouăzeci și două cari s'au dat în pur: 

„tare de grije a lui Toader Mijca ce sau rânduit vatav la Col- 
țul-Cornii,
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Sama fănului pe trei ani dela moşiile Gura. Bohotinului i 
Colțul-Cornii i Roşu ce au fost în sama lui 

Maftei Păduri vatavu. 

  

1832 Aprțil) 23. 

Ce să încarcă. 

  

  

  

Stănjeni Palme  Girezi Stogluri)] 

430 1 52 — la Gura-Bohotinului însă : 
13 tij 

Stănjăni Palme Girţejz(i] Stogfuri] 

182 — 22 — din vara anul, 1799 

fiind Luca vatav. 
_105 Ț 12 — din vara anul. 1800 

tij fiind Luca. 
142: 29 18 13 din vara anul. 1801 
| E fiind Păduri vat, 
430 | 52 13: 

345 5 40 — la Roșu însă: 
16 tij 

151 5 17 — din vara anului 1799. 
194 — 23 — din vara anului 1800. 
—— — 6 “ij din vara anului 1800 făcut de 

Grozești pentru grajd. 
— —— 10 din vara anului 1801. 

345 d 40 16 

775 6 9% 29 

Ce să scade. 

35 6 6 — ce sau măncat cu oile boiereşti în iarna anului 
99 fiind Luca însă: 

38 6 4 — din fănu dela Gura-Bohotinului. 
1? — 3 — din fănu dela Roşu. 

345 5 6 — 
49 2 6 — ce sau măncat cu oile boierești în iarna 800 

din fânu ot Roşu. 
54 2.6 13 tij în iarna trecută, 1801, din fânu ot Gura-Bo- 

hotinului. 
2 — 3 1 ce sau pus pe celalalt ce sau meremetisiţ 

în vara trecută 1801 la Roşu. .
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— — — 10 ce le-au carat Grozeştii la curte pentru grajd 

| toamna anului 1801. 

3 ce li-au trimis vatav[ul| iarăș la grajd după 

poroncă cu peciuri. 

_ 1:  ceau datlui vle]l Postlelnicul] lancul Racovțilţlă] 

cu poroncă. : 

2 —— a ce s'au văndut Pah(ă)r[nicesei] Lăzoae, şi banili] 

i-au luat Toad[e]r Miica ce sau rănduit acum 

vatav. 

51 4 6 — ce au ars în vremela] vatla]vlului] Luca. 

234 2 99 28 fac scăzute și rămăn - 
551, 4, 63, 1 însă: 

Stănjlăni] Paimi Girlejz[ij Stoguri 

345 1 40 — la 'Gura-Bohotinului. 

196 3 23 — la Roşu. 

—— — 1 _tij la Roșu. 

541 4 63 Î. 

  

Sama lui Maftei Păduri ce au fost vatla]v la moşiile Colțul-Cornii, 

Hămeiusul i Gura-Bohotinului pentru tot grâul boieresc dela 

1800 Noemvrle] păn'acum 1802 Aplril] 23. 

Ce să încarcă, - 

Mierţle) Dim(ejrilii] 

20 5 ce au găsăt la moșie cănd au mărs vatav acolo în toamna, 
anului 1800 însă: 

Mierţţă) Dimţejrilii] 

8 — ce au fost întrun poloboc la casa vătăjască. 

12 5 ce au aratat Costlan]diln] şi Isari feciori 

| hoirești ce au fost asupra ariei că ar fi 

eşit din trier. 

  

20 5 
6 ce au luat din uiumul morii în toamna aceia. 

1 ce Sau triimes rănduri dela lş din grăul adus dela mo- 

_şiile Drăguşăni i Hudeşti, însă: 
6 — întăi Aplril] 19. 

11 '3. _tij Avlgust] 19. 

4 — _tij Noemivrie] 17. 
2 — tij Ghenlajr 16 1802,
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1 — _tij Ghen[ajr 23. 
2 — ij Fevrluar] 3, 
2 3___tij Fev[ruar] 14. 

29 1 
29 2 din sămănătura boiriască din primavara anului 1801. — 5 din uiumul morii în primavara aceasta. 
79 9 

Ce se scade. 

Mierţie] Diraţe)r(lii] . 
49 9 pol ce au triimis rănduri făină la curte însă : 

Mai 7, 801.: 

tii Mai 30. 
cu 2 ţiduli luni 16. 
luni 27, 
Iul 9. 

Juli 16. 

Avelust] 17. 
cu 2 ţiduli Septlermvrie] 5. _ 
Săpt[emvrie] 21. ” 
Octlomvrie] 10. 

Noemlvrie] 2. 
„ Noemlvrie] 17. 
pol Dech[e]m[vrie] 8. 
Dechemv[rie) 24. 
Ghen[ajr 8, 1802. 
Ghen[ajr 16. 
Fev[ruar] 14. 
Martie] 18. 
ce au dat la Bisărică, 
ce au triimis iarăș la curte Noemv(rie] 19 
tij ce au triimis la curte întăi s'a daţ țidulă. 

49 9 pol 
— ce au sămănat în primavara anului 1801. 3 1 ce au dat trierătorilor în toamna anului 1801. 5 ce au sămănat în toamna ânului 1801. 

75 pol Adică şaptizăci și cinci mierţă cinci pol dim(elrilii] fac suma ce să scadi și nai rămăni rămășşiţi cu 
4 3 pol. 
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Sama grăului ce s'au cumparat dela Maftei Păduri câte 8 lei 
mierța în toamna anului 1800. 

16 - să încarcă pe cari au luat bani preţu aratat mai sus, 

Cum au dal acest grău. 

14 2 ce au triimis rănduri făină aice pentr|u] păne de masă, însă: 
| 2 Ghen[a]e 7, 1801. 

Fevlruar] 19. 

Mari[ie] 1. 
 Martlie] 10.. 

April] 16. 

cu 2 țăduli Apr(il] 22. | 

fac date și mai rămăni rămășiță cu 

1, 8 adică una mierță şi opt dimerlii. 

OO
 

DD
 
O
D
 

pi
 

w
e
 

m 
| 
o
o
 

| 

14 

„Sama orzului din vara anului trecut 1801. 

1802 April] 2 

Ce să încarcă. 

14 — din orzul boirese de' sămănătură. 

Ce se scade. 

9 6 pol ce. au triimis rănduri aice la curte] plent]ru grajd, însă: 
1  ::—  Avglus] 31. 
3 . "71fa Octlomvrie] 5. 
4 9  Octlomvrie] 22. | 
9 6'/, fac date și mai rămăni rămășițlă] cu 

- 4 31/ adică patru merţle] 3:/, dim[ejrilii]. 

Sama poplulşoilor boireşti dela. moșiile Colţul-Cornii, Hămeiuşul 
şi Gura-Bohotinului, ce au fost în sama lui Maftei Păduri 

ce au fost vatav. 

- | 1802 Ap[ril) 23. 

Ce să încarcă. 
Mierţie] Dim(ejr(iii] . 

65 9 ce au găsăt în toamna, anului 1800 cănd au mers vatay 
acolo . “însă:
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Mierţ(e] Diţe)r(iii) 

  

51 8  întwun coșări la Iazul Arilei), 
14 1 într'o liasă, la Colţul-Cornii. 
65 9 - 

ce au luat din uiumul morii dela Iazul Arifei] păn' în pri- 
mavara anului 1801. 

din 126 mierţle] 5 dim[ejrilii] poplulșoi de sămănătură şi 
de dijmă din toamna anului 1801 bez 91 mierţ[e] 8 
dim[ejr[lii] ce sau dat în sama lui Toadle]r Miica ce 
sau rănduit acum vatav. 

din uiumul morii ot Iazul Arifei] păn'acum într'această 
primavară. 

Ce să scade. 

ce au trimis la curte rănduri făină şi poplulşoi grăunţle] 
insă: 

Mierţle] Dim(ejrţlii) 

1 3 Săptlemvrie] 18, 1800. 
—  Săptlemvrie] 22. 

—  Octlomvrie] 10. 

2  Noemlvrie] 30. 

8 pol Decheml|vrie] 17. 

Dechem|vrie] 29. 

Ghenlajr 17, 1801. 
- Fev|ruar] 1. 

Fev[ruar] 13. 
Fevlruar) 15. 

Fev[ruar] 19. 

Fev[ruar] 28. 
Maritlie] 1. 

Mart[ie] 16. 

Aprţil] 
“ April] 6. 

April] 22. 

— April] 29. 
— Mai? 

— Mai 95. 

“ Oel[tomvrie] 22, D
O
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2 — Noem[vrie] 22. 

2 3  Noem[|vrie] 4. 

3 8:/, Noem[vrie] 17. 
2 —  Noeml|vrie] 26. 

1 8  Dechemlvrie] 4. 

57 5 

80 8 
Mierţie) Dimfe)rlii] 

80 8 suma din urmă însă : 
Mierţie] Dimlejrțlii] 

57 5 suma din urmă. 

5 — Dechlemvrie) 14 pe care ţidula ce-au trimis-o 

Sulg[el]r[ul] au pierdut-o trimisul. 

6 — Ghenla]r 8 1802. 

3 — Fev|ruar] 3. 

2 8 Fevlruar) 19. 

3 — Martlie] 6. 

3 — Martlie] 22. 

80 8 

4 5 hrana a 3 mascuri în iarna anului 1800. 

2 5 ce sau sămănat în primavara anului 1801. 
1 2 ce au dat morarțullui ce au lucrat la opust în toamna 

anului 1800. 
12 8 ce ar Îi dat ciobanilor dela 10 Septlemvrie] 800 pănă la 

4 Mai 1801. 

2 — plugarului, porcarlullui şi bivolar[ullui în iarna 1800. 

1 — unui cioban ce-au avut a luă în tocmală. 

4 8 hrana la trei mascuri în iarna 1801. 

4 2 la ceilalți mascuri. 

4 4 porcar|ullui în iarna anului 1800 câte 1 dimle)r(lie] pe 

săptlă]mână. 
25 2 la ciobani pe un an însă : 

14 4 la 8 ciobani dela sfăntlul| Gheorghe pănă la 

Sfănt[ul] Dimitrie căte 2 mierțle], 4 dimlelr; 

(lii] la toți pe lună. 
10 8 la 6 ciobani dela Sfântu Dimitrie păn'acum. 

25 2 

i 3 bivolarlullui. 

— 8 ţiganilor ce au lucrat la opust.
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1 — plugarilor. 
1 5_ lui Toadle]r Murariul pân'au isprăvit opostul. 

148 — fac scăzute și trec daţi mai mult: 
12 9. 

Socoteala bivolil[olr boierești ce au fost în purtari de grijă 
a lui Maftei Păduri ce au fost vatiajv la 

Colțul-Cornii. 

1802 April] 23. 

Ce să încarcă. 
_No. - 

"7: * după sama din primavara anului trecut 801 : însă: 
2 - bivoliţe bătrăne. 
1 bivoliță de un vițel. 

1  gonitori buhai. 

1  gonitoare. 

1 mănzat. 

ca 
3 vițele, sporul din primavara anului 1802. 

Ce să scade. . 

1 gonitori buhai ce au murit de brăncă. 
1 mânzat do pp 

E fac cari se scade şi sunt acum faţlă] : 
8 cari sau dat în sama lui Toadle]r Miica ce sau rănduit va- 

tav în loc la Colţul-Cornii — însă: 
3 bivoliţi mari. | 
1 bivoliţă de un vițel. 4 

“1  bivoliţă gonitoare. 
__3__mănzate. 

3 

Sama lui: Maftei Păduri pentru boii boiereşti cu 2 pluguri 
dela 1800 Septlemvrie] şi pănă acum. 

1802 Apr[il] 23, 

Ce să încarcă. 
Boi 

16 cu 2 pluguri cei stau dat pe samă cănd au mers vatav acolo.
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Ce să scade. 

2 ce i-au văndut într'această primavară cu 128 lei cu a cărora preţ 

se încarcă la sam[a] banilor venitului: moşiei. 

2 adică doi boi se scade și rămăn acum care sunt față: 

14 adică patrusprezece boi cari sau dat în sama lui Toader Miica 

ce Sau rănduit acum vatav. 

Sama lui Maitei Păduri ce au fost vat[a]v la Colţul-Cornii pentru 

stupii boireşti din toamna anului 1800 pănă acum. 
1082 Apr(il] 23. 

Ce să încarcă. 

"29 cei sau dat pe samă în toamna anului 1800 cănd au mers va- 
tla]v acolo. 

2  ce'au luat dijmă. 
5 dela Ioan Gorgul de dar. 

3 ce s'au luat iarăș dijmă în toamna anului 1801 fiindcă ceilalți 
nau rodit. 

Ce să scade. 

2 ce s'au bezmeticit și i-au murit. 

5 ce au murit în 2 ierni în temnic. 

__29 au dat astă toamnă la cocu Cold(?) Jancul. după poroncă. 

36 fac scăzuţi şi mai rămăne să mai dele]. 

3 adică trei stupi. 

Sama lui Maftei Păduri pentru mascurii boireşti 

ot Colțul-Cornii. 
1802 Apr[il] 23. 

Ce să. încarcă. 
No. 

50 după socoteala anului 1802 April] 23 însă : 
16 seroafe mari. 

1 vier mare. 
2  mascuri câte de un an și jumatate. 

6 câte de un an; însă: 
2 scroafe. 

__4_ mascuri. 

6
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1 godace de pol an. 

14  godaci câte de trei luni însă : 

9  godaci. 
5  godace. 

4 
10  purcei câte de o lună. 
50 

28 _ sporul dintraceastă primavară, 
18 

Ce să scade. 

5 mascuri hrăniţi ce au trimis la Eș la curte în iarna trecută 801. 
1 măscuroae mare ce au murit la hrană. 

3 mascuroae mari ce au murit de brăncă. 
5 godaci tij.. 

10 purcei mici ce au murit de furtună. 

22 fac scăzuţi și rămăn mascuri ce sunt acum faţ[ă]. 
56 cari sau dat în sama lui Toad[e]r Miica ce sau rănduit acum 

Văt[a]v la Colţul-Cornii însă : 
12  măscuroae bătrăne. 

vier mare. 

mascuri câte de 2 ani. 

mascuri câte de un an. 

măscuroae câte de un an și 1/, an. 

godaci câte de 4 luni însă : : 
1 godaci. 

5 godaci. 
Ig 

3  godaci câte de plo]l an însă: 
1  godac. | 
2 godace. 

z 
1 purceă de o lună. 

"56 adică cinzeci şi șase. 
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Sama lui Maftei Păduri vatla]v ot Colţul-Cornii pentru pieili 

de oae din oile boireşti pe anu ce s'au început la 

1801 Aprlil] 23. 
1802 April] 23. 

Ce să încarcă. 
Piei 

27 ce le-au avut dela sama anului 1801 April] 23 însă : 

10 stărpituri. 

ți de oi mari. 

27 

124 dela oile ce au murit de varsat în vara anului 1801. 

70 ce i s'au trimis rănduri dela Eş. 
48 stărpituri din primavara aceasta, 

209 

Ce să scade. 

73 în 9 mesaji blană 

35 în 6 cojoace , 
97 ce le-au trimis iarăș la curte, nelucrate însă: 

| 42  Noemlvrie] 19, 1801 cu partaturi. 

55  Apr(il] 8, 1802. 

"97 
ul ce au dat ciobanilor pe anu 1801 insă; 

6 lui Ichim. | 
3 Ion Vului (?). 

3 lui Niţă, 

Tr 
216 fac care să scade şi mai rămăne faţă 53 cari sau dat în sama lui 

Toader Miica ce sau rănduit acum vătav acolo și au istovit, 

ce le-au trimis astă toamnă la curte însă: 

Sama de bani ce să încarcă asupra lui Maftei Pădure de venitlul] 

moşiei Colţ[ul]-Cornii, Hămeiosul şi Gura-Bohotinului dela 
1800 Octlomlvlrie| păn acum 1802 April] 23. 

Ce să încară. 
Lei  Pariale] 

147 12 ce au luat în toamna anului 1800, însă: 
Lei „Parțale) 

11 32 dijma fănului şia stupilor după osăbitizvod, 

ce au dat atunci.
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35 20 pe 15.oi bătrâni ce au văndut din oile boierești. 
40__—_ ce'i sau trimis de Slugeru[I] de aice. 

147 12 

1.088 31 pe anuldela 1800 Octfomvrie] 26 păn la 1801 Octfom]v[re 
26 însă: 

670  — dela crăşmă, însă: 
| 550 —- dela Colţul-Cornii i dela Roștu]. 

120 — dela Hămeiosul. 
670 — 

173 14 pe fălcile de iarbă ce au vândut, însă: 
49 — dela Gura-Bohotinului. 

124 14 dela Roş(ul. 
173 14 

19 17 dijma pe stupi, însă; 
i 15 — pe 300 dela Gura-Bohotinului cite 

2 par[ale] de stup. 
3 — pe 60 dela Roșlu] ij. 
1 1î pe 57 dela Colţlul]-Cornii câte 1 

para pe stup. 

19 17 

26  — dijma de pe fănu[l] țărănesc câte 2 parlale) pe 
stânjănu, însă: 

19 16 pe 388 stănjăni dela Roşlu]. 
6 24 pe 132 dela Hemeiosul. 

26 — 
200__ — pe 100 miei ce au văndut din oile boierești câte 

1.084 31 2 lei mielul. 
185  -- ce au luat dela Octlom]v|rie] 26 pănă acum, însă: 

10  —- dela niște ciobani pentru imaş dela Crăciun păn 
la Blogoviştenii, 

2  — pe 20 capre ce sau pășunat prin dumbravă. 
128  — pe 2boiceau văndut din boii boiereşti de plug. 
45  — dela crăşma dela Roșu] de pe anu[l] ce s'au 

început la 26 Octlom|v[rie] 1801. 
185  —  bez 550 lei pe 550 vedre cu care au rămassă 

se încarce 'Toader Miica Vatla]v de acum i 
bez 55 vedre ce n'au fost dat Pădure Sirbilor 
păn la 650 vedre ce au avut poronca și sau 
ertat și hez 12 vedre ce sau scăzut Pădure 

1.421 3 pentru biserică,
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„Ce să scad. 

cheltuiţi în trebile hoiârești păn la 1801 April] 23 dup izod 
iscălit. 

pe pasireli ce au cumpărat de au trimis aice cu peciuri. 

ce au plătit ţiganilor pe pănzi ce au țăsut, însă: 
Lei Parjale) 

14 pe 47 coţi pănză Mariei Mano'esăi 1801 Iulie 22. 
-5 pe 45 coți Ivanii Cobzăriţăi Iulie 22 

5 pe 45 coţi Nastasiei lulile] 4 

5 pe 45 coţi Ioanii lui lon a Marfei lulile] 22, 
20 pe 56 coţi Vasilcăi Lupului Noemvlre] 2 1800. 

26 pe 66 coțţi loanii Coviţoail[i] lulile] 22 

pe 45 Tofanii Herăziţii lulile] 22 801. 
10 pe 45 coţi loanii Sărindăroai[i] Iulile] 22. 

14 pe 47 coţi Antimii lui Ioniţă Vezeteu lulile] 18. 

5 pe 45 coţi Catrinii Badăiasăi Iulile] 22. 
6 pe 46 Năstasii Morăriţii Iulie) 22. 

9 pe 59 coţi Ilincăi Bălăniasă[i] lulile] 22. 

pe 450 ocă sare la oi 1801 April] 25. 

  

D
e
 

o
 

ce au dat în bani, însă: 

200  — 1801 Aulgulst 13. 

65  — August 31, 

105  —  Octlomlv[rie] 29, 
370 — 

pe pol anu dela 23 April) 1801 păn la:Oct[om)v[rie] 26 î însă: 

16. —. lui Iacob Ciobanu. 

10  — lui Gavril 

25 - lui Toader. 

25 — hui Niţă 

13 20 lui lov 
„925 — lui lehim Seutar. 

113 20 

ce sau chelt|uit] la multe trebi boiereşti dela 25 Oetlomvriel 

801, însă: : 

1  — pe? alghii de ghilit pânză 

30  —  hacul la 3 preoţipe anu 1801. 
- 10 pe 300 ocă sare la oi. - 

12 pe 25 ocă fhier la opust căte 20 parlale] oca, 

6 1 piele de opinci ciobanilor. 

— 1 pentru întorsul a, 17 berbeci. 

I
S
I
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[73 20 ce sau cheltuit iarăș în trebile boierești dela 26 Oct[om]- 
vlrie) 1801 păn acum . însă: 

20  —- pe 100 ocă peşte ce sau cumprat și s'au pus 
în iaz câte 8 parțale] oca. 

6  — pe o manta porcarlullui. 
12 — - hacul la 2 plugari pe anul) 1801. 

6  — pe piele de opinci ciobanilor. 

20  — părechi pietre la moară. 
2  — pe 100 ocă tărăţă. 

12 20 pe 300ocă sare de oi. 

16 10 pe 33 ocă fhier la moară, 
68  — pe 136 vedre vin ce au cumparat de au datla 

Hemeiosul căte 20 parale) vadra. 
4  —  cărăușilor ce au dus lemnul morii la Plopeni. 
2 20 1 părechi bernevici porearlului. 
4 —  Hăcutul unii sobe în casa boieriască. 
—__10. pe o frânghie cu care a adus o iapă. 

173 20 
2 — hacul la 2 ciobani ce sănt tocmiții] să ia dela 26 Oct[om- 

vrie] 1801 păn acum, însă: 
10  — Gavril. 

ll  —  lacob. 

21 — | | 
1.168 5 fac daţi, scăzuţi şi rămăni să mai dei 252 lei 38 parlale] din 

care i să scadi 152 lei 38 osteniala sa și rămăni 100 adică 
una sută lei să dei. 

Sama de banii ce să încarcă asupra Sandului Cojanu vatav din 
venitlul] moşiei Drăguşănii pe 2 ani ce s'au plinit acum 

1803 April] 23. 

Ce să încarcă. 
Lei Bani 

2.199 81 rămăsiţa sumii ce i s'au încheiat păn la 1801 April] 23. 
2.132 42 suma venitului moşii pe anu dela 1801 April] 23 pân la 1802 

  

    

Apr[il] 23, însă: 
Lei Bani 

1.260 .— pe vinul ce i sau dat şi pe orănda horălcii, însă: 
Lei: Bani 

960  —-: pe 600 vedre vincâte 64 par[ale) vadra 
300 _ — pentru orănda horălcii. 

1.260 —
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300 — pe un imaș ce au văndut. 

62 60 dijma pe 1.250 stănjăni fân a sătenilor câte 2 2 pa- 

r[ale] pe stănjănu. 
6 48 dijma dela burlaci pe 64 stănjeni câte 4 parlale|. 

37 — pe 740 oi, mănzări, câte 2 parlale). 

21 30 pe 850 cărlani căte una pară. 

150 — pe uiumul morii, 
823 24 pe 4.116 ocă pești ce au vândut din iaz câte 8 

parale însă: 
566 24 pe2831ocăceau prins cu păscari dela 

Milianca. 
97 —: pe 485 ocăi ce au prins cu Ioniţă] 

160 — pe 800 ocăj  Frănge Fher. 
323 24 4116 

72 — pe 12 chile grău din 1800 ce sau luat la Galaţi 
şi sau plătit căte 6 lei. 

2.732 42 
5.913 39 suma venitului moşii pe al doile anu dela 1802 April] 21 păn 

la 1803 Apr[il] 23, însă: 
1.121 15 pe vinu și pe giumatate din orănda horălcii, însă: 

808 — pe 505 vedri vin ce au văndut păn 

la sfeti G|hjeorg|hlii din vinu cei 

Sau dat. 

163 15 pe 150 vedri, o bute vinu ceaură- 
masu a să vindi dela sfeti GlhJe- 

org|h]ii încoace, cănd moșia] sau 

văndut cu anul, pe care vinu să 

încarcă numai căte un leu trei pol 

parale căt ţăni cheltuiala și chirie 

pe vadră. lar dobânda căte 20 pa- 
r[ale] pol pe vadră pe aceste 150 

vedre au să oiei cumpărătorii ve- 
nitului moşiei. 

150 — pe giumatate din orănda horălcii, 

1121 15 
150 — pentru uiumul morii. 

500 — pe 2 imașuri ce au văndut. 

51 12 pe 1.152 stănjăni fân căte 2 parale. 
10 — pe 30 stănjăni făn dela lăturaşi căte 14 parale pe 

stănjăn. 

Analele A. R.—XXXI.— Mem. Secţ. Istorice, 5
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30 36 pe 706 oi mănzări căte 2 parale. 
20 6 pe 802 cărlane căte una pară. 
10  —  pe:200 stupi căte 2 parale. 

* 133 90 pe peştele ce au văndut din iaz însă: 
E 622 90 pe 3.114 ocă câte 8 parale. 

92 60 pe 370 ocă căte 10 parale. 
18 54 pe 164 ocă ochiană căte 4 pol pa- 

rale oca. 
733 90 

50  —  pe9stănjăni paie, o gireadă din vara anului 1799, 3.220  -—. pe 215 stănjăni fănu ce au văndut în 23 girezi 
și giumătate căte 15 lei stănjănul din fânul 
vechiu, 

5.913 39 
11445 49 

Ce să scade, 

"9.316 72 pe anul dintăi „însă: 
2.280 72 ce au dat în bani în nâht însa : 

399 60 la 1801 Fevlruar) 4. 
230 60 la Fevlruar] 23. 
590 72 Mai 9. 
310  — luni 11. 
750  — în doao condeieceau dat la mini 

cănd am fost la Drăguşăni, însă: 
300  Dechlemvrie] 3. 

450  Dechlemvrie] 5. 
750 

i 20  — hacul preoțălor. 
6 60 pe pasiri ce au cumparat de au trimis aici 

pentru cuhne însă: | 
4 60 pe 10 curcani căte 18 parale. 
2__—_ pe 10 răţă căte 8 parale. 
6 60 

9___60__ cheltuiala măncării țăganilor. 
2316 79 

1.184 33 pe al doilea anu însă: 
6420 114 ce au dat bani în naht însă: 

357 75. la 1802 Mast 13.
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170 

10 

15 

15 

5 

48 

250  — April] 11. 
400 — Mai 12. 

300  —  luli 28. 
442 99  Dechlemvrli I5ceau trimis cu lor- 

dachi Dimitriu vatla]v ot Hudeşti. 

641 30 de pe peşti 1803 Mart 24. 
29 30 din venit|ul] moșiei Mart 24. 

4.000  — au dat acum la samă. 

6420 TI 
pe 10 ocă unt ce au cumparat de au trimes 

aice pentru cuhne April] 22. 

pe alte 30 ocă unt ce au cumpărat de au tri- 

mes luli 13. 

pe 10 curcani căte 30 parale Noemvlrie] Il. 

pe alţi 8 curcani 1803 G[hlenalr 3. 
pe giumătate din 120 lei chiria a 600 vedri vin 

dela Copou căte 8 parale pe vadră. 
pe 60 vedri vinu ce să scadi la 10 una pentru 

drojdii. 
pe 10 chile grău ce au cumpărat de au-sămă- 

nat în toamna anului 1801. | 
pe 200 dimerlii săcară ce au cumpărat căte 14 

par[ale] dimerli[a] de au trimes la Plopeni pen- 

tru velniţlă]. 
pe trei mascuri ce au cumparat de i-au trimes 

aice pentru casă. 
pe alte 200 dimerlii săcară ce au cumpărat de 

au sămănat în primăvara anului 1802, câte 15 
15 parlale)] dimerlie[a]. 

ce au dat păscarilor cu care au prins pește din 

iaz a 5 și a trei bani însă: 
113 12 pe 2.831 ocă peşte păscarilor dela 

Milianca a cinci bani. 

62 39 pe 935 ocă lui loniţ(ă] Frănge Fher 

a trei bani. 

175 51 
pe pădure ce au pus la întăritul iazului. 

hacul preoţilor pe anul 1802 şi vinu(l] ce au dat 

la, bisărică, 

chelt[uialaj măncării țăganilor ce au trierat păne.
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20  -  cercuitula 4 hbuţi căte 5 lei de bute. 
10  — ce au mai dat iarăș păscarilor ce au mai prins 

pește mai pe urmă. 
IRI 33 

11  — pentru [1 ocă unt ce au cumparat de au trimes de Paşti 1803 
April] 9. 

9511 105 fac scăzuţi şi mai rămăni rămășiţ[ă] 
1933 57 şi dintraceștia, mai scăzăndu-se 
240  —  osteniala sa pe acești doi ani, câte 120 lei pe 

anu, rămăni rămășiţlă] 
1.693 97  adecă una mie șasă sute noaăzăci şi trei lei 

cincizăci şi şapte bani, însă iar cu acei 652 
lei 60 bani dela Moscul Jădov. 

Sau căutat la 1803 Dechem[vrie] 30. 

Sama lui Sandul Cojan, vatav dela Drăguşăni, de pâne ce sau 
făcut pe moșie în patru ani dela 1798 Apr[il] 23 pănă la 

1803 Apr[il] 23. 

Cu ce să încarcă. 
Mierţă, Dim(eyrţiii] 
  

  

294 6 Malai însă: 
i Mierţă Dimţe)r(lii) 

205 9 ce au ramas rămășiță în sama închietă pe 
anu 1798. 

„5 —  dejmă din vara anului 1799, 
14 1__ dejmă din vara anului 1801. 

224 6 
184 7 orău însă: 

320 5  prău de toamnă însă: 
29 1 ce au rămas rămăşiţă prin sama în- 

chietă pe anu 1798. 

86  — din sămănătura boieriască în vara 

anului 199. 

20  — din sămuraslă. 

69 7 din sămănătura din toamna anului 

99, din 29 mierţă. 
69 î  iarăș din sămănătura din toamna 

1800 din 25 mierță. 
46  — din sămănătura din toamna anu- 

“Tui 1801, 

  

320 5
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164 2 grău de vară insă : 
Mierţă Dir(elrilii] 

— 3 - vămăşita din sama închietă pe anul 98. 

44 — din sămănătură în vara anului 1799. 

12 —  dejma, din vara anului 1799. 

20 —  dejmă din vara anului 1800. 
66 2 din vara anului 1801 însă:, 

21 din sămănătură. 

38 5  dejmă, 

66 2 
22 —  dejmă din vara anului 1802. 

164 5 

36 6 orz însă : 
— 3 rămăşiţă din sama încheietă pe anu 1798. 

5 —  dejma din anul 1799. 

7 3 din vara anului 1800 însă: 
5 3  dejmă din orzull] săcerat, 

2  —  dintriun stog cosătură iarăș dejmă 

d 3 

5 4 dejmă din vara anului 1801. 

18 6 din 10 mierță 3 dimlebrlii] sămănătură din 

anu 1801. 

36 6 o 
29 2  sacară însă: 

7 9 rămășiță din sama închietă pe anul 1798. 
2 —-  dejma din vara anului 1799. 

2 3 dejma din vara anului 1800, 

27 — din sămănătura anului 1802. 

39 - 2 

189 l 

Ce să scade. 

1928 4 malai însă: - 
100 — ce au văndut câte 10 parlale] dim[elrllia] cu 

cari bani să încarcă la sama de banii vinitului 

“moşii ce i s'au închiet pănă la 1801 April] 23. 

Î — ce au triimis aice pentru pasări 1801 Oct|om]- 

vlrie] 9. 

|  — ce au dat omului ce au păzit iazul fără sănet,
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3 2 ce au dat la Iordachi Dimitriu de au urluit 
pentru oi la an[ul] 1799 Mart 3. 

7 — ce s'au stricat pe gropi. 
6 -— ce au mâncat țăgani[i] trierători la 98 şi la 99. 
2 —  stolerilor la faciri opustului la iaz. 
3 — ce au schimbat pe păplulșoi de sau sămănat 

în anull] 1800. 
5 2  iarăș țăganilor măncare cănd au trierat la 18U1 

şi 1809. 
128 4 

442 4 grău însă : 
Mierţă Dim(e)riii) 

29 — ce au sămănat în toamna anului 1799. 
15 — ce au trimes la Plopeni pentru gloată însă: 

9 — întăi 1799 Iuli 19. 
5 — al 2[lea] Avlgulst în 7. 
5 -— al triile Săptlemlvlrie] 26. 

15  — 

| ce au dat Polcovnicului Dimitrachi dela So- 
a crujăni, | 

„10. — ce au dat lui lordachi Dimitriu vatla]v dela 
Hudeștii-mici de au sămănat în anul 99, 

1 — ce au trimes făină 1799 Săptlem]v(rie] 10. 
-— ce au dat la Manistire[a] Coşula 1799. 

ce au dat pentru biserică la 'Turiatea 99 Sep- 
tlem]vlrie] 10. 

| - — ce au datla biserica din Drăgușăni în anu[l] 99. 
60 3 ce au trimis la Leţcani la 99 și la 1800 după 

răvașele ce are dela, Gavril Galer ce a fost 

_
 

=
 

vatav, însă : 
13 8  grăudevarăla 1796 Dech[em]v[rie]12. 
Î— >» »toamnă » » » 

19 5 rău de varătijla 99 Oct[om]vrie] 19. 
20  —— rău de toamnă la 1800. 
60 3 

18 — grău de toamnă ce au trimisaici pentru gloată 
la 1800 Noem[v)re 26 după sănet[ul] Sărda- 
riului Grigori. 

ce au trimis iarăș aici și sau dăscărcat la 
Sul[gerul) la 1801, însă: 

=
>
.
 

9
 

a
 

=
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"118 1  grău de toamnă. 

9 6  grău de vară. 

1277 îi 
ce au trimis iarăş aici 1801 Oet[om]vlrie] 9 

— _tij au trimis făină pentru păne de masă la 

1802 April] 23 după sănetlul Sulger[ului]. 
42 91/,  grău de toamnă ce au trimis tij aiei la 1803 

i Aulgulst 28 cari sau dat la Colţul-Cornii. 

20 — ce s'au luat de către Gpod în sursat la [17]99 

| şi l-au plătit câte 6!/, lei mierţa, cu cari bani 

se încarcă la sama încheiată până la 1801. 

p
m
 

1 —- cea luat mai mult la acele 20 mierţă fiind di- 

merlii mari. 

1 —  ceau dat ţiganilor trierători cu poronca mea. 
24 — ce sau luat iarăș de Glos]pod în zahere și l-au 

“plătit câte 3 lei mierţa, cu cari bani iarăş se 

încarcă la sama de: banili] venitului moşiei 
ce i sau încheiet acum. 

29 — ce au semănat în toamna anului 1800. 
25  -- ce au semănat în toamna anului 1801. 

3 —-  ceau dat la biserica din Drăguşăni pe 3ani, însă: 

1 pe anul 1800. 
1 pe anul 180]. 
1 pe anul 1802, 
  

  

3 
25 — ce au sămănat în primăvara anului 1803. 

442 4, 
36  —  orzu, însă: . | .. 

3 1. ce au trimis pentru grajdiu la 1799 Săpt(em|- 
„. v[rie) 10. 

3 9 ce sau măncat cu caili] cănd am fost acolo 

la 1801 Dech[em]v(rie] 3 
8 —  ceautrimis iarăş pentru grajdiu, 1802 Iunie 13. 
7 2 tij 1802 Iulile) 29. 

4 2 tij 1802 Aulgujst 28 

10 2 ce au sămănat în vara, anului 1801. 

36 6 
39. —.. secară, însă : 

6 — . ceautrimisla Plopeni pentrugloată la 1799, însă;
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5 — întăi lunie 19. 
1 — al doilela] Săptlemvrie] 10. 

6 T 

1 — au trimis aici 1801 Oetfomlvlrie] 9. 
5 — au trimis la Plopeni în suma de 28 mierţă, 

fiind 2 mierţă cumparate în bani şi 3 mierţă 
curăţituri din grău. 

27 —_ ce au semănat în primavara anului 803, 
39 — 

646 41/, fac scăzute şi mai rămâne 138 mierţă 6!/, dim[ejr[lii] însă: 
96 2 malai. 

42 21,  grău de toamnă. 
— sacară. 

138 67, 

Sama vatalvjului Iordachi Dimitriu de venitul moşie[i] Hudeştii- 
mici pe doi ani ce se încep dela 1799 Apr[il] 23. 

și se împlinesc la 1801 Apr[il] 23. 

Ce să încarcă. 

—Lei_ Bani. 

1003 63 . rămășiţa sumii ce i sau închiiat la 1799 April) 25. 
1872 66 suma banilor venitului acestei moșii Hudeştii-mici pe anul 

dintâi, dela 1799 Aprlil] 23 pănă la 1800 April] 23, însă: 
Lei Bani 

825 — pentru vinul ce au luat la cărşma de acolo și pentru 
orănda horileii. 

_Lei_ Bani 
675 — pe 450 vedre căte 60 parale vadra. 
150 _— pentru orănda horilcii, 
825 — | 

15 — pentru orănda horilcii pe jumatate anu ce nau fost 
| vinu dela 1800 April] 23 şi pănă la Octlom]vlrie] 26, 

1800. 
540 12 pe 982'ocă lână ţigae ceau văndut câte 22 parlale oca. 
327 96 pentru pâne ce au vândut din făină veche, însă: 

| 208 — pe 824 dimle)r[liil malai ce au văn[dujt câte 
10 parlale] dim[ejr(lia]. 

6 18 pe 82 vărvuri de dim[eJr(lii] secară ce au 
văndut tot câte 3 parlale)] vărvul.
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- 80 102 pe 294 dimfe)rilii] malai câte 11 parale di- 

merliea. 

34 96 pe 116 dim[elr(lii] sacară ce au văndut tot 

căte 11 parlale] dimerliea. ” 
327 96 

383 — pentru ţapii şi caprele ce au văndut însă: 

33 — pe LL țapi vătui câte 3 lei vătuiu[l). 

5 __— pe2capre căte 2 pol lei capra. 
38 — 

6 6 pe 121 stupi dijmă căte 2 parlale] pe stup. 
40 72 pe 812 stănjăni fân dijmă câte 2 parale] pe stânjăn. 
20 —  bezmănul pentru 2 mori pe Prut. 

873 66 | 
1.382 96 suma banilor venitului acestei moșii. Hudeştii-mici pe al do- 

ilea an dela 1800 April] 23 şi pănă la 1801 April] 23 însă: 
1.008 — pentru vinul ce au luatşi pentru orănda horileii însă: 

808 — pe 505 vedre vin căte 64 parlale] vadra. 
200  — pentru orănda horilcii. 

1.008 — 
54 18 dijma căte 2 par[ale] pe stănjăn: 1083 stănjăni fân. 
17 12 pe 342 oi mănzări căte 2 parlale] de oae. 

6 15 pe 245 oi stărpe căte una pară de oae. 
48 pe 88 stupi căte 2 pan[ale] dijma de stup. 

273 — pe 11000 ocă sare căte 3 lei 36 par[ale] suta. 
20 __-— _ bezmănu a două mori pe Prut. 

1.382 105 

4.285 105 

P
 

Ce să scade. 

Lei Bani 

342 63 suma condeilor cu cari se scade pe anull] dintăi, însă: 
30 —  ceau ţinlult în sama lui lon Focșa şi sătenilor ot Hu- 

dești după ravaș de poroncă din 99 Mai 22 din preţul 

fănului ce au fost luat de săteni în iarna anului 99, 

25  - ce au ţănlult în samă pentru 100 vedre vin câte 10 

parlale] vadra lui Haim Jid[o]v din vinu anului 97 
după ravaş din 99 April] 30. 

10 — pentru un sărindar ce au plătit după ravaş de po 

roncă din 99 Săptlem]v[rie] 13. ,
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20 —  hacul preoților, doi. 
67 — pentru 45 vedre vin cesă scadi pentru drojdii la 10) una. 
67 6U de giumătate din 135 lei, chiriia a 450 vedre vin dela 

Nicorești câte 12 pariale] pe vadră. 

  

12 —  cercuitul a 4 buţii câte 3 lei 10 parlale] de butie. 
1 108 cheltuiala Dumlisalji boieriului când au fost acolo. 

2L 75 cheltuiala oilor în polanu dela April] 23, 99 pănă la 
Octlom)v[rie] 26, însă: 

„Lei. Bani, 
1 30 2 părechi foarfeci pentru tuns oile. 

— 79 50 dramuri chiatră vânătă pentru oi. 
15 — 4 robi sare pentru oi și pentru brănz[ă] 

câte. 3 lei 93 drobul. 
4 90 1 peli de opinci la ciobani. 

21 7% 

79 —  hacul ciobanilor pe pol an dela 23 Aprlil] 99 pănă la 
Oct[om]vlrie] 99, însă : 
17 — Vasile Eşanu. 
1î — Costandin Baciul. 
14 60 Andrei Cioban. 
12 60 Iacob Cioban. 

14 — lon Cioban. | 
4 __— unui strungar. 

179 — 
4 —  hacul vierilor. 

342 63 
1.901 — suma condeilor ce să scade pe al doilea an dela 1800 April) 

23 şi pănă la 1801 April] 23, însă : 
1.697 42 bani naht ce au dat rânduri, însă: 

765 15 1800 Fevr[uar] 2. 
486 96 Apr[il] 6. 
346 30 Aulgulst 31. 
99 21 „Delchejm[vrlie] 3 cu sănet iscălit de 

Sălrld[ajr(ul] Griglolrli]. 
1.697 42 

4 60 pentru 6 ocă unt ce au trimis la Eş Aprlil) 6. 
80 -- pentru 50 vedre vin scăderea drojdiilor la zăce una 

căte 64 parale pe vaară.
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76 105 pe giumatate din 153 lei 90 bani chirie ce au plătit 

pentru dusul vinului pănă la Hudeşti însă: 

68 37 din 136 lei 60 bani pe 390 vedre dela NIi- 

coreşti câte 4 parale pe vadră. 
8 “5 din 17 lei 30 bani pe 115 vedre dela Copou 

_eâte 6 parlale| pe vadră. 
16 105 

12 —  cercuitul a trei buţii căte 4 lei de bute. 

26 48  hacul preoţilor i cheltuiala bisăricii, însă: 

20 —  hacul preoţilor. 

6 48 pe 4 vedri vin ce sau dat la bisărică, 

56 48 
4 —  hacul vieriului. 

2543 78 ” 

2.243 78 adică două mii două sute patruzăci și trei lei şaptizăci şi opt 

bani cari fac daţi şi scăzuţi și rămăne să mai dele] vatav(ul] 
lordachi: 

2015 lei 27 bani din cari mai scăzăndu-să: 
200 lei osteneala pe acești doi ani căte una [sută] lei pe an. 

1.315 21 adică una mie opt sute cincisprezăci lei douăzăci 
și şapti bani drept dator să plătiască. 

Sama de banili] venitului moșiili] Hudeştii-mici ce să încarcă 
asupra lui Iordachi Dimitriu vatav de acolo pe doi ani, 

dela 1801 Apr[il] 23 pănă la 1803 April] 23. 

Ce să încarcă. 

Lei Bani 

1.815 27 rămăşița sămii păn la 1801 April] 93. 

1.319 66 suma banilor venitului moşiili] ce se încarcă pe unull] dela 

  

1801 April] 23 păn la 1802 April] 93 însă: 
Lei Bani 

1.024 — pentru vinul ce au luat la crășmă şi pentru: orănda 
horileii însă: 
„hei Bari | 

824 — pe 515 vedri vin căte 64 parlale] vadera. 

200 — pentru orănda horilcii. 

2.024 — 
200 — pentru o bucată de loc de pășunat i 100 fălci iarbă 

Egumlenului] de Burdujăni.
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50 84 pe 1017 stănjini fănu dejma. 
14 30 pe 285 oi mănzări de pășunat căte 2 par|ale] de oai. 
8 42 pe 334 oi sterpe căte una pară. 
2 30 pe 45 stupi căte 2 parlale], dejma. 

20 __— _ bezmanull! pentru 2 mori pe Prut. 
1.319 66 

2.140 69 suma banilor, venitul moșii[i] pe anu al doile dela 1802 April] 23 
însă: 

1.086 48 pentru vinul ce au luat la crășmă i orănda horilcii însă: 
886 48 pe 554 vedri vinu, căte 64 par[ale]. 
200 —  orănda horileii. 

1.086 48 
100 — pentru un loc ce au luat Igum(enul] de Burdujăni. 
125 — pe 109 îălci iarbă unui Jido[v] dela Herţa. 
52 90 pe 1.035 stănjăni fânu dejma căte 2 parlale] de stănjlăn]. 
13 114 pe 27.901 mănzări căte 2 parlale]. 

9 dt pe 379 oi sterpe căte una parță]. 
10__——  bezmanu pentru o moară pe Prut. 

1.396 69 
144 — pe fănu ce au văndut din fănu vechiu i pe 1 giradă 

de pai însă: 
560 60 pe 39 stănjăni în 6 girezi ce au vândut căte 

19 lei stănjenu după izvod ce au dat. 
24 — pe stănjănil gireadă pae căti 4 lei stănjănu. 

160  — 20 galbeni ce au dat arvonă dela un Jidov 
din sat[ul] 'Trănca ot Rae cu tocmeală să-și 
pui vitili pi fănu, și pentru căt făn va măncă 
să plătiască Jidovu pe stănjlăn] preţul] ce 
să va hotără. 

144 60 

2.140 69 
5.279 49 

Ce să scadi. 

1.300 09 ce au dat dela 1801 April] 23 păn la 1802 Aprlil] 23 însă: 
399 60 cu sănetul Sulger(ullui în lipsa mea la București însă: 

Lei Bani 

150 —  Ghenlar] 24, 1801. 
50 —  Fevr[uar] 4. 

199 60 Mart 15. 

399 60 
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719 75 cu sănetul meu însă: 
349 “5 luni 2, 1801. 

120 — cu lon Gorgos. 
250 —  Septlem]virie] 28, 1801. 

119 15 

18 69 pe pasări ce sau trimis aice, însă: 
1 69 pe 9 răţi. 

3 69 pe 7 curcani. 
12 60 60 ocă bulgări căte 9 parlale] una. 

18 69 

pe 51 vedri vin i cinci ocă ce să scadi la zăci una 

pentru drojăii. 

5L 60 pe giumatate din o sută trei lei, chiria căte 8 par|ale] 

pe acesi[e] 515 vedri de la Copou. 

0o
 

La
5)
 

il
 

9
 

26 48 cheltuiala Dbisăricii Însă: 

20 —  hacul la 2 preoţi. 
6 48 pe 4 vedri vin ce s'au dat la bisărică. 

26 48 
1.105 pe 10 ocă vin i pol ocă horilcă oamenilor cănd au fost 

la moșii, 

- 1.300 09 
3547 86 ce au dat pe anul al doilea dela 1802 păn la 1813 Aprlil] 23 însă: 

| 2.615 36 au dat banii gata, însă; 
944. —  Ghenar 4, 1802. 

118 60 April] 2. 

300 —  Avglust] 28. 
50  —  Nolejmlvirlie] 12. 

310 —  Deeh[em]vlrie] 15. 

47 60 April] 14, 1803. 
295 38 . Mai 6. 
200 —  Săptlemvrie] 12. 
690  — Ghen(alr 6, 1804. 

2615 36 
21 — pe 4 mascuri ce au cumparat de au trimis aici 1802 

Ghenar 19. 
17 42 pe pasări şiuntee au cumparat de au trimis aici, însă 

8 30 15 curcani câte 22 parlale|. 
9 12 14 ocă unt, 

17 42
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288 80 pe 866 dimlejrilii] săcară căte 40 bani dim[e)r[lia] ce 
au cumparat de au trimis la Plopeni pentru velniță. 

60 60 chiria ce sau plătit pe 605 dim(e)r(lii] dintr'această 
săcară căte 4 parlale) dim[e)r[lia] de au trimis-o, bez 
săcară i grâu neghinos ce au trimis fără chirie cu 
clacă din sat. 

pe 34 vedre 9 ocă drojdie ce să scade la zăci una 
pe 349 vedre ceau vândut pănă la Sfăntu Gheorghe, 
bez 205 vedre vin ce au dat Jid[o)v[u]lui cumpără- 
toru moși[i]. 

34 108 pe giamătatle] din 69 lei 96 bani chiriă pe acele 349 
vedre vin căte 8 parlale] vadra, bez chiria pentru 
acele 205 vedre ce au rămas să se treacă dela Ji- 
dlo]v, i cercuitul a 4 buţi căte 4 lei de butie, au 
rămas să. - . .la jidov. 

26 48  hacul preuţilor și chelt[uiala] biserici[i), însă : 
20 — hacula 2 preuţi. 
6__48__pe 4 vedre vin ce au dat la biserică, 

20 48 
100 — pe giumatate din prețlul] orăndii pentru horilcă dela 

Sfet[i] Gheorghe pănă la Sfet[i] Dimitrie fiindcă 
orănda au luat-o Jid[o]v[ul] dela Sfet[i] G[hJeorg]h]e 
încoace cu moşiea. | 325 __— _ preţul acelor 204 vedre vin ce l-au dat Jidlo)v[ullui. 3547 56 | 

200__— să scadi, hacul lui pe aceşti doi ani. 
5.047 95 fac daţi și scăzuți și rămăne rămășii[ă]. 

221 67 cari sau incarcat în socotiala fănului mai înainte. 

[b
i 

ae
 

-
 

9
 

Sama Căpitlanului| Iordachi Dimitriu pentru fân i pae şi păne 
ce sau vândut la Hudeşti|i]-mici, 1804 Mai 24, 

Ce să încarcă. 

„lei Bani 
227 67 rămăşița ce.au avut şi din sama ce i sau încheiat la 1803 

Aprlil] 23. 
12.566 60 fân i pae ce sau văndut după osăbit izvod ce au dat. 

482 718 pe 137 mierţi 9 dim[ejr[lii] păplulşoi căte 3 lei 20 par[ale] 
mierța, însă :



D>
 

e
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Mierţă Dim[ejr[lii] 

64 1 dintrun coșeri. 

43 — ij 

30 3 tij. 
137 9 

192 60 pe 70 mierţă mălai câte 2 lei 30 parlale] mierţa. 

13.469 25 

Ce să scadi. 

Lei Bani 

400 — ce au luat D[umneajlui boieriul în 50 galbini dela Iosip Jidlo]v 

arvonă pentru fân. 
160 — ce au dat Sul[gerului] GlhJeorg(hlie din banili] fănului acestuia, 

cu cari bani m'am încarcat şi sama ce am închiet. 

8.226 60 ce am dat la greclulj Dimitrachi însă: 

_bei, Bani 
1.900 — April] 15. 

800 — April] 23. 

1.615 — Mai 15, 
1.800 — Mai 22. . 

2111 60 ce au dat Jidlolvlului] Iosip la samă fără sinet. 

25 — pentru facerela] năvodului. 

9 30 celi ce am triimis însă: 

„Lei Bani 
Î  — pe Tocă unt. 

2 30 pe 15 ocă brănză de vaci. 

9 30 

8.226 69 

8.820 90 fac, şi mai rămăn să mai de 4647 lei 55 bani, carii sau în- 

carcat în sam|a] ce i sau închiet după cum să arată: mai 
înainte. : 

Sama Căpliltlanului] Iordache Dimitriu pentru pănea ce s'au 
dat asupra sa. : 

1805 Iuli 4. 

Ce să încarcă. 

Mierţă Dim(ejrțlii] 

394 9 ce au ramas în sama ce au închiet la 1803 Aprlil] 23, însă:
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M ierţă  Dimle)r) lii) 

  

— 3 grău de toamnă, 
62 2 grău de vară, 
14 l sărjoacă, 
16 8 săcară, 
3 — orzu, 

298 5 malai, 
394. 9 

394 9 

Ce să scadi. 

70 — malai ce au văndut după sama ce au închiet la [1]804 Mai 24. 
14 — săcară ce au văndut la anu 804 cu cari bani să încarcă la 

sama ce au închiet la anu 803 Juli. 
(i 5 sărjoacă ce au văndut tij. 
— 5 făină de grău ce s'au măncat cu caii cănd au fost boier[ul) 

acolo, cu sinet. | 
3 — orz tij ce s'au măncat cu caii cănd au fost boier[ul] acolo. 

95 — lac daţi și scăzuţi și mai rămăn rămlăjşiţ[ă), acolo la Hu- 
deștii-mici însă: 

_Nierţă Dimlejr(lii] 

2 8 săcară.. 
6 6 sărjoacă. 

— 3 grău de toamnă, 
61 ? grău de vară. 

298 5 malai. 
299 9 

Sama de bani ce să încarcă asupra vatlaJvlullui Iordachi Si- 
nesc|u] din venitul moşii[i] Plopeni i Turiatca pe anu[l] 

ce s'au început din 1801 April 23 şi s'au sfărşit la 
802 Apr(i]] 23. 

Ce să încarcă. 

Lei  Rani 

2.157 102 ce au rămas rămăşiţă din sama anului ce s'au sfărșit la 1804 
Apr. 23. 

2.076  — banii orănzii Plopenilor însă :
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„lei Bani 
1.7706 — pentru 1.110 vedri vinu ce au priimit din viile dela 

Nicoreşti căte 64 parlale] vadra. 
300 — banii orănzii horăleii. 

2.076 — ” 
85 Il? pentru dejma fănului țărănesc ot Plopeni pe 1.719 pol stănjăni. 
21 24 pentru 424 oi mănzări ot Plopeni. 
14 36 pentru 286 stupi. 

556 36 pentru venitul moşii[i] 'Turiatea însă : 

450  — pentru dejmurile i morile şi orănda. 

28 90 pentru bani[i] calipilor dela 115 gospodari căte 10 
parlale] de caliup. 

8 30 pentru 165 capri ţărăneşti. 

3 30 pentru 65 stupi țărănești. 

16 6 pentru 1.521 stănjăni fănu țărănesc. 
556 36 

50  — ce au luat dela cosașii turetceni ce au cosit la Bohotinu, cu 

cari bani sau fost împrumutat cu poronca mea. 
70  — au luat dela ficiorii vorlnile[ullui Petre pentru datoriia tatului 

lor din 168 lei ci sănt zapis lor. 
300  — ce au văndut 10 stoglujri fânu dela Plopeni în 100 stănjăni 

căte 3 lei stănjănu în iarna anului 1800. 
5931 5 

Ce să scade. 

1.155  — ce au plătit pe 660 tălei căte 70 parlale] falce[a] pentru vara 
| anului 1802. 

200  — ce au dat bani în naht cu sănet[ul] meu. 

D  — ce au dat pentru 50 pui găină cu sănet[ul] meu. 
12 60 ce au dat pe 10 merți var, căte 50 parlale| merța, cari sau 

triimis aice la Eș cu sănet|ul] meu. 
145  — ce sau dat pentru 134 vedri vinu de Cotnari după izvod ce 

este iscălit de mini. 
10  — ce sau dat pe 10 curcani cu sănet[ul] meu. - 
13 48 ce au dat în cheltuială în vreme[a] cănd am fost la Plopeni, 

1801 Dech[em]v[rie] cu izvod iscălit. 
100  — ce au dat bani înnaht cu sănet[ul]meu. 

4 108 ce au dat pe 28 răţe cu sănet[ul] meu. 

Analele A. R.— Tom. XĂXI.— Memoriile Secț. Istorice. 6
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40  — ce au dat pe 200 ocă peşti din iaz ot Drăglulșăni şi s'au triimis 
la Iazul Ariei, cu sănet[ul] meu. 

3 9 ce s'au cheltuit cu oameni cănd am fost la Fălticeni 1801 
Dech[em]v[rie] cu izvod iscălit de mini. 

2 30 pentru 2 ocă plumbu ce s'au-dat la Vasili, de lut ce sau fă- 
cut ulcioare, strachini, chiupuri, chisăli şi sau „triimis aice 
în toamna anului 1801. 

| 48 ce au dat pentru 7 ocă oțăt de sau pus la crastaveţi ce sau 
| iriimis aice în vara anului 1801. 

4 60 ce au dat pentru 100 ocă sare de sau pus la murături și la 
curechi în toamna anului 1801 însă: 

12 la un polo[bole cu pepeni. 
23 la putinile cu murături. 
65 la poloboacile cu curechi. 

"100 
46 84 ce au dat în cheltuiala velnițăi dela Plopeni cănd sau dat 

velnița Jid[o]vilor însă : 
_Lei_ Bani 

17  — ce au dat de au tocmit țăvile şi capacile dela patru 
căldări. 

27 —: ceau dat în cumpărătura a 18 căz[i] căte 15 parlale] 
cada bez 11 căzli] ce au mai fost la vlelni[ţă]. 

2 84 ce au dat de s'au făcut 4 cofe mari în care curge 
horilca, 

46 81” 
60 — ce au dat hacul la doi argați ce au lucrat în velniță care 

m'am Îndatorit prin contract ce am dat Jidlo)v[u]lui cumpă- 
rător pe un an. 

220 75 cheltuiala bisăricii şi hacurile ce s'au dat la popi, însă: 
66 75 pe. 20 pol ocă lumă[nări] ceară căte 3 lei 30 bani 

„oca bez rătezăturile dela stupi. | 
9  — pe 8 ocă undelemn pentru candeli. 
8  — pe una ocă tămăe. 

40  —  hacul preoţilor. 
25. —  hacul a doi dascali, 
20  —  haculschelariului. 
24  — hacula doi argaţi. | 
16  — hacula doi plugari. 
12 __—— hacul a doi grădinari, 
220 75
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48 — cheltuiala bisăricii de la Turiatca însă: 

20  — hacula, doi preoţi. 
5  —  hacul unui dascal. 

2  — una litră tămăe. 

13  — pentru 4 ocă lum[ănlări ceară. 
8  —- pentru 5 vedri vinu. 

48 — 

166 60 ce au dat chiriia pe 1.130 vedri vinu căte6 par[ale] pe vadră 

ce sau adus de la Nicorești, în toamna anului 1801, la Plo- 

peni, parte me ce am să dau din 12 parlale] ce s'au dat 
pe vadră. 

— 96 pentru 4 dim[ejrilii] var pentru văruitul caselor de la Plopeni 
la mergire me. — 801 Dech[em]v|rie]. 

1 75 ce au dat pe una pol ocă plumbu pentru 6 chiupuri, 6 ul- 
, cioari cari sau trimis aice din poronca me. 

143 — ce au dat pentru breslașii casii ot Plopeni, însă: 
4 15 sfert[ul] lui Mai 
4 15 sfert[ul] lui lunie 

52 30 agiutorinţa de vară însă 

„Lei_ Bani 
38 — bani[i] Vistlelrii[;] 

14 30 răsurile 
52 30 
4 15 cifert[ul] lui Avg[us]t. 

4 15 cifertlul lui Săpt[em]vri. 

4 15 căfert[ul] lui Octlom]v[rie]. 

4 15 cifert[ul] lui Noemvr(ie]. 

66 —  agiutorința de iarnă, însă: 

„Lei _ Bani. | 
48 — Dani[i] Visterii[i]. 

18  —  răsurile. 

66  — 
300 —  ostiniala sa. 

2.684 33 fac daţi i scăzuţi și rămăn răm[ă)ș[i]ţ[ă] 3.247 lei 42 bani cari 

Sau încarcat în sama de mai nainte la fil[a] 46,
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Sama de banii ce s'au strânsu prin mâna lui Toader Meica 
Postelnicel din venitul moşiilor Colțul-Cornii i Roşu i Hămiosul 

şi Gura-Bohotinului pe un an ce au fost vatav, dela 1802 
până acum 1803 April 23, 

Ce să încarcă, 

_lei _ Par[ale] 

677 32 pe vinul dat de vatavu Pădure pe la orănde din toamna 
anului 1801 și pentru oranda horilcei dela Hămiosul însă : 
_Wei_ Parlale)] . ÎN 
516 32  pe516 vedre 8ocă vin dela Roșu i dela Colţul- 

Cornii, bez 33 lei 8 par[ale] ce au rămas 
asupra lui Stan Crăcmariu pentru condeile 
ce au arătat că ar fi dat la Mihalache ce 
au fost vatav înainte[a] lui Pădure. 

  

161 — dela Jăd[ovul]ceţăne crăşma la Hămiiosul, însă: 
136 — pe 136 vedre vin.. 
25 __— pentru orănda horilcei. 

161 — 
55 —- dela vichilul Păh[ărnicesei] Lăzoaii în primavara anului: 

1802, însă: 
25  — pentru păşunatul oilor. 
30 — pe 2 stă[n]jlăni] fânu. 

55 — 
20 — cei sau trimes de aice în cheltuielile de acolo cu peci 

cătră Sulg[erul]. 
14  — pe € ţapi ce au vindut din oile boierești. 
17 30 pe iarba ce au văndut dela Gura-Bohotinului. 
29 13 pe dejma fănului dela Colţul-Cornii și dela Hămiiosul, însă: 

26 10 pe 525 stănjini dela Colţ[ul]-Cornii. 
3 3 pe 61 stă[n]j[ăni] dela Hămiiosul. 

29 13 
25 10  dejma stupilor. 
10 — dela rachierie ce au făcut rachiu la Cozăe bezmănu. 
50 — dela Postlelnicul] Manu pentru păşunatul caprilor în dumbravă. 

1 36 de pe niște său dela un bou măncat de lupu. 
596 —  ce,sau luat iarăș dela orândă din vinul din toamna anului 

1802, bez 610 vedre ce rămăn să să încarce Căpli ]Jta]nul] 
Iordachi Grecu, însă:
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250  -- dela Roșui dela Gura-Bohotinului. 

200 — dela Colţul-Cornii. 

146 — dela Hămiiosul. 
596 — 

să încarcă cu. răm[ălşiţia] dela Stan Crășmariu să-i scoată, 

Ce să scade. 

ce au dat în bani în naht, rănduri, însă : 
Lei Parl[ale] 

140 — întăiu 1803 Mai 3. 

100 — al 2-le Mai 16. 

70 — tij Mai 22. 
310 — | 

ce au adus crășmarii orăndelor de acolo de au dat aice, însă: 
50 —  Jăd[olv[ul] dela Hămiiosul 1802 Fevrluar] 26. 

35 — crăşmarii dela Roşu dela Colţ[ul]-Cornii, însă: 

55 — Dumitru dela Roșu. 

30 — Stan dela Colţlul]-Cornii, Mart[ie] 

29. 

85  — 

135  — 
pe 5 găini ce au cumparat de au trimis aice pentru cuhne 

căte 11 par[ale|] una. 

cheltuit[i] în trebi boierești după izvod iscălit den 1802 Iulţi]e 

20, însă: 

18 pe 8 boboci pentru cuhne căte 6 parale]. 
16  bătutula 17 berbeci. 

33 0 ocă her pentru moară. 
2 1% 

cheltuiț[i] iarăş cu izvod iscălit, însă: 
2 4  claponi căte 20 par[ale] ce au cumparat de 

au trimes pentru cuhne. 

3 24 924: pui de găină căte 6 parlale] ti). 

— 30 pe răsadu[l] de curechi. 
— 30 o lacată pentru hambariu.
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23 28  asămine cu izvodu iscălit, însă: 
15 18 cheltuiala copilei Savastiţăi cănd au fost la 

Hămiiosul. 
8 10  dejma cercurilor. 

22 28 
94 6 iarăş cheltuiț[i] cu izvodu iscălit Săptlem)v[rie] 20, însă: 

83 10 pe 9 poloboaci ce au cumpărat. 
7 — 0 pieli pentru opinci ciobanilor. 
3 — ui Turlac țăganufi]pentru pecetluit de cununie. 

— 36 una pol ocă lumănări de său cănd au fost 
copila la Hămiiosu[l]. 

94 6 
27 30 cheltuiț[i] tij cu izvod iscălit Noemv[rie] 4, însă: 

8 20 200 ocă sare la oi.- 
14 — au plătit cifert[ul] sătenilor dela Colţlul]-C'ornii 

dela Noemv[rie]. 
5 10 pe un ţol de cănipă ce au cumpărat. 

27 30 
| 25 10 pe 3 mascuri ce au cumpărat de i-au trimes aice pentru 

casă Dech[em)v[rie] 24. 
“i 26 pe 452 cercuri de străjit și pe 11 bucăţ[i] funduri la polo» 

boacile vechi. 
2 26  peo păreche rășniță la stănă, 
3 20 pe 10 găini ce au cumpărat pentru cuhne căte 14 par[ale] 

găina Mart 4. 
3 20 pe oaâ (ouăjce au cumparat de au trimes aice pentru casă, 107 6 în alte cheltuieli după izvodu din 1803 Aprți]l 25, însă: 

Lei_  Parlalej 

74 — pe 296 ştiubei căte 10 parlale]. 
2 26 pe sămânță de legumi pentru grădină. 
1 — Pe albii pentru spălătorii. 
6 20 una pieli pentru opinci la ciobani. 

12 —  hacul la 2 plugari. 
5 20 din hacul porcariului ce să tocmisă șiau murit. 
5 20__ pe 10 ocă her la meremetul herălor de pluguri. 

107 6 
12 — ce au plătit țăganilorde ţăsut în primavara anului 1802, însă: 2 — pe 40 coțli] pănză de fuior Tofanei Herăriţăi, 

1 1 pe 41 coț[i] pănză de călţ Catrinei Bodăesăi,
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1 1  pesicoțți]tijpănză de călțloanei Chiriudăroai[i] 

2 — pe 40 coţ[i] pănză de fuior Todosiei Radului. 

1 1 pe 41 coţ[i] pănză de călţ loanei Cobzăriţei. 

2 2  pesdlcoțli]pănză de fuior Todosăei lui Grigori. 

1 1  pe4l coțli]pănză de călţ Nastasăei Murăriţlăi]. 

7 1 pe 41 coțli] pănză de călţ Ilincăi Bălăneasăi. 

- 33 pe 33 coi[i] pănză de călț fetei lui Nica. 

12 — 

17 9  ceau plătit iarăș țăganilor de țăsut în primavara aceasta, însă: 
2 4 pe 42 coțţ[i] pănză de fuior Aniţăi lui Ion. 
3 18 pe 46 coț[i] pănză de in căte 3 parlale] Ca: 

trinei Bodăesăi. 

1 3  pe48căţ[i] pănză de călţ Nastasăei Bivolăriţăi. 

2 6 pe 43 colli]pănză de fuior Todosăei Radului. 

— 35 pe 35 coli] pănză de călț Amisăei lui Grigori. 

2 12 pe 46 coț[i] pănză fuior Ioanei. 

— 28 pe 928 coţ[i] astar Ioanei Coviţoai. 

4 23 pe 6Lcoțli] pănză de in Todosăi lui Grigori. 

17 9 

1 10 pe o cofă la grădină. 
— 13 un ciur de dres grău fără peci. 

- 86 —  hacul ciobanilor tocmiț[i] de Păduri din toamnă și acelor 

tocmiţi de dânsul dela 23 April] 1802 pănă iarăș toamna 

la 26 Oct(om ]v|rie], însă: 

_Lei_ Par[ale] 

19 — Gavril Ciobanu bez 10 lei ce au luat dela Păduri. 

18 —  Tacobu Ciobanu bez 11 lei ce au luat iarăș 

dela Păduri. 

20  .— Stefan Ciobanu. 

10 ON. 

Il — Mihai, 

8 — alt Mihai, 

40 — călugărului Scutariu din hacu[!] lui pe anu 1801 Oet[om]- 

v|rie] păn la 1802 Octlom]v[rie] bez 10 lei ce au luat de aice. 

113 —  haculciobanilor peste iarnă dela 26 Oct[omlvlrie] 1802 păn 

„acum 1803 Apr[il] 23. însă: 
30  — Ion Brașovanull]. 
14 — Ton Ciobanu, 

14 — Vasile,
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14 — Gavril. 
14 —  Pricopi. 
15 —  Iacobu. 
12 - — alt Ion Ciobanu. 

113 — 
14 24. hacul crășmariului ce au văndut vin la Hămiiosu[l]. 6 10 pentru 2 miei ce au cumparat de au trimes aice. 33 — Pe 0 vacă ce au plinit dela Stan crășmariu[l] pe care s'au 

dat pe sama vatavlului] Iordachi Grecu. 
40 — ce au mai dat bani aica 1803 Noelm]v[rie] 30. 115 21 să scadi hacul lui. 
25 Z Pentru orănda Jăd[o)v[ului] ot Hămiios|ul). 1.255  —8 şi rămâne rămlălș(i]ț[ă] 275 lei 1 par[ă]. 

Sama fănului boieresc dela moşiile: Roşu i Bohotin ce au fost pe sama lui Toadir Meica fiind vatav pe anul ce s'au împlinit la 1803 Aprli]l 23. 
Girezi Stâlnjiăni Palmi Stoguri 
63 541 4 1 fânu vechi ce au priimit dela Maftei Păduri după 

sama închietă la 1802 Aprli]l 23, însă: 
40 345 1  — la Gura-Bohotinului. 
23 10 3 1 la Roșu. 
63 541 4 1 

36 255 — — la Roșu den vara anului 1802, 

Ce să scadi. 

36 240 7 — ce sau măncat devitile boierești în iarna anului 
1802 dela Octlomlv[rie] păn la 1803 Apr[il], însă: 

33 231 7  — fân nou l-au măncat oile, 
1 9 —  — făn vechi l-au măncat boii 

și bivoli. 
4 940 = — 1 — — ce l-au văndut și cu preţul să încarcă la sama 
de bani iar din făn vechi. 

5 43 ce sau cărat la Eşi pentru grajdiu însă: 
3 26 ce l-au cărat Doljăștii făn nou. 
2 17 cel:ău cărat sătenii dela Colţ[ul]-Cornii 

și ficiorii din fănu vechi. 
d 43 

39 374 7 — fc sama ce să scadi și rămănănd;:
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60 411 3 1 făn vechi însă: 
40 345 1 — la Gura-Bo- 

hotinului. 

20 165 6 1 la Roşu. 

"60 5115 1 arată căl-au 
dat în sama 

Căpli]tlanu- 

luiJlordachi 
Grecu. 

Sama grâului boieresc dela Colţ|ul]-Cornii pe anul 1802 April] 23 
pân la 1803 April] 23 cari au fost în sama lui Toader Meica 

Postelnicel ce au fost vatav. 

Cu ce să încarcă Toader Meica. 
Mierţe) DimfeJeilii) 

6 I'/a  rămășițlă] dela Maftei Păduri după sama închietă păn la 
1802 April]. 

42 91. cei sau triimis din grăul boierese dela Drăguşăni. 
51 3 ce sau făcut la moșie de sămănătura boierească în vara 

anului 1802. 
1 ___—— de dejmă. 

Ce să scadi. 

26 7 ce au triimes rănduri la Eși făină bună pentru păne de 
masă însă : 
Mierţie)  Dimle)rilii] NI | 

— Avlgus]t 19, 1802. 
5 Săptlemvrie] 7. 
3 Oetlom]v[rie] 26. 
6 Noem|vrie] 10, 
3 . Dechlem]v(rie] 3. 
6 Dech[em]v|rie] 24. 
6 Ghen[ar] 20, 1803. 
4 Fev[ruar] 26. 

— Aprlil) 1. 
— Aprțill 21. 
-— Mai 9. 
4 cuconiţăi Savastiţăi cănd au șezut la Hămiiosul. 
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4 6 scăderi şi uiumul ce au dat la moară însă: 
2 — ce au dat uium pe 20 mierț[e] bez 6 mierț[e| 

ce au măcinat în moara boieriască. 
2 6 scădere la spalat. 
4 6 

19 3 ce au triimes iarăş la Eși pentru păine de gloată însă: 
2 3 Oct[om)v[rie] 3, 1802. 
5 — Octlom]v/rie] 24. 
5 — Fevlruar] 29, 1803. 
1 Ş Martie 23. 

3 — Apriil] 1. 

2 2 Mai 12. 

19 3 
3 — scădere şi uiumul ce au dat la moară însă: 

1 9 uiumul. 
i Îl scădere. 

3 — 

43 6 ce au ramas în sama lui lordachi Grecu însă: 
12 6 den grăul pentru păne de masă. 
20 — den grăul prost. 
II —- ce este la Isaia, la Bazpa. 

43 Ţ 
9% 2 adică noă zăci și șapte mierțlă] doâ dim[e]r[lii] fac scăzute și 

mai |[rămăne) răm[ălşlilțlă] 4 mierță şi 2 dim[elrflii] cari 
arată că sănt asupra lui Pădure. 

Sama lui Toadir Meica pentru păpuşoili] boiereşti pe anu[l] dela 
1802 pân la anu 1803 Aprlil] 23 ce au fost vatav la moşiile: 

Colţluli-Cornii i Bohotinu i Roşu şi Hămiiosull|. 
1803: Aprlii] 23. 

Ce să încavcă. 

Mierție) Dimiejrlliil 
91 —  ceaupriimitdela Păduri după sama închiată la 1802 Apr[il]23. 
37 3 ce au ișit din sămănătura boieriască în vara anului 1802. 

î 9 ( uiumul morii dela Hămiiosul. 

136 2
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Ce să scad. 

ce au triimes făină rănduri la „Esi, însă: 
Mierţ(e)] Dim[e)rțlii] - : 

— April 6, 1802, 

— Apr[il] 12. 

Ş -  Apr[il] 24. 

— Mai 2. 

D= Mai 18. 
5 luni 8. | 

— luni 2. 

„ = uni 24, 
Tu 5, 

9 luli 13. 

T Iuli 31, 

— Avglus)t 14. 

— Avglus)t 19. 

Oci[omvrie] 1. 
3 Octfom]v|rie] 29. 

— Noemlvrie] 10. 

5 Noem|vrie] 28. 

4 Dechlemv[rie] 11. 

-- Dech[em]vl[rie] 24. 

- Dech[emvrie] 31. 

Ghen(ar] 29, 1803. 
Fevlruar] 14. 

_
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Fevlruar] 28. 
Mart 23. - 

Mai 12. 
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ce au dat la ciobani întrun an. 

ce au dat poreariului, 
ce sau sămănat în primavara anului 1802. 
ce s'au dat plugarilor. : 
s'au îngrăşat 8 mascuri dela 25 Noemv|rie| păn la 5 Ghenfar]. 
căte 3 dim[elr[lii] pe zi. 
cu cari sau hrănit toțli] mascurii. peste iarnă. . 
ce au dat bivolariului. | 

la fetele de țăgan dela Crăciuneasa. 
țăganillor] la trier. .
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- 7 dădacăi cănd au șezut la Hămiiosul. 
4 — sau sămănat de 2 ori în primavara anului 1803. 

— 6 : sau dăt ciobanilor ce sai dus cu oile văndute. 
—- 2_ pe o albie mari pentru vănturat păpuşoi. 

134 Ru | 
2 1__ i-au dat în sama lui Iordachi Grecu. 

136 3 adileă]..... 

Sama bivolilor boiereşti pe anul că s'au plinit acum la 1803 
Aprlil] 23, ce au fost în sama lui Toadir Meica, fiind 

vatav la. Colţlul]-Cornii. 

Ce să încarcă primiți] dela Vatavu/!] Mafiei Păduri. 
  

3 bivolițle] mari. 

| bivoliţă de un viţăl. 
1 bivoliţlă! gonitoari. 

3 bivoliţe] mănzati. 
ei | 

Cum Sau găsit. acum. 

3 bivoliţle] mari. 

1 bivoliţlă] de 2 viţăi. 

1 bivoliţlă] de un viţă. 

3 bivoliţle] gonitoari. 
2___viţăi, boi sporiu dintr'acest an. 

10 adică zăci fac pe cari i-au dat în sama lui lordachi Grecu. 

Sama boilor boiereşti pe anuli] ce s'au. plinit la anu(lj 1803 
Apri[l] 23 ce au fost în sama lui 'Toadir Meica ce au fost 

vatav la Colţu[l]-Cornii. 

Ce sti. încarcă. 

14 boi mari de plug ce au primit dela Păduri după sama încheiată la 
1802 April] 23. 

Ce să scade, 

| au murit liind stricat, 
1 lau tăet căci ar fi lost măncat de lup din vremela] lui Păduri, 
2  adielă] doi fac scăzuții] și rămânând: 

12 adică doisprezeci 'boi i-au dat în sama lui Iordachi Grecu.
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Sama mascurilor boiereşti ce au fost în purtare de grijă a lui 
Toadir Meica ce au fost vatav la moşiille] Colţlull- 

Cornii i Roşu i Hămioslul] i Gura-Bohotinului 
pe an[ul] ce s'au împlinit la 1803 Aprlil] 23. 

Ce să încarcă. 

  
56 ce au primit dela Păduri după sama încheiată la 1802 April] 23 însă: 

12  mascuri bătrăni. 

L vier mari. 

€ mascuri câte 2 ani. 

8  mascuri căte un an. 

12  măscuroai căte de un an. 

12  godaci căte de 4 luni, însă: 
€ godaci. 

5 godace. 

BEI 
3 godace căte de pol an, însă: 

1 godac. 

2 godaci. 
3 | 

1  pureică de o lună. 
56 

56 | 
Ce să scade. 

13 ce arată că au perit din pricina porearului, însă : 

8 ce i-au măncat lupu. | 

2 ce i-au omorît celanţii] mascuri iarna fiind închiși. 
3 ce au murit de iarnă. 

"13 
$ ce i-au hrănit de i-au trimis aici. 

35 au rămas buni cari sănt faţlă], însă : 

10. scroafi mari a fătă. 

2 vieri. 

3  mascuri căte 2 ani scopiţli]. 
2 godaci de un an. 

6  godaci scroafi căti de un an. 

__10_ scroafi căti 2 ani ce sânt iarăș faţă. 
35 
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Sama lui Toadir Meica vatav dela Colţ[ul]-Cornii pentru pieili de: oai din oile boiereşti pe anul ce s'au plinit acum: : a 
1803 Aprţil] 23. 

Ce să încarcă. a Piei de cai 

53 ce au primit dela Pădurți] după sama închietă la 1802 Aprțil] 23, însă: 
Da so i 5- de:oai Marie: e se e i e e 

48 de miel. 
53 

153 cei sau trimis rănduri de aice, i: însă:: 
4 de oai mari. 

149 de cârlani. 
"153 

61  delastănă, 
57  piellile] cele stărpituri. 

9__ piei de capre tij dela stănă. 
333 

Ce să scade. 

196 ce le-au făcut misez şi cojoaci în toamna anulu 1802, însă: 
105 în 15 misez, blăni ce le-au trimis la curte. 
91 în 13 cojoaci din cari: a 

10 cojoaci au trimes la curte. 
2 au dat plugarilor. 

1 porcarului. 
13 

"196 
10 au dat scutariului pe anu 1802; 
2 au făcut căciulă poreariului. 
6 au dat lui Ion Brașovanu cioban pe un an dela 803 April). 

22  elilobanilor toemiț[i] de Păduri pe pol anu ce nu le-au fost dat dela 
1801 Octlom]vlrie] 26 pân la 1802 April] şi le-au dat şi pesti 
vară păn iarăș la Octlom)vlrie], însă : 
4 Niţlă] Cioban. 
6 Gavril Ciobanu. 
6  Iacobu. 
5 Ştefan (9. - 

22 
ee 

236
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25 ij la elilobani dela Oet] lom]vl rie| 26 1802 pănă la 1803 Aprlil] însă: 

„3 Ton C[iloban. 

"5 Vasali. 

3 Pricopi. 

3  Iacobu. 

: 3 Gavril. 
15 

15 ce au dat în sama Căpliltlanului] Iordachi, însă : 

57 piellile) celi de stărpituri. 

3 de cărlanii ce sănt la cojocari. 
3 ce au dat la Iordachi. 

3 
324 

9 piei de capră ce rămăni să le de[ie] Toadir Meica și le-au dat. 

Altă sama lui Toadlelr Meica de. bani râmlălşiilțiă] ce 
au ramas să dei.. 

  

1804. 
Lei Bani 

273 3 ce au ramas să dei după sama ce i s'au inchiet. 

Ce să scade. 

100. — au dat la Grec[ul] Dimitrachi. 
64 — au dat în măna Dumlisale| boierului în 8 galbeni în nahi. 

95 24 ce au aratat rămlălșlilțlă], însă : 

32 94 asupra lui Stan crăcimar. 

12 —- asupra lui Maftei Păduri. 

45 94 

209 24 şi mai rămăni rămlălșlițlă| 67 lei 96 bani. 

Sama de bani ce să încarcă asupra vatavl|ullui Iordachi Sănescu 
de venitull] moşiillor] Plopeni i Tureatca pe anu ce 

s'au început den 1802 April] 23 şi s'au 
sfărșit 1803 Aprlil] 23. 

Ce să încarcă. 

Lei Bani   

3.941 42 ce au rămas rămășiță din sama anului ce s'au sfărșit la [1]802 

April 23. 
2220)  — banii orănzăi Plopeni ce sau început din Octlom|v|rie] 26, însă:



96 RADU ROSETEI 319   

„ei Bani 
1.920  -—- pentru una mie două sut[e) vedri vin căte 64 pa- 

r[ale] vadra. 
300 __— banii horilcii. 

2.220 
74 21 pentru o mie patru sute optzeci şi trei pol stănjăni fânu, dijma 

fănului țărănesc ot Plopeni. 
20 18 pentru 403 oi mânzări țărănești căte 2 parlale) de una. 
14 12 pentru două sute optzeci şi două stupi ţărăneşti căte 2 pa- 

r[ale] de unul. 
692 102 pentru venitul moși[i] 'Tureteii, în[s]ă : 

450  — pentru dejmurili i morile și orănda. 
28 60 pentru banii] calepilor dela 114 gospod[ăjri căte 10 

par[ale] de caliup. 
78 114 dejma fănului țărănesc pe 1.579 stănjăni fân căte 2 

parlale] de stănjăni. 
6 60 pe 30 oi mănzări țărănești. 
6 36 pentru 126 stupi țărănești. 

82 72 pentru 413 ocă pesti ce sau prin[s) 4in iaz[ul] ot 
Turiatea în toamna anului [1]802 și sau văndut 
căte 8 par[ale] ocă bez pescarilor, 

652 102 

130 30 pentru 16 vedri mieri din stupii ot Plopeni cari sau dat lui 
- Tusuf Aga, căte opt lei vadra cu poronca me. 

300 — pe 200 vedri vin ce s'au trimes mai mult pesti 1.200 vedri ce 
să dau în orănda Plopenilor. Care vin s'au dat la Turiatca 
în crăcimă căte 60 parlale] vadra cu măsura cotului. 

6.658 105 

Ce să scade. 

81 27 cheltuiala morii ot Plopenii ce s'au făcut de Ca... însă: 
„lei Bani 

4i 60 ce au dat morariului cu poronca me. 
1? 72 ce au dat pe 33 ocă fier căte 22 parlale] oca pentru 

cele ce au trebuit. 
15 -— ce au dat pe petrili aceştei mori. 
1__15_ce sau dat pe criță de s'au făcut tigaia, 

8l 27
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ce au dat in cumpărătura unei căruţi lipoveneşti:ce s'au trimes 
aice cu poronca me, . însă: 
15 — ce au dat pe căruţă. 

11 ___6__ce au dat pe 26 ocă fier pentru legat. 
26 6 

ce au cheltuit cănd am fost eu acolo cu izvodiscălit de mine. 
tij alt izvod de cheltuială iscălit de mine. 
ce sau dat pe boboci de rață și pui de curcă cu sănet[ul] meu. 
ce au dat un sărindari la bisărica ot Plopeni cu sănet[ul] meu. 
ce au dat în cheltueli mărunte cu izvod iscălit de mine. 
ce s'au dat în cumpărătura vinului de Cotnari şi sau trimes 

aice în toamna anului [1]802 cu sănet[ul] meu. 
ce au dat pe 2 cașcavali de vacă şi sau trimes aice cu porunca mea. 
ce au dat cheltuiala ficiorului cari au mărsu la Odobeşti de au 

cules viile în toamna aceasta [1]802. 
ce au dat lui Ioniţă Pricop fecior cari s'au triimes de au făcut 

vinul dela Odobești pentru casa de aice în toamna anului 
[1]802, însă: 

„Lei Bani 
24 — ce au dat pe 4 poloboaci căte 6 lei polobocu[i]. 

6 — ce au dat arvonă cărăușilor ce au adus acest vinu 
cari bani sănt arătaţi în sama Sul[gerului] și sănet 
nu s'au dat. 

ce au dat Post[elnicului] Costachi Racoviţa în 25 galbeni cu 
sănet[ul] meu, bez 187 lei 20 par[ale] în... oalbeni ce ari să-i 
plătească. 

- ce'au dat săcritariului Miha[la]ehi pentru 4 hamuri ce s'au făcut 
la Cernăuţi în 23 galbeni şi un leu nemțăsc. 

ce au dat pentru 20 curcanași căte 25 par[ale] unul cu sănet[ul] meu. 
ce au dat pentru 2 ocă plumbu de s'au jumulțuit vasăli cari 

  

sau trimes aice după sănet[ul] ce are, însă: 

Vasă 

15 chiupuri 

5  ulcioari mari * 
12  cantaroali. 

20  gavanoasă. 

da 
ce au făcut cheltuiala cu căutarea ţiganilor fugiţi cănd sau 

trimes pe Constandin Cap Lat la Plopeni cu ficiorii ce i-au 
trimes cu el în multe rănduri. 

Analele A. R.—Tom. XXXI.— Memoriile Secţ. Istorice. 1
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po 

L 60 

+ 30 

| 94 

97 60 

40 

216 105, 

129 30 

ce au dat pe 5 Dim[e)r|lii] var de au prefăcut un părete a odă- 
i[i] cei mici din Prisahaneşti și s'au văruit şi celelante odăi. 

ce an dat pe două giamuri de s'au pus la fereştile dela bisărică 
co sau fost stricat. 

ce au dat pe 85 ocă sari de sau pus la poloboacili cu curechi 
la murătoare, insă: 

Ocă 
  

15 “la putinile cu murături bob şi fasole. 
70 la poloboacili cu curechi și la pepeni în toamna anului 

acestuia [1]802. 

35 

- ce au dat pentru 6 ocă oţăt de sau pus la crastaveţi ce s'au 
făcut cu tarhon în toamna anului, [1]802. 

ce au dat chirie pe 1.200 vedri vin dela Copou cari sau dat 
în orărnda Plopenilor căte 3 parlale] i o leţcae, vadra, parte[a] 
me din 7 parlale] ce s'au dat pe vadră. 

cheltuiala, bisericii dela 'Turiatca, însă; 

„Lei Bani 
„20 —- hacula ? preoţi. 

5 -— hacul unui dascăl. 
13 —  pentrutocălumănări c[elară căte 3 lei 10 parlale] oca. 

2. —— pe una litră tămăe. 

40 — | 
cheltuiala și hacurile ce să dau la Plopeni, însă: 

„Lei Bani 
63 45 pentru 19 pol ocă clelară căte 3 lei 10 par[ale] oc[a]. 

9 —- pentru 6 ucă un[t]delemn. 
7 60 pentru 1 ocă tămăe. 

40  —  hacul preoţilor. 
25 — hacula 2 dascăli. 
20  —  hacul chelariului. 
24 — hacul a 2 argaţi. 

16 — hagula 2? pluguri. 
12 — hacula 2 grădinari. 

216 105 
ce au dat pentru breslașii casii ot Plopeni, însă: 

4 15 căfert[ul] lui April]. 

+ 19 cifert[ul] lui Mai,



315 

35 — 

192. — 

25 — 

107 60 

878 60 

112 105 

35 — 

10 
260 

5 15 
2 
9 —— 

300 — 
5071 1 

CUM SE CĂUTAU MOŞIILE IN MOLDOVA. 99 

4 15 cifert[ul] lui Tuni. 

49 60  argiutorinţa de vară, insă: 

Lei Bani i 

36 = bani[i] Visterii[i]. 
13 60 răsurile. 

"49 60 
4 15 cifertlul] lui Av[gus]t. 
4 15 cifert[ul] lui Săptlem]v[rie]. 
1 15 cifert[ul] lui Oet[om]vlrie]. 

4 15  căfert[ul] lui Noemvrie. 
agliJutorinţa de iarnă pe Dech[em]y[rie], Ghenlalr şi Fevrluar], însă: 

33 —  bani[i] Visteriii]. 
13 105 răsurile. 
50 105 (sic). 

ce au dat pe 200 vedre vinu chiria dela Copou căte 7 par[ale] 
vadra, cari vin s'au trimes mai .mult peste soma ce au fost 
a să da în orănda Plopenilor. 

ce să scade la zăci vedri drojdiile după măsura cotului 120 
vedri scădere la 1.200 vedri, 

ce să scade drojăiile la 10 una după măsura cotului cu 20 vedri 
din 200 vedri ce s'au trimes mai mult pestle] vinu orănzăi 
den Plopeni. 

ce au dat pentru 4.300 chiuciuri plata olarilor « ce li-au făcut 
căte 2 lei 60 bani de sută. 

ce au plătit pe 502 fălci 40 prăjlăni] pentru vara anului [1]802 
căte 70 parjale] falce[a]. 

pentru 107 pgl ocă plumbu căte un leu 2 par[ale] cu cari plumbu 
s'au jumulţuit patru mii trei sute chiuciuri de haznă ce s'au 
făcut la Plopeni. 

pentru 10 mierță ovăz ce s'au trimes aice căte 3 lei pol mierţa, 
cu săne[ul] meu. ! 

pentru 10 ocă unt proaspăt ce sau trimes aice cu sănetul meu 
pentru 10 ocă brănz[ă] proaspătă ce s'au trimes aice tij. 
pentru 15 răță căte 13 parale] rața cu sănet[ul] meu. 

30, tpentru 3 dim[elr[lii] sămburi bostan cu sănetul meu. 
pentru 20 claponi ce sau trimes aice cu sănet, căte 18 parlale] 

unul. - 
ostiniala sa. 

fac şi mai rămănu răm[ălștilț[ă] 3.587 lei 81 bani cari s'au în- 
carcat în sama de înainte.
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Sama de banii] ce să încarcă asupra vatlaJvlullui Iordachi 
Sănescu din venitul moşii[i] Plopeni pe anul ce s'au început 

din [1]803 April) 23 şi s'au sfărșăt la: [1]804 April) 23. 

Ce să încancă. 
Lei Bani 

3587 81 ce au rămas rămăşiţă din sama anului ce s'au sfărșăt la |1]803 
| Aprlil] 23. 

24039 24 ban[i] orănzăi Plopenilor, însă: 

    

„bei Bani 
1.739 '24 pentru 1087 vedri vinu căte:64 parlale) vadra. 
300 — banii horileii. 

3.039 34 
1.298 —- pentu 87 stănjăni lănu ce au văndut dela 'Turiatea însă: 80 

stănjăni căte 15 lei și 7 stănjăni căte 14 lei stănjănul de gireadă. 
1.154 — pentru 81 stănjăni fânu ce au văndut din fănu[l] dela Plopeni 

căte 14 lei stănjănu de giriadă. 
210 — pentru 21 stănjăni mohor ce au văndut căte 10 lei stănjănu[l] 

tot. dela Plopeni. 
3.858 108. pentru 964 imierță 7 dimlejrilii] păplulşoi dela 'Turiatea ce au 

rămas asupra sa să-i plătească căte 2 lei mierța. 
1.958 48 pentru 453 mierță 2 dim(ejr[lii) de păni păplulșoi i săcară ce 

| sau dat în lucrul velniţii dela Plopeni lui” Vigdir Jăd[o]v[ul] 
la anul [2]802 căti 4 pol lei mierța, după cum arată în de- 
osăbită sămușoară.: 

6) 2€ pentru 1.304 pol stănjăni dejma fânului țărănesc dela Plupeni. 
15 102 . pentru 317 mănzări ţărăneşti dela Plopeni căte 2 parale] de una. 

3U pentru 345 stupi ţărăneşti căto 2? pariale) de unul. 
29 60 banii calepilor dela Turiatca căte 10 parjale] de caliup de 

la 118 gospodari pe anul ce s'au sfărșit la 1804 Apr[il]23. 
14214 — 

Ce să scad. 

80 — ce au dăt lui Braon ingineriu[l! pentru facerea hărţii mo- 
şiilor: meli Plopenii, Mirenii și Feteștii. 

106 42 ce au făcut cheltueală cu hotăritul moșiilor meli cu Sul: 
[gerul] Constandin Urechi şi cu Pit[a)r|ul] Neculai Calmuţ- 
chi ce au fost rănduiţi hotainici, care 'cheltueală este ară- 
tată în deosebit izvod.
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2.000 

4 . 

63 

18 

54 

60 

30 

cheltueala ce s'au făcut după deosebit izvod cu Dum(neajl[ui) 
„Vel Vor[nile[ul] Gavril Conachi la hotărătul moșiilor meli 

Plopeni, Mirenii şi Făteştii. 

ce au dat pe pasări, unt şi oaâ ce sau trimis aice cu sănetlul] 
meu. 

ce au dat bani Cărjii Mitropolii[i] pentru trei preoţi de la 
Plopeni căte 7 lei de preot, cu poronca me. 

ce au dat cumpărătura draniţii și a cui[ellor pentru casăli 
ce să fac la Drăguşăni cu poronca me. însă: 

„Lei Bani e 
30 30 pentru 11.000 draniţă de ce[a] mari de patru palmi 

căte 2 lei 90 bani miia. 
d 90 pentru 23.000cculije de draniţă căte doi lei 30 bani 

mila. | 

82 — 

cheltueaia bisăricii de la Turiatea însă: 

„Tei Bani 
20 —  hacul a doi preoţi. 

d —  daseallullui.: 

20 — pentru 4 ocă clelară, căte 5 lei oca. 
2 — pe una litră tămăe. 

15 — 

ce -au dat bani în naht cu sănet[ul] meu 1[804) Mai 20 prin măna 

gram[aticului] Dimitrachi [în] Mai 25. 

ce au dat pe :20 răţă cari sau triimis aice la anul [1]802 No- 

emylrie| 13 cu sănet[ul]| meu care sănet nu sau scăzut în 
sama anului [1]803, 

pentru 5 coali hărtie :căte 5 parale] coala, însă cu 3 coali ce 

sau străcat greșindus(e| la scris la mărturia moșiilor ce au 

făcut Dumlneall|ui] Vel Vor(nile[ul| Gavril Conachi. 
pentru 2 coali hârtile| ture[eJască la facirea anaforalii giude- 

căţii cu Iordachi Hurmuzachi. i 

ce au dat pentru breslașii casăi ot Plopeni însă: 
4 15 cifert[ul] lui Apr[il]. 
4 19 căfertulul] lui Mai. 
4 15 căfert[ul] lui luni. 

50 105ag [iJatorinţa de vară, însă:
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dl 

„roi Bani. 
3 — “bani[i] Visterii(i]. | 
13 105 răsurile. i 
50 105 | 

63 80 | 
5 6 ce au dat pentru 4 pol ocă plumbu căte 45 parlale] oca de sau jmălțuit vasăli ce sau trimis aice rănduri, după să- net[ul] meu. 

220 12 cheltueala bisăricii şi hacurile ce să dau la Plopeni însă: 
„Lei Bani 

70 —- pentru 14 ocă clejară câte 5 lei oca, bez răteză- 
turile dela stupi[i] boiereşti. 

11 12 ce au dat pentru 6 ocă un[t]de lemn căte 74 
par|ale] oca. | Ă î 60 pentru una ocă tămăe. 

1U —  hacul preoțălor. 
20 —  hacul a dvi dascăli. 
20 —  hacul chelarului. 
24 —  hacul a doi argaţi. 
16 — hacul a doi plugari. 
13 —  hacula doi grădinari. 

220 72 
82 60 ce au plătit patru ciferturi i aglilutorinţa de iarnă,  însă;_ 

4 15  cifertlul] lui Avigus)t. 
4 15 cifert[ul] lui Septlem]v[rie]. 
4 15 cifert[ul] lui Oct[om]v[rie]. 
4 1 cifert[ul] lui Noemvlrie]. 

  

66 —  aglilutorinţa de iarnă însă: 
N _Lei_ Bani , 

48 —  bani[i] Visteri[i]. 
18 —  răsurile. 

+ Îi 

66 — 

82 60 
5 — ce au dat cheltueala ficliJlorului ce au mers la Nicorești la culesul viilor. 

16 69 ce au dat vădrărit pentru 127 vedri vinu de cumpărătură de 
la Nicorești cu Ioniţă Priicop fic[ilor de sau umplut vasăli 
cu vinu, neajungănd vin[ul) din viile meli.
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a ce au dat chiria vinului parte[a] me[a] căte 7 par[ale] pe vadră 

din 14 par[ale] chiriia pe vadră pe 1.087 vedri. 
60 pentru 10 dim(elr[lii] var de au văruit toate casăle de la Plo- 

peni şi au meremetisit și gărliciul pivniţii de supt casă ce 
să stricas[e]. 

48 ce au dat în patru rănduri din păne lucrată în “velniţă pe 

anul] [1]802, însă: 

Lei Bani 

792 — întăi (1]802 April] 9. 
150  —- al doilea rănd [1]802 Iulie 28. 

114 95 tij [1]802 Săptlemlv[rie] 11. 

502 24 ij [1803 Fevrluar] 11. 

1958 18 

ce au dat pe 2.000 draniţă de au făcut meremet casălor, de la 

Plopeni cănd. sau fost stricat. 

_Lei_ Bani 

— pe 2.000 cu[ile căte 2 lei 60 bani miia. 

— pe 2.000 drăniţă căte 2 lei miia. 

  

o 
P
o
 

ce au dat pe şoriceasă de au pus lu temnicul stupilor piste 

iarna anului [1]802 şi pe iarna anului [1]803. 

ce au dat pe 3 buţi căte 4 lei 60 bani butea necercuită de 

s'au pus vinu în toamna anului [1]803, cari s'au dat la orănda 

Plopenilor. 
ce au dat bani în naht prin măna Gramlaticului) Dimitrachi cu 

sănet[ul] meu la anu[l] [1]804 Iulie 10. 

tij bani în naht prin măna Gram[aticului] Dimitrachi cu a sănetlul] 

meu [1]804 Avlgus]t, 11. 

ce au plătit o poliţă a Căpliltanului Gheorghi Șărban cu po- 
ronca me de la David Jid[o]v|ul] ce au fost luat în cumpă- 

rătura, vitelor. 

ce au dat Spatlalr[ulllui Costachi Racoviţă cu (ramatic. 

ce au dat la mini în 12 galbeni olandejli] cu Gramatic. 

ce au dat cu poronea me în 3 gălbeni olandejli] cu Vasile 

Scăntei diiacul, pentru facirea anaforalii pricinii de gliludecată 

cu Iordachi Hurmuzachi. 
ce au dat cu poronca me lui Turturachi diiacul de Sau pre- 

scris anaforaua pricinii de gli]udecată cu Iordachi Hurmuzachi
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32 -36 ce au dat cu poronca me Ursoianului în 4 galbeni “pentru fa- 
cirea anaforalii pricinii de gliladecată cu Banu[l] Ilie Canta. 3 — ce au dat cu poronca mea pe doâ cărți G[o]spod pentru pus . pietrili hotară, 

30U__-—  ostineala sa. 
1103 12 fac, şi rămăni rămlălșli]ț[ă] 6.440 lei 108 bani cari s'au încarcat 

in sama de mai înainte. 

Păp[ulşoi şi sacară ce s'au dat lui Vigder Jid[o]v, în lucrul 
velnițăi de la Plopeni în vara anului [1]802. 

Mierţe Dim(ejrilii) 

277 6. adică doâ sute șaptezeci și şapte mierţe: şi șase dimţelrlii păp[ul- șoi sau dat din păplulşoi de la Plopeni. 
15? 6 săcară, adică una sută cincizeci și șapte mierță și şasă dim(e]r- 

li, însă: 
Mierte DitmJerţlii] 

28 — de le Drăg[ulșăni. 
129 6 dela Hudeștii-mici. 
157 6 

435 29 adică patru sute treizăci și cinci mierță doâ dim[elrlii. 

  

„ Girezile de fânu boieresc de la Plopeni ce s'au prefăcut din 
stoglulri în toamna anului [1]802. 

Pănu vechi. 
“Girezi Stănițălni 

15 lungul 
1 15 lungul 
1 13 lungul 
1 16 lungul 
110 tungu 
1 

Î 

I 

1 

—_
 

16 lungul 
1? lungul 
16 lungul 
lt lungul 

9 137 din fănu vechi. | 
4__58 din fănu făcut în vara anului [1]803, 

13 195
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Cum Sau dai dinbracest fânu  înse: 
fe 

Stănilăjni 

3 sau dat la claca plugurilor în primavara anului [1]803. 
3” sau măncat cu boi[i] boiereşti peste iarna anului [1]802. 
3 s'au dat la claca plugurilor în primavara anului [1]804. 

3 sau măncat cu cai[i] boierilor hotarnici cănd au fost 
Dumlnea]l[ui] vel Vor[ni]c[ul] Gavril Conachi. 

4 s'au măncat cu boi[i] boierești pentru iarna anului 1803. 
RE 

... ” 

1” ce am să mă scad după condicile arătate. 
18 ce sau văndut peste iarna anului [1]803 căte 14 lei 

stănjlă]nul] cari bani şi soma stănjanilor sănt trecuţi 

în sama anului ce s'au sfărșit la [1]804. 

97 au rămas nidaţi nevănduți cari sunt faţă. 

+ Din fănull] boieresc de lu Turiatca ce sau prefăcul din sloguri 

Girezi tări jănui 

=
 
n
 
R
A
 

R
R
 

R
R
 

a 
m 
m
i
 20 

20 

15 

10 

16 
16 

20 

10 

15 

20 

16 

18 

196 

„în toamna anului 1802. 

lungul 

lungul 

lungul 

lungul 

lungul 
lungul 

lungul 

lungul , 

lungul | a Da 
lungul 

lungul 

. 1. av i Ea a 

Ce s'au văndul dinvacest fănu, însă: 

Stănjeni 

80. s'au văndut câte 15 lei stănjănu[i]. 
1 sau văndut câte 14 lei stânjănu]!]. 

88 ___fac vănduţi. 
109___ ce au ramas nevănduțţi cari sănt faţă în 6 girezi 2 bucăţi 

196 fac după sama încărcăturii. 
*
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Insămnarea coșărilor cu păplulşoi dela Plopeni după însămnarea 
“ce arată în glilos. 

Coșări: Lungul 

Ce să încarcă, 

  

Naltul Largul. 
No. Lesi Stănjăni Palm Palmi Stănjăni “Palmi Stânjăni Pahmi 

1 — 14 = 1 3 5) 
1 — 51 3 5 

PT 3 2 Laiu anii (17196, (1797 şi 1 — 183 4 d 3. 5 1798, 
IL 34 dl 3 „5 
1.— 13 — 1 3 5 
4 a „14 

: _ : | : : Nain vara anului [17]99. 
15 aq 5 6 în vara anului [1]800 bez 1 — 17 4 1 6 6 | cară ce s'au pus întrun 

coșăr de sau umplut. | 
din anul 1801 bez 32 cară 

1 — 16 4 1 5 ce sau pus întro leasă 1 — 217 3 1 5 ! păplu) şoi verzi din dijmă 
luat[i], 

a Lg : 2 Vain anul 11802], 
1 — 4 — 1 4 6 | 
1 — 13 3 1 4 2 din anul (11803. 
1 — 6 — 1 2 

17 1 254 adică şaptisprezăci a una NI doă sute cincizăci 
și patru stănjăni și o palm[ă] în lungul coşărilor. 

Păpl[ul]şoi ce s'au bătut din sama încărcăturii coşărilor ci-s 
aratate în stănjăni până la anul 1803 ce sânt 

la Plopeni. 

Ce să încarcă, 

Miertă Dimtejr(iii] Coşări Leasă 
208 — l „> „ce.au bătut întăi 14 stănjăni 1 palmă lungul, şi: 

1 stănjănu 3 palmi naltul şi. 5 palmi largul.
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Fălei Prăjţă]ni 

900 

121 

111 

1.132 

190 3 

229 — 

627 3 

83 4 

710 7 

277 6 

127 8 

12 7 

15 — 
21. 4 

i 5 
1 — 

475 — 
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_
 

ce au 'bătut al doilea rănd 13 stănjlă)ni şi 2 palme 

lungul, 1 stănjăn 3 palme naltul şi 5 palme largul. 

ce sau bătut al triilea 15 stănjlănii lungul, 1 stăn- 
jănu 3 palmi naltul, 5 palmi largul. 

ce au eșit din 3 coșări. 

ce sau bătut dintraceste: optzăci şi. trei mierţă, 
şi patru dim[ejr[lii] și au mai ramas nebătuţi în 

liasă, cari sau pus din alți coșări ce eră dășerte, 

iar leasa sau străcat şi sau făcut în locul ei doă 
- coşări. 

adică şapti sute zăci mierţă șapti dim[elr[lii] din 3 
coşări şi dintr'o liasă. 

Ce să scade. 

păplulşoi ce sau dat lui Vigdăr Jăd[o]v în lucrul 
velniţăi dela Plopeni la anul [1]802. 
făină de păplulșoi ce s'au triimes aice rănduri cu sănet. 

ce sau dat vamă la mori la măcinat. acestor 127 
mierţă făină ce-s arataţi în sus. 

gră[u]nţă păplulşoi ce s'au triimes aice cu sănet. 
sau măncat cu calabalăc[ul] ce. au mers de aice 
la Plopeni în vremea ciumii cu cătă vreme au 
zăbovit acolo păn la întoarcere. 
făină de păplulşoi ce s'au triimes Zoiţăi la Botoșăni. 

grăunţă păplulșoi tij Zoiţăi la Botoşăni. 

adică patru sute cincizăci și şapti mierță fac, şi 

au mai ramas doă sute cincizăci şi trei de mierţă 
„și şapti dim[ejr[lii] cari sănt faţă. 

Socotiala fălcilor din anul [1]801 ce au fost plătite 
din anu[ii [1]800. 

Ce să încarcă. 

ce sau plătit cu bafi pentru vara anului [1]800, cu cari bani 
sau scăzut în sama anului ce s'au început din 1800 Aprţil] 23. 
fălci de cap dela Plopeni. 
fălci de cap dela 'Turiatca, 
fac,
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100 

60 

403 

202 

203 

ce 

ce 

ce 

ce 

ce 

      

„Ce să scade. * 

au cosit la 'Turiatea. 
au cosit la Plopeni. 
au cosit la Bohotin. 
au cosit la Hudeştii-mici. 
au cosit la Drăgușăni. 

Socotiala fălcilor din vara anului [1]802, 

Fălci Prăjlă]ni 

900 

121 

111 

1.132 

„201 
243 

382 

100 

60 

1.046 42 

Ce să încarcă. 

ce au plătit cu bani pentru vara anului [1]801, cu cari bani 
sau scăzut din sama anului ce s'au început din 1800 Apr[il] 93. 
fălcili de cap dela Plopeni. 
fălcile de cap dela Turiatea. 

ce 

“Ce să scade. 

sau cosit la Drăglulșăni. 
"ce sau cosit la Hudeștii-mici. 
ce 

ce 

sau cosit la Roşu] i la Bohotin. 
au cosit la 'Turiatca, 

ce au cosit la Plopeni. 
fac, și mai rămăne rămășiță] cu 18 filcli] șaptizăci și opt 
prăjăni. 

Socotiala fălcilor din vara anului 1803. 

Pălei Prăjlăjni 
502 

128 
18 

649 

40 

40 
18 

78 

Ce să încarcă. 

ce au plătit cu bani cu ca bani să scadi în sama anului 
ce sau sfărșăt la [1]803 April] 23. 
fălci de cap dela Plopeni. . 
ce au ramas rămășiță din vara anului [1J802. 
adică șasă mii patru suti noă fălci şi șaptizăci şi opt prăjăni.



CUM SE CAUTAU MOŞIILE IN MOLDOVA. 109 
  

Ce să scade. 

276 28 ce au cosăt la Roșlul și la Gura-Bohotinului. 

246 40 ce au cosăt la Hudeştii-mici. 
6î 26 ce au cosăt la Aron Vodă, 

60  — ce au cosăt la Plopeni. 
600 14 adică șasă suti cincizăei fălci şi paisprezăci prăjlă]ni fac, şi 

au mai întrecut șaisprezăci prăjlă]ni 

Sama stupilor ot Plopeni pe anul 1804. 

Stupi 

90 sau pus în temnic în toamna anului 1803. 
11 să seadi ce au murit în temnic. 

179 sau scos vii. 

_50 roi, 
  

Ce să scadi. 

49 sau bătut în anul] 1804. 

80 au ramas de sămânță. 

Sama vatavului Sandu] Cojanu de banili] venitul[ui] moşiili] 

Lei Bani 

664 60 

1.693 57 

160 — 

60 — 

1.000 — 

8% — 

Drăguşăni din 1803 şi pân la 1804. 

Ce să încarcă. 

de pe 31 pol stănjăni fănu ce sau văndut în iarna anului 

  

(1]803 din fănu[l] vechi însă : 
Stănifăni] * Patmi 

245 — 12 2 căte 20 lei. 
401 60 18 2 căte 22 lei. 

18 — 1 — 

664 68 31 — 
rămășiţa sămei încheiate pănă la [1]803 April] 23. 

ce au luat dela Leiba Jăd[o]v pentru năvodu ce au arsu. 

pe 20 mierţi malai căte 3 lei ce au vândut. 

ce au luat dela Iordachi Dimitriu împrumut din bani[i] fănului. 

ce au avut să dei din venitul moşi[i] Drăguşăni anumi 1804 
din cifertul de pe urmă.
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79 24 

234 24 

4.106 45 

1.970 39 

1.600 — 

115.51 

147 — 
pp 

pe 19 mierță 8 dim[ejrllii] păp[ulşoi ce au văndut căte 4 lei 
mierța „ „« i. 
pe 32 mierţă 8 dim[elrllii| grău de toamnă ce au văndut căte 
28 parlale] dim[ejelial. - 

Ce să scadi. 

au dat bani gata însă: 
800  — la Sulgerlul] G[hJeorg[h]ii din 1803 Dechlem]v[rie] 31. 
500 — la Gram(aticul] Dimitrachi din 1804 Apr[il] 15. 
540 '— la Sulger|ul] Sănescu în socotiala Herşcului Jădlo]v 

ot 'Luriatca. | 
130__39 la Gramlaticul] Dimitrachi la închiere sămii, 

1.970 39 | 
pe 10:/, ocă unt ce au triimis aice pentru casă la 1804 April]. 
pe | pol ocă brănză tij. 
chiria de 6 merţă grău căte 60 parlale] ce sau triimis la Va- 
ratic la Smaranda, 
pe 200 stoguri făn ce sau cumparat pentru boi. 
chiria pe 153 mierți 9 dimlejrllii] păpuşoi ce s'au triimis la 
Turiatea căte 3 parlale] bez 156 mierţă trimasă iarăș la Tu- 
riatca şi plătite de Sluger[ulj Sănescu cari fac peste tot 309 
mierță 9 dim(ejr(lii). 
chiria 20 mierți grău ce au triimis la E în anu[l] 1804 din 
grău[l] boierescu însă: 

3 6 grău boierescu | 
16___4 făină popuşoi ce aveă să dei Nichita. —z0 

chelt[uiala] cu facerea casăi ot Drăguşăni - insă : 
„12 90 pe 380 scănduri căte 17 parale], 

— pe 1.100 cuile] de draniţă neagiungănd ce au cum- 
părat Sulgerlul] Sănescu. 

60 pe 300 draniţă tij. . 
75 clei la încleitul uşelor. 
— pe 8 mierţă var. 

— pe 1.000 cărămizi. 
— pe 32 giamuri la 8 feresti. 
— meșterilor. 
15_ una ocă chiroani. 

147 — 

[ă
i 
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=
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o
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652 60 ce au ramas să dei Moscul Jăd[o]v ce au murit cari i s'au 

ertat, cu cari bani eră încarcat în sama den turmă. 

4.532 21 fac şi rămăni să mai dei 934 lei 94 bani cu cari bani sau 

încarcat dum[nealuli. Sui[gerul] Iordachi Sănescu în sama ce 

au încheiet mai înainte. 

Sama vatavului Sandu Cojan de păne ce au fost asupra 1805. 

Mierţi DimţeJrţlii] 

96 2 malai 

42 2 grăudetoamnă! după samă încheietă la 1803 Aprţil]. 
— 2 secară | 

367 L păpuşoi ce au eșit din 2 coșăre, însă : 

204  -—  dintr'un coşăr ce sau bătut î în iarna 1805. 
163 1 dintralttij, 

503 ? 367 1 

Ce să scade. 

3 6 făină de grău ce au trimis aice 1804 luli 7 

6  — ce au trimis la Plopeni 1804 Iuli 21 pentru casă şi biserică. 

20 — malai ce au văndut cu cari bani sau încarcat la samă. 
19 8 ce au dat făină de păpuşoi la boi, însă : 

6 6 eu Căplijtlanul) Iordachi Dimitriu. 
1 2 cu Dimitrache, 

3 — cu Ion Focşa. 

"1028 

19 8 păpuşoi ce au văndut cu cari bani sau încărcat la samă. 

309 9 păpuşoi ce au trimis la Turiatca. 

379 1 fac şi rămăni rămăşiţă]: | 
76 2 malai O cari sau văndut unui Jăd[o]v și 
32 6 grău de toamnă banii i-au luat Sulger[ui] Sănescu 
25 6 nănusoi și are să se încarce la samă,s'au în- 
3 p Lu ? careat în samă din urmă, tot pe 
— 2 săcară vătavlul] Cojanu. . 

125 6 

Sama Căpliltla]nului Maftei Păduri de banii venitului moși[i] 

Colţul-Cornii anului 1804. 

Lei Bani 

1000 —  Cumpărătura moșilei] dela 1804 April] 23 păr la 1805 April] 23,
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Cum i-au plătit. 

»630.::— au dat bani gata la gramlaticul] Dimitrachi, însă ; 
300 -— din 1804 Oet|om]v[rie] 23. . 
200 —  Fevr[uar] 28, 1805. 
100 — April] 5, 1805. 

80 —. ce aveă să iea dela Pah[aJr[nicul) Petrachi Cazli]mir 
__ pentru 20: fălci iarbă. 
630 — 

42 30 pentru cele ce au cumparat din poroncă, însă: 
21. 30 pe 75 pui de găină i 40 rață. 
6 -— pe 35 puitij. 
5 — cheltuiala ce s'au făcut la Colţul-Cornii fiind D[ujm- 

[nealuji boieriul acolo, | 
10__— dijma pentru cercuri, 

4330 
138 60 chelt[uiţi]- cu oile, însă : 

8 —  pielede ochinci la c|iJobani. 
16 30 ocă sare. 
8 — o piele tij pentru ochinti la eliJobani cu Isai[a] Ifrim. 
1' 30 piatră vănătă. 

105  — în plata hacului c[iJobanilor dela Sfeti G[hJeorg/h]ii și 
pănă la şfăntul Dimitrie, însă : 

30 Iacob scutar. 
15  Vasăle. 

15 Gavril. 
15 Pricopi. 
10  Sămion. 
20  G[hleorglhiii pe un an dela 1804 Aprlil) 23 pănă 

la 1805 Apr[il] 23. 

i Eau: ai 
„20 —,. porearului hacul lui. 

1 42 ovăs ce au cumpărat Ivan Bosniae. 
„9 15 pentru niște găini și alte[le] cu sănet. 
4 102 _tij cu sănet pentru nişte găini. 

„28 -— pe '4 chile orz căte 7 lei Ghila care dau sămănat la Boh(ojtinu. 10 —  hacul unui prisacar: pe anul acesta 1805. 
85 __—. pe 6 dubai sure căte 14 lei 10 par[ale]. „969. 69 -fae daţi i scăzuţi şi mai rămăni râmfAfilă] 30 lei și 51 bani
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cari sau dat la gram[aticul] Dimitrachi,; însă : 
8 60 un galbăn pe 10 dim[ejr(lii] făină de grău, 

Sama vatlavului] Sandul Cojan 'de păne ce au fost asupra 
lui după sama ce au încheiet la 1804 : 

precum să arată în urmă. 

1806 FPebr[uarie] 20. 

Ce să încarcă. 

190 —— pe 76 mierță malai căte 2 lei 60 bani după cum s'au văndut. 
100 — pe 26 mierță 6 dim(elrliii] păplulşoi căte 3 lei 90 bani mie)rlţa] 

1 24 2 dim[elrllii] săcară. 
254 24 rămlălșli]țlă] ce au rămas după samă. 
523 48 

Cum î-au plătit. 

334 24 au dat la Sullgerul] Iordachi Sănescu cu cari stau încarcat în 
sama ce au închiet după cum se arată înainte, însă ; 
100 — de pe 26 mierţă păplulşoi. 
234 __24 răm(ă]şiţă ce au avut să dei. 
334 94 | 

26 30 pe 7 mierţi 8 dim[elr[lii] malai ce au mănecat boi[i] socotindu- 
[se] după preţ[ul] în care s'au încarcat. 

360 54 fac, și rămăni răm[ăjșlil[ă] 164 lei 114 bani, pentru cari bani 
sau scris Sulg[erului] lordachi Sănescu ca să-i opriască din so- 
cotiala grăului ce are cu dănsul și să se încarce Sulger[ul] în 
sama ce va încheiă. 

1806 Fevrţuarie] 20, 

Sama Căpitanului Iordachi Dimitriu de banii venitului moşii 
Hudeșştii anului 1804 i bani din fânu vechi 

ce au vândut la anu 1804. 

| Ce să încărcă. 
Lei Bani 

4.648 55 rămăşiţă ce au ramas din vânzarea fănului ce au închiet în 
anul] 1804 Mai 24. 

2.300 — banii venitului moșiei Hudești-mici anului 1804. 
40 60 pe 140 dimerlii săcară ce s'au văndu diri săcara boieriască căte 

13 parale. E 
23__15. pe 75 dimerlii sărjoacă căte 13 părlale]. 

707 10. 
Analele A. R.— Tom. XXXI-— Memoriile Secț. Istorice,
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1.617 

500 

500 

900 
m» 
575 

1.000 

1.150 

356 

195 

43 

6 

20 

6.788 

Stupi 

144 

164 

91 

09 

  

Ce să scade. 

au dat cu sănet din 1804 luni 15. 
Iuli -9, | 
Săptlemvrie] 2. 
au dat boieriului Dechemvrie 1. 
au dat Sulgerlului) Iordache Sănescu 1805 Fevrluarie| 9. 
au dat vatav[ului] Sandu Cojan împrumut Au[eust] anul] 180. 
au dat din 2.300 lei a venitului moșiei Hudești cifert[ul] întăi 
ce au avut să delie] la sfeti G[hleorgihliet pe anlul] 1804. 

au dat în cheltuelile boilor în iarna trecută fiind la Hudești, însă: 
118 96 un izvod păr la 19 Dechem!v)rție]. 
53 102 alt izvod cu Dumitrachi. 

158 — în hacula 5 haiduci. 
26 24 au dat lui Dumitrachi în hacul lui. 

356 102 

cheltuiala când au fost la Hudeşti. 
chiria a 154 mierță 2 dim[ejr[lii] păpușoi ce sau trimis la 'Tu- 

riatca cu satul Hudeştii căte 3 parlale] Dim(e)r(lia]. 
pe 64 ocă frănghii pentru năvod căte 24 parlalej ocă. 
pe 40 ocă plute tij. 
hacul preoţălor pe anlul] 1803. 
și rămăne rămăşiţă cu 228 lei 61 bani din care să scade iarăș 

cu 128 lei dar, și rămăni 100 lei. 

Sama stupilor ce au fost la Leţcani, 1804. 

sau scos din temnie. 
Sau pus roi. 

408 

să scadi ce s'au bătut, însă: 
29 la Rediului Pricopi. 
27 la Botna. 

34 la Ignat. 

7 morți. 
97 

31l au ramas buni și sau pus în temnic 1804 Oet[omvrie] 6.
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Ce sau găsit la 1805 Aprfil] 18. 

185 matei buni cari s'au trimis la Bohloltinu. 

10 legmetici. | 
16 morţi, 

120 ştiubei au rămas deşerte. 

211 din cari la 1806 sau găsăt numai 8 matei iar ceilanţi au murit. 

Sama boilor ce au fost la Bohotinu, 1804. 
  

12 ce sau dat pe sama lui Maftei Păduri la anull] 1805 luaţi din sama 

Căpli]tla]nului Iordachi Greslul]. - 
6 ce au cumparat Maftei Pădure la anuli| 1805. 

Ce să scade. 

16 au dat pe sama lui Vasile Hristofor la anull| 1806. 

1 au perit de aici din ogradă. | 

1 fiind stricat de ţăganii iarbari s'au tăet şi carnela| sau văndut, iar 

pelea sau dat pe sama lui Vasile Hristofor ce s'au rănduit vatav. 

18 

Sama bivolițălor, 1804. 

No. | 
6 ce au primit dela Căpliltlanul] Iordache Grecu. 

2 buhai cu un gonitor. 

8 
2 mănzaţi. 

10 , 
Ce să scade. 

12 ce au făcut teslim lui Hristofor, însă: 

6  bivoliţi mari cu una ce iaste la doftorul Lorenţu cu malacul ei, 

3 buhai mari. 

2  bivolițe gonitoare. 

1  mănzată, 

15 
1 buhaiul ce s'au: dat armașului Ion Curvaş. . 
1  bivoliţă care au fost [să] moară fătănd şi sugănd malacull] au slă- 

bit. și au murit cu malaculli.
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În te 

1 din bivoiiţile ce au fost aici trimețănd-o la Bohotin, mergănd pănă la un loc ă murit și chellia] au dus-o la Bohotin. 
1__buhăieș au murit de brăncă, a i 

16 şi fac 6 sporiul din anu[l] 1804, 

Samă de banii ce să încarcă asupra Slugle)r[ului] Iordachi Sânescu din venitull) moşiei Plopenii pe anu[l] ce s'au început din [1]804 Apr[il] 23 şi s'au slărşt la [1]805 Apr[il] 23. 

Ce să încarcă. 

Lei Bani 

6.440 108 ce au ramas rămăşiţi din sama ce s'au sfărșit la [1]804 Apr[il]23. 12.910 60 ce au văndut 3.042 mierţlă] poplulșoi cu prețu[l] după osăbit 
izvod ce este aratată vănzare. 

230 96 pentru 148 vedri vinu căte 64. parlale] vadra ce sau dat în 
orănzile dela Plopeni pe giumătate de an din Oct[omvrie] 26 
[1]804 păr la Apr[il] 33, [1]805]. 

150 :—  bani[i] orănzii rachiului pe giumatate an. 
„397 60 pentru 26 stănjlăni] 4 palmi fân din gireada ce au vândut căte 

15 lei stănjlenul]. 
96 —  dejma stănjenilor fănului țărănesc pentru 1.920 stănj[ă]ni. 
22 96 pentru 456 mănzări țărănești. 
21 54 pentru 429 stupi țărănești. 
57 90 pentru.38 mierţă 5 dimle]r(lii] orz care sau. scăzut la masă 

cu 75 lei pentru 50 mierţă ce au fost cumparat dela Iordachi 
Dimitriu, din care orz i sau dat numai [1 mierțe 5 dim[e]r(lii]. 

135  — ce să încarcă care bani sau daţ cosașilor dela 'Turiatca : în 
cheltuiala lor, însă: 
Lei 

105 ce li s'au dat în vara anului [1]80. 
30 ce li sau dat în vara anului [1]805. 

135 
100  — ce au luat pentru 36 mierță 6 dim[e]r]lii] poplulşoi ce au ră- 

rămas la Drăglulșăni din sama lui Sandu Cojău, care sau 
văndut câte 3 lei 39 par[ale] mierța. 

234 24 ce au luat dela Sandu Cojan răm[ălşița ce avea să deție] după sama ce i s'au închict.la 1804, 
20.802 108.
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47 

105 

Ce să scade. 

ce au dat cu o samă iscălită de mine. 

cu un izvod de chelt[uială] iscălit de mine. 
tij cu alt izvod iscălit de mine. 

cu sinet[ul] meu în cumpărătura a 4 roate caşcaval nemţăsc. 

ce au dat pe 15 butelci vin unguresc ce s'au trimes aice cu 
sinet[ul] meu. 

în bani în naht cu sinetul meu. 

ce au dat în 865 fiorini în banguri cu sinet[ul] meu. 

ce au dat în bani în naht cu sinetiul] meu. 

ce au dat în bani în naht cu sinet[ul] meu. 

ce au trimis cu Comlils[ul] Ioniţă. 

ce au dat cu eram[ajtic[ul] Dimitrachi tovarășu[l] Comli]s|ului] 
Ioniţă. 

ce au dat în 80 galbeni olandej[i] căte 8 lei 3 par[ale] galbănu 
ce au trimis întăi din vănzare[a] păplu]şoilor; sănet nu 
i s'au trimes. 

ce au dat lui Herșe[u] orăndarțullui ot 'Turiatea în cumpărătura căl- 

30 

dărilor de velniță cu poronca me, cu care să incarcă Jăd[o]vul 
în samă. 

ij lui Herșcul în cumpărătura ialovilor. 
ce au dat cu o poliţă lui Şain Jăd[olv cătră David Jăd[olv. 
tij au dat cu o poliţă a lui Şaim către David Jăd[o]v de aice. 
ce am luat eu dela David pentru 320 mierță păplulşoi ce i-au 
luat dela Plopeni Şain omul lui David, după tocmeală căte 
5 lei 20 parlale] mierța, cu cari bani este încarcat în sama 
poplulșoilor. 

ce au dat pentru 587 fălci plătite pentru vara anului [1]805 însă: 
Fălci Prăjini 

470 —  căte 2 lei fale[ea] 
117 —  căte 2 lei 10 parlale] falce[a] după plata dichi|ului 

Vlădicăi de Roman. 

587 

cheli[uiala] bisăricii ot Turiatea însă: 
Lei 

20 hacul a 2 preoț[i]. 
5  hacul dascalului. 

20 pentru 4 ocă c[elară căte 5 lei oca. 

2 pentru tămăe. 
47
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225 
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Fălci Prăjini 

587 

334 35 

chelt[uiala] bisărieii și hacurile ce sau dat la Plopeni însă: 70 — pentru 14 ocă cleJară căte 5. lei oca, bez rătezăturile 
„dela stupi[i] boierești. . 

11 30 pentru 6 ocă unt de lemn căte 75 par[ale] oca. 
160 pentru 1 ocă tămâe. 

40 —  hacul preoțălor. 
20 — hacul la 2 dascali. 
20 —  hacul chelar[ului], 
24 —  haclul] a 2 argaţi. 
19 — hac[ulja 2 plugari. 
12 — haclulja 2 grădinla]rți]. 

225 99 
ce au dat vama Moldovei pentru 976 merţlă] păp[ulşoi ce s'au 
văndut peste hotar după toemala ce au avut cumpărătorii 
câte 4 par[ale] de mierţă. 

ce au dat pe plumb și g[hlileală pentru vasili de lut ce s'au 
poroncit să se facă la Plopeni adică oali de flori, gavanoasă 

mari și mici, chiupuri şi ulcioare, însă: 

5 72 pentru 6 ocă Plumb căte 1 leu 4 parale] oca. 
1 72 pentru 8 ocă g|hlilială căte 8 par[ale] oca. 
8 24 

osteniala sa pe anu[l] [1]804. 
fac și rămăn răm[ălșfilț[4] 803 lei 9 bani. 

1806 Pebruar 14 s'au căutat sama. 

Socotiala fălcilor din vara anului 1805, 

Ce să încarcă. 

care fălci le-au plătit cu bani, cu care bani să încarcă în sama banilor ce s'au sfărșit la [1]805 Apr[il] 23. 

Ce să scadi, 

ce s'au cosit în vara anului [1]805- însă: 
Fălci Prăjlăni] 
100 — după izvodul iscălit de mine. 
142 15 cu alt izvod iscălit de mine.
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40 — tij cu altizvod iscălit de mine. 

52 20 ce au cosăt în cosire ce sau înecat din 96 fălci pol 

ce li sauțănut însamă ace cosire numai în 2 lulie 

toate. 

334 35 

252 45 ce sănt rămăşiț[ă] la cosaşii ot Turiatea din toat[ă] 
suma fălci[lor] încărcăturii. 

"587 — după suma încărcăturii. 

Socotiala a 17 coşări păpuşoi ce să arată în urmă. 

Ce au cupriusu. 

Mierţă Dimleyrilii) 

2.834 1 au eșit din 14 coşere ce sau bătut bez 3 coșeri ce sau vân- 

dut mai înainte cu cari bani să încarcă Dum(nealuli Sulger[ul] 

Iordachi Sănescu în samă. | 
253 7___rămlălșlilț[ă] din sama păpuşoilor ce au încheiat la 1803, 

3.087  — ! 

Cum î-au vănduil. 

3.042  — ce au vândut după sama ce au închiet la 1805 April] 23. 

45  — ce au dat cu săneturile însă: 

14 8 ce au trimes pentru casă, 

A — tj 
6 — tij | 
4 — ce au trimes Zoiţei la Botlolşani. 
2 5 ceau dat, 

! -- 3 au dat ţăgăncii Sovoailil. 
2 — sau dat la salahorii ce au lucrat la pivniță. 

1 4 sau măncat cu calabalăcul cănd au fost la Plopeni 

la 1804 Dechlem)vlrie]. 
  

3.087 5 şi mai rămăn 2 coşeri de păpuşoi din anu[l] 1804 cari au ră- 

mas asupra Sullgerului] Iordachi cu tocmala căte 13 lei chila.
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Sama de bani(i] ci să încarcă asupra Sluglerululi Iordachi Sânescu din venitul moşiili] Plopenii pe anul ci s'au început la 1807 Apr[il] 23 şi se împlineşte la [1]808 April 23. 

Ce să încarcă. 

_lei_  Parfalej 

8.407 39 rămășiţa din sama anului ci Sau încheiet la [1]806 April] 23. 5.473 pentru 1.509 vedri vin căte 3 lei 95 par[ale] vaara. pe 52 fălci 64 Prăjini iarbă văndută, însă: 333 30 22 20 căte 15 lei falcea văndută la cirezi. 207 36 17 26 căte 12 lei falcea la săteni. 93 37 7 18 ccăte 13 lei falcea. 
84 _— 6 -- căte 14 lăi falcea, 

719 23 52 Ba: 
93 20 sau luat de Armaş cari sau dat la cirezi. 400 — pentru velniță pe anu[l] acesta, bez 200 lei ce s'au luat di | cătră Sul[gerul] G[hJeorgțh]ii la, facerea contrahtului. | 414 20 sau luat pe 127 stănjăni fân 5 palmi văndute căte 3 lei 13 parlale] stănjănu în 20 stoguri, 540 — sau luat pe 45 stănjăni fân de gireadă din girezile din anii trecuţi căti 12 lei stănjănu(l). 810 8 Sau luat pe 294 Stănjăni 5 palmi fân căti 2 lei 30 par[ale] | stânjănull] în 3 stoguri. 

27 26 s'au luat pe 553 oi mănzări țărănești căti 2 parlale]. 113 34 dejma fănului dela ţarani pe 2.277 Stânjăni căte 2 [parale]. 10__16 sau luat pe 268 stupi țărănești căti 2 parlale]. 17012 96 adică șaptesprezeci mii doisprezeci lei douăzeci și șas[ă] parlal]i. 

9 
| 

=
 

Ce să scade, 

18 — 4 ştubei vişăni, 
162  — 5 cai ce sau cumparat, însă: 

65 20 un cal negru, 
67 30 un cal mohorăt. 

228 _30 alţi trii luaţi la un loc. 
362  —
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208 15 sau cheltuit cu îmbrăcămintea casălor dela Plopeni, însă: 
126 30 78 coţii] cit căte 65 parlale] cot[ul] pentru 4 ma- 

caturi; 7 perni și 10 perdeli. 
5 — 20 coţ[i] pănz[ă] leșască pentru perini. 
3 20 6 coţii] crăşănă dosuri la perini. 

—. 12 aţă] neagră. 
— 15 aţă] albă, 
— 20 şăretdiaș. 

7 20 3 coț[i] postav la scauni. 
1 20 20 coţii] căuță tij. 
4 18 ţănti galbini și de fier, tij. 
l  —  giumătate meşănă, tij. 
4 20 plata meşterului ce le-au făcut, 
3  — 2 coţli] mușama la o... 

22 20 ..:.. .la macaturi 
21 20 prifăcutul fereștilor, însă: 

9  — 8 giamuri la ietac. | 
1 20 5 giamuri la odaia ce mare în 17 

ochiuri. 
1 __— 1 giam străcat di Moscali. 

20 — 

208 15 
335 10 sau plătit 74 fălcii pol căti 4 lei 20 parțale] falcea cari stau 

cosăt făn boieresc la Plopeni. 
35 10 doă ciferturi a, breslașilor cari s'au plătit, însă : 

lt 25 pe luli, Avlgusit și Săptlemvrie]. 
17__25 pe Octlomvrie] Noemvlrie] şi Dechlem)v|rie]. . 
35 10 

183  — cheltuiala bisăricii, însă: 
45  — haculă trei preuți. 
25  — hacula doi dascali. 
91  —— 13 ocă clelară căti 7 lei oca, bez rătozoturile di 

la stupii boireşti. 
21  — 6 ocă un[t]dilemn, 

6 _— 1 ocă tămăi 
183  — 

12  —  hacurile ci să plătesc pe an, însă: 
20  —  hacul chelariului. 
24  — hacula doi argaţi.
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16  — hacul a doi plugari. 

12  — hacul a doi grădinari, 
, î.C — 

341 12 sau dat chirii pe 1.510 vedri bez 300 lei ci au dat cuconu 
cărăuşilor dila Băcicăceni, însă: 

1.314 vedri căti 18 parlale] vadra di la Cruci. 

192  vedri căti 10 parlale] vadra di la Bohotin. 
510 

723 12 sau plătit 262 fălci 74 prăjini căti 2 lei 30 parlale] falcea bez 
62 fălci 96 prăjini ci au fost rămăşiţă. 

142 20 o bucată pănză olandă ce sau cumparat prin măna secreta- 
riului Mihalachi. 

? 8 76 ocă sari la curechiu și murături. 

6 16 16 ocă oțăt la murături. 

1.000  — au dat bani gata A[ugulst 18 care sănt trecuţ[i] în sama Sul- 
glerului] G[hleorghli. 

3.434 23 adică trei mii patru sute treizăci și patru lei doăzăci şi trei 
parlale] fac scăzuţii] și rămăni rămășițlă] cu 13.578 lei 3 
parlale] adică triisprezăci mii cinci suti şaptezăci şi opt lei 
3 par[alli. 

Sama de bani ci să încarcă Sulgerul Iordachi Sânescu din ve- 

nit[ul] moşii] Plopeni pe anu[l] ce s'au început 1808 
April] 23 şi să plineşti la 1809 April] 23. 

| Ci să încarcă. 

„dei Parlale] | 
13.578 3 rămășița din sama anului ci sau închiet la [1898 April] 2. 
5.125  — pentru 1.500 vedri vin căti 3 lei 30 parlale] vadra. 
100 — velniţa pe anu acesta di la Nomvlrie] 17 [1]808 şi pănă la 

Noemvrlie) 17 1809. 
305 4 65 mierţă 8 dimerlii păpuşoi ci s'au văndut căti 6 lei mierța 

făcuţi] din vara anului [1]806. 
519 24 păne ce sau dat lui Leizăr Jidlo]v în velniţă, însă: 

252 — 36 — popuşoi căti 7 lei mierța. 
184 84 26 4 săcară căti 7 lei. 

83 — 16 6 orz căti 5 lei. 
519 24 79 — 

1.622 22 109 fălci și 40 prăjăni iarbă văndută, însă :
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1.132 20 175 40 căti 15 lei la cirezi. 

410 10 "27 28 căti 15 lei la oamenii de loc. 
79 32 6 52 satului de au făcut fân la menzăl, 

11632 23 109 40 
imașul ce s'au văndut la cirezi. 

pe 2.552 stănjăni dejma di la ţarani căti 2 parlale). 
pe 645 oi mănzări căti 2 parlale]. 

pe 249 stupi căti 2 parale]. 

bani ci au rămas asupra lui Manoli i losăb Jidlovi] şi alţii 
din 1.388 lei di la Comis[ul] G[hJeuca bez 592 lei ci sau 
împlinit di cătră Spatlarul] Grigori Paşcanu[l]. 

ari să deile] pentru 150 vedri vin căti 110 lei suta di vedri 

ci au rămas Sulglerului] în orăndă din 1.500 vedri, bez 

750 vedri ci mi lle] plăteşti tot printr'aclelastă samă cu 

2.862 lei 20 par[ale] căti 3 lei 30 par[ale] vadra. 

doăzăci şi patru mii doă sute optzeci și unu lei doăzeci și 
cinci par[ale]. 

Ci să scadi. 

au dat bani cu săneturili meli cari sănt trecuț[i] în sama, 
Sulglerului] G[hJeorg[h]i, însă : 

875 —  sănet [din] [1]808 Fevrluarie] 13. 
2.550 —  sănet [din] [1]808 Martlie] 23. 
3.425 — 

mi-au dat mii cănd am fost la Plopeni, cari nu sunt tre- 
cuţi nici într'o samă, însă: 

815 — 100 galbini. 

58 25 17 fiorinţi căti 35 parlale] anul bez 131 fiorinţi 
ci i-au dat înapoi. 

933 25 | 
bani ci sau cheltuit prin osăbiti izvoade cănd am fost la 

Plopeni, însă : 
166 28 3 izvoadle] din [1]808 Aulgust] 18. 
63 33 alt izvod dia 11]808. 

562 __7 alt izvod din [1]898 cu doă iscălituri. 
792 28 

bani ci mi-au dat mii și sănt trecuţi în sama LogfoJfţă]- 
tului] Neculai Gane, Însă : 

140 — "14 galbeni. 

260 — bani argint.
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20 

alt izvod de chelt|uiala] cuhnii. 

au dat lui Anton Arnăutul di i-au cheltuit la drum viind 

la Eș, cari sănt trecuţ[i] în izvodul cel cu doă iscălituri. 

au dat copilii /marandii pe anul acesta. 
10 ocă unt. 
39 rață. 

bani|i] breslaşilor pe patru ciferturi, însă : 

17 25 G[hJen[ajr, Fevr[uar] și Martie]. 

17 25 luli, Aulgulst și Săptlemvrie). 

17 25 Oct[omvrie], Noemb[rie] și Dech[em]v[rie). 
17 25 Gi[hlen[alr, Fevr[uar] și Mart[ie]. 
70 20 

sau plătit iarăș pentru breslaș(i] bani[i] cheltu[elilor] oște- 
nești. 

10 părechi papuci ce s'au făcut la Herţa. 
4 dimer(lii] var di s'au văruit casăli. 

chiria a 750 vedri adusă dela Cruci căti 20 [parale] vadra 

bez 375 lei ci are să-i plătească Sulglerul] pentru 750 

vedri ce au mai luat păr la împlinirea din 1.500 vedri 
pe cari au plătit şi cumpărătura. 

să scadi din 5.725 lei bani[i] orănzăi din 1.500 vedri vin căti 

3 lei 30 parlale] vadra pe giumatate de an dela sfeti 

G[hjeorg(h]i [1]809 April] 23 şi păn la sfeti Dimitri. fi- 
indeă sănt încarcaţi în samă toț[i] bani[i] pe un an ne- 
fiind ştiut că i s'a dat moșiia în orăndă. 

să scadi pentru velniţă din 700 lei pe “ luni ci are să 
o stăpăniase[ă| di la Aprţil] 17 [1]809 bez 191 lei 25 pa- 
r[ale] ce au ramas să ieu eu pe 5luni di la Noemvlrie] 

17 [1]808 şi păn la April] 17 [1]809, fiindcă și acest con- 
dei esti încarcat în samă diplin. 

ravașili di drum a vinului ci sau adus din g[ilos. 

cheltuiala fici[ojrului ci au fost în g[ilos. 

lui Anton Arnăutul înprumut. 

cheltuiala bisăricii, Însă : 

40 —  hacul a trii preuți. 

25 —  hacul a doi dascali. 

78 — 13 ocă clelară, bez rătezăturili dela stupii boierești. 

19 20 9 ocă un[t]delemnu. 
6— locă, 

168 20
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12  —  hacurili ce să plătesc pe an, însă : 
20 —  hacul chelarului. 

“12 —  hacul la doi grădinari. 
24 —  hacul la doi argaţi. 

16 —- hacul la doi plugari. 
12 — 

20  —- 45 ocă făină nemțase[ă] căti 18 par[ale] oca. 
15 - — lui Samurcași pentru doftorii. 
8 9 329 oă. 

2 20 lui Ion Bucatariu ţăgan pentru doftorii. 
16 30 stau gătit ratoșul, însă : 

20 —  chetrariului. 

16 — 2.000 cărămiz[i] la sobi. 
18 — 9 mierţi var la tencuit. 

6 — 12 scănduri de uși. 

6 — 10 ocă fer de balamali. 
10 30 stecli la 5 fereşti. 

76 30 
6 15 85 ocă sari la curechi şi murături. 
7 6 18 ocă oţăt la murături. 

13 — sau dat oaminilor ce au aratat la pus vie. 
6 35 cheltuiala vasălor ce sau triimis în 3 rănduri. 

12 32 64 ocă carni cari sau înpărţit la oamini la hramul bisăricii. 
3.300 — au dat bani gata cari sănt treculţi) în sama Logo]ftălt|ului] 

Neculai Gane. 
599 15 liafa sa pe ani doi. 

15.195  — cincisprezăci mii una sută noăzeci și cinci lei fac daţi] și 
rămăni rămășiță cu 9.086 lei, adică noă mii optzăci şi 
şas[ă] lei. 

Cum au dal rămaşiţa, 9086. 

7.200 au dat însuș Mai 26 [1]808. 
1.886 __au dat cu Ianachi [1]810 G[hlen[a)r 31. 
9.086 fac daţi și au istovit, 

Socotiala fânului din vara [1]808. 

Ci să încarcă, 

Stănj[ăni) Stogţujuri] 

256 34 sau făcut pe moşii cu fălcile di cap.
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Cum sau dat. 

179 24 sau văndut căti 3 lei stănjlănul] cu 537 lei. 
17 2 au luat Isprav[nijelul] şi au dat 5 

parlale] butul 22 lei. 
196 26 559 acești bani sănt 

trecuți în sama Loglojflăjtțului] 
Neculai Gane, 

60 8 esti rămășiță. 
296 34 

Mierţă Dimfe)r(lii) 

    

11 5 

103 6 

115 1 

24 — 

44 —-: 

63 — 

51 6 

119 6 

16 2 

16 f 

Sama pânii din vara 1808. 

Ci să încarcă. 

orz de dejmă. 
tij din sămănătura boieriască, 

Cum sau dat. 

au triimis la [ş Noemvlrie]. 
tij la Apr(il), 

au triimis rănduri, 
12  — la Săptlemvrie] 9. 
24 — la Oct[omvrie] 2. 

15 6 la Glhlenfajr 24. - 

5 6 
grău de dejmă ieșit. 
Sacară sau văndut cu 91 lei 20 par[ale] căti 5 lei 20 parlale] 
mierța. 

Cum sau dal grău[l]. 
Mierţă Dimieyr[lii) 

— au triimis la Eş, 

au dat la mănăstiri, 
scăderi la spalat. 
l-au măncat şoaricii, 
și Sau istovit, 
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Sama Căpliltanului Dumitru Ariton pentru bani[i] ce au avut 
să dei la Sfeti Dimitri pentru moșia Plopeni. 

1809 Dech[em]v[rie]. 

Ci să încarcă. 

Lei Parale 

500 cifertiul) lui Sfeti Dimitri pentru moșii. 
200 au luat bani la Cruci di la cucon. 

700 

Ci să scad. 

362 — au dat pe 12 pogoani vii ci au cumparat la Plopeni. 

40 — au cheltuit cu Vornic|ul] de Poartă ce au hotărăt Plopeniji]. 
180 — au dat pe doâ părechi petri di moar[ă). 

10 — lui Mihai Facăoariu din poroncă, 

10 — preutului besăricii asămine. | 

40 — au cheltuit în doă rănduri ce au venit la Eș, 
169 10 chelt[uiala] ce au făcut la griji. 
811 10 fac și rămăni să mai [ileile] 111 lei 10 parlale] carii s'au şi dat. 

Sama Sulglerului] Iordachi Sânescu di banili] ciferti[ului] lui Sfeti 
Dimitri a moşi[i] Plopeni 1809 Dechlem)v[rie]. 

Lei 

4.000 cifertlul) al 2-a lui Sfeti Dimitri. 
320 pentru 604 fălci din 300 ce au avut să dei şi nu li-au dat. 

4.320, 

Ci să scadi. 

700 pentru velniță fiind că nau umblat tot anu[l]. 
750 pentru 300 fălci ce au plătit căti 2 lei 20 pariale]. 
500 au: dat copilii la mănăstiri [1)810 G(hlenlar]. 

1.274 au dat bani cu lanacachi [1]810 Gihjen(ar] 31. 

3.224 fac daţii] şi rămăn rămăşiţă cu 1.096 lei; aceşti bani s'au încarcat 

în sama ci s'au încheet la [1]810 Oct[omvrie] 26. 

Sama lui Herşcu Orândatoriul moşii[i] Turiatca di banili] ce au 
avut să dei la Sfeti G(hleorg[h]i 1810 Iunie 22. 

Lei 

2.000 cifert[ul] lui Sfeti G[h]eorglh]i a moşi[ei] Turetcii. 
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Ci s[ă] scad. 

750 pentru 300 fălci coasă ci au plătit căti 2 pol lei. 
30 un caş ce au triimis. 
15 250 butelei ce au cumparat. 

385 12 scauni şi o canape a doftoru[luli Efstathi. 
229 6 scauni și o canapea Cămlinajr[ului] loan. 
125 o gardiroabă a cuconiţăi. 
64 o părechi petri di moară ci s'au luat la moara din 'Turiatea, 

346 au dat la samă. 
2.000 fac şi au istovit. 

Sama lui Herșc[u] Jăd[o]v orândatoriul moşii[i] Turiatca di bani[i] 
ce au avut să dei acum la Sieti Dimitri. 

1810 Noemv(rie)] 30. Lei 

2.000 cifert[ul] lui Sfeti Dimitri. 
23 dobănda acestor bani. 

2.023 

Ci să scadi. 

540 pentru 60 mierţă orz ci s'au cumpărat. 
108 au mai dat pentru sca[ulhi. 

72 au dat mai mult pisti toemală. 
9 vama nemţaselă]. 

21 vama moldoviniasc[ă]. 
6 hărtii și aţă, 

108 
1.315__au dat bani la sam[ă]. 

51023 “ae și au istovit. 

Orz ce ari să dei Herşcu. - 

60 mierţă ari să dei. 
2L au triimes [1]811 M[arti 14 cu vatlavul] Vasăli Bobă. 

Sama de bani ci s'au închiet Sulglejr[ul] Iordachi Sânescu acum 
la Sfeti Dimitri anul 1810 Octlom)virie] 26. 

Lei  Par[ale) 

4000 —  cifert[ul] lui Sfeti Dimitrie a anului 1810a moșşii[i] Plopeni. 
1.096 —  rămășița ce au ramas prin sama ce s'au închiet la 1809 De- 

chfem)v[rie]. 
250 _— pentru 50 fălci ce au ramas nicosit[e] în vara anului 1810, 
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Ci să scade. 

pentru velniț[ă] că n'au umblat tot anu[l]. 
pentru 300 fălci ce au plătit căte doi lei 20 pai[ale] cari fălci 
li-au dat aşă însă: 

Fălci_ 
150 lui Petre Ioan, 
100 au ramas la Boh(oltin. 
50_ rămășiță pe cari să încarcă cu 250 lei. 

"300" 
au dat copilii la mănăstiri pe anul 1809 spre înplinire a o 
1.000 lei pănă la Oct[om]y[rie] 15 1809, carili fiind în pricină 
pănă acum nu sau scăzut la samă, bez cinci sute lei cei 
sau dat pe anu[]] 1810 şi mai rămăni să mai dei Sul[gerul] 
500 lei tot pe anu[l] 1810 Oet[om]vlrie] 15 și să împlinese 
doi ani şi să face 2.000 lei daţi. Pe aceşti 500 lei să trii- 
mat[ă] Sulgle]r[ul] sănet lui Silivăstru şi aşă să va scade în 
samă la sfeti G[hJeorg[hjii. 

au dat pe o sanie lipovenească. 
pe plumbu ci sau cumparat la 928 căonghiuri (?)şi s'au trimis la Eş. 
cheltueala ci au făcut cu inginer[ul| și Cluc[eJr|ul) Ioniţă Gane 
la Hudeștii-mici. 

un ogar ci-au cumparat, bez 15 lei ce au dat Necolii Arnăut 
pentru alt ogar. 

pe 1? coț[i] crășănă pentru toc[ul] ci s'au făcut la policandru[1] 
nou la Plopeni. | 

pe că ce au cumparat şi au trimis aice la Eşcu două ravașă, 
au dat lui Chiriiac țăgan cănd sau trimes după ţiganii fugiţi. 
au dat lui Papură inginer după poliţlă]. 
au dat la îngroparea Paraschivei țăgănce[i] lui Vasile Chevaccico. 
cheltuiala vasălor ci sau făcut și s'au triimis aice la Eş. 

au dat la sam[ă). 
fac și slă] istovești adică cinci mii trii suti patruzeci şi şas[ă] lei. 

Sama orzului ci au avut să dei pe doi ani păr la [1)811 April) 23, 

__Mierţă _Dimeriii 

100 — pe anu(l) [1]809. 
SL Ze anull) 1810 păr la 1811 April] 23. 
200 — 

Analele A. R.-Tom, XXXL.--Memoriile Secț. Istoriee, 9
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Cum sau dal. 

2 3 ci au dat mai mult prin sama trecutlă]. 
14 9 au triimis [1]810 luni 24. 

32 1 au triimis Săpt|emvrie] 20. 
29 4 au triimis Săptlemvrie|] 26. 

36 — au plătit cu bani. 

18 — au trimis Octlomvrie]. 

14 au plătit cu bani lanacachi acum Dech[emvirie] 2. 

167 5 
32 d  rămăni rămășiță, 
  

Mierţe Dimerlii 

11 2 aitiinis Dech[em]vlrie) 24, [1]810. 
"39 au trimis Glhlenfalr 25 [1]810. 

10: — au triimis Mart 26 [IBIl. 

5 9 au trimis luni 10 [IBI1. 
"SL 

1 5 au triimis luni 16, |LBLUL. 

32 9 au istovit, 

Sama pasărilor ce au avut să dei Suiglerul] Iordachi pe doi ani 

păr la 1811 April) 23. 

Găini Claponi 

100 40 pe anu(l] [1]810. 

100 40 pe anu[!] [1]810 păr la 1811 Apriil] 23. 

200 80 

Cum li-au triimis. 

60 20 au dat [1]809 Noemvlrie]. 

28 20 ij au dat [1]810 April] 9. 
88 40 

112 40  rămăni rămășiță 

200 80 
112 40 rămășiță. 
53 20 au trimis Dechlem]virie] 24 [1]810. 

60__20___au triimis Dechlemj)v(rie] 22 [1]81].. 
113 — |
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Sama Dumlisal]i Sulg[eJr|ului] Iordachi Sânescu de banii ce au 
avut să dei la Siet. G[heorglhlie cifertul moşiii Plopeni [1]811 Iulie. 

Ce să încarcă. 
Lei Parale 

4.000 —  căfertlul] lui Sfeti G[hJeărg[hiie. 
130 dobănda acestor bani, 

4.130 

1.000 _ — 

150 — 

98 16 

1.849 
2.281 24 

4130 

Ca să scadi. 

au dat cuconițăi la Mănăstiri însă: 
500 pe anu[!] [1]810 păr la împlinire de 1.000 lei. 
500 pe anull] [1]811 din 1.000. ce-ari să [ilei. 1.009 DA - 

pentru 300 fălci ce au plătit și li-au triimes la Eş. 
au făcut trii gratii de fher şi au trimis și opt giamuri de steclă 

16 
au dat bani la samă cu fiiul Dlumlisali Ianacachi. 
fac şi au istovit. 

Samă asămine s'au triiimis D[umisale| Sulgferului] cu iscălitura me fiind 
cuconu la Bohotin. 

2.146 

130 

240 

240 

100 

20 

253 

983 

1.162 

_Sama ce am încheet cu cuconu 1810 Octlomvrie]. 

18 

20 

20 

38 

18 

Ce mă încarcă. 

bani ce am luat pe 3.357 vedri vin ce am vănduţ după samă. 

Ce mă scade. 

bezmănu viilor pe anu[l] 1810. 
12 antaluri 
cercuitul vasălor. 

cheltuiala me și a ficiorilor. 
au dat oamenilor din Domnești ce au adus 2 vase vin bez40 

lei daț[i] de Loglojflăţt. 
sau cheltuit la via cuconiţăi cu cules[ul) şi îngropatul bez 258 

lei ce au dat Vasăli Popa la. disgropat, hărăjit, sapat. 

au dat bani la sam[ă]. 
2,146
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Sama ce am încheeat cu cuconu 1812 Fevr|uarie]. 

Ce mă încarcă, 

Lei  Par(ale] 

1.483 3  rămășiţa ce am ramas prin sama ce am încheet în GlhJenla]r 20. 
663 31 am luat pe 1.038 vedri vin ce am văndut din vinlu!] anului 

1810 după sam[ă]. 

Ce mă scade. 

50  — cheltuiala me şi a ficiorilor. 
50  — 400 cercuri. 
60 — plata butnarilor. 
I4+  -- sau cumparat 7 putini ci s'au trimes cu poamlă]. 
12  — 30 funduri. 

130 —  bezmanul!) vii[i] pe anull] 1812. 
21 --  ravaşile di drum. 

382  — Sau cumparat 37 vas[el. 
120  —-  chelt[uiala] viilor dela Spărlei[i). 
79 28 sau chelt[uit! cu facire[a] a 75 vedri rachiu din cari 15 vedri 

sau trimes la Eș. 
801 18 am dat cuconului cănd am fost la Cruci, 
405  — am plătit pentru sat[ul) Dumeştii, giumatate din bani[i] fă- 

nului ce li s[ă) cere. ” 
2.125 6 

21 __30 am dat la sam(ă]. 
214636 

Sama Sulg(erului) Iordachi Sănescu de bani(i) ce-au avut 
să dei la sfeti Dimitri 1811 şi au încheiet-o acum 1812 Mart(ie) 24. 

Ce să încarcă, 

Lei  Parale 

4.000 — au avut să dei citert[ul) moşii[i] Sfăntului Dimitrie]. 

Cum i-au dat. 

600 — au dat cu Enacachi Octlomvrie] în 3. 
1.200 — au dat însuș Octlomvrie] 30.
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au dat copilii la mănăstiri pe anu[l] 1812 păr la sfeti Dimitri 
Oct[omvrie] 26. 

am trimis la Eș Dechlem]v(rie] 22 cari s'au încarcat în condică 
un condei cu 54 lei fiind primiţi de Logloji[ă]t[ul] şi sănet[ul] 
lui dat. 

sau cumparat un feresău de tăet butuci. 
alt asămine feresău. 
au cheltuit cu meremet[ul] carului. 
320 că. 

pentru 737 peri. 
200 ouă. 

sau cheltuit cu sania cea] lipovenească. . 
10 curcani. 
35 rață. 
100 ouă. 

300 tij. 
trii mierță grău au trimes copilii pe anu(1] [1]810. 
tij pe anu[l] 1811. 
trii mierţă păpușoi pe anu[l] [1]810 și [1]811. 
tij trii mierță pe anul] [1]811. 
11 mierță popuşoi. 

6 au trimes la Eș. 

5 au trimes la Plopeni. 
TI 

6 ocă plumbu la vasăli ci s'au făcut pe anul] acesta. 
patru roati de carătă. 

i slă] scadi pentru velniţă pe anu[l] acesta. 
au dat bani la sam[ă]. Sănt în condică 554 cu 500 primiţi la 
Dech[em ]v[rie] 22. 

fac și au istovit. 

Sama lui Alecsandru Nicolau pentru păne ce au avut să dei 
pe anu[l] 1811 ce au ţin[uJt moşia Bohotinu. 

Mierţa  Mierţă 

100 40 ave[a] să dei pe un an. 

Cum au dat. 

3 9 6 — au trimes 1811 N[oemvrie] 11.
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3 9-14 [1]811 “Dech[em)ylrie] 35. 
— — 3 [1]812  Fevrţuarie) 14. 

6 4 —a4 Fevr[uarie] 14. 
2— 29 Mart[ie] 14. 

1 2 11 G[hjen[a]r 5. 
4 18 N[oemvrie) 28. Aa 

3 7 3 9 Dech[em]v|rie] 7.) într o ţidulță]. 
1 — $ Mai 25. | 
5 —2 Apr[il] 30. 
2 — N[oemvrie] 12. 

— 1 04 N[oemvrie] 16. 
1 7 12 — — 

1 Săptlemvrie] 19. 
2 Fevr[uarie] 22. 
2 Mari|ie] 17. 

j 2 Mai 16. 
7 Glh[en[a]r 14. 

74 29 Apr[il] 8. 
32 9 2% 6 
46 — 10 — au plătit-o cu bani cari stau fost cumparat, 
78 9 32 6. 
21 1 74 rămăşiţă. 

Plopuşoi] G[râu] 
Mierlţă)  Mierfţă] 
— "1 3 7 au trimes Apr[il] 20. 

2 5 au trimes Mai 2. 
— — cumparate] din tărgu. 

3 7 au trimes. 
2 5 au plătit. 
1 1 au trimes Mai 18. 

  

7i 
Sara lui Alecsandru Nicolau de păsărili ce au avut să dei a anno pe un an ce au ţin[ult moşia Bohotin 1811, 

Găini_ Claponi _Răţi_ Curci  Oluă d 

100 50 40 40 4000 ave să dei pe un an. 

Cum du dat, 

20 6 — — 96  Oetlomvrie] 4. 
12 6 — —  Nloemvrie] 28.
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36 — 20 10 20  Nloemvrie] 15. : 
35 10 — 6 —  Dechlem]vl[rie] 22. 
12 —_— — 250  Mart[ie] 31. 
13 — — — — Mart[ie] 15. 
— — — — 80  Fevr[uarie] 26. 
— — — — 118  Săptlemvrie] 12. 

8 — — — 55  Octlomvrie] 24. 
136 16 2 16 619 pe aceste s'au rupt ţidulile. 
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