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CATAGRAFIE OFICIALĂ 

DE 

TOŢI BOERII ŢĂRII ROMÂNEŞTI 
LA 1829 

PUBLICATĂ DE 

IOAN C. FILITTI 

La Arhivele Statului din Bucureşti se păstrează dosarul <admi- 
nistrative vechi» No. 34/220, de foi 212, intitulat: «Delă pentru 
catagrafia boerilor caftanlăi, după cererea prezedentului comitetului 
din Bucureşti. Leat 1829 Septemurie 11». 

Această catagrafie a fost întocmită pentru trebuinţele recensimântului 
ce interesă administraţia provizorie rusească și pentru aplicarea — ce 
ma avut loc — a dispoziţiilor din Regulamentul organic privitoare la 
o deosebire între boerie personală şi nobleță ereditară. 

Ordinul pentru întocmirea catagrafiei pornește de la generalul 
Jeltuhin la 10 Sept. 1829 şi se transmite ispravnicilor de judeţe a doua zi. 
Se reînoește la 22 Sept. şi la 22 Noemv., iar la 5 lee. setrimit 
volnici în judeţe pentru săvârşirea lucrării «în 24 ceasuri». 

Tablourile, întocmite pe judeţe, sunt înpărţite în rubrice: numele 
şi porecla; locul nașterii; vârsta; cinul; al cui fiu; locul hălăduisii; 
starea ce are. Pentru boerii mari, cari şedeau toți în București, lipseau 
rubricele <al cui fiu» şi «starea ce are». | 

Lucrarea fiind făcută în grabă, a prezentat fireşte lacune. Mai ales 
au lipsit din ea feciorii de boeri, încă fără titluri. Lipsurile sau împlinit 
în cursul anului 1830-—1, fără însă ca această catagrafie suplimentară 1) 
să intre în amănuntele interesante pe care le cuprinde cea dintâi cu 
privire la originea şi averea boerilor. 

Public catagrafia de la 1829, cu adăogirile de la 1830—1, ca,o 
urmare la lista, boeriilor acordate de Grigore Vodă Ghica 2). 

  

3) Analele parlamentare ale României, II, partea I, p. 126—169. 
2) Publicată de mine în Revista arhivelor. 1927, No. 4 p. 19—46. Arhondologia publicată 

de V. A. Urechia în Istoria Românilor, XII. 454—1, cu data greşită 1822, cuprinde numai 
pe boerii ce se aflau în Bucureşti la începutul anului 1823,
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București !) 

Grigore Brâncoveanu, n. Bucuieşti, 58 ani, vel ban, şade în Bucureşti. Costandin Creţulescu, 2) n. Bucureşti, 70 ani vel ban, şade în București. Costandin, Crețulescu, 2) n. București, 68 ani, vel ban, șade în București, Podu Mogoşoaei <în casele mele», văpseaoa, de verde, No. 1401. Barbu Văcărescu, n. Buc, 76 ani, ban, șade în Buc. pe Podu Mo- goșoaei <în casele mele», văpseaoa de galben, No. 361. Costandin Bălăcianu, n. Buc., 65 ani, ban, șade în Buc. pe Podu Șerban Vodă, văpseaoa de albastru No. 1763. Costandin Ghica, n. Buc. 26 ani [sic], ban, şade în Buc. pe Podu Mo- goșoaei, în episcopia Râmnicului, văpseaoa de galben No. 680. Grigore Băleanu, 3) n. Buc, 57 ani, vel vornic de țara de sus, șade în București. 
Mihail Manu, n. Țarigrad, aici de 43 ani, vârsta 68 ani, vel vornic de ţara de jos, şade în București, 
Teodorache Văcărescu, n. Buc, 44 ani, vel vornie de țara de jos, șade în București. 
Grigorie Filipescu, n. Buc. 50 ari, vornie de țara de sus, şade în Buc. pe Podu Mogoșoaei «în casele mele», văpseaoa de galben No. 414. 
Mihail Ghica, n. Buc, 39 ani, vornie de ţara de sus, şade în Buc. pe Podu lui Mihai Vodă, în casele părintești, văpseaoa de verde, No. 1401. | 
Gheorghe Pilipescu, n. Buc,, 47 ani, vornic de ţara de jos, şade în Buc. pe Podu Mogoșoaei, <în casele mele», văpseaoa de galben No. 410, Alezandru Filipescu, n. Buc. 53 ani, logofăt de țara de sus, şade în Buc. pe Podu Mogoşoaei «în casele mele», văpseaoa, de galben No. 395. 
Mihalache Racoviţă, n. Buc. 46 ani, logofăt de ţara de sus, şade în Buc. în mahalaoa Gorgani în case cu chirie, văpseaoa de verde No. 612, 

" Nestor, 4) n. Craiova, 63 ani, logofăt de ţara de jos, șade în Buc. în mahalaoa Arhimandritului, văpseaoa de verde No. 1882, Costandin Golescu, n. Buc, 53 ani, logofăt de ţara de jos, şade în Buc. pe Podu Mogoşoaei «în casele mele». . 

  

1) Filele 184, 185, 197—9, 194-200, , 2) Cred că este vorba de o singură parsoană, trecută din greşeală de două ori pe două tablouri. 
3) La 1831 îndeplinea funcţia de vel ban (Anale parlam. II. 301). 1) Predescu. — Vezi notiţa mea despre juristul Nestor, în Beoista arhivelor, 1927, No. 4 pag. 244. ,
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Dimilrie: Ralet, n. Buc. 42 ani, logotăt de ţara de jos, şade în Buc, 
în mahalaoa bisericii Enii <în casele mele», văpseaoa de galben 
No. 723. 

Manolache Arghiropol, n. "Țarigrad, 31 ani, logofăt de ţara, de sus, 
şade în Buc. în casele vornicului Nicolae Ghica, văpseaoa de 
verde No. 564. 

Aleco Ghica, n. Buc., 40 ani, logofăt de ţara de sus, şade în Brcureşti. 
Ștefan Belu, n. Buc., 60 ani [sic], logofăt. de ţara de sus, şade în Bucureşti. 
Iordache Golescu, n. Buc., 53 ani, vornic al treilea, şade în Bucureşti, 

pe Podu Mogoşoaei «în casele mele», văpseaoa de galben No. 367. 
Scarlat Grădișteanu, n. Buc, 60 ani, vornic al treilea, şade în Buc. pe 

Podu Mogoșoaei <în casele mele», văpseaoa de galben No. 599. 
Costandin Dudeseu, n. Buc., 60 ani, vornic al treilea, şade în Bucureşti. 
Iordache Florescu, n. Buc, 40 ani, vel vornic al treilea, 1) şade în Buc. 
Joan Știrbei, n. Buc. 68 ani, vel vornic al treilea, şade în Bucureşti. 
Alezandru Ghica, 2) vel spătar, n. Buc, 40 ani, vornie al patrulea, 

șade în București. 
Alezandru Ghica, 2) n. Buc, 35 ani, vornie al patrulea, șade în Buc,, 

văpseaoa de verde, No. 579. 
Dumitrache Bibescu, n. Craiova, vornie al patrulea, lipseşte la Drăgășani. 
Costandin Câmpineanu, n. Buc, 47 ani, vornic al patrulea, șade în 

Buc, în mahalaoa Colţii, în casele părintești, văpsenoa de roșu 
Grigorie Romamet, vornic al patrulea, lipseşte la moșie, şade în Buc, 

văpseaoa de galben, No. 596. 
Dumitrache Racoviţă, n. Buc., 47 ani, vornie al patrulea, şade în Buc. 

în mahalaoa Gorgani, în case cu chirie, văpseaoa de verde No. 612. 
Grigorie Rali (Ralea), n. "Țarigrad, aici de 38 ani, vârsta 56 ani, 

vel vornic al patrulea, şade în București. 
“Iancu Văcărescu, n. Buc, 50 ani, vel vornic de politie 3), șade în 

Bucureşti. 

Iancu Cocorăscu, n. Buc, 50 ani, vornic de politie, şade în Buc, 
MWicolae Ghica, n. Buc, 38 ani, vornie de politie, șade în Buc. în 

casa părintească în Gorgani, văpseaoa de verde No. 564. 
Alexandru Creţulescu, n. Buc., 52 ani, vornic de politie, şade în Buc. în 

mahalaoa Cozma <în casele mele», văpseaoa de galben No. 334. 
Atanasie Hristopolu, n. Castoria în Macedonia, 57 ani, logofăt de 

străini, şade în Buc. în mahalaoa Sfinţilor Apostoli, văpseaoa 
de verde No. 1889. 

  

1) La 1831, agă (Anale parl. II. 302), , , 
2). Ored că e vorba de o singură persoană, trecută din greşeală de două ori, pe 2 tablouri, 
3) La 1831, logofăt de pricini străine. (An. parl. II 301), -
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Scarlat Mihăilescu, n. Buc. 65 ani, logofăt de străini, şade pe Podu Caliţii, văpseaoa de verde No. 1924, Mihalache Cornescu, n. Buc, 45 ani, logofăt de străini, şade în Buc, în mahalaoa bisericii Dintr'o zi, în casele părintești. Dumatrache Hrisoscoleu, n. Buc, 42 ani, logotăt za obiceiuri, şade în Buc, în mahalaoa Bradului, în casele Clinceanului cu chirie, văpseaoa, de galben No. 721, 
Joan' Fălcoianu, n. Buc, logofăt za obiceiuri, şade în Buc, pe Podu Caliţii, mahalaoa Antim, văpseaoa, de verde No. 1935, lipseşte afară. Pană Costescu, n, Buc. 60 ani, logofăt za obiceiuri, şade în Buc, Manuil Băleanu, n. Buc,, 35 ani, vel logofăt de obiceiuri, şade în Buc. Alezandru Nenciulescu, n. Buc., 60 ani, vel vistier, şade în Buc. în mahalaoa cu Brad, în case cu chirie, văpseaoa de galben, No. 722. Micolae Suţu, n. Țarigrad, 42 ani, Spătar, şade în Buc. în mahalaoa Creţulescului, cu chirie, Văpseaoa, de verde, No. 458. Fihp Leny, n. Buc,, 52 ani, postelnic, şade în Buc. pe Podu Mogoșoaei <în casele mele», văpseaoa, de galben, No. 376. Costache Cornescu, n. Buc, 40 ani 1), hatman, şade în Buc,, în maha- laoa, bisericii Dintro zi «în casele mele». Ștefan Bălăcianu, n. Buc., 45 ani, vel: hatman 2), şade în Buc, IMihdaţi, Filipescu, n. Buc., 50 ani, vel hatman, şade în Buc, Costache Ghica, n. Buc., 40 ani, vel hatman, șade în Buc. Nicolae Pilipescu, n, Buc, 45 ani, vel hatman, şade în Buc. Dimitrie Ghica 2), n, Buc, 45 ani, vel hatman, șade în Buc. Dimitrache Ghica 3), n. Buc, 42 ani, vel hatman, şade în Buc, mahalaoa, Gorgani, cu chirie, văpseaoa de verde, Alexandru Vilară, n. Buc, 43 ani, vel hatman, şade în. Buc. Costandin Bălăcianu, n. Buc. 36 ani, vel agă, şade în Buc, Costandin Cantacuzino, n. Buc, 38 ani, asă, şade în Buc, pe Podu Mogoșoaei «în casele mele», văpseava de verde No. 415. Grigore Filipescu, n, Buc, 47 ani, agă, şade în Buc. pe Podu Mogo- șoaei <în casele mele», văpseaoa de galben, No. 597. Costandin Balet, n. Buc, 40 ani, agă, şade în Buc, în mahalaoa bisericii Enii «în casele mele», văpseaoa de galben. No. 2416, Costandin Belu, n. Buc,'42 ani, agă, șade în Buc. îm mahalaoa Colţii, „<în casele mele», văpseaoa, de roșu No. 620. Matei Cantacuzino, agă, şade în Buc. văpseaoa de verde Neo, 413, lipseşte la Brașov. 

  

1) Mai figurează odată în catagrafie, cu vârsta însă de 36 de anil 2) La 1831, vel logofăt de țara de jos (Anale pari. II, 301). 3) Cred că e vorba de o singură persoană, trecută din eroare de 2 ori, pe 2 tablouri,
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Mamolache Florescu, agă, şade în Buc. văpseaoa de galben No.594, lipseşte 
afară la moşie. | 

Costache Zefhari, n. "Țarigrad, 40 ani, cămăraş, şade în Buc. mahalaoa 
bisoricii Enii <în casele mele», văpseaoa de galben No. 2369. 

Iancu Ghica, n. Buc., 50 ani, cămăraş, şade în Buc. 1) 

* 
* E 

Alezandru Roset, n. "Țaxigrad, 70 de ani, spătar de Moldova, șade în 
Buc,, în mahalaoa Bradului «în casele mele», văpseaoa de galben 
No. 717. 

Șerban Grădişteanu, n. Craiova, 44 ani, clucer mare, al răposatului 
vornicului Grădişteanu, şade în Buc. în casele paharnicului 
Grigore Izvoranu, cu chirie, văpseaoa de galben No. 612, n'are nimic. 

Chiriac Hristopolu, n. Castoria de la Macedonia, 54 ani, clucer mare, 
al lui Ioan Hristopolu, șade în Buc. mahalaoa Sfinţilor Apostoli 
«în casele mele», văpseaoa de verde No. 1889, are venit taleri 
7.000, sau după vreme. 

Pană, Băbeanu, n. Buc, 40 ani, clucer mare. 
Nicolae Trăsnea, n. Buc. 52 ani, clucer mare, al clucerului Ioan 'Trăsnea, 

şade în Buc, mahalaoa Mihai Vodă, văpseaoa de verde No. 1403, 
are venit taleri 15.000, sau după vreme. 

Dimitrie Slătineanu, clucer mare, şade în Buc. mabalaoa bisericii Amzii, 
văpseaoa de galben No. 603, lipsește dus la Urziceni. 

Grigore Grădișteanu, clucer mare, șade în Buc. pe Podu Mogoşoaei, 
văpseaoa de galben No. 616, nu s'au supus să iscălească. 

Alecu Costandimiadi, n. Constantinopoliti, 48 ani, clucer, al sărdarului 
Costi, șade în Buc. nare nimic, ci încă dator. 

Gheorghe Cârcotă 2), n. în Moldova, 57 ani, clucer mare, al căpitanului 
Ene, șade în Buc. văpseaoa de galben No. 267, are de la 2.000 
până la 3000 taleri venit. 

Barbu Știrbei 3), n. Craiova, 31 ani, clucer mare 4), al răposatului 
Barbu Știrbei, șade în Buc., văpseaoa de galben No. 6U7, stăpân 
de moşii şi lucruri nemișcătoare. 

Joan Ralet, n. Buc., 66 ani, clucer mare, al răposatului banului Isaac, 
şade în Buc., mahalaoa bisericii Albe, văpseaoa de galben 

No. 671, are o moşie și o vie. 

1) Aci se sfârşeşte lista boerilor mari. 
2) In catagrafia de la 1831: , Iordache zet (ginere) Caramanlâu (An. parl. II 303), 
3 Viitorul” Domn: 
1) La 1831, vornic de politie (An. parl. II. 302),
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Petre Arion, n. Buc. 43 ani; Ccăminar, al medelnicerului Apostol Arion, şade în Buc. pe Podu Caliţii, văpseaoa de albastru No. 2424, are irat 1) după vreme şi până la taleri 2000, Ștefan Ogrădeanu, n. în Țara Rumânească, 55 ani, căminar, al ră- posatului Teodor, şade în Buc, în mahalaoa Lucaci, văpseaoa de negru No. 426, are case în Buc. şi vii şi moșii la sud Saac, Pavel [Petrescu], n. Focșani, 47 ani, căminar, al răposatului preotului Dimitrie, şade în Buc, în mahalaua Amzii, văpseaoa, de galben No. 550, are case, o moșie, o vie şi o prăvălie. Alezandru Belu, n. Buc, 30 ani, căminar, a! logotătului Belu, şade în Buc. văpseaoa de verde No. 369; «starea mea în mâna tată meu». 
Manolache Serghiad, n. Buc, 54 ani, Căminar, al cămărașului Ser- ghie, şade în Buc. Văpseaoa de verde No. 368, are dela taleri 2000 până la 3000. 
Mihalache Plast, n. Țarigrad, 39 ani, căminar, al clucerului mare Andronache, şade în Buc. văpseaoa de verde No, 367, are o casă în Buc. 
Mihalache, Darvari, n. Buc, 32 ani, căminar, al doctorului Constantin Darvari, şade în Buc, are o moşie sud Vâlcea și 150 sălașe | ţigani, de zestre, alt nimic, Polzache Dimitriu Polizu, n. la Arghirocastron, 59 ani, căminar, al paharnicului Dumitru, şade în Buc, are 3 moşii, 3 vii, 9 pră- vălii i o casă |, un han, o casă pe uliţa Târgoviştii | care sunt sub eforia creditorilor, încă | 10 sălaşe şi 20 suflete țigani, iar casele | şi 2 moșii sunt lăsate în diată | de tatăl său copiilor. 
Constandin, Vilară, n. Buc, 48 ani, căminar, al medelnicerului Ștefan , Vilară, şade în Buc, are o vie i 2 case şi datorie, Vasilache Voinescu, n. Buc, 45 ani, căminar, al lui Voinea neguţă- torul, şade în Buc., are 2 perechi case. Gheorghe Bibescu, 2) n. Craiova, 29 ani, căminar, al vornicului Bi- bescu, şade în Buc. are moşii și alte nemişcătoare. Toma Baltac, n. Buc. 60 ati, căminar, al lui Dimitrache, șade în Buc., văpseaoa de galben No. 276, are dela taleri 3000 până la 4000. 

- Jordache Dedulescu, n. Buc., 40 ani, căminar, al paharnicului Dedu- lescu, șade în Buc. în mahalaua Poştii, văpseava de galben, No. 686, are ca la taleri 10000. 
) Venit 
2) Viitorul Domn: 

   



Iordache Arion, n. Buc, 54 ani, căminar, al stolnicului Nicolae Arion, 
şade în Buc. în mahalaoa Creţulescului, văpseaoa de verde 
No. 412, are ca la taleri 3000. 

Gheorghe Știrbei, n. Buc, 42 ani, căminar, al vornicului Ioan Ştirbei, 
şade în Buc., pe Podu Mogoşoaei, în mahalaoa Sf. Vasile, cu 
chirie, văpseaoa de galben No. 277, mare nimic. 

Scarlat Stoenescu, n. Buc, 52 ani, căminar, al polcovnicului Stan, 
şade în Buc, mahalaoa bisericii Enii, văpseaoa de galben 
No. 2386, are moşii, vii şi case i ţigani. 

Costache Mardagiu, n. Buc, 53 ani, căminar, al lui Ianache Mar- 
dagiu, şade în Buc. în mahalaoa Precupeţilor, văpseaoa de 
galben No. 900, nare nimic. 

Iordache Geariogiu, n. "Țarigrad, 50 ani, căminar, al agăi Dumitrache, 
şade în Buc, în mahalaoa Badiștii [sic] | cu chirie, văpseaua de roşu 
No. 202, n'are nimic. 

Grigore Mavwrodoglu, căminar, al banului Constantin Bălăcianu 1), 
şade în Buc. în mahalaoa bisericii Enii, văpseaoa de galben 
No. 2380, lipsește, ispravnic la sud Prahova. 

Costandin JManu, n. în "Ţara Rumânească, 29 ani, căminar, al vor- 
nicului Mihail Manu, şade în Buc, mare nimie nemişcător, 
«trăind tată mieu». | 

Iancu Călinescu, n. C-pol, 60 ani, căminar, al sărdarului Costi, şade 
în Buc. are o moşie de zestre, 

Joan Roset, n. Buc., 29 ani, paharnic, al elucerului Costache Roset, şade . 
în Buc. în mahalaoa Creţulescului, cu chirie, văpseaoa de verde . 
No. 437, are venit ca la taleri 10000 sau 12000 

Iancu Bălăcianu 2) n. Buc, 30 ani, paharnic. 
Costache Ștefănescu, n. Buc, 49 ani, paharnic, al paharnicului Ni- 

colae, şade în Buc., în mahalaoa Creţulescului, văpseaoa de 
verde” No. 420, are venit ca la taleri 3000. 

Tudorache Cloșcă, n. Buc., 60 ani, paharnic, al medelnicerului Panait, 
șade în Buc. are 333 stânjeni de moşie în sud Ilfov | Sineştii, 
venit taleri 400 pe an | care din porunca slăvitului divan | 
sau dat asupra lui Gheorghe Papa | pe şase ani şi o pereche 
case | şi dator peste 30.000, de zece ani. 

Manoil Zefeari, n. Constantinopol, 54 ani, paharnic, al lui Balasache, 
, şade în Buc., are 510 galbeni împărătești. 

1) Cuvintele scrise cu litere negre sunt adăogate în manuscris. 
2) Idem,
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Janache Hafia, n. Buc, 53 ani, paharnic, al lui Nicolae Hafta, şade în Buc, are o moşie în sud Ilfov i 2 vii | una în Buc, alta în sud Saae li2 case, una dărâmată | i o prăvălie pe loc mănăstiresc. 
. Janache- Arion, n. Buc, 38 ani, paharnic, al medelnicerului Apostol, 

flete de ţigani, de zestre, Costandin Cozone, n. Țarigrad, 65 ani, paharnic, al căminarului Ioan Cozone, şade în Buc. în mabhalaoa Bradului, eu chirie, văp- seaoa, de galben No. 720, nare nimic, Andonache Teohari, n. Varna, 63 ani, paharnic, al lui Hagi 'Leohari, şade în Buc. pe Podu Târgului de afară, văpseaoa de galben No. 2230, are case, zalhană și vii, Dimitrie Joan, n. Tesalonic, 42 ani, paharnic, al lui Ioan Bogdano- viei, şade în Buc, mahalaoa, Antim, văpseaoa de verde No. 1997, n'are nimic, 
Hristodulo Arghiriti, n. Chipru, 60 ani, paharnic, al lui Arghiriti, șade în Buc. mahalaca Antim, văpseuoa de verde No. 1997, n'are nimic, 
Dincă Olinescu, 1) paharnic, şade în Buc. mahalaoa Sf. Vasile, văp- seaoa de galben No. 269, lipseşte, dus la moşie. Grigore Izvoranu, paharnic, şade în Buc. mahalaoa Popii Dârvaşi, Văpseaoa, de galben No, 612, lipseşte la moșia sa. Costache Arion, paharnic, şade în Buc. în '"mahalaoa bisericii Bradu, Văpseaoa, de galben No. 726, lipseşte la moșia sa. Dimitrie Câmpineanu, 2) n. Buc, 30 ani, paharnic, | Dumitrache Căzdmeseu,3) n. Buc. 79 ani, stolnic, al lui Iordache Zarat, şade în Buc, are o casă, 8 pogoane vie, 0 grădină și 

Jancu, Nădâianu, 4) n. Buc, 35 ani, stolnic,. al pitarului Dragomir, şade în Buc. are o casă [cu] 2 Prăvălii în mahalaoa, Antimului, părintească. 
Ioniţă Drugănescu, n, Buc, 41 ani, stolnic, al stolnicului Scarlat Drugănescu, şade în Buc. pe Podu Caliţii, văpseaoa de albastru No. 1926, are venit ca la taleri 2000, 
2 

1) Figurează şi în lista boerilor judeţului Vlaşea. 2) Cuvintele scrise cu litere negre sunt adăogate în manuscris, 3) P. deosebirea mai multor boeri cu numele de Dumitrache de la sfârşitul sec. XVIII, 
vezi articolul meu «Cine este cronicarul Dumitrache», în Coma. tit, 57 (1925) p. 827-—833, 

4) «Stolnie Iancu oţ banu Brâncoveanu» în catagrafia dela 1831 (An, parl. II 305).
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Dumatrache, 1) 52 ani, stolnic, al dascălului Radu, şade în Buc. ma- 
halaoa Sf. Apostoli, văpseaoa de verde No. 2015, are venit ca 
la, taleri. 3000, sau după vreme. 

Răducanu Tocilescu, 56 ani, stolnic, al lui Drăghici, şade în Buc. 
mahalaoa Mântuleasa, văpseaoa de negru No. 577, are o moșie, 
trei case și o vie. 

Dumitrache?) 81 ani, stolnic, al lui Iordache, şade în Buc. maha- 
laoa Sf. Gheorghe Nou, văpseaoa de negru No. 551, are o casă. 

Petrache,3) crescut aici în Buc, născut «unde, nu | ştie>, 985 ani, 
stolnic, «părinţi n'am pomenit», şade în Buc. mabalaoa Creţu- 
lescului, văpseaoa de verde No. 475, are venit taleri 4000. 

Costandin Manuil, 4) n. Iași, 45 ani, stolnic, al pabarnicului Andro- 
nache Manuil, șade în Buc. mahalaoa bisericii Enii, văpseava 
de “galben No. 2381, are o vie de zestre. 

Gheorghe Porumbasu, n. Valahia, 41 ani, stolnic, al lui Radu că- 
pitan za lefegii, şade în Buc. mahalaoa Gorgani, văpseaoa de 
verde No. 553, are venit taleri 2000 până la 3000. 

Micolae Urlăţianu, n. Urlaţi, 46 ani, stolnic, al sărdarului Stan Ur- 
lăţianu, şade în Buc. mahalaoa Sf. Vasile <în casele mele», 
văpseaoa de galben No. 273, are o moșie şi o vie. 

Preda Săulescu, n. Buc., 42 ani, stolnic, al lui Constandin Săulescu 
vtori logofăt, şade în Buc. mahalaoa Sf. Apostoli, văpseaoa de 
verde No. 1884, secretar la divan; «cu leafă mă | hrănesc». 

„Mcolae Pardalos, n. Câmpulung, 54 ani, stolnic, fiul pitaralui Gheor- 
_ghe Pardalos, şade în Buc. mahalaoa Batişte, văpseaoa de 
galben No. 2288, «în casele mele», are o casă aici şi vie la 
sud Saac. 

Radu Clinceanu, n. Buc, 58 ani, stolnic, al căminarului Iosif Clinceanu 
șade în Buc. mahalaoa Boteanului, văpseaoa de galben No. 721 
are moşie, casă și ţigani. 

Eftimie [Răsuceanuj], 46 ani, stolnic, al lui popa Radu, şade în Buc. 
mahalaoa bisericii Enii, văpseaoa de galben No. 2408, are 
case, moşie, vie și ţigani. 

Stanciu, 50 ani, stolnic, şade în Buc. la Caimata, văpseaoa de roșu 
No. 2237, are case aici, vie | şi ţigani. 

7 

1) In cătagrafia dela 1831: «Dumitrache Stefanopolitu ot şcoală» (An. pari. IL 306), 
2) Vezi nota 3 dela pag. 10. 
3) Perieţ |Pereţ) în arhondologia lui Gr. Ghica; «Perieţeanu» în dos. admin. vechi 259 

albastru din 1829, | , 
+) Ibid; «Costache Moldoveanu, zet Boiarolu».
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Costache  Bureha, stolnic, şade în Buc. mahalhoa biserica Tabaci, văpseaoa de galben No. 373, lipseşte, ispravnic la sud Saac. Gheorghe Lehliu, stolnic, șade în Buc. mahalaoa biserica Dârvaşi, văpseaoa, de galben No. 701, lipseşte la Ialomiţa, fiind epistat al molevymii, 
Joan Perdicari, stolnic, şade în Buc, mahalaoa, Creţulescului, văpseaoa de verde No. 458, lipseşte, ispravnic la sud Vlaşca. Scarlat Prejbeanu, stolnic, lipsește la Târgoviște, Costache Slătineanu, 30 ani, comis, al clucerului Dimitrie Slătineanu, şade în Buc. mabalaoa, bisericii Albe, Văpseaoa de galben No. 636, are venit, taleri 6.000. Grigore Cantacuzino, 30 ani, comis, al răposatului Iordache Canta- Cuzino, şade în Buc, mahalaoa bisericii Albe, cu chirie, are cinci moşii, doi munţi, vie ! țigani de lae și de vatră. - Alecu, Florescu, n. Buc., 34 ani, comis, al lui loan Florescu [vornic], șade în Buc, are o moșie și o vie în sud Ilfov i | sud Sase i 20 suflete ţigani. | Costache Fălcoianu, 35 ani, comis, al logofătului Ioan Fălcoianu, şade în Buc. pe Podu Caliţii, văpseaoa de albastru No. 2494, venitul casei taleri 3.000 

| Teodorache Arion, comis, şade în Buc. în mahalaoa Popii Dârvaș, văpseaoa de roşu No. 202, sameş la Târgoviște, lipseşte. Costache Facă, comis, şade în Buc. în mahalaoa Sf. Visarion, văpseaoa de galben No. 383, dus deputat înaintea oştirilor. Jancu Grădișteanu, comis, şade în Buc, pe Podu Mogoşoaei, văpseaoa de galben No. 599, lipseşte la sud Buzău, taxildar. Teodorache Râcul 1), n. Valahia, 47 ani, serdar, al lui Şerban Râcu, şade în Buc. văpseaoa de verde No. 372, irat al casei: o moșie şi o vie. 
Grigore Algiu, n. Macedonia, 49 ani, serdar, al lui Constantin Algiu, șade în Buc. văpseaoa de verde No. 540, are o casă, Joan Gărdescu, n. Buc., 41 ani, serdar, al lui A nastase treti logofăt, şade în Buc. văpseaoa de verde No. 393, irat ca la taleri 2.000. Scarlat Urlăţianu, 36 ani, serdar, al lui Stoica Urlăţianu vtori vistier, şade în mahalaoa St Ilie pe Podu Caliţii, văpseaoa, de albastru No. 2436, irat ca la taleri 2.000. Polihronie Costea, Nan, n. Ioanina, 51 ani, serdar, al lui Costea, Nan, şade pe Podu Caliţii, văpseaoa de verde No. 2928, n'are nimie, 
DN 

1) Râculescu, în catagrafia dela 1831 (An, parl. II. 307),
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Costache Bălăcescu, n. Buc., 30 ani. serdar, al clucerului Ioan Bălă- 

cescu, şade în mahalaoa Mihai Vodă, văpseaoa de ' verde No. 

1413, pare nimic. 
Matache Cotopulea, 29 ani, serdar, al lui loan Cotopulea, :şade în 

mahalaoa Mihai Vodă, văpseaoa de verde No. 1403, are venit 

ca la taleri 2.000. 
Nicolae Vasilescu, n. Joanina, 39 ani, serdar, al lui Vasilescu 1) pitaru, 

şade în niahalaoa Mihai Vodă, văpseaoa de verde No. 140, 

are venit ca la taleri 7.000. 
Nicolae Candian, n. Citi, 50 ani, serdar, al lui Anastase Candian, 

șade pe Podu lui Şerban Vodă, văpseaoa de albastru No. 1766, 

mare nimic. 
Joan 'Trăsnea, n. Buc., 22 ani, serdax, al lui Grigore 'Trăsnea, şade în 

mahalaoa Mihai Vodă, văpseaoa de verde No. 1403, n'are nimic. 

Gheorghe Anagnoste, n. "Țarigrad, 51 ani, serdar, al lui Ioan armașu, 

şade în mahalaoa bisericii Amzii, văpseaoa de galben No. 582, 

are o moşie i 0 vie. 
Zamfirache Creţianu, n. Buc, 40 ani, serdar, al paharnicului Ioan 

„ Oreţianu, şade în mahalaoa, bisericii Amzii, văpseaoa de galben 

No. 551, are o moșie la sud Vlașca. 
Petrache Prejbeanu, 55 ani, serdar, al lui Apostol Prejbeanu, şade în 

mahalaoa Batişte, văpseaoa de roşu No. 500, are o moșie şi 

vii în trei locuri. 
Răducanu Trestianu 2), 64 ani, serdar, al lui Nicolae, şade în mahalaoa 

Neguţătorilor, văpseaoa de negru No. 535, are o moșie, trei 

prăvălii și case. : 
Răducan Dâmboviceanu, n. Valahia, 53 ani, serdar, al logofătului loan: 

Dâmboviceanu, șade în mahalaoa Stejari, văpseaoa de verde 
No. 369, are trei moșii, o vie, case aici. 

Iordache Politimos, n. Gorj, 36 ani, serdar, al răposatului spatarache 
Politimos, şade în mabalaoa Popa Dârvaş, văpseaoa de galben 

No. 568, are 15 pogoane vie, o prăvălie în Ploești | şi o casă 

aici în Bucureşti. 
Ilie Răâcot 3), n. Buc., 42 ani, serdar, al lui Iordache Râcot, şade în 

mahalaoa Poştii, văpseaoa de galben No. 685, are 2 case 
într'o curte. - 

Nicolae Seres, 53 ani, serdar, al serdarului Pantazi Seresli, şade în 

mahalaoa Popa Dârvaş, văpseaoa de galben No. 704, are o casă, 
o vie, o prăvălie în fața Podului Mogoșoaei. 

1) Românizat din Vasile. 
2) Răducan Nicolau lipscanu în catagrafia 1831 (An, parl. II. 307), 
3) Racuti, sau Recuti.
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Nicolae Vieroșanu, 40 ani, serdar, al lui Constandin Vieroşanu, şade în case cu chirie, văpseaoa de galben, are o grădiniță afară, din politie. 
| Marin Buteulescu, serdar, șade în mahalaoa Bradu, văpseaoa de galben No. 739, lipseşte, ispravnie la sud Ol. Mihai Grecianu, serdax. şade în mahalaoa bisericii Amzii, văpseaoa de galben No. 441, lipseşte la moşie de multă, vreme. Grigore Tăui, n. Buzău, 56 ani, serdar, al lui Mihalache Tăut, şade în Buzău 1), are o casă în Buzău, o moșie, o moară | 18 pogoane vie, 4 sălaşe de ţigani. 

Mihail Aprichi, n. Țarigrad, 36 ani, serdar, al lui Dumitru paharnic, șade în Buc, nare nici o stare, Grigore Obedeanu, n. Buc., 38 ani, serdar, al cluceralui Nicolae, şade în Buc, are o casă, 14 prăvălii, 2 moșii | 4 vii, 12 suflete ţigani. Parascheva Sachelarie. n. Șiştov, 52 ani, serdar, al lui Andrei Sachelar, şade în Buc, n'are nici un acaret, Janache Piteşteanu, n. Buc., 69 ani, serdar, al lui Neacșu serdar, şade în Buc, are o casă i un hănișor. | Zamfir Crâmbu, 2, n. Cernavoda, 70 ani, serdar, al lui Constandin, şade în Buc, are o casă, 11/2 pogoane vie.. Hnesti Hagiopolu, n. Țarigrad, 42 ani, serdar, al lui Nicolae, şade în Buc, are o casă şi 2 moşii. 
Costandin Bobescu, n. Buc, 39 ani, serdar, al lui Hagi Bobescu, şade în Buc,, are o Casă, 2 moşii şi 2 vii. Anastase Petrescu 5, n. Buc, 51 ani, serdar, al lui Petre, şade în Buc, rare nimic, | Ghica Poenaru, n. la Ialomiţa, 44. ani, serdar, al lui Ioan Lambadarie, şade în Buc, are o casă, moșie, o vie și 6 țigani. Rakh Alerandridi 4%, n. Andrianopol, 52 ani, serdar, al lui Alexandru, șade în Buc, w'are nici o stare. AMicolae Nica, n. Buc., 60 ani, serdar, al lui Nica treti logofăt, şade în Buc,, are o casă, un han ars, 6 prăvălii vechi, 27 sălaşe țigani, 3 moşii, 2 vii. 

Atanasie Xenocrat, n. Țarigrad, 33. ani, serdar, al lui Costea, şade în Buc, are o vie, 
Grigore Andronescu, n, Buc., 50 ani, serdar, al stolnicului Șerban, șade în Buc., are o casă, - 

  

1) Totuși figurează în listele boerilor din București, 2) In catagrafia de la 183 „ Zarafu (An. parl, II. 307), 3) op atnerafia de la 1831, Anastase şerbetei-bașa ot hatman Mihăiţă Filipescu (An. 
parl. II. . 

, 
1) Ralea Alexiu în arhondologia lui Gr. Ghica.
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Grigorie Boiar 1), n. "Țarigrad, 45 ani, serdar, al pabarnicului Iordache, 
şade în Buc., nare nici o stare. 

Costandin Mihail Pălăceanu 2), n. Buc., 38 ani, serdar, al lui Mihai 
Pălăceanu, şade în Buc, are o casă și 2 vii. 

Matache Clucerescu, n. Buc., 36 ani, serdar, al clucerului Vasile, şade 
în Buc, are o moșie, 7 prăvălii, o vie. 

Aleco Măleanu, n. Buc, 47 ani, serdar, al lui Drăghicean, şade în 

Buc,, are o casă, o vie, un han şi o moşie. 
Aleco Darvari, n. Buc. 26 ani, serdar, al dohtorului Darvari, șade 

în Buc, starea sub stăpânirea mumii. 
Dumitru Polizu, n. Buc., 28 ani, serdar, al căminarului Polizu 9), şade 

în Buc., are o casă, o moșie și analogon de la alte moșii. 

Dumitrache Bogdâmescu, n. Buc, 31 ani, serdar, al lui popa Bogdan, 
şade în Buc, nare nici o stare. 

Spiru Iconomidi €), n. Ipir, 32 ani, serdar, al lui Chiru, şade în Buc, 
n'are nici o stare. 

Hurmuz Calipolitu, n. "Țarigrad, 49 ani, serdar, al lui Ioan, şade în 
Buc, are o casă. | 

Hristodor Sfringhiodor, n. Castoria, 54 ani, serdar, al lui Iconomu, 
mare nici o stare. 

Hristache Grecianu, n. Ţara Rumânească, 52 ani, medelnicer, al ser- 
darului Grecianu, are o moşie, o vie şi un loc de casă pe Podu 
Mogoşoaei, toate de zestre. 

Ioniţă Mavrodin, n. "Teleorman, 35 ani, medelnicer, al lui Constandin 
Mavrodin, şade pe Podu Caliţii, mahalaoa Postăvaruui, văpseaoa 

de verde No. 1980, n'are nimic. 
Ioan Stoenescu, n. Târgovişte, 35 ani, medelnicer, al serdarului Stănică, 

şade în mahalaoa Sf. Apostoli, văpseaoa de verde No. 1907, 

n'are nimic. 
Mihai Mardagiu, n. Buc, 58 ani, medelnicer, al răposatului Ioan 

Mardagiu, șade în mahalaoa Precupeţilor, văpseaoa de galben 

No. 1025, are case. 
Joan Budişteanu, n. Piteşti, 38 ani, medelnicer, al lui Răducan Bu- 

dişteanu vtori vistier, şade în Piteşti și în Buc. văpseaoa de 

galben No. 629, are 2 moşii, 2 vii, o moară cu 6 roate pe | apa 
Argeșului şi case în Piteşti 5). 

1) ]bid., Agapie Boiaroglu,. 
2) Ibid., Costache sin Mihalache Chiriţă. 
3) Polizache, 
4) Spiru dascălu, în catagrafia de la 1831 (|. e. 339 --341), , 

5) Figurează şi pe lista boerilor judeţului Argeş, cu altă vârstă şi altă averel.
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Joan Boerescu, n. Buc, 75 ani, medelnicer, al lui Neacşu logofăt, şade în mahalaoa Batişte, văpseaoa de galben No. 2361, nare nimic, Jomiţă Botea, 58 ani, medelnicer, al lui Costandin Botea, şade în Buc, văpseaoa de negru No. 572, are o casă, 2 vii, una a sa, alta de zestre, 
Alezandru Lămotescu, n. Buc, 81 ani, medelnicer, al lui Ştefan [clucer za arie], şade în Buc. Văpseaoa de negru No. 516, are 3 moșii în sud Ilfov, case în Bue, Flristea sin Constandin, n. Țara grecească, 60 ani, medelnicer, al lui Costandin Grecu, șade pe Podu Târgului de afară, văpseaoa de negru No. 616, are o casă în Buc. și o vie, Alecu Borănescu, n. Buc, 48 ani, medelnicer, al slugerului Drăghiceanu, şade în Buc, văpseaoa, de negru No. 526, are case aici; o vie, moşie în sud Ilfov. 

Janache Papazoglu, 55 ani, medelnicer, al lui Papazoe, şade în Buc, _ văpseaoa de galben No. 2101; <am fost bogat și din întâmplare sunt sărac», | 
Costandin Calistrat, n. Țarigrad, 57 ani, medelnicer, al lui Ioan portar, şade în Buc., are o casă de zestre, Mihail Nicolae Paleologa, n. Mitilini, 58 ani, medelnicer, şade în Buc, nare nici o stare. 

| Aleco Hina, n. Buc, 48 ani, medelnicer, al lui Ianache Hina, şade în Buc, are o casă i o moşie. Pmanoil Hiul, n. Hio, 45 ani, medelnicer, al lui. Ioan, şade în Buc, are 0 vie. - Joan Mitescu, n. Buc, 38 ani, medelnicer, al lui Costandin, şade în Buc,, are o casă, un han, 8 prăvălii, 3 moșii, o vie. Gheorghe Maneciu, n. Buc, 50 ani, medelnicer, al lui Sima Manciu, şade în Buc., are o casă, 0 vie, mai dărâmată, Pranţisc Cheremet, n. Trachi, 38 ani, medelnicer, al lui Mihail Che- remet, șade în Buc, are o casă, | Alezandru Inipănescu, n. Buc, 26 ani, medelnicer, al pitarului Ioniţă. șade în Buc, are un loc, 8 stânjeni moșie, 6 pogoane vie, 10 ţigani, Chariac Gheorghiu, n. Buc., 27ani, medelnicer, al protopopului Gheorghe, șade în Buc., n'are nici o stare. Costache Andronescu, n. Buc,, 41 ani, medelnicer, al stolnicului Şerban, şade în Buc, are 2 moșii i 0 moşioară. Costandin Algiu, n. Machedonia, 28 ani, sluger, al lui Grigore Algiu. şade în Buc, văpseaoa de verde No. 540, în casa părintească. 
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Meolae hăduleseu 1), n. "Târgovişte, 47 ani, sluger, al lui Radu vătaf 
de plai, şade în mahalaoa Sf. Apostoli, văpseaoa de verde 
No. 1862, are o moşie, o casă şi o vie. 

Sotar Ioan, n. Buc, 50 ani, sluger, al lui Ioan, șade în mahatava 
Mihai Vodă, văpseaoa de verde No. 1409, are o casă şi o vie. 

Gheorghe Mehtupeiul, n. Buc, 67 ani, sluger, al slugerului Dumitrache 
Mehtupciu, șade în mahalaoa -Popii Dârvaș, văpseaoa de galben 
No. 617, mare nimic. 

Ștefan Joanu ?), n. "Țara turcească, 48 ani, sluger, al lui Ioan, șade 
în mahalaoa, bisericii Enii, văpseaoa de galben No. 2388, are 
numai 0 căscioară, ” 

Tase. Pestreanu, 45 ani, sluger, al sameşului Dumitru, șade în mahalaoa 
Sfinţilor, văpseaoa de roşu No. 1, are o casă aici, o moșie în 
Vlaşea şi o vie. | 

Iancu Anghelescu 3), 29 ani, sluger, al slugerului Anghelescu 4), şade 
în mahalaoa bisericii Enii, văpseaoa de galben No. 2399, în 
casa părintească, n'are nimic. 

Ioan Chariţescu, 60 ani, sluger, al lui Chiriţă, şade în mahalaoa Lucaci, 
văpseaoa, de negru No. 42, are o casă, o vie şi o moşie în 
Iltov de zestre. 

Dumitrache Bobescu, 52 ani, sluger, al lui Gheorghe Bobescu, şade în 
| mahalaoa Udricani, văpseaoa de negru No. 11 1, are o casăaici şi o vie. 
Alecu Paladi, 57 ani, sluger, «tată n'am pomenit», şade în mabhalaoa Bra- 

dului, cu chirie, văpseaoa de galben No. 2382, are o moșie şi o vie. 
Păun Păsculescu, 45 ani, sluger, al lui Paseali treti logofăt, şade în 

mahalaoa Batiște, văpseaoa de galben No. 2277, are o casă, o 
vie de zestre și o altă casă în uliţa Herăstrăului, tot de zestre. 

Costache Petrescu, 45, ani, sluger, al serdarului Ianache Petrescu, 
şade în mahalaoa Amzii, văpseaoa de galben No. 574, are o casă. 

Toma Apostoliadi 5), n. Buc, 32 ani, sluger, al lui Apostol, şade în 
Buc., are o casă şi o vie. 

Manolache Rim 6, n. Buc., 52 ani, sluger, al lui iuzbașa Iordache, 
şade în Buc., n'are nici o stare. 

Dimitrie Piersiceanu, 50 ani, pitar, al răposatului treti logofăt Răducanu, 
șade în mahalaoa Sf. Vasile, văpseaoa de galben No. 266, are 
case, 2 moșii mici și un ţigan de zestre. 

1) Unchiul lui Ion Eliade Rădulescu. 
2) Stefanache Hagi loanu, în arhondologia lui: Gr. Ghica. 7 
3) Anghelidi, în catagrafia de la 1831 (An. par. II. 311). 
1) In loc de Angheli. , 
5) Toma Apostol, proin (fost) staroste, în catagrafia de la 1831 (An. parl. II. 312). 
$) Ibid, (p. 311) un Manolache grămăticul şi (p. 312) un Manolache Fistichiliu.
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Grigore Mărgăritescu 1, n. Buzău, 49 ani, pitar, al Ini Sandu ici — ciohodar, şade în Buc, în case cu chirie, văpseaoa de gulben No. 576, are o casă aici cu grădină i vie pe pământ străin şi 0 moşioară la sud Buzău, 
Stan Popescu, n. Buc, 40 ani, pitar, al răposatului popa Ştefan, şade în mahalaoa bisericii Enii <în casele mele», văpseaoa de galben No. 2395, are o casă și O moșie de zestre. Tache Zisul, n. Râmnic sud Vâlcea, 32 ani, Pitar, al lui Zisu neguțător, şade în mahalaoa bisericii Enii, <în casele mele», văpseaoa de galben No. 2382, are 2 perechi case, 2 moșioare | şi 5 vii. Micolae Stătescu, n. Târgovişte, 44 ani, pitar, al răposatului diaconu, şade în mahalaoa popii Dârvaş, văpseaoa de galben No. 698, are 0 vie și o casă. 
Ion Bâţcoveanu, n. Buc, 48 ani, pitar, al răposatului treti logofăt Radu, şade în mahalaoa Boteanu, văpseaoa de galben No. 725. are casă, prăvălii în Podu Mogoşoaei | , vie la sud Saac, moșie în Vlașca | şi aiurea. 
Costandin Boerescu, 46 ani, pitar, al răposatului iuzbaşa Nicolae, şade în mahalaoa Colţii, văpseaoa de roșu No. 613, are o casă, altă casă, cârciumă, prăvălie | alta în mahalaoa Colţii, vie și alta „aici pe pământ străin. 
Manolache Cujarida, n. Buc., 45 ani, pitar, al răposatului vtori vistier Ioan, şade în Buc, are o casă de zestre. Costandin Râmniceanul, n. Grebăn, Slam Râmnic, 36 ani, pitar, al lui Mihalcea, șade în Buc., are o casă, - Nicolae Mihicescu 2), n. Buc, 60 ani, şetrar, al răposatului vătaf Mihai, șade în mahalaoa Boteni, văpseaoa de galben No. 725, are 0 vie. 
Bfstahe Tamara 3), n. "Țara turceâscă, 65 ani, şetrar, al lui Nicolae, şade în mahalaoa Lucaci, văpseaoa de negru No. 424, are o casă. Costandin Băjescu, n. F ilipopol, 57 ani, şetrar, al lui Ioan Filspopolitu, şade în mahalaoa Sf, Ecaterinii, văpseaoa de albastru No. 1729, are venit pe an taleri 1200, 
Petrache Orbescu 4), n. "Țara Rumânească, 40 ani, clucer za, arie, al | protopopului Sandu, şade în mahalaoa popii Soare, văpseaoa de negru No. 831, are o casă, ipac 5) alta și o vie de zestre, 

  

1) Ibid. (p. 313) Grigore Mărgărit, 2) Ibid (p. 313): Mihăescu, 
3) Ibid: Statie Conduratu i Tamara. 1) <Sarafu» în arhondologia lui Gr. Ghica. De asemenea.,
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Alezandru Jhihuleţ, n. Buc., 35 ani, clucer za arie, al serdarului 
Dumitrache, şade pe Poda lui Mihai Vodă, văpseaoa de verde 
No. 1401, mare nimic. 

Jon Grecianu, n. sud Ilfov la Grecii de sus, 40 ani, clucer za arie, al 
serdarului Mihai Grecianu, şade în mahalaoa Sf. Ecaterinii, 
văpseaoa de albastru No. 1719, în casă cu chirie şi «mă 
hrănese cu munca». 

Atanasie Nica, n. Buc. 50 ani, clucer za arie, al lui Nica treti logofăt, 
şade în mahalaoa Sf. Vineri, văpseaoa de negru No. 9, are o casă. 

Costache Poenaru, n. la Ialomiţa, 35 ani, clucer za arie, al lui treti 
logofăt Luca, şade în Buc, n'are nici o stare. 

Meolae Atanasiu, n. "Țarigrad, 75 ani, vtori vistier, al lui Tănase, 
şade în Buc., are o casă, o vie. 

" Adăugivi din catagrafia din Nov. 1831 

(Analele parlam. II. 126—133 şi 300 sq.) 

[vel] postelnic, Costache Suţu ; 
hatman, Nicolae Mavros; 
agă; Iancu Filipescu; 

[vel] cluceri: Alecu Racoviţă; Răducanu Voinescu; loniţă Voinescu; 
căminari: Alexandru Comăneanu; Iordache Rasti; Ştefan Hagi Moscu 

[al vel vistierului Ioan Hagi Moscu]; Iancu Ghica [al beizadelei 
Grigore Ghica]; Iorgu Văcărescu; Iancu Golescu; Dumitrache 
Belu; Costache Herăscu [Năsturel]. 

paharnici: Răducanu Fărcăşanu; Dumitrache Drugănescu ; Dumitrache 
Voinescu ; lancu Slătineanu [al vel vornicului Scarlat Slătineanu]; 
Dumitrache Grecianu; Iancu Câmpineanu 1); Răducanu Cănuţ 2); 
Nichita, Formac. 

stolnici: loan Rahtivan; Alexandru Conduratu; Scarlat Petrescu; 
Iacovache Prejbeanu; Costache Perieţeanu; Pană Buescu ; Iancu 
Zefhari; Constandin Galati; Giani Orășanu. 

comiși: Costache Creţulescu; Iancu Manu; Alecu Retoridi; Costache 
Racoviţă; Dumitrache Fălcoianu; Manolache Creţulescu. 

serdar: Costache Silivestru [Filiti, al doctorului Silivestru]. 

1) Figurează ca maior (rang echivalent) în lista boerilor judeţului Brăila. 
2) Fiul cronicarului Dumitrache.
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Județul Ilfov 1) 

Nicolae Piliti, n. la Ipir, în satu Ziţa, 51 /sie/ ani, serdar, al lui A nastase Filiti, şade la Rădulești, moşia sa. Are moșie de stânjeni 1177 cu numire Rădulești, cu case | mari, 22 pogoane vie la Valea Boboci, sud Saac, 5 suflete țigani, 553 oi, 62 cai, | 44 boi, vaci și bivoli, 225 mătci stupi. Sihvestru, Puii, n. la Ipir, în satu Ziţa, 32 ani, sluger, al sărdarului Nicolae Filiti, şade la Palanga și în București. Are case în Buc. în mahalaoa Neguţătorilor, un han la Scaunele vechi | „o pră- 
într'acest judeţ; una [moșie] Sicrita în sud Prahova, 6 moşii în sud Ialomiţa, | 88 pogoane vie în sud Saac și altă vie la, Greaca, 80 | suflete țigani de lae şi de vatră, 50 capete de cai și 300 oi, 

Jonifă, Grecianu, n. Țara Rumânească, 65 ani, sluger, al slugerului Ștefan Grecianu, şade în satu Grecii de Sus, moșie a sa. Are moșie în (reci și 25 de stupi. 
| Ioniţă Serghiescu Ionescu 2), n. Buc. 52 ani, şetrar, al lui Ioan negu- țător, șade în Netezeşti, moşie a sa, Are moșie de 300 stânjeni în Netezeşti, de zestre, 12 | pogoane de vie la Valea Bobului, sub Saac, case în Buc. în mahalaoa | Olarilor, 2 Prăvălii în târg în Şalvaragii, 60 oi, 18 | vite mari de boi şi vaci. Costache Borănescu, n. Țara Rumânească, 46 ani, poleovnic de vânători din tagma agii, al șetrarului Costandin din Bue, şade vara la Tărtăşeşti și iarna în Buc. Are 80 stânjeni de moşie în 'Tăr- tăşești, de zestre. 

Janache Panaiudolu, n. Castoria, 42 ani, vtori vistier, al popii Toma din Castoria, şade lu Cosoba Creţulescului, are 2 vaci şi un cal. Gheorghe Bălteanu, n. la Târgu Jiului sud Gorj, 48 ani, vătaf de vistierie, al elucerului Ioan Bălteanu, şade la Slobozia, după Sabar, Are moşie întracest judeţ, de stânjeni 800, are şi la Gorj | în trei hotare stânjeni 800, are și 2 viii 2 hanuri mici tot la Gorj | şi 3. familii ţigani. Dumibvache Deșhu, n. Buc, 45 ani, vătaf za divan, al armaşului Deșliu, șade afară la Țigănești şi în Buc, Are moșie de zestre cu numire "Țigănești. 
2 

1) Filele 86—7, Catagrafia suplimentară de la 1831, lipseşte din Analele parlam, 
2) Cuvântul scris cu litere negre este adlăogat în manuseris.
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Județul Argeş 1) 

"Alezandru Vlangah, n. Țarigrad, 45 ani, vel elucer, al lui Mihalache 
chiurcibașa, șade Buc. 2), are o moșie la satu Câmpul Mare. 

Jancul Javrodin Mavrodoglu 3), n. Buc., 60 ani, căminar, al pahar- 
nicului Gheorghe Mavrodin, șade în Piteşti, fără avere 4), 

Grigore Drugănescu, n. Buc, 50 ani, paharnic, al clucerului Scarlat 
Drugănescu, şade în Piteşti, are o pereche case în Pitești i 2 
moşii Ja Oești și o moară şi o vie în sud Muşcel. 

Dincă Brătianul, n. satu Șuici, 42 ani, stolnic, al șetrarului Ene 
Brătianu, şade în Pitești, are o perech2 case în Piteşti şi 2 
moşii i 2 vii 5). 

Joan Socolescu, n. Pitești, 50 ani, stolnic, al protopopului Nicolae ot 
Miălaia, şade în Piteşti, are o pereche case i prăvălii în Piteşti 
și 2 moșii 6), 

Dinul Bucşănescul, n. Piteşti, 60 ani, stolnic, al clucerului za arie 
Enache Bucşănescu, şade în Pitești, are o pereche case i 2 moșii 
şi 0 moară în sud Mușcel 7). 

Grigore Drăgoescul, n. satul Drăgoești, 37 ani, stolnic, al pitarului 
Iordache Bucşănescu, şade în Piteşti, are o pereche case şi o 
moşie 8). _ 

Joan Budișteanul, n. satu Budeasa, 45 ani, medelnicer, al vistierului 
Răducanu Budișteanu, şade în Pitești, are o pereche case, 2 MOŞII, 
2 prăvălii şi o vie 9). 

Iordache Steriopulo, n. Buc, 50 ani, medelnicer, al lui Sterie, şade în 
Pitești, are o pereche case 10). 

Micolae Popescu, n. Petrești, 70 ani, sluger, al lui Şărban logofăt za, 
divan, șade în Piteşti, are 2 perechi case, un han, o moşie şi o vie. 

Grigore Stoenescu, n. Buc, 60 ani, sluger, al lui Stan Stoenescu, şade 
în Piteşti, are o vie 11). 

  

*) Filele 114—115. 
2) Totuşi nu figurează în listele boerilor de la București, 
3) Cuvântul scris cu litere negre este adăogat în manuscris. 
*) In catagrafia suplimentară de la 31 Dec. 1831 (Analele parlam. II. 150--1) i se atribue 3.500 lei venit pe an. 
%) Idem, 8.500 lei, 
6) Idem, 8.000 lei. 
2) Idem, 1.000 lei. 
5) Idem, 6.000 lei. 
%) Figurează şi în listele boerilor de la Buc., cu altă vârstă şi altă averel, 

1%) In catagrafia de la 1831, venit 3.000 lei. 
11) Idem, 500 lei.
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Alecu Purduescu, n. satu Bârseşti, 27 ani, sluger, al slugerului "Toma Furduescu, şade în Pitești, are o pereche case, o moșie şi o viel Costache Tigveanu, n. satu Bârsești, 30 ani, sluger, al lui Dumitrăche neam, șade la Şuiei Cărpeniș, are 2 perechi case și o moșie şi 0 vie 2), 
Miculae Rătescu, n. Borlești, 65 ani, pitar, al sărdarului Dumitrache, șade în Pitești, are 2 perechi case, 2 moșii și o vie 3), Miculae Negulescu, n. Pitești, 40 ani, pitar, al lui Neagoe neam, şade în Pitești, are 2 perechi case, 2 moșii, 2 vii şi 2 prăvălii i 2 mori 4). 
Alecu Rătescu, n. Pitești, 64 ani, pitar, al serdarului Dumitrache, şade în Pitești, are 2 perechi de case, 3 moşii. Stamate, n. Zimnicea, 64 ani, șetrar, al cămăraşului Iamandi, şade în Pitești, are o pereche case, o' moşie, o. vie. Dincă Lerescu, n. Găvana, 36 ani, clucer za arie, al lui Dumitrache sluger, șade în. Pitești, are o pereche case, 2 moşii, o vie 5), Gheorghe Furduescu, n. Bârsești, 25 ani, vtori vistier, al slugerului Toma Furdueseu, șade în Bârsești, are o pereche case și o moșie 6). Grigore Tugveanul, n. Piteşti, 60 ani, treti logofăt, al pitarului Con- standin Tigveanu, şade în Piteşti, are o pereche case i patru _ MOȘII și 0 vie, 

- Petrache Tigveanul, n. Bârsești Vlădești, 27 ani, vtori vistier, al lui Dumitrache neam, șade în Bârsești, fără avere ?), Ștefan Frunzescu, n. satu Corbeni, 35 ani, treti vistier, al pitarului - Neculae, şade în Corbeni, are o pereche case, 2 moşii și o moară 8), Jordache Titopolit, n. Buc., 33 ani, vtori armaş, al serdarului Niculae Titopolit, şade în Curtea de Argeș, are o pereche case, 2 moșii şi o vie 9). 
Iordache Balotă, n. Cepari Ungureni, 50 ani, biv polcovnie agesc, al lui Gheorghe, şade în Cepari, are o moşie şi o vie, Mihai Popescu, n. Piteşti, 36 ani, vtori vistier, al lui Popa Barbu, şade în Pitești, are o casă, o moșie şi o vie 10). 

  

1) Idem, 800 lei. 
2) Idem, 1.000 lei. 
3) Idem, 2.000 lei, 
4) Idem, 4.500 lei. | 
%) Idem, 3.000 lei. 
€) Idem, 1.200 lei, 
7) Idem, 2.000 lei. 
5) Xdem, 3.000 lei, 
%) Idem, 2.000 lei, 

10) Idem, 1.000 lei.
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Pashale Tămășescu, n. Tămăşeşti, 40 ani, vtori vistier, al polcovnicului 
Matei, şade în Piteşti, are o casâ, o prăvălie şi o vie. 

Adăogiri din catagrafia de la 31 Dec. 1831 

(Analele parlam. II. 150—1). 

viori vistier: Niculae Miculescu, 50 ani, venit 3.000 lei. 
feciori de boeri: Dumitrache Budișteanu (65 ani, venit 1.500 lei); 

Mihalache Lahovari (40 ani, 3.000 lei), Tache Drăgoescu (28 ani, 
5.000 lei); Drăghici Budișteanu (40 ani, 5.000. lei); Costache 
Cornăţeanv (45 ani, 3.000 lei); Enache Cornăţeanu (38 ani 
2.000 lei); Iancu Popescu (35 ani, 600 lei); Iancu Pleşoianu 
(27 ani, 500 lei), Răducan Vărzaru (46 ani, 2.000 lei); Dincă 
Brătianu (37 ani, 3.000 lei); Ştefan Budişteanu (40 ani); Alecu 
Budişteanu (35 ani). 

Județul Brăila 1) 

Jancu Costandache, moldovean din Focșanii Moldovei, hatman, are o 
"moşie, venit 2.500 lei. 

Gheorghe Șerban, n. 'Lecuci, 60 ani, căminar, are o moşie, venit 800 lei. 
Jancu Câmpineanu, 32 ani, maior de miliţie, are o moșie, venit 1.500 lei. 
Costache Neculescu, 28 ani, fecior de boer, al răposatului clucer Alecu 

Neculescu [din] Slam Râmnic, are o moşie, venit 2.000 lei. 
Alecu Weculescu, 26 ani, fecior de boer, al răposatului paharnic 

Hristodor Neculescu [din] Slam Râmnic, are 2 moșii, venit 
2000 lei. 

Teodorache Perieţeanu, 40 ani, fecior de boer, al clucerului Gheorghe 
Ghica [din] Ialomiţa, are o moșie, venit 6.000 lei. 

Judeţul Buzău 2) 

Gavrilă Codreanul, n. Iaşii Moldovei, 42 ani, serdar, al slugerului 
Costandache, şade în Buzău, are 2 moșii, o vie şi o moară 3). 

3) Lipseşte din catagrafia de la 1829. Am repro us pe aceea din 24 Nov. 1831 (Analele 
parlam. II. 138), 

2) Filele 62—3, 
3) In catagrafia suplimentară de la 16 Nov. 1831 (Analele parlam. II 140—1), 

3.000 lei venit. |



Sandul Mușceleanu, n. Buzău, 61 ani, medelnicer, al lui Nica Muş- celeanu treti logofăt, şade în Buzău, are 2 moșii şi 2 viii o moară și 8 sălaşe țigani 1), Ghaţă Mărăcineanu, n. Buc, 48 ani, medelnicer, a] căpitanului Ioan Târgovișteanu, şade 'a Mărăcineni ; are 2 moșii şi o vie 2), Neculae Leaşcu, n. Buzău, 55 ani, medelnicer, al clucerului Costea Leașcu, şade în Verneşti, are 2 moșii, 2 vii și o moară, 
Jordache Lupul, n, Buzău, 36 ani, medelnicer, al stolnicului Costache Lupu, şade în Blăjani, are o vie 3). Neculae Grecianu, n. Buc., 61 ani, Sluger, al serdarului Mihai Grecianu, şade în Verneşti, are 3 moșii şi 2 vii, Petrache Slăniceanu, n. Buc, 50 ani, Sluger, al lui Efstatie, şade în Slănic, are o moşie şi 2 vii 4), Anastase Grecu Trestianu 5), n. Ipir, 48 ani, sluger, al lui Costache Panait, şade la Trestia, are o vie ȘI o moșie 6), Costandin Fihti, n. Ipir, 65 ani, sluger, al lui Triandafil F iliti, şade în Trestia, are o vie 7, Spiridon Ivânovici 8), n. Țara turcească, 49 ani, șetrar, al polcov- nicului Ioan, şade în Buzău, are ? ii ȘI 0 casă 9), Dumitrache Sărățeanu Injugă-urs 10), n. Sărata, 45 ani, clucer za, arie, al lui Constandin vtori vistier, şade în Sărata, are 3 moşii și pogoane vie 11), Costandin Orleanu, n. sud Saac, 43 ani, clucer za arie, al protopopului Șărban, şade la Gura Nişcovului, are 2 vii 12), | 

Joan Vernescu, n. Buzău, 29 ani, treti postelnic, al vistierului Dinu 
| Vernescu, şade în Buc, are 2 moșii, 3 vii, 2 prăvălii ŞI un han 18), 

Bănică Protopopescu, Chireulescu 14), n. Nișcov, 58 ani, treti logofăt agesc, al protopopului Neagu Chircu, şade la Nişcov, are 50 stânjeni moșie şi 25 pogoane vie 15), 2 
1) Idea, 8.000 lei, 

i 
2) Idem, 7.000 lei. 
5) Idem, 1.000 lei. E fratele mitropolitului Dionisie Lupu (ibid. 309). 
% Idem, 4.000 lei. Zis şi « Petrache Efstatiu» (ibid. 811). 5) Cuvântul seris cu litere negre, este adaos in manuscris, Se numea Și Zalonghitu. 
?) In catagrafia de la 1831, seniţ 1.500 lei 7) Idei, 500 lei. 
5) Cuvântul seria cu litere 9) In catagrafia de la 1831 10) Cuvintele scrise cu litere negre, sunt adăogate în manuscris, 

9) In catagrafia de Ia 1831, venit 8.500 lei. 12) Idem, 300 iei, Zis şi «Const. Vernescu i Orleanu» (ibid. 314). 
13) Idem, 3,000 lei, 

Cuvântul seria cu litere negre, este adăogat în manuscris, 
1) In catagrafia de la 1831, venit 400 lei. 

negre este din catagrafia suplimentară de la 1831. „ venit 500 lei.
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Anastase Anastasiu, n. Larisa în țara grecească, 40 ani, treti logofăt, 
al lui Anastase Grecu, şade în Nişcov, are o moșie, 2 vii 1). 

AMiţu Petrovici, n. Buzău, 40 ani, treti logofăt, al lui Petre băcan, 
şade în Buzău, are 2 prăvălii. 

Gheorghe Constandin, n. 'Târgu Neamţului în Moldova, 4Gani, vtori 
vistier, al lui Costandin Dedulescu, şade în Buzău, are o vie. 

Costandin Opreanu Oprescu 2), n. Buc, 33 ani, treti vistier, al lui 
Oprea Gheorghiu, şade la Cojanul 3) plaiu Pârscovului, are o 
moşie, o vie 4). 

Aleco Iarca, n. Râmnic sud Slam Râmnic, 36 ani, treti vistier, al lui 
Neculae Iarca, şade la Nişeov, are o vie 5). 

Îhihai Protopopescu Chireulesen 6), n. Nişcov, 55 ani, polcovnie de 
târg, al protopopului Neagu Chircu, şade la Nişcov, are o 
moșie, o vie 7). 

Stanciu Gogălniceanu, n. Buzău, 60 ani, căpitan za lefegii, al lui Mihai 
logofăt Gogălniceanu, şade la. Verneşti, are o moşie, o vie 8). 

Vasilache Negru [sau Negrea], n. Câmpina, 60 ani, polcovnie, al lui 
Costandin Negru, şade în Cândești, are o vie, case în Câmpina 9). 

Joan Lărgeanu, n. Buzău, 31 ani, poleovnic, al polcovnicului Vlad, 
şade în Verneşti, are o moșie și o vie 10), 

Matei Sărăţeanu, n. Sărata, 60 ani, baș bulucbaş, al lui Costandin 
Sărăţeanu, şade în Sărata, are o vie 11), 

Adăogiri din catagrafia de la 16 Nov. 1831 
(Analele parlam. II. 140—1) 

armaș: Lordache [Loanidi). 
vtori vistieri: Dumitrache Muşceleanu (al medelnicerului Sandulache 

Muşceleanu); Constantin Sărăţeanu (venit 300 lei); Gheorghe 
Ungureanu. 

feciori de boeri: Hristodor Filiti (al serdarului Iamandi Filiti, venit 
3.000 lei); Costache Grecianu (al serdarului Mihai Grecianu, 

  

1) Idem, 1.200 lei. 
2) Cuvântul seris cu litere negre, este adăogat în manuscris. 
3) Azi Gura Aninoasa, 
1) In catagrafia de la 1831, venit 300 lei, 
5) Idem, venit 400 lei. 
6) Cuvântul seris cu litere negre, este adăogat în manuscris. 
7) In catagratia de la 1831, venit 35U lei. 
5) Idem, 500 lei. 
9% 1dem, 500 lei. - 

10) Idem, 500lei 
11) Idem, 300 lei.
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venit 600 lei); Costache Cârlova (al medelnicerului Iancu Cârlova, venit 2.000 lei); Grigore Costiescu (al medelnicerului Panaiotache, venit 1.500 lei); Teodorache Costiescu (al medelnicerului Panai- tache, venit 2.500 lei); Nicolae Arion (al medelnicerului Ştefan Arion, venit 500 lei); Dumitrache Vernescu (al slugerului Iordache Vernescu) ; Ioniţă  Săseanu (al lui Fănică Săseanu sluger de la, Mavrogheni Vodă, venit 1.200 lei); Matache Mar- ghiloman (al şetrarului Nicolae Marghiloman, venit. 2.000 lei); Iancu Caloianu (al șetrarului Caloianu, veni 1.200 lei); Iancu Criteanu (al vtori vistierului Iordache Criteanu, venit 700 lei); 

„Hristea, Papazoglu, venit 700 lei); Costache Chirculescu (al polcovnicului Chirculescu, venit 1.000 lei); Dincă Canela (al ceaușului Canela, venit 500 lei); Manolache Mebhtupciu (vnue! serdar Grigore Tăut, venit 1.200 lei); Grigore Negrea (al polcovnicului Vasilache Negrea, venit 600 lei); Grigore Perie- 

Răducanu 'Țincu (al lui baș bulucbaşa Caloianu Țincu, venit 150 lei); Costi Mușceleanu (al medelnicerului Sandulache Muş- celeanu, în casa părintelui său); Grigore Mărăcineanu (al medel- nicerului Ghiţă Mărăcineanu, în casa părintelui său); Nicolae Grecianu (al slugerului Nicolae Grecianu, în casa mumă-si) ; Gheorghe Săseanu (al lui Enică Săseanu sluger de la Mavrogheni Vodă); Iancu Iarca (al clucerului Iarca, trăeşte maică-sa); Iancu Carp (al polcovnicului Ioniţă Carp, trăeşte maică-sa); Vasilache Râmniceanu (al clucerului Alexandru Râmniceanu, nevârstnic); Nica Sărăţeanu (al lui baș bulucbaş Matei Sărăţeanu, venit 300 lei); Matei Sărăţeanu (al lui baș bulucbaş: Matei Sărăţeanu, venit 250 lei). 

Judeţul Dâmboviţa 2) 
Iordache Paladă, n. Buc, 57 ani, căminar, al stolnicului Iordache Paladă, şade în Târgovişte, cu casă grea, având 7 | fete mari una după alta, de la | 18 ani şi până la 7; o pereche | case 

1) Nepot, 
2) Filele 92—4,
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în Târgovişte, o vie de 8 | pogoane, cumpărată cu bani de 
zestre | i o moșie de zestre ce se numește Crângurile | lui 
Paladă în sud Ilfov, de stânjeni | ca la 600 şi o pereche de 
case | mici așezate la pământ | în Bucureşti în mahalaoa: 
Steli | , clironomie a soţiei saie | de la fratele săui al căror 
venit | se adună în taleri 1.500. 

Costandin Javrocordat, n. "Țarigrad, 40 ani, căminar, al răposatului 
banului Gheorghe Mavrocordat, şade în Buc. şi după vremi în 
Târgovişte, are o moşie cumpărată | de zestre, anume Doiceşti 

din sud Dâmboviţa, are venit de taleri 1.000 pe an. 
Răducanu Grecianul Corneseul î), n. Buc, 61 ani, stolnie, al pabar- 

nicului Grigore Cornescu, șade în Târgovişte, are o moșie anume 
Dra | gomirești sud Dâmboviţa, o vie | , un munte tot întracest 
judeţ | şi o moşie Olteniţa în sud Ialomiţa. 

Mucolae Hiotul, n. Buc, stolnic, al medelnicerului Scarlat Hiotul, șade 
în Buc. şi Târgovişie, are o casă în 'Târgovişte şi una în 
Bucureşti, 10 pogoane vie la | sud Mușcel, 4 ipac la Prahova 
i | o moșioară Edera de sus şi | una Mahalaoa în sud Dâm- 
boviţa de 200 | stânjeni cu o moară, are și | o prăvălie pe 
loc străin | în Bucureşti. | 

Costache Hotul, n. Buc, 45 ani, serdar, al medelnicerului Searlat 
„ Hiotul, şade în Buc. și Târgovişte, are o moşie în sud Olt 

, anume ! Dobrotinetu î o sforicică ipac în sud Ilfov anume 
Pocio | valişte ca de stânjeni 200 | , are 2 prăvălioare în poli | tia 
Bucureştilor în mahalaoa Sf. Ion. 

Dinul Rătescu, n. Răteşti, sud Vlașca, 60 ani, serdar, al şetrarului 
Ilie Rătescu, şade în Buc., iar după vremi în Târgovişte, are 
400 ştânjeni moşia Mărunţișu sud Dâmboviţa, o vie | în sud 
Muşcel şi 2 petice moșie | în sud Vlașca. 

Ioniță Cioranu, n. Târgoviște, 48 ani, medelnicer, al stolnicului Cos- 
tandin Cioranu, şade în Târgovişte, are o moșie Şotânga în | tr'acest 
judeţ, de 100 stânjeni. 

Nicolae Oritia, n. "Țarigrad, 60 ani, medelnicer, al lui Grigore Critia, 
şade în Târgovişte, în mila lui Dumnezeu, a boerilor | şi a 

oamenilor. 
Micolae Ciocârlan, n. Târgovişte, 43 ani, medelnicer, al poleovnicului - 

Gheorghe Ciocârlan, şade în Târgovişte, are o vie de pogoane 2 
şi o casă | la Câmpina sud Prahova şi 12 copii. 

  

1) Cuvântul scris cu litere negre, se găseate în catagrafia de la 30 Oct. 1831 (Analele 
parlam. II, 148—9),
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Ștefan Lupoianul, n. Buc, 74 ani, lipsit de vedere, sluger, al polcov- nicului Matei Lupoianul, şade în Buc. şi Târgovişte, are 200 Stânjeni moşie a | nume satu Dobra cu sat, sud | Dâmboviţa. 
Nicolae Ulmeanul, n. Buc, 47 ani, sluger, al polcovnicului Ştefan Ulmeanul, șade în Buc, iar după vremi în Târgovişte, are o vie de trei pogoane pe pământ | străin, are 2 stânjeni moşie | fără sat, anume Ulmii din | tracest judeţ. Diamandi Cărpenișanu, n. Buc, 40 ani, sluger, al postelnicului loc alb], şade în Târgoviştea, are o moșie Cărpenişul, o | vie în Aninoasa de 5 pogoane | în sud Dâmboviţa, 2 case, una | în Târgovişte şi alta în Buc, | 2 prăvălii în Târgovişte şi un han, Vlambie 1), n. Buc. 56 ani, șetrar, al postelnicului Chiriade, şade în Târgovişte, are o vie de 4 pogoane, Mcolae Brătescu, n. Târgovişte, 36 ani, clucer za, arie, al vtori pos- telnicului Mihai Brătescu, şade în Târgovişte, are o moșie Brătești, de 250 | stânjeni cu sat, una ipac Mo | roenii din sud Dâm- boviţa de stânjeni |, 300, ipac un munte, o prăvă | lie, o pereche case, o vie de | 3 pogoane, /ordache Băldăneseu, n. Buc, 34 ani, vtori vistier, al părintelui eclisiarh Gheorghe, șade în Târgoviște, [trăeşte] cu mila lui Dumnezeu. 

Ștefan Bilcirescu, n, satu Bilcirești sud Dâmboviţa, 40 ani, vtori logofăt, al lui Andrei Bileireseu, şade în Târgoviște, are o moşie anume Bilcireşti | davalma, cu alți fraţi și una în Vlașca, anume Brăniștarii | tot davalma. Dumitrache Mateescu, n. sud Dolj, 45 ani, -treti logofăt, al lăi Matei Creznaru, şade în Târgoviște, are o casă și o vie de 4 pogoane. 
Dincă Bădulescu, n. Târgovişte, 31 ani, treti logofăt, al postelnicului Ianache Bădulescu, şade în Târgovişte, are o vie de 2 pogoane, 
Gheorghe Chirca, n. Castoria în Grecia, 63 ani, poleovnie de vânători, al lui Dumitru lăpțeanu supus chesaro-crăesc, șade în Târgoviște, are 0 casă; venit din Grecia | de este acum 40 ani, în | surat | fiind din Grecia numai | de 3 ani, când au venit au făcut 18 | copii aiei. Badea Poroineanul, n. sud Mehedinţi la, Poroinica, 50 ani, poleovnie 

care au ars i | o casă în care şade, Ștefan Dârzeanul, n. Câmpina sud Prahova, 52 ani, polcovnie de 
ÎI 

1) Evylambie, în catagrafia de la 1831 (An. parl. II, 314),
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Seimeni, al lui Şerban vătafu, şade la Fieni sud Dâmboviţa, 
are o moșie davalma cu alți moș | neni, anume Cucutenii din | 
sud Dâmboviţa i o vie de 5 po | goane şi 2 case, una în Târ- 
govişte şi alta în plai la mo | şie. 

Hristodor Bohas, n. Ianina în Grecia, 54 ani, ceauș, al episcopului 
Gheorghe iconom al mânăstirii Ianina, şade în Târgovişte, are 
O„casă și 2 pogoane de vie | în sud Dâmboviţa; venit din 
Grecia, flăcău, de este acum 35 | de ani, ţine fata polcovnicului 
Gheorghe | Chirca, 

Simache Sorescu, n. satu Corneşti sud Dâmboviţa, 35 ani, ceauş, al 
postelnicului Nica Sorescu, șade în Târgoviște, dar nu este 
stălător, ţine moşii în arendă. 

Joniţă, n. Potlogi sud Dâmboviţa, 35 ani, baş buluchaș, fecior Vlambului, 
şade în Târgovişte, are o moșioară, o casă şi o | viişoară. 

Adăogiri din catagrafia de la 30 Oct. 1831 

(Analele parlam. IT. 148—9). 

stolnic: Ioniţă Cătuneanu. 
serdar: Bănică Bălăceanu (venit 500 lei). 
medelnacer : Nicolae Axiopolitu. 
sluger: Costea Potopeanu. 
pitari: Nicolae Petrescu (venit 2.000 lei); Ioniţă Cărpenișanu (venit 

1.000 lei); Dumitrache Arabolu (venit 300 lei). 
[boernaşi]: Iancu Bădulescu, treti vistier (venit 4.500 lei); Ioniţă Ralea, 

vtori vistier (venit 1.000 lei); Grigore Lăzureanu, vtori logofăt 
(venit 400 lei); Vasile Carabulea, tori logofăt (venit 500 lei); 
Gheorghe Cocoş, polcovnic (venit 500 lei); Paraschiv Cojocăreanu, 
polcovnic (venit 1.000 lei); Costandin Basarab 1), polcovnic (venit 
400 lei); Dinu Bolintineanu, poleovnic (venit 1.000 lei); Iancu 
Paladă, treti logofăt (venit 600 lei); Costi Potirolu, polcovnic. 

feciori de boeri: Costache Lipoveanu, venit. 1.000 lei; Mihalache VIă- 
descu, venit 800 lei; Iancu Bărbătescu, venit 400 lei; Iordache 
Bărbătescu, al slugerului Mihai Bărbătescu, venit 600 lei; Vasile 
Petrescu, venit 1.500 lei; Iordache Bădulescu, venit 3.000 lei; 
Iancu Cojocăreanu, venit 800 lei: Dincă Mora, venit 600 lei; 
Dumitrache 'Tufeanu, venit 1.500 lei; Alecu Becerescu, venit 
1.000 lei; Mihăiţă Furduescu, 30 ani, venit 2.000 lei; Matei 
Anrgeşeanu, 30 ani, venit 400 lei; Ioniţă Vărzaru, 30 ani, 

1) Un Constantin Basarab polcovnic figurează şi în lista boerilor de Vlaşea
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venit 1000 lei; Pană Matraca, 30 ani, venit 500 lei; Alecu Grecianu, 30 ani, venit 3.000 lei ; Alecu Cioranu, venit 500 lei; Costache Grecianu ; Grigore Grecianu; ' Costache Potlogeanu, venit 800 lei; Dumitrache Potlogeanu, venit 500 lei; “Tache Becerescu; Iancu braţ 1) Tache Becereseu ; Alecu Baruţ, venit 300 lei; Ianeu Ipsilos, 30 ani; Iorgu Ipsilos, 30 ani; Nicolae Lerescu, 30 ani; Gheorghe sin vistier Radu, 30 ani; Nicolae Vlăş- ceanu ; Anastase Poroineanu ; Dumitrache i Mihalache Brătescu. 

Gheorghe Lehliu 3), n. Buc, 58 ani, stolnie, şade în Buc,, stare proastă. Matei Filișanu, n. Buc, 65 ani, vel serdar, şade în satu Poiana, plasa Slobozia, stare bună. 
Joan Rodeanul, n. Buc, 61 ani, serdar, şade în Urziceni, plasa Slobozia ; stare de mijloc, jumătate moșia Urziceni. Micolae Giurescu, n, Giurești, 55 ani, serdar, al lui treti logofăt Matei Giurescu, şade în Giurești, stare proastă, | Dumitraşcu Doicescu, n. Slobozia, 70 ani, vel sluger, al lui Costandin Doiceseu, şade în Slobozia, plasa Slobozia, stare proastă. Dumitrache Fochsdi 4), n. Buc, 35 ani, sluger, şade în Urziceni, plasa Slobozia, stare proastă, Noful Piteșteanu, n. Piteşti, 65 ani, clucer za aris, şade în satu Odăiasa, plasa Slobozia, stare bună. ! Dumitrache Cruceseu 5), n. Ivănești, 60 ani, clucer za arie, ul lui Savin Crup Mehala, şade în Panduri, stare proastă. Oprea, Bulgarul, n. satu Stelnica, 60 ani, căpitan za lefegii, al lui 'Tudo- rache Bulgaru, şade în satu Stelnica, plasa Stelnici, stare proastă. Mitul David Cegăneanu, n. Ghizdăreşti, 60 ani, baș bulibaş, al lui David, şade în Cegani, plasa Stelnici, stare proastă. Stan Pisculescu, n. Pisculeşti, 50 ani, căpitan za lefegii, al lui Vasile, șade în Berlești, plasa Hagienilor, stare bună, 400 stânjeni moşie i 2 vii şi case în Ploești. - Mihai Ghimbășanu, n. Ghimbășani, 50 ani, treti logofăt, al lui Tatul, şade în Ghimbăşani, plasa Hagienilor, stare proastă, 

1) Frate, 
2) Filele 78—80, Catagrafia suplimentară de la 1831 lipseşte din Analele parlam. 

Figurează şi în lista boerilor de la Bucureşti. 
: 

?) In An, pari, II, 311: greșit «Cochidi» şi se adaogă: azet pitaru Grigore ot Gârbovi». 
5) Ceuţescu, 
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Tancul Pisculescu, n. Pisculeşti, 35 ani, polcovnie za Craiova, al lui 
Gheorghe, şade în Pisculeşti, plasa Hagienilor. stare proastă. 

Dinul Perieţeanu, n. Perieți, 60 ani, vtori vistier, al lui Costandin, 
__ şade în Perieți, plasa Slobozia, stare bună. 

Matei Periejeanul, n. Buc, 65 ani, poleovnie za politie, șade în Perieți, 
plasa Slobozia, stare proastă. 

Tudor Cucul, n. Ghimbăşani, 50 ani, căpitan za lefegii, al lui Stan 
Ghimbăşanu, şade în Slobozia, stare bună. 

Ispas Făgărășanu, n. Buc, 33 ani, vătaf za vistierie, şade în Buc. 
şi la moşia sa Grindu, piasa Slobozia, stare bună. 

Gheorghe Bolhntineanul, n. satu Bolintinu, 45 ani, treti logofăt, al lui 

Mihai Bolintineanu, şade în Urziceni, plasa Slobozia, stare proastă. 
Crăciun, n. Buc, 50 ani, treti vistier, al lui Lon, şade în Jilava, plasa, 

Jilava, stare proastă. 
Iacov Grecul, n. Buc., 40 ani, treti logofăt, al lui Popovici, şade în 

Jilava, plasa Jilava, stare proastă. 
Ioniță Poenarul, n. Jilava, 35 ani, poleovnic za Craiova, al lui popa 

Dima, șade în Jilava, plasa Jilava, stare proastă. 
Enache Roșca, n. Buc, 50 ani, polcovnic za politie, al serdarului 

Nicolae Roşca, şade în Stoeneşti, sărac desăvârşit 1). 

Județul Muşcel 2) 

Pavlache Apostolescu, n. Câmpulung, 51 ani, serdar, al elucerului Apostol, 
şade în Câmpulung, are a patra parte din patru moşioare, din 
care | se împarte în venit de taleri 1.350. 

Scarlat Iorgu 5), n. Câmpina, 55 ani, serdar, al vătafului Iorgu, șade 
în Câmpulung, are venit din cele nemișcătoare taleri 2.500, 
moșie, vii și munţi. 

Dumitrache Urianu, n. Câmpulung, 53 ani, medelnicer, al armașului 
Bănică Urianu, şade în Câmpulung, are o pereche case i 2 mori 
cu câte 2 roate iun han i 2 prăvălii i 2 ogrăzi cu pruni i 0 
moșioară în Bogătești i 0 delniţă în Nămăeşti i alta în Jugur 
i altă delniţă ce-i zice Gresia i o moșioară ce-i zice Ochești 
i altă moșie Caracu şi 4 pogoane vie, toate acestea supt venit 
de taleri 2.000. 
  

1) In An. parlam. II 186, se mai adaogă şetrarul Dumitrache Sorescu [sin Tănase ?] şi 
feciorii de boeri: Răducanu sin ceauş Gheorghe Călărăşeanu ; Teodorache Doicescu sin treti 
logofăt Zamfirache ; Alecu sin clucer Dumitrache Cruţescu. 

2) Filele 107.—108. . 
3) Iorgulescu, în An. parl. II. 307.



Istrate Urianu, n. Câmpulung, 48 ani, medelnicer, al armașului Şerban Urianu, şade în Câmpulung, are o pereche case în Câmpulung, 0 moșidară Candelile, 4 pogoane vie și partea ce-i va, rămânea, din rămasurile părintești după ce se va împărţi cu ceilalți fraţi. Grigore Leordeanu, n. Leordeni, 61 ani, medelnicer, al clucerului Nicolae Leordeanu, şade în. Leordeni, are 200 stânjeni moşie la Budișteni, cu 3 pogoane vie i 80 stânjeni la Leordeni cu 3 pogoane vie şi case în Leordeni, Toma Leordeanu, n. Leordeni, 52 ani, medelnicer, al clucerului Nicolae Leordeanu, șade în Leordeni, are parte de moșie în Leordeni i 0 pereche case şi vie i altă moşie Topoloveni cu vie i altă moșioară la Stoiceni i un loc de casă în Piteşti. Costandin Vlădescu, n. Râmnicu Vâlcii, 50 ani, şetrar, al clucerului Preda Vlădescu, șade în Câmpulung, are 700 stânjeni moşie în Conţeşti, o pereche case în Câmpulung i 3 pogoane vie şi alte moşioare al căror venit se urcă la taleri 1.500. Naum 1), n. Castoria, 52 ani, șetrar, al lui Costandin, şade în Câmpulung, are casă în Câmpulung, 2 petece moșie cu venit de taleri 500 şi o vie de 2 pogoane. 
Nicolae Brătianu, n. Racoviţa, 60 ani, clucer za arie, al polcovnicului Dumitrașcu, şade în Câmpulung, are o pereche case în Câmpu- lung, cu o delniță anume Bărbușa, | 360 stânjeni moşie în Brătieni și 3 pogoane vie. 
Mecolae Rucăreanul, n. Câmpulung, 50 ani, treti logofăt, al elucerului Gheorghe Rucăreanu, şade în Câmpulung, are venitul casei de la cele nemișcătoare pe an taleri 2.600, de la moșii și munți. Dumitrache Aricescu, n. Ploeşti, 50 ani, vtori vistier, al lui Ştefan postelnicel, șade în Câmpulung, are 150 stânjeni moşie la Ariceşti sud Prahova i 2 pogoane vie la Băleni şi o pereche case în Câmpulung. 
Zamfir Bordnescu, n. Borăneşti sud Ialomiţa, 48 ani, treti vistier, al lui Stanciu Borănescu, șade în Câmpulung, are o pereche case în Câmpulung, o vie. la Brănești de 5 pogoane i 3 vaduri de cârciumă cu venit de taleri 400 ; un han și 8 ogrăzi cu pomi. Lazăr Păgeţeanu, n. Slătioara sud Romanați, 45 ani, treti vistier, al lui popa Nicolae, şade în Bălileşti sud Mușcel, are o pereche case în Bălilești i 160 stânjeni moșie cu pomi și moară cu 2 roate, Joan Urianu, n. Câmpulung, 42 ani, căpitan za dorobanţi, al armașului Șerban Urianu, şade în Purcăreni sud Muscel, are 50 stânjeni 

  

1) Naum Constantin, în An, parl. IL. 314.
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de moșie în Purcăreni și partea ce-i va veni din casa, părin- 
tească după ce se va împărți cu ceilalţi. 

Ianache Budișteanu, n. Budişteni, 44 ani, vtori vistier, al lui Costan- 
din postelnicel, şade în Budișteni sud Muşcel, are 450 stânjeni 
de moşie în Budişteni i o pereche case şi vie tot acolo. 

Ilie Vlădoianu, n. Cernaia sud Mehedinţi, 52 ani, treti logofăt, al 
lui Mihai postelnicel ot Mehedinţi, șade în Câmpulung, are o 
pereche case în Câmpulung i 4 pogoane vie cu otaștină i 3 
grădini cu pomi, cu venit la taleri 280 când se face rod i alte 
3 livezi de fân şi 18 copii. 

Micolae Ștefănescu, n. Iaşi, 31 ani, treti logofăt, al pitarului Vasile 
Ştefănescu, şade în Câmpulung, are 4 pogoane vie la, Topoloveni 
şi nişte livezi de fân şi pruni la Godeni. 

Alecu Chilişoiu, n. Câmpulung, 38 ani, poleovnie za Târgovişte, al 
lui Costandin Chilișoiu, șade în Câmpulung, are 2 perechi case 
în Câmpulung i 4 pogoane vie la Băleni eu otaștină și o livadă, 
de fân la Suslăneşti. 

Dumitrache Confescu, n. Racoviţa sud Muşcel, 52 ani, treti logofăt, 
al lui Grigore Conţescu, şade în Racoviţa, are o pereche case în Piteşti, 400 stânjeni moşie în Racoviţa și 6 pogoane vie. Ioan Rumânescu, n. Rumâneşti, 48 ani, baş bulucbaş, al lui State 
mazilu, şade în Rumâneşti, are 130 stânjeni moșie și case de locuit. Gheorghe Caravelea, n. Grecia, 51 ani, poleovnic, al lui Iane, şade 
în Chiţești sud Mușcel, are 340 stânjeni moșie la Prisiceni sud 
Vlașca i o casă în Bucureşti în mahalaoa Gorganului i 6 pogoane 
vie la Copăceni sud Vlașca şi 212 stânjeni moşie la, Chiţești. Gheorghe Izvoranu, n. Cernaia, sud Mehedinţi, 46 ani, ceauş agesc, 
al căpitanului Barbu, şade în Ciocăneşti sud Muşcel, are o 
pereche case cu 3 pogoane vie pe moșia d-lui vel logofăt 
Costandin Golescu. 

Răducanu Micescu, n. Micești, 50 ani, ceauș za aprozi, al lui Pârvu Micescu, şade în Micești, are casă în Micești i 150 stânjeni 
moșie i un han în Pitești deavalma cu fraţii săi şi. 2 pogoane vie. 

Adăogiri din catagrafia din Oct. 1831 
(Analele parlam. II. 154—6). 

biv Î) portar: Costandin Vlădescu, 50 ani, venit 500 lei. 
feciori de boeri: Nicolae Brătianu, 30 ani, venit 3.000 lei; Ioniţă PI 

1) Fost,



Ma 

Alexeanu, 38 ani, venit 250 lei; Grigore Apostol, 39 ani, al 
clucerului Apostol, venit 2.500 lei; Apostol Racoviceanu, 39 ani, 
venit 1.000 lei; Toma Urianu, 32 ani, al armașului Bănică 
Urianu, venit 1.000 lei; Costache Topoloveanu, 38 ani, al clu- 
cerului Mitică, venit 500 lei; Paraschiv Prisiceanu, 30 ani, al 
lui Gheorghe treti logofăt, venit 1.000 lei; Ghiţă Vlădescu, 
31 ani, al comisului Vlădescu, venit 1.000 lei; Ioniţă Balan, 
92 ani, al lui Gheorghe Balan, venit 500 lei; Ioniţă Leordeanu, 
50 ani, venit 500 lei; Ioniţă Topoloveanu, 30) ani, venit 1.000 lei; 
Ilie Topoloveanu, 32 ani, venit 500 lei; Ioniţă Racoviceanu, 
32 ani, al poleovnieului Nicolae, venit 500 lei; Mincu 'Topolo- 
veanu, 48 ani, venit 1.000 lei; Matei Prisiceanu, 58 ani, venit 

„2.000 lei; Ioniţă Rizu, Costache Vlădoianu, Gheorghe Criteanu, 
Costache Eliat. 

Județul Olt 1) 

Grigore Urianul, n. aici în orașu Slatina, ca de 50 ani, serdar, al 
răposatului Costandin Urianu postelnicelu, şade în Slatina, are 
un trup de moșie părintească. ce | se numește Verguleasa i 
Poganea, | ca vreo 500 stânjeni, se stăpâneşte | de 5 fraţi. Joniță Gigăârtul, n. satul Viişoara întracest Judeţ, peste 60 ani, pitar, 
al răposatului Andronache Gigârtu vtori comis, şade aci în orașu 
Slatina, are 300 stânjeni de moşie în hotaru | Viișoara și o 
vie tot pe | acea moşie. 

Andrei Bălșanul, n. satu Vigănești întwacest judeţ, ca de 55 ani, 
pitar, al răposatului Constandin Bălşanul, şade aici în Slatina, 
are 100 stânjeni de moșie în hotar | Bireii lângă Vigăneşti 
și o | vie aici în dealu Slatina. | 

Mihalache Izvoranul, n. aici în Slatina, peste 60 ani, elucer za arie, 
al răposatului șşetrar Barbu Izvoranu, șade în Slatina, are 400 
stânjeni de moșie | în hotaru Izvoarele, cum şi | o vie tot 
în numita moșie. ; | Gheorghe Urianul, n. Slatina, peste 60 ani, treti logofăt, al răposatului 
Constandin Urianu, şade în satu Vărguleasa, întw'acest judeţ, are 
un trup de moșie părintească | ce se numeşte Verguleasa, i 
Poganea | ca vreo 500 stânjeni, se stăpâ | nește de 5 fraţi. 

Costandin Rătescu, n. satu Răteşti sud Vlașca, 85 ani, treti logofăt, 
al răposatului vtori comis Mihai Rătescu, şade în Slatina, are 

  

2) Filele 118—120,
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2 trupuri de moșie |! una în hotaru Recea i Turia și alta la 
Slobozia pe apa Plăpeii. și vie | aici în dealu Slatina | care 
fiind atierosită sfintei” episcopii Argeșul mai dinainte, | după 
moartea sa rămâne stăpânirea sfintei episco | pii. 

Costandin Limaru, n. ovaşu Caracal sud Romanați, ca de 55 ani, vtori 

feciori 

vistier, al răposatului Gheorghe Linaru, șade aici în orașu Slatina, 
are ca 300 stânjeni de mo | şie în hotaru Scornicești și o vie 
aici în dealul Slatina. -. 

Adăogiri din catagrafia dela 20 Oct. 18931 

(Analele parlam. II. 156—7). 

de boeri: lamandache Gigârtu, al stolnicului Nicolae, venit. 
1.000 lei; Ioniţă Gigârtu, al stolnicului Nicolae, venit 5.000 lei; 
Ioniţă Deleanu, al șetrarului "Toma Deleanu, venit 5.000 lei: 
Atanasie Racoviceanu, al clucerului za arie amandache Racoviceanu, 
venit 1.000 lei; Alecu Izvoranu, al stolnicului Scarlat Izvoranu, 
venit 10.000 lei; Lache Mavrodin, al stolnicului Costache Ma- 
vrodin, venit 500 lei; Barbu Vultureseu, al serdaralui Constantin 
Vulturescu, venit 2.000 lei; Dincă Izvoranu, al clucerului za 
avie Mihalache Izvoranu, venit 2.500 lei; Costache Izvoranu, 
al clucerului za arie Mihalache Izvoranu, venit 2.500; Nicolae 
Izvoranu, al lui Constantin Izvoranu, venit 3.000 lei; Iorgu 
Urianu, al serdarului Grigore Urianu; Dincă Urianu, al serdarului 
Grigore Urianu, venit 100 lei; Mihalache Urianu, al ser- 
darului Grigore Urianu, venit 100 lei; Costache Urianu, al 
serdarului Grigore Urianu, venit 100 lei; Grigore Linaru, al 
vtori vistierului Constantin Linaru; Nicolae Racoviceanu, al lui 
Atanasie Racoviceanu; Ştefan Milcoveanu, al lui Constantin 
Milcoveanu, venit 300 lei; Ioniţă Milcoveanu, al lui Constantin 
Milcoveanu; Ioniţă Milcoveanu, al lui Istrate Milcoveanu, venit 
150 lei; Barbu Berindei, al lui Constantin Berindei, venit 1.000 
lei; Dumitrache Berindei, al lui Contantin Berindei, venit 600 lei; 
Nicolae Berindei, al lui Ioniţă Berindei, venit 800 lei; Zamfir 
Urianu, al lui Nicolae Urianu, venit 100 lei; Alecu Milcoveanu, 
al lui Rizea Milcoveanu,' venit 200 lei; Toma Milcoveanu, al 
lui Rizea Milcoveanu, 200 lei; Vasile Milcoveanu, al lui Rizea 
Milcoveanu, venit 100 lei; Nicolae Păucescu, Dincă Cioflan, 
Draghiceanu Perieţeanu.
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Judeţul Prahova 1) 

Toma Filiti, n. Ipir, 45 ani, vel căminar, al serdarului Iamandi, şade 
în Pietroșani, are o moşie Pietroşani în Prahova î'o vie la Valea 
Poenii în sud Saac pe moșia lui Radu. Vodă la Cioplea. 

Nicolae Bălăcianu, n. Finta, 56 ani, paharnic, al șetrarului Ioan 
Bălăcianu, şade în Ploești şi în București, nimic nu are, o moşie 
Bereasca în sud Prahova andipricon şi | 2 perechi de case, 
una în București și alta în Ploești tot andipricon. 

Grigore Caribolu, n. Tesalonic, 54 ani, paharnic, al lui Petre Caribolu 
neguţător, şade în Câmpina, are o moşie Cocorăștii Capli şi o 
casă în Câmpina, de zestre sânt 2). 

Grigore Negru ?), n. Câmpina, 65 ani, serdar, al lui Costandin capanlâu, 
şade în. Câmpina, are o casă în Câmpina, arsă. 

Barbu Dănescu, n. Ploeşti, 52 ani, serdar, al protopopului Dumitru, 
șade în Ploești, are o moşioară “Dănești de stânjeni 300 i o 
vie în sud Saac şi o casă în | Ploești. 

Costandin Călinescu, n. satu Călinești, 42 ani, medelnicer, al Polcov- 
nicului Dumitru Grecu | de la Adrianopoli, şade în Călinești, 
are o moșioară Ceraşu în sud Saac i la Călineşti în Prahova 
38 stânjeni și | o vie la. Bălțați tot în sud Prahova. 

Iordache Suslânescu, n. Ploeşti, 35 ani, medelnicer, al biv polcovnicului 
„ Teodorică, şade în Ploeşti, are 2 perechi case în Ploeşti și 

2 prăvălii, . 
Barbu Movilă, n. Moara Domnească, 65 ani, medelnicer, al stolnicului 

Constandin Movilă, şade în Ploești, are o moşie Amaru în sud 
Saac i o vie ipac şi o casă în Ploeșşti. 

Neculaie Saegiu, n. Ipir, 40 ani. sluger, al lui Costache Saegiu, şade 
în Breaza, are moșia Breaza în Prahova i un petec de moșie 
Călinești | şi o vie la Bălțați. | 

Costache Corlătescu, n. Buc., 48 ani, sluger, al polcovnicului Ştefan 
Băiaşu, şade în Ploeşti, are o moșie Corlăteşti i o vie în sud 
Saac la Valea Poenii și o casă | în Ploești; toate sânt zestre Ioniţă Racotă, n. în Moldova, în Eşi, 60 ani, sluger, al lui Mihalache 
Racotă, șade la Mărginenii stolnicesii, are o moşie Drăgăneasa 
pe Proviţa în sud Prahova şi o cârciumă în Măgureni tot în 
Prahova. 

Alesandru Adâncămeanu (Râmniceanu), n. Inoteşti sud Saac, 41 ani, 

  

1) Filele 72—3, 
2) In catagrafia de la 9 Noemvrie 1831 (Analele parlam. II. 146—7), venit 4.000 lei, 2) sau Negrea.
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clucer za arie, al diaconului Stan, şade în Ploeşti, are o vie în sud Saac de 3 pogoane şi o casă în Ploeşti. 
Costache Negru 1), n. Câmpina, 35 ani, vtori vistier, al lui Mihalache vătat de plai, șade în Câmpina, are o vie în sud Saac la Vadu Săpat, 12 pogoane şi casă în Câmpina. , Radu Plopeanu, n. Câmpina, 46 ani, treti vistier, al lui Constandin arăndașu, şade în Câmpina, are o vie în sud Saac la Boldești și o casă în Câmpina. 
Joan Neculaie, n. Egripă ostrov, 55 ani, treti vistier, al lui Neculaie neguţătoru, șade în “Țintea, are o vie de 3 pogoane la "Țintea în sud Prahova. 
Elefterache, n. Comişani, 29 ani, căpitan za lefegii, al lui Neculaie zugratu, șade în Câmpina, nare nimic, este zugraf. 
Panait Sachelarie, n. Castoria, 60 ani, ceauș, al lui Hristache negu- 

țătoru, șade în Ploești, are o casă în Ploeşti și o prăvălie. Andrei Cuţarida, n. Buc, 31 ani, vtori armaş, al vel cămăraşului za 
ocne Ioan Cuţarida, șade în Ploești, are o casă în orașu Ploești. Prtrache Râmniceanu, n. oraşu Ploești, 30 ani, polcovnic za Cerneţi, 
al lui Ioniţă Râmniceanu postelnicel, șade în Ploeşti, are o vie 
de 8 pogoane în sud Saac și o casă de zestre în Ploești. 

Adăogiri din catagrafia de la 9 Nov. 1831 
(Analele parlam. 1]. 146—7) 

Comis: Scarlat Bărcănescu, şade în Bărcăneşti, venit 6.000 lei. 
Serdar: Tanache Porumbaru, şade în Câmpina. 
Slugeri: Dumitrache Maican, şade în Ploeşti; Mihalache Rahtivan, şade 

în Ploești, venit 1.500 lei; Scarlat Racotă, șade în Măgureni; 
Constantin Cuţarida, şade în Ploești. 

Betrar: Panait Mărunţeanu, şade în Câmpina. 
/Boernași]: Loan Maican, vtori vistier, şade în Ploeşti, venit 1.500 lei; 

Costache Mihalache, vtori vistier, șade în Câmpina, venit 1.000 lei; 
Lefter Borcescu, treti vistier, șade în Ploești, venit 2.500 1ei; 
Gheorghe Hristodulu Băicoianu, treti vistier, şade în Câmpina, 
venit. 7.000 lei; Stancu Şoiculescu, treti logofăt, şade în Fili- 
peştii de pădure, venit 400 lei; Dumitru Scorţeanu, polcovnic, 
şade în Ploești, venit 300 lei; Gheorghiţă Anastasiu, polcovnic, 
şade în Câmpina; Dinu Dobrogeanu, polcovnic, șade în Câmpina, 

  

1) Sau Negrea.
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venit 1.000 lei; Panait zet sluger Cuţarida, treti logofăt, şade 
în Ploești, venit 1.000; Costache Lazăr, treti logofăt, şade în 
Ploești; Vasilache Negru, poleovnic, al lui Constantin Negru, 
şade în Câmpina, venit 1.000 lei. “ 

Feoctori de boeri: Costache Lupoianu, al stolnicului Constantin Lupoianu, 
șade în Câmpina, venit 1.000 lei; Iordache Fărcăşanu, al pahar- - 
nicului Răducan Fărcășanu, şade în Ploeşti, venit 800 lei; 
Cănuţă Movilă, al şetrarului Tănase Movilă, şade la Moara 
Domnească, venit 2.000 lei; Matache Păltineanu, al pitarului 
Ion Păltineanu, şade în Ploeşti, venit 400 lei; Teodosie Scor- 
țeanu, al lui treti logofăt Dinu Sebrţeanu, şade în Braniște; 
Iancu Filiu, al comisului Petrache, şade în Ploești, venit 300 lei; 
Nicolae Vericeanu, al lui Serghie biv căpitan za dorobanţi, 
şade în Ploești, venit 300 lei; Mihalache Asan, al serdarului 
Asan, şade în Câmpina, venit 700 lei; Alecu Viroșanu, al 
medelnicerului Viroşanu, șade în Câmpina, venit 300 lei; Costache 
Brătianu, al lui vtori comis Ion Brătianu de la Focșani, şade 
în Câmpina. 

“Judeţul Saac [Săcueni] 1) 

Gheorghe Boldescu, n. Buc. 55 ani, paharnic, şade în Boldeşti, are o 
moșie Boldești i Şipotul, un han în Ploești sud Prahova, o 
pereche case ot Bucov, cinci !'sprezece pogoane vie 2), 

Mârzea, n. Văleni, 45 ani, medelnicer, al poleovnicului Moise, şade 
în Văleni, are 2 moşii ca de 300 stânjeni de munte |, 3 vii 
ca de 60 pogoane, una sută | cinci zeci cai, 40 vite cu coarne | , 
40 stupi, o moară, 2 ţigani | , 2.000 pruni, o zalhană cu 4 cazane. 

Fnuţă, Crăciunescu, n. Crăciunești, 37 ani, medelnicer, al lui Ene 
biv căpitan, şade la Fântânele, are 6 storicele de moșie, 20 
pogoane | vie, 20 vite cu coarne şi cai, 200 | oi, 80 stupi, 
1000 pruni, 2 ţigani 3). 

Joan Păltineanu Slăniceanu 4), n. Păltineni, 60 ani, pitar, şade în 
„ Păltineni, are patru sforicele de moșie, 10 po | goane vie, 30 

vite cu coarne | și cai, 200 oi, 1000 pruni 5). 

  

A B 1) Filele 66—9. Judeţ desfiinţat; cuprindea o parte din Prahova şi Buzău, cu reședință a Bucov, . 
2) In catagrafia de la 1 Nov. 1831 (Analele parlam. II. 142—5), venit 6.000 lei. 3) Idem, venit 8.000 ei. . :) Cuvântul scris cu litere negre, este adăogai în manuscris. 5) In catagrafia de la 1831, venit; 1.800 lei.
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Alecsandru Căplescu, n. Buzău, 55 ani, pitar, al lui Costandin Căplescu, 
şade în Urlaţi, are 13 pogoane vie, 3 suflete ţigani | 6 boi, 
5 cai, 500 pruni. 

Matache Dumitrescu, Werişescu 1) n. Vadu Săpat, 45 ani, pitar; al 
lui Niţu Mareș, şade în Vadu Săpat, are o moșie la sud Ialomiţa 
i un pod la Moldoveni pe Ialomiţa, | 30 pogoane vie păragină, 
o stoară de moşie la Itu de câmp. Om lipsit de minte. 

Ioan Sibiceanu, n. Sibiciu de sus, 55 ani, clucer za arie, al lui 
Gheorghe Sibiceanu, șade în Sibiciu de sus, are 500 stânjeni 
moșie de munte în hotar Sibi | ciu, 5 pogoane vie, 1000 pruni, 
două | sute oi, 30 capete vite cu coarne, 10 bivoli, 25 capete 
de cai, unspre | zece suflete ţigani, o moară pe apa Buzău | lui 2). 

Temeli Zano, n. Slănic, 66 ani, vtori vistier, al lui Iane Zane, şade 
în satu Prejanu, are 370 stânjeni moşie de munte, două | zeci 
pogoane vie, 2.000 - pruni, 2 mori |, o povarnă cu 5 cazane, 
patru | zeci capete de vită şi cai 2). 

Tudor Cărbunescu, n. Cărbuneşti, 78 ani, treti logofăt, al lui Lupu 
Cărbunescu, șade în Cărbuneşti, are 1000 stânjeni moşie de 
munte, 15 |! pogoane vie, 800 pruni, 2 mori, o po | varnă cu 
4 cazane, 15 capete | de vită, cu boi, cu cai. 

Ioan Speteanu, n. Speteni, 35 ani, treti logofăt agesc, al lui Matei 
Speteanu, șade în Valea Scheilor, are 12 pogoane vie, 20 stânjeni 
moşie | la Speteni sud Ialomiţa, 8 vite cu coarne, | 28 oi, 
70 stupi, 2 cai. 

Gheorghe Tazlău, n. Filipopoli, 55 ani, treti logofăt, al lui Andrei, 
șade la Mizil, are o moşie 500 stânjeni, 2 vii 18 | pogoane, 
10 boi, 10 cai, 1 ţigan $). 

Pârvu Dănescu, n. Dănești sud Prahova, 63 ani, treti vistier, al lui 
Ilie Dăneseu, șade în Valea Popii, are 12 pogoane vie, 3 cai, 
una |! sută cinci zeci oi 5). 

Pancu, n. Văleni, 56 ani, polcovnic de politie, al Dimii neguţător, şade 
în Văleni, are 12 pogoane vie, 200 stânjeni în | trei hotare 
moșie de munte, 1000 pruni, o | moară cu 2 roate, 4 suflete 
de ţigani, două | zeci vite cu coarne, 10 cai, una povarnă, | 20 
râmători 6), 

Micolae Doicescu, n. pe Valea Popii, 51 ani, fecior de boer, al lui 

1) Cuvântul scris cu litere negre, este adăogat în catagrafia de la 1831, 
2) In catagrafia de la 1831, venit 2.000 lei. | 
5) Idem, 2.500 lei. 
1) Idem, 2.000 lei, 
5) 3dem, 1.500 lei. 
6) Idem, 6000 lei.
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Dan, şade la Valea Scheilor, are 12 pogoane vie, 3 vite cu coarne |, 28 oi, 7 suflete țigani. 
Sima Teișanu, n. Buc., 54 ani, polcovnie agesc, al lui Vasile 'Teişanu, șade în Valea Scheilor, are 2 pogoane vie, 100 pruni, 10 oi, un cal, 2 | vite cu coarne, 10 stânjeni moșie la Spe | teni sud Ialomiţa. 
Maite: Dolete, n. Tohani, 56 ani, poleovnie de Seimeni, al căpitanului Iorga Dolete, şade în Fefelei, are 400 stânjeni moşie, 15 po- goane | vie, 500 pruni, 40 stupi, o câr | ciumă, 9 vite cu coarne, 5 cai, | 7 râmători. | 
Costandin zet [ginere] clucer Ioan Bibiceanu, n. Ianina, 34 ani, polcovnic, nepot al răposatului Costandie, şade în Sibiciu de sus, are 50 stânjeni moșie de munte, 500 pruni, | 150 oi, 25 vite, | 10 cai şi se chivernisește și cu neguţătoria. 
Soare Piţoiu, n. Văleni, 46 ani, polcovnie de Cerneţi, al lui Apostol, șade în Vălenii de Munte, are 6 pogoane de vie, 30 stânjeni de moșie | de munte, 2000 pruni, 4 cai, 8 vaci, | 2 bivoli, o povarnă cu 4 cazane, o pră | vălie în Văleni, se „chiverniseşte și cu neguțătoria 1). 
Joniţă Șoimescu, n. Buc., 65 ani, poleovnie de Seimeni, al lui Ursache, şade în Buc, are 400 stânjeni moşie de câmp, 2 hotare | moşie de vii, 400 pruni, 2 cai, 2 vaci |, 3 suflete ţigani, | 300 stânjeni moșie | în Vlașca, se chivernisește și cu slujbe 2), Perban Lipianu, n. Călugăreni, 60 ani, poleovnie de Cernei, al lui Dumitru Lipianu, şade în Călugăreni, are 40 stânjeni moșie de munte, 10 pogoane | de vie, 500 pruni, 6 boi, 3 cai, | 50 de stupi, se chiverniseşte cu neguţătoria. 
Hariton Sava, n. Xantia, 50 ani, polcovnie de Seimeni, al Savii Stamboolunu, şade în Valea Călugărească, are 2 vii de 9 pogoane. Moolae Măceșescu, n.. Buc, 50 ani, poleovnic de Seimeni, al lui Dumitru Paliolog, șade în Valea Manti, are 4 pogoane de vie, 2 cai, o vacă. Stoica Buruzeseu 3) n. Scăeni, 45 ani, polcovnic de târg, şade în Ceptura, are 5 pogoane vie, 4 boi, 2 vaci, 100 | pruni și se chivernisește şi cu slujbe. 
Grigorie Crăciunescu, n. satu Tohani, 52 ani, căpitan de Dorobanţi, al lui Ene căpitan, şade în Tohani, are 8 pogoane vie, o parte de moșie în 4 | storicele, ce se numeşte Urloeneasca, Crăciuneşti. 

  

1) Idem, 6.000 lei. 
2) Idem, 1.000 lei. 
2) Cuvântul scris cu litere negre, este adăogat în manuscris,
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Tohani, deavalma și cu | alţi părtași, 300. pruni, 3 cai, şai | zeci 
oi, 6 vaci, 15 stupi 1). 

Dimitrie, n. Moreia, 48 ani, vătaf za aprozi, vnue răposatul egumen 
Cotroceanu, şade în Ceptura, are 3 vii în 3 locuri, 35 pogoane | , 
8 boi, 4 cai, 8 vaci, 2 bivoli şi se chivernisește şi cu neguțătoria, 

Răducanu sin Iamandi, n. Mizil, 60 ani, ceauş agesc, al lui Iamandi. 
şade în Mizil, are o casă, 2 prăvălii pe moşia dumnealui | 
banului Brâncoveanu, 12 pogoane | vie, 3 cai, 2 boi, 5 stân | jeni 
de moşie 2) . 

Adăogiri din catagrafia de la 1 Nov. 1831 
(Analele parlam. 1]. 142—5). 

Căminar: Alexandru Filipescu, șade în Drajna, venit 8.000 lei. 
Medeluiceri: Costache Setandache, şade în Teișani ; Grigore Lipănescu, 

şade în Lipănești. 
Vel comis de Moldova: Bănică, Ciocârdia, şade în Fefelei, venit 500 lei. 
[Boernași]: Ioniţă Crăciunescu, treti logofăt, şade în 'Tohani, venit 

2.000 lei; Niţu Cireșeanu, treti logofăt, şade în Cireşi; Grigore 
Drăgulinescu, polcovnic, șade în Fântânele, venit 1.000 lei. 

Feoiori de boeri: Costache şi Alexandru, fii ai lui Grigore Lipănescu ; 
Grigore, Costache şi Matache, fii ai lui loan Păltineanu ; Nicolae, 
20 ani, al lui Matache Dumitrescu Merișescu; Costache, 23 ani, 
al lui Ioan Sibiceanu; Bănică și Anghel, fiii lui Tudor Cărbu- 
nescu; Mihalache al lui Ioniţă Şoimescu; Matache şi Mihai, fii 
lui Grigore Drăgulinescu; Stavrache Dâmboviceanu, al răposa- 
tului medelnicer Ianache Dâmboviceanu, şade în Fefelei, venit 
1.500 lei; Nicolae Dâmboviceanu, al răposatului medelnicer 
lanache Dâmboviceanu, şade în Fefelei în casa mumă-si; Vasi- 
lache Murgulescu, al slugerului Iancu Murgulescu, şade în Valea 
Călugărească, în casa mumă-si; Iancu Macovei, al pitarului 
Macovei, şade în Star Chiojd, venit 1.000 lei; Matache Macovei, 
al pitarului Macovei, şade în Star Chiojd, venit 1.000 lei; Ioniţă 
Drăgulinescu, al şetrarului Neagu Drăgulinescu, şade în "Tohani, 
venit 800 lei; Nae Mareş, al şetrarului Mareş, şade în Vadu 
Săpat, venit 1.200 lei; Istrate Săulescu, al lui treti logofăt Mihai 
Săulescu, șade în Fetelei, venit 2.000 lei; Costache Urlăţeanu, 

  
1) În catagrafia de la 1831, venit 2.500 lei, 
2) Idem, 1.500 lei.
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al lui treti logofăt Ioniţă Urlăţeanu, şade în Urlaţi; Mareş 
Brezeanu, al polcovnicului Constantin Brezeanu, şade în Fefelei, venit 2.000 lei; Matache Brezeanu, al polcovnicului Constantin 
Brezeanu, şade în Fântânele, venit 500 lei; Nicolae Dolete, al 
poleovnicului Matei Dolete, șade în Fefelei. 

Judeţul Slam Râmnie 1) 
Atanasie Lascari, n. Constantinopol, 49 ani, vel agă din Moldova, 

al lui Gheorghe Lascari, şade în Râmnic, are 1515 stânjeni moşie în 4 bucăţi și 28 pogoane vie 2). 
Hrustodor Neculeseu, u, Râmnie, 62 ani, paharnic, al pitarului Alecsandru 

Neculescu, şade în Râmnic, are 6500 stânjeni moşie în 9 trupuri i 100 pogoane | vie în 3 locuri i o casă în Râmnic şi alta în 
Bucureşti i un loe sterp ipac i trei locuri în Râmnie şi o pivniţă cu 3 prăvălii în Focşani. 

Alecu Mărgărit, n. Richești Slam Râmnic, 43 ani, paharnic din Moldova dela Mihai Vodă Suţul ), al lui vtori vistier Enache Mărgărit, 
șade în Focşani, are 27 pogoane vie și o casă în Focşani €). Mihalache Pastiescu, n. Focșani, 35 ani, paharnic din Moldova, al ceauşului Ene Pastiescu, şade în Focşani, are 1000 stânjeni moșie i 10 pogoane vie. 

Jancul Donie, n. Focşani, 33 ani, stolnic, al stolnicului Grigore Donie, 
şade în Focșani, are 1200 stânjeni moșie în 3 trupuri, 60 po- | goane vie și casă | în Focşani 5). 

Costache Neculescu, n. Râmnic, 33 ani, stolnic, șade în Topliceni, are 
5545 stânjeni moşie în 7 trupuri, 38 pogoane vie |, un han 
în București, 2 locuri sterpe la Râmnic i alte | 2 sferi moşie 
a căror stânjeni nu sunt cunoscuţi 6). 

„Pavlache Dedulescu, n, Topliceni, 33 ani, stolnic, al paharnicului 
Alexandru Dedulescu, şade în Topliceni, are 3500 stânjeni moşie în 3 trupuri i 830 pogoane vie 7), 

Anasiasie Dedulescu, n. Topliceni, 35 ani, serdar, al medelnicerului 
Mihalache Dedulescu, şade în Topliceni, are 3000 stânjeni moşie în 3 trupuri, 40 pogoane vie și ca | să la Topliceni 8). 

  

1) adică R.-Sărat. Filele 51—8, 
2) In catagrafia de la 18 Oct. 1831 (Analele parlam. II. 134—'7), venit 2.000 lei şi trecut apoi între căminari (ibid. 304), 4 
3) Cuvintele subliniate sunt din catagrafia de la 1831. 4) In catagrafia de la 1831, venit 2.000 lei, 
5) Idem, venit 10.000 lei, 
6) dem, 15.000 lei, 
7) Idem, 8.000 lei. 
8) Idem 12.000 lei.



— 43 — 

Costache Arion, n. Buc., 40 ani, serdar, al stolnicului Nicolae Arion, 
şade în Râmnic, are 2000 stânjeni moșie, 45 pogoane vie şi 
un han la | Râmnic. 

Costache Robescul, n. Slobozia Robești, 50 ani, serdar, mort 1), al lui 
Stoian Robescu, șade în Focşani, are 2340 stânjeni moşie i 3 
vii de 72 pogoane i 2 mori de 4 roatei 3 hanuri şi 3 prăvălii 
în Foc | şani și 2 povărni de 10 cazane. 

Alecu Bagdat, n. Râmnic, 47 ani, serdar, al lui Tanache Bagdat, şade 
în Râmnic, are 1820 stânjeni moșie în 6 trupuri i 25 pogoane 
vie|i 2 prăvălii în Râmnic şi o moară cu 2 roţi; face și negoţuri2). 

Gheorghie Șonţul, n. Buc, 54 ani, serdar, al protopopului Costache, şade 
în Focșani, are 25 pogoane vie i un han ars în Focşani şi case 3). 

Gheorghie Plastară, n. Moreia, 30 ani, serdar de Moldova, al lui 
Neculaie Plastarâ, şade în Grebăn. 

Neculae Rafailă, n. Buc, 60 ani, medelnicer, al lui treti logofăt 
Radu Ratailă. şade în Coteşti, are 1250 stânjeni moșie, 26 
pogoane vie în trei părţi 4). 

Pantazi Chiosescu, n. Buc, 50 ani, medelnicer, al polcovnicului Ioan 
Chiosescu, şade în Focşani, are 30 pogoane vie și casă în Focşani 5). 

Teodorache arca, n. Buc., 36 ani, medelnicer, al clucerului za arie 
Oprişan Iarca, şade în Râmnic, are 660 stânjeni moşie, 10 
pogoane vie 6). 

Costache Topliceanu, n. 'Topliceni, 48 ani, medelnicer, al lui Toma 
Topliceanu, şade în 'Topliceni, are 1547 stânjeni moşie în 5 
trupuri, 36 pogoane vie în 2 părţi ?). 

Teodor Munteanul, n. Coteşti, 61 ani, sluger, al lui Ion Munteanul, 
şade în Cotești, are 14 pogoane vie și 36 luc sterp, o pivniţă 
în Focşani £). 

Angheh Toma, n. Coteşti, 35 ani, sluger, al clucerului za, arie Toma, 
şade în Coteşti, are 30 pogoane vie, un han la Râmnic 9). 

Jordache Vernescu, n. Buzău, 60 ani, sluger, al lui Manul Vernescu, 
şade în Râmnic, are 500 stânjeni moșie, 15 pogoane vie şi 
2 case în Râmnic 10). 
  

1) Cuvântul subliniat este adăogat în manuseris. 
2) In catagrafia de la 1831, venit; 12.000 lei. 
3) Idem, 500 lei. 
1) Idem: <împovărat cu 12 copii, venit; 2.000 lei» 
2) Idem, 500 lei, zis şi Cheseoglu, ibid, 310. 
6) Idem. 4.000 lei. 
7) Idem, 3.000 lei. 
5) Idem, 500 lei. Zis <i Măslină», ibid, 312. 
2) Idem, 500 lei. Zis Angheli Focşăneanu, ibid, 311. 

19) Jdem, 500 lei,
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Costache Neculescu, n. Buc, 38 ani, sluger, al serdarului Constantin Neculescu, şade în Râmnic, are 4800 stânjeni moşie în 10 trupuri, 56 pogoane vie în 3 părţi, o moa | ră în 2 roate la Râmnic, o cârciumă şi un loe sterp ipac și case în Râmnic 1), Ioniță Râmniceanu 2) n. Grebăn, 40 ani, sluger din Moldova, al căpi- tanului Mihalcea, şade în Grebăn, are 18 pogoane vie şi casă la Grebăn. | 
Vasile Angheh, n. Coteşti, 47 ani, pitar, al căpitanului Angheli, şade în Coteşti, are 112 stânjeni moșie, 23 pogoane vie și casă în Coteşti 3). 
Costache Periejeanul, n. Perieți sud Ialomiţa, 28 ani, pitar din Moldova, are și pitac, al poleovnicului Matei Grosul, şade în Vârteşcoiu, are 30 pogoane pământ sterp la Jideni 4). Vlad Perieţeanul, n. Perieți sud Ialomiţa, 55 ani, şetrar, al căpitanului Hristea, şade în Grebăn, are 380 stânjeni moșie în 2 trupuri, 47 pogoane în 2 vii |, cârciumă la târgu Râmnicului și casă în Grebăn 5), 
Dumitru Fotin, n. Gura de la Ioanina, 55 ani, șetrar, al lui Costandin Fotin, şade în Focşani, are 500 stânjeni moșie, o moară cu 2 roate și 26 pogoa | ne vie 6), 
Rizul, n. Gura de la loanina, 54 ani, şetrar, al lui Anastasie, şade în Coteşti, are 30 pogoane vie și casă la Coteşti 7), Dumitrache Ghiuloglu, n. Buc, 47 ani, clucer za arie, al lui Mihai Ghiuloglu, şade în Focşani, are 1000 stânjeni moșie în 2 trupuri i 20 pogoane vie 8). | 
Toma, n. Focşani, 62 ani, clucer za arie, al lui Voinea, şade în Coteşti, are 100 pogoane pădure şi 15 vie și casă în Coteşti 9). Gheorghiţă Chiriţoiul, n. Slobozia Robeşti, 44 ani, clucer za arie din Moldova, al căpitanului Asanache Chiriţoiul, șade în Focşani, are 200 stânjeni moșie în 2 bucăţi, 15 pogoane vie şi ca! se în Focșani. Panait Curelea, n. Moreia, 63 ani, clucer za arie, al lui Anastase Curelea, şade în Focşani, are 33 pogoane vie în 2 locuri şi o casă în Focşani 10). 

  

1) Idem, veniv 14.000 lei. — 1 se zicea şi <Câţă» (Anale pari. II 311). (ibid gpvântul scris cu litere negre, este din catagrafia de la 1831. Zis şi « Şopârlă» ibid, , 
3) In catagrafia de la 1831, venit 500 lei. 

4) Idem, 500 lei. 
5) Idem, 1.500 lei, 
6) Idem, 1.000 lei, 
7) Idem, 800 lei. 
5) Idem, 1.000 lei, 
%) Idem, 800 lei. Zis şi Toma Focșăneanu (ibid. 314). 

10) Idem, 400 lei,
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Janache Pariand, n. Târgu Râmnicului, 50 ani, vtori logofăt, al lui 
Vasile vameșş, şade în Slobuzia Robeşti, are 19 pogoane vie în 
2 locuri o moară la Râmnic, un pstee mo ! şie în 24 stânjeni 
şi casă în Slobozia Robeşti. 

Costache Neculescu, n. Buc, 27 ani, vtori spătar, al clucerului Alecu 
Neculescu, şade în Râmnic, are a patra parte din casa părintească, 

Mihalache Zaharia, n. Chipru ţinutul Larnacazi. 50 ani, vtori vistier, 
al lui Zaharia Ialucătescu, șade în Focşani, are 12 pogoane vie. 

Vasilache Neculescu, n. Râmnic, 39 ani, vătaf za divan, al serdarului 
Constantin Neculescu, șade în Râmnic, are 1200 stânjeni moșie, 
14 pogoane vie, o cârciumă în Bu | curești. 

X Joan Tătăranul, n. Buc, 51 ani, treti logofăt, al lui Barbul 'Tătăranul, 
șade în Coteşti, 2000 stânjeni moşie în 5 trupuri, 55 pogoane 
vie în 3 locuri şi o moară 1). 

Costea Mărgărit, '70 ani, treti logofăt, al lui Mărgărit, șade în Focşani, 
are 25 pogoane vie, o prăvălie şi pivniţă în F ocşani. 

Anastasie Jăzgosul, n. Focşani, 30 ani, vtori vistier, al polcovnicului 
Neculau Mâzgosul, şade în Focşani, are 6 pogoane vie, 0 casă 
în Focşani. 

Joan, n. Slobozia Brătulesii de la Basarabia, 56 ani, vtori comis, al 
lui "Teodor iconom, şade în Focşani, are 16 pogoane vie, însă 
6 pogoane pe moşia d-lui şi 10 pe moșia mânăstirii Râmnie 
și case în Focşani. 

Bărbucean Pavalache, n. Focșani, 45 ani, vtori armaş, al căpitanului 
Pavalache, şade în Focşani, are 12 pogoane vie şi case în 
Focşani 2), 

Şerban Zăgănescul, n. Slobozia Bobeşti. 54 ani, vtori armaş, al lui 
Temelie Zăgănescu, şade în Râmnic, are 400 stânjeni moşie 
în 3 bucăţi, 20 pogoane vie în:| 3 locuri şi un han și casă 
în Râmnic. 

Pantazi Chiriţoiul, n. Slobozia Robeşti, 35 ani, vtori armaş, al lui 
Gheorghe Chiriţoiu, şade în Slobozia Robeşti, are 20 pogoane 
vie, moșie moștenească în Slimnic 3). 

Ioniţă Moldoveanu, n. Odobeşti Moldovei, 58 ani, polcovnie za Seimeni 
din Valahia, al preotului Teodor Climent, şade în Coteşti, are 
10 pogoane vie. 

  

1) Idem, 3.000 lei. 
2) Idem, 300 lei. 
3) Idem, 500 lei.
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Micul Căplescul i Mihalache 1), n. Buzău, 28 ani, poleovnie, al lui 
Costandin Căplescu, şade în Băleşti, are 12 pogoane vie. 

Mihalache Luchi, n. Buc, 50 ani, poleovnic, al lui Luca, şade în 
Coteşti, are 100 stânjeni moşie. 

Mărgărit loamiu, n. Arghirocastro, 53 ani, căpitan za dorobanţi, al 
lui Ioan Papazol, şade în Olteni, are 30 pogoane vie. 

Adăogiri din catagrafia de la 18 Oct. 1881 
(Analele parlam. II. 134—9), 

Căminar: Iordache Dedulescu 2), are casă în Topliceni, venit 8.000 lei. 
Feciori de boeri: Vasile Pastiescu, 40 ani, fiu . de. sluger, șade în 

Focşani, venit 800 lei; Asanache Pastiescu; 36 ani, fiu de 
sluger, şade în Focşani, venit 800; Dincă Robescu, 30 ani, fiu 
de șetrar, șade în Focşani, venit 500 lei; Ştefan Paraschivescu, 
40 ani, fiu de medelnicer, şade în Focșani, venit 400 lei; 
Alexandru Cotescu, 38 ani, fiu de sluger, şade în Coteşti, venit, 
1000 lei; Alecu Cotescu, 33 ani, fiu de sluger, şade în Coteşti, 
venit 1000 lei; Grigore Borănescu, 36 avi, fiu de sluger, șade 

în: Coteşti, venit 1.000; Iordache Iarca, 35 ani, fiu de clucer 
za arie, şade în Râmnic, venit 800 lei; Zamfirache Sihleanu, 
30 ani, fiu de treti logofăt, şade în Focșani, venit 6.500 lei; 
Iorgu Neculescu, 31 ani, fiu de paharnic, şade în Râmnic, venit 
1.000 lei; Iordache Şonţu, 29 ani, fiu de sluger, şade în Focșani, 
venit 1,000 lei; Dincă Borănescu, 29 ani, fiu de sluger, şade 
în Focşani, venit 400 lei; Alecu Borănescu, 27 ani, fiu de treti 
logofăt, şade în Focşani, ce a avut a dat zestre surorilor; 
Iordache Copcea, 29 ani, fiu de treti logotăi, şade în Coroteni, 
venit 1.000 lei; Nicolache Neculescu, 27 ani, fi de clucer mare, 
şade în Râmnic, neîmpărţit cu alţi 2 fraţi; Stavrache Neculescu, 
28 ani. fiu de clucer mare, şade în Râmnic, neîmpărţit cu alţi 
2 fraţi; Constantin Neculescu, 27 ani, fiu de paharnic, şade 
în Râmnic, venit 2.000; Costache Grecianu, 27 ani, fiu de şetrar, 
şade în Râmnic sau 'Topliceni, venit 1.500 lei; Scarlat Iarca, 
27 ani, fiu de clucer za arie, şade în Râmnic sau Topliceni, 
venit 1.000 lei; Ghiţă Robescu, 27 ani, fiu de şetrar, șăde în 
Slobozia, n'are nimic; Costache Neculescu, 26 ani, fiu de paharnic, 
şade în Râmnic, neîmpărţit cu fratele său Iorgu Neculescu; PNI 

„„___ 4) Cuvintele scrise cu litere negre, sunt adăogate în manuscris. In Arhondologia lui Grig, Ghica: Mihalache Căplescu. 
) Figurează şi în catagrafia boerilor din Bucureşti.
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Alecu Alexandrescu, 28 ani, fiu de sluger, şade în Focșani în 
casa mumă-si; Ghiţă Curelea, 28 ani, fiu de clucer za arie, 
şade în Focșani în. casa lui tatăsău; Iancu Borănescu, 29 ani, 
fiu de sluger, şade în Coteşti în casa mumăsi; Alecu Neculescu, 
27 ani, fiu de paharnic, şade în Râmnic în casa, mumisi ; Costache 
Vernescu, 28 ani, fiu de sluger, şade în Râmnic în casa, tatăstu. 

Județul Teleorman 1) 

Marin Rutculescu 2), n. Roşii de Vede, 55 ani, serdar, al lui Radu 
Butculescu, şade în Roşii de Vede, are 7 MOșii. 

Gheorghe Turnavitu, n. Piteşti, 45 ani, serdar; al lui Ion 'Turnavitu 
[treti logofăt], şade în Roşii de Vede, are o moşie 3). 

Matei Berindei, n. peste Olt, 70 ani, medelnicer, al lui Radu Berindei, 
şade în Roșii de Vede, are 2 moșii. 

Costandin Cămărăşescu, n. Buc, 36 ani, medelnicer, al lui Iancu 
Cămărășescu, șade în Roșii de Vede, are o moșie 4). 

Ioan Bârleanu, n. Buc., 50 ani, sluger, al lui Mihai, şade în Roșii 
“de Vede, are o moşie 5). 

Sandu Depărăţeanu, n. Roşii de Vede, 52 ani, sluger, al lui Stancu 
căpitan, şade în Roşii de Vede, are 2 moșii 6). 

Dumitrache Boru Borolu 7), n. Șiştov, 37 ani, sluger, al lui Hagi 
Boru, şade în Atârnaţi, are o moșie 8). 

Petrică 9), n. Roşii de Vede, 37 ani, pitar, al lui Costandin, șade în 
Roșii de Vede, are o vie. 

Gheorghe Butculescu, n. Roşii de Vede, 45 ani, pitar, al lui Radu 
Butculescu, șade în Roșii de Vede, are 2 moşii. 10), 

Ioan Floru, n. Salonic, 55 ani, clucer de arie, al lui Mărgărit Sacheliu, 
şade în Roşii de Vede, are o moşie 11). 

Joan Berindei, n. Roşii de Vede, 35 ani, clucer de arie, al medelnicerului 
Matei Berindei, şade în Roșii de Vede 12). 

1) Fila 108. 
2) Figurează şi în catagrafia boerilor de la Bucureşti. 
3) In catagrafia, de la, 23 Qet. 1831 (Analele parlam. 17. 152—3), șenit 3.000 lei. 
1) Idem, 1.500 lei. 
5) dem, 1.000 lei. 
6) Idem, 2.000 lei. 
7) Cuvântul scris cu litere negre, este din catagrafia de la 1831. 
8) In catagrafia de la 1831, venit 4.000 lei. , 
9 «Vnuc (nepot! serdar Marin» în catagrafia de la 1831 (ibid. 313). 

10) Idem, 8.000 lei, 
11) Idem, 1.500 lei, 
12) Idem, 2.500 lei, -
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Iordache Cătuneanu, n. Buc., 40 ani, clucer de arie, al lui Hristea 
tufeccibaş, şade în Roşii de Vede, are o vie. 

Costandin, n. Mavrodin, 44 ani, vtori vistier, al lui Dumitru, şade în 
Roșii de Vede, are 2 moșii 1). 

Andrei Teodoru 2) n. Măgureni, 35 ani, vtori vistier, al lui "Teodor, 
șade în Roşii de Vede, are o vie. 

Neagu Mălurescu, n. Roşii de Vede, 50 ani, vtori vistier, al lui 
Nedelco logofăt, şade în Roșii de Vede, are o moşie %). 

Tănase Stata, n. Lanina, 50 ani, vtori vistier, al lui Efstatie, şade în 
Căţeleşti, are o moșie. 

Stamate Cacoveanu Nenoveanu £) n. Cacov, 44 ani, treti logofăt, al 
lui loan Cacoveanu, şade Cacov, are o moşie 5). 

Costea Slăvescu, n. Slăveşti, 42 ani, treti logofăt, al lui Costandin 
Slăvescu, șade în Roşii de Vede, are o moşie 6). 

Iancu Drugănescu, n. Buc, 27 ani, treti logofăt, al lui Costandin 
Drugănescu, şade în Miroşi. 

Adăogiri din catagrafia de la 23 Oct. 1831 
(Analele parlam, II. 152—3), 

Medelnicer: Alecu Mavrodin. | 
In slujba miliției: Manolache Cătuneanu, al clucerului Iordache. 
Feoiori de boeri: Ghiţă, Păuceseu, al slugerului Matei, venit 300 lei; 

Anghelache Repezeanu, al clucerului Gheorghe Repezeanu, venit 
2.000 lei; Mantu Ghinea, al medelnicerului Tănase Pantazi 
Ghinea, venit 1.000 lei; Costache Buteuleseu, al serdarului 
Marin Butculescu; Manolache Butculescu, al serdarului Marin 
Butculescu; Spiridon Depărăţeanu, al slugerului Sandu ; Mihăiţă 
Berindei, al medelnicerului Matei; Mihăiţă Mavrodin, al stol- 
nicului Mavrodin; Costache Păucescu, al slugerului Matei; 
Petrache Depărăţeanu, al slugerului Sandu; Mihăiţă Păucescu, 
al slugerului Matei; Nicolae Săvescu, al lui treti logofăt Costache; 
Marin Nenoveanu, al lui treti logofăt Stamate. 

  

1) Idem, 4.000 lei. | | *) Cuvântul seris cu litere negre, se găseşte în catagrafia de la 1831, In arhondologia lui Gr. Ghica: Andrei Deşu, 
3) In catagrafia de la 1831, venit, 1.500 lei. 
1) Cuvântul seris cu litere negre, se găseşte în catagrafia de la 1831, 
5) In catagrafia de la, 1831, venit 1750 lei. - 
6) Idem, 150 lei. |
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Județul Vlașca 1) 

Costandin Olămescu 2), n. Buc, 42 ani, paharnic, al șetrarului Ştefan 
Olănescu, șade în Găești sud Vlașca, venit pe an taleri 5.500. 

Micolae Petrescu, n. Găeşti sud Vlașca, 38 ani, pitar, al vistierului Tănase 
Petrescu, șade în Găești sud Vlașca, venit pe an taleri 1.000. 

Dumitrache Araboglu, n. Buc., 44 ani, pitar, al lui treti logofăt Cos- 
tandin Araboglu, șade în satu Brătuleşti | sud Vlaşea, venit 
pe an taleri 300. e 

Iancu Bădulescu, 31 ani, vtori vistier, al ceauşului Iordache, șade în 
Găeşti, venit pe an taleri 2.000—3.000. 

Ioniţă Ralea, n. Târgovişte sud Dâmboviţa, 31 ani, treti vistier, al 
postelnicului Ştefan Ralea, şade în satu Băneşti, venit pe an 
taleri 150. 

Manolache Robescu, n. Buc, 30 ani, vtori vistier, al protopopului 
Gheorghe Robescu, șude în Găeşti, venit pe an taleri 300. 

Vasile Carabulea, n. Găeşti sud Vlașca, 28 ani, tueti logofăt, al lui 
Stan Carabulea, șade în Găeşti, venit pe an taleri 500. 

Costandin Basarab, n. Buc. 43 ani, polcovnie de vânători, al lui 
Gheorghe Basarab, şade în Găești, venit pe an taleri 550. 

Dumitrache Petrescu, n. Buc. 40 ani, poleovnie de vânători, al lui 
vtori armaș Ioniţă, şade în satu Petrești sud Vlaşea, venit pe 
an taleri 150. 

  

Craiova 3) 

Ioan Vlădăianu, n. Craiova, 58 /sic] ani, vel clucer, al paharnicului 
Fota Vlădăianu, şade în Craiova, are 6 moșii, case, țigani şi 4 
vii aici în Craiova €). 

Costandin Brăiloiu, n. Craiova, 65 ani, vel clucer, al stolnicului 
Brăiloiu, şade în Craiova, are moșii, case în Craiova, țigani 5). 

Ștefan Bibescu, n. Craiova, 45 ani, vel căminar, al paharnicului Ştefan 
Bibescu, şade în Craiova, are moşii, case, ţigani 6). 

1) Fila 99. Catagrafia de la 1831 lipseşte din Analele parlam. Mai găsim însă menţio- 
nați ca alegători (An. parl. II. 192—3) pe: Fotache Prisiceanu, căpitan za dorobanţi; Stănică 
Petrescu, postelnic; Gheorghe Hodivoianu, polcovnie; Vasile Petrescu, logofăt; Ianache 
Petrescu, logofăt şi pe feciorii de boer: Manolache Zamfirolu, 'fache Lupea, Ioniţă Chinopsi, 
Iordache Bădulescu, Costache Anghelescu [Anghelidi]. 

2) Figurează și în lista boerilor de la Bucureşti. 
3) Filele 174, 175, 177, 178. | 
t) In catagrafia din Noemvrie 1831 (Analele parlam. II, 164—6), venit 25.000 si, 
5) Xdem, 15.000 lei. - 
6) Idem, 8.000 lei. 

4
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Costandin Vlădăianu, n. Buc, 41 ani, vel căminar, al elucerului Ioan 
Vlădăianu, şade in Craiova, are moșii, case, ţigani, vii ?). Micolae Brăiloiu, n. Craiova, 44 ani, vel paharnic, al logofătului 
Dumitrache Brăiloiu, şade în Craiova, are moşii, case în Craiova, țigani 2). | 

Ștefan ănescu, n. Craiova, 28 ani, vel paharnic, al clucerului Ioan 
Gănescu, şade în Craiova, are moșii peste Olt zestre, moșii aici, țigani, vii i han în Bucureşti 3). 

Stănuz Jianu, n. Craiova, 55 ani, vel paharnic, al paharnicului Ştefan 
Jianu, şade în Craiova, are moșii, case, ţigani, vii 4). 

Gheorghe Cojţofeanu, n. Craiova, 45 ani, vel paharnic, al stolnicului . Gheorghe Coţofeanu, şade în Craiova, are moşii, case, ţigani 5). Constantin Zătreanu, n. Craiova, 42 ani, vel stolnic, al elucerului Iordache 
Zătreanu, şade în Craiova, are moșii, prăvălii, ţigani, vii 6). Joan Oletelișanu, n. Craiova, 32 ani, vel stolnic, al clucerului Şărban 
Otetelişanu, şade în Craiova, are moșii, vii, țigani, case aici în 
Craiova, dar nedeosebit din casa părintească 7). 

Costandin - Brăiloiu, n. Târgu Jiului, 35 ani, vel stolnic, al lui Grigore 
Brăiloiu, şade în Craiova, are moșii, case, ţigani, vii 8). Dincă Zătreanu, n. Craiova, 41 ani, vel stolnic, al armașului Ion 
Zătreanu, șade în Craiova, are moșii, case, țigani, vii 9. Barbu Socoteanu, n. Râmnic, 58 ani, vel stolnic, al paharnicului Ion 
Socoteanu, şade în Craiova, are moșii, case, ţigani, vii. 

Gheorghe Argetoianu, n. Craiova, 52 ani, vel stolnic, al paharnicului 
Gheorghe Argetoianu, șade în Craiova, are parte din moșii, vii, case, ţigani 10), 

Costandin Glogoveanu, n. Craiova, 28 ani, vel comis, al clucerului 
Nicolae Glogoveanu, şade în Craiova, are moșii, vii, țigani, 
case aici în Craiova 11). | Dumitrache Haralamb, n. Craiova, 34 ani, vel serdar, al clucerului 
Costandin Haralamb, şade în Craiova, are moşii, case aici, ţi- 
gani, vii, dar nedeosebit din casa părintească 12). : 

  

1) Idem, 2.000 lei, 
2) Idem, 35.000 lei. 
3) Idem, 25.000 lei. 
4) Idem, 7.000 lei. 
5) Idera, 5.000 lei. 
5) Idem, 5.000 lei. 
7) Idem, 15.000 lei. 
8) ldem, 1.000 lei. 
9) Idem, 6.000 

10) Idem, 3000 lei. 
11) Idem, 30.000 lei, 
12) Idem, 15.000 lei,
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Titul Bengescul, n. Buc, 39 ani, vel serdar, al clucerului Gheorghe 
Bengescu, şade în Craiova, are moșii, vii, ţigani, case 1) 

Petrache Obedeanu, n. Craiova, 39 ani, vel serdar, al clucerului Ioan 
Argetoianu, şade în Craiova, are moşii, vii, ţigani, case 2). 

Micolae Prisăceanu, n. Craiova, 40 ani, vel serdar, al medelnicerului 
Costandin Prisăceanu, şade în Craiova, are moșii, casă 3). 

Iordache Otetelișanu, n. Benești, 54 ani, vel serdar, al lui vtori vistier 
Ioan Otetelişanu, şade în Craiova, are moşii, vie, țigani, case 4). Costandin Otetelișanu, n. Craiova, 28 ani, vel serdar, al clucerului 
Șărban Otetelișanu, şade în Craiova, nedeosebit de casa părin= 
tească, având case, vii, ţigani şi moşii 5), 

Dumitrache Cnezu, n. Buc., 40 ani, vel serdar, al pabarnicului Ior- 
dache Cnezu, şade în Craiova, are moșie, case 6). 

Costandin Brâiloiul, n. Buc, 23 ani, vel serdar, al stolnicului Grigore 
Brăiloiu, şade în Craiova, nedeosebit de casa părintească 7). 

Grigore Bengescul, n. Buc, 28 ani, vel serdar, al paharnicului Ghiţă 
Bengescu, şade în Craiova, are case, moșii, țigani 8). 

Scarlat Mănescu, n. Craiova, 46 ani, vel medelnicer, al lui Radu 
Măinescu, șade în Craiova, are moșii, case aici, ţigani, vii, 
locuri de case ?). 

Joan Urianul, n. Slatina, 50 ani, vel medelnicer, al pitarului Costandin, 
șade în Craiova, are moşii, case aici, ţigani, vii de zestre. Potache Păianu, n. Craiova, 58 ani, vel medelnicer, al: serdarului 
Costandin Păianu, şade în Craiova, are moșii, case aici, țigani, vii. 

Micolae Cofofeanu, n. Buc, 45 ani, vel medelnicer, al stolnicului 
" Gheorghe Coţofeanu, şade în Craiova, are case, moşii, țigani 

şi vii 10), | 
Petre Portărescu, n. Buc, 50 ani, vel medelnicer, al lui Portărescu, 

şade în Craiova, are moșie, case, ţigani și vii 11). 
(heorghe (Iordache) Măcescul, n. Buc., 40 ani, vel medelnicer, al 

proegumenului (proestosului) Evstahie [Stahie], şade în Craiova, 
ave moșie, case, ţigani, vii, locuri de case 12), 

  

1) Idem, 6000 lei. 
2) Idem, 6000 lei. 
3) Idem, 2009 lei, 
4) Idem. 2000 lei. 
5 Idem, 10.000 lei. 
6) Idem, 5000 lei, 
1) In catagrafia dela 1831 este trecut ca parucic (locotenent) la miliţie, ?) In catagrafia dela 1831, venit 8000 lei. 
9) Idem, 1000 lei. 

19) Idem, 2500 lei. . 
11) Idem, 1000 lei. In catagrafia dela 1831 (ibid. 310) e zis «Petrache Bătăioau ot Dolj». 12) Idem, 1000 lei. Figurează de două ori în catagrafie. ”
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Costandin Argetoianu, n. Craiova, 28 ani, vel medelnicer, al pahar- 
nicului Gheorghe Argetoianu, șade în Craiova, are' parie de 
moșie, ţigani, parte din casă 1). 

Dimitrache Bibescul, n. Craiova, 25 ani, vel medelnicer, al serdarului 
Bibescu, şade în Craiova, nedeosebit din casa părintească, 
având casă, moșii, vii, ţigani 2). 

Băluţă Goescu, n. Craiova, 58 ani, vel sluger, al lui Ion Goescu 
| starostea, șade în Craiova, are moșii, case aici, țigani, o vie 3). 
Costandin Viișoreanu, n. Gorj, 35 ani, vel sluger, al stolnicului Barbu 

Viișoreanu, șade în Craiova, are case de zestre, starea nedeo- 
sebită din casa părintească 4). | 

Marco Măinescu, n. Craiova, 45 ani, vel sluger, al lui Radu Măinescu, 
șade în Craiova, are “moșii, vii, ţigani, case 5). 

on Solomon, n. Craiova, 40 ani, -vel sluger, șade în Craiova, are case, 
- moşii, vie 6). 

Ion Sâmboteanul, n. Târgu Jiului, 28 ani, vel sluger, al medelnicerului 
Sâmboteanu, şade în Craiova, are casă, moșii, vie, ţigani 7). 

Costandin Argetoianu, n. Craiova, 26 ani, vel sluger, al: medelnice- 
rului Constantin Argetoianu, şade în Craiova, are moșii și case, 

Costandin Socoteanu, n. Râmnic, 40 ani, vel Sluger, al pitarului 
„Ioniţă Socoteanu, șade în Craiova, are moșii, casă 8). 

Miţă Alboteanu, n. Craiova, 40 ani, vel pitar, al lui Radu Alboteanu, 
şade în Craiova, are case aici în Craiova. 

Ion Pleșoianu, n. Craiova, 45 ani, vel pitar, al lui Radu Pleşoianu, 
. şade în Craiova, are case aici, moșie, vie. 

Mihai Alboteanu, n. Craiova, 36 ani, vel pitar, al lui Radu Alboteanu, 
şade în Craiova, are case. 

Dumitrache Urianul, n. Slatina, 45 ani, vel pitar, al pitarului Costandin, 
şade în Craiova, are case, vii, ţigani, moşii. 

Meulae Vladimirescu, n. Dolj, 39 ani, vel pitar, al clericului Matei, 
şade în Craiova, are moșii, vii, case, prăvălii. 

Gheorghe Tetoianu,. n. Craiova, 50 sau 46 ani, vel şetrar, al stolnicului 
Vlăduţ Tetoianu, şade în Craiova, are case aici, moşie la Vâlcea, vii. 

Teodorache Păianu, n. Craiova, 50 sau 48 ani, vel şetrar, al serdarului 

  

1) Idem, 2000 lei, 
2) Tdem, 6000 lei, 
3) Idem, 20.009 lei, zis și Băluţă Ion (îbia. II. 310). 
1) Idem, 2.500 lei, . 
5) Idem, 3000 lei. - 
£) Idem, 5000 lei și menţiunea «colonel la al treilea pole al miliției». 
7) Idem, 3000 lei. . 
58) Idem, 1000 lei.
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Costandin Păiânu, şade în Craiova, are moșii, locuri de case, 
țigani, vii. 

Jon Rioșanu, n. Gorj, 35 ani, vel şetrar, al armașului Rioşanu, şade 
în Craiova, are moşie, loc de case, ţigani 1). 

Jon Sandulache, n. Craiova, 35 ani, clucer za arie, al clucerului za 
arie Dumitru, şade în Craiova, are moșie, vii, ţigani 2). 

Județul Dolj 2) 

Grigore Murgășanu, n. satul Muoreni, 35 ani, clucer za arie, al lui! 
treti logofăt Ianache Murgășanu, şade în Muereni, are moșie în 
Muereni, davalma cu alţii, se hrăneşte cu munca şi cu neguţătorie. 

Manolache Pârâianu, n. Pârâeni sud Gorj, vtori logotăt, al lui Grigore 
Pârâianu, şade în Mălăeşti, se hrăneşte cu munca şi neguţătorie. 

Micolae Gioroceanu, n. satu Murta, 36 ani, polcovnic, al lui Răducan 
Gioroceanu, șade în Valea Stanciului,; are parte de moşie în 
hotaru Valea Stanciului, se hrănește cu munca şi cu slujba. 

Teodor Târnăveanu, n. Târnava, 60 ani, polcovnic, al lui Ianache 
Târnăveanu, şade în Valea Stanciului, are parte de moşie în 
hotaru Valea Stanciului, se hrănește cu munca şi cu slujba. , 

Ianache Cacaleceanu, n. Odesea, 50 ani, polcovnic, şade în Adunați 
ot Plopi, are parte de moșie în Adunați ot Plopi şi Cacaleţi 
zestre, comandir de roată al oștirii românești la batalionul al 6-lea. 

Meolae Strâmbeanu, n. Craiova, 26 ani, poleovnic, al lui Hagi Crăciun, 
şade în Strâmba de satul Zănoaga, are parte de moşie davalma 
cu alţii, se neguţătoreşte. 

Adăogiri din catagrafia din Nov. 1531 
| (Analele parlam. II. 164—6) 

Vel postelnic: Alecu Arghiropol, venit 8.000 lei. 
Vel clucer: Alecu Samurcaș, venit 2.500 lei. 
Căminar: Lancu 'Teohari. 
Gărdavi: Panait Dâlgeanu, venit 6.000 lei; Costache 'Teohari, venit 

4.000 lei; Dimitrie Aman, venit 8.000 lei; Dumitrache Polizu 4) 
venit 10.000 lei. 
  

1) Idem. 2.000 lei. «praporgie (sublocotenent) la miliţie». 
2) Idem, 3.500 lei. 
3) Fila 147. 
4) Figurează şi în catagrafia boerilor din Pucureşti.
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Medelniceri: Nicolae Caloianu. venit 5.000 lei; Petrache Poenaru, n. Craiova, venit 3.000 lei. | | «Praporgici 1): Nicolae Păianu, venit 1.000 lei; Nicolae Otetelișanu, al răposâtului Constantin Otetelişanu; Gheorghe Otetelişanu, al răposatului Constantin Otetelişanu; Ștefan Bengescu, al răposa- tului paharnic Gheorghe Bengescu; Ștefan Vlădăianu, al răpo- " satului Barbu Vlădăianu; Barbu Vlădăianu, al răposatului Barbu . Vlădăianu ; Ioan Laloescu; Nicolae Pleşoianu, al pitarului Ion Pleşoianu. . | 
Clucer [za arie]: Hristache?2) zet Deșliu. “ /Boernași] : Nicolae Rusănescu, vtori vistier, venit 1.000 lei; Radu Fratoștiţeanu, treti vistier, venit 15.000 lei; Nicolae Chintescu, vtori armaș, venit 1.000 lei; Vasile Lăcusteanu, vtori vistier, venit. 1.000 lei; Ştetan Zătreanu, vtori vistier, venit 1.500 lei; Dumitrache Poenaru, polcovnic, venit 3.500 lei; Dumitrache Mușceleanu, _vtori vistier, venit 3.000 lei; Statie Stolojanu, vtori vistier, venit 1.000 lei; Ioniţă Stănescu, vistier, venit 1.000 lei; Manolache Pârâianu, vtori logofăt, venit 1.500 lei; Mihalache Iliescu, vistier; Teodoraş Craioveanu, vistier; Scarlat Protopo- pescu, vistier; Constantin Stănescu, treti vistier; Ioniţă Sultănoiu, vtori vistier; Niculae Andreescu, vtori armaș; loan Cernilescu, treti logofăt; Scarlat Stănescu 3), treti logofăt; Dimitrie Polizu, „treti logofăt. - 

Feciori de boeri: Nicolae Rusănescu, al vtori vistierului Nicolae, venit 2.000 lei; Ştefan Jianu, al medelnicerului Ion Jianu, venit 8.000 lei; Barbu Prisiceanu, al răposatului medelnicer Prisi- ceanu, venit 2.000 lei; Ioniţă Caragic, al slugerului Dumitru Caragic, venit 5.000 lei; Alecu Ralea, al răposatului armaş Teodoraş, venit 500 lei; Iancu Ralea, al răposatului armaș Teodora, venit 3.000 lei; Grigore Bălăcescu, al răposatului şetrar Bălăcescu, venit 2.000 lei; Șărban Caramanlâu, al pol- covnicului Gheorghe Caramanlâu, venit 1.000 lei; Grigore Otetelişanu, venit 2.000 lei; „Niculae Diculescu, al lui treti vistier Alexandru Diculescu, venit 1.000 lei; Alexandru Mur- gășanu, venit 1.000 lei; Costache Murgăşanu, al şetrarului Murgășanu, venit 1.000. lei; Costache Aman, al serdarului Dimitrie Aman, venit 3.000 lei; Alecu Dâlgeanu, al serdarului Panait Dâlgeanu, venit 2.000 lei ; Manolache Poenaru, al răpo- 

  

1) Sublocotenent echivalent cu rangul civil de pitar. 2) «Sin vameș Chiriac ot Craiova» în An, parl. II. 315 şi în arhondologia lui Gr, Ghica. 3) Stăncescu, în arhondologia, lui (x; Ghica,
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satului polcovnie Dimitrie Posnaru și fratele său Iordache 
Poenaru, venit 3.000 lei; 'Tache Murgăşanu, al clucerului Şărban 
Murgășanu, venit 3000 lei; Grigore Coţofeanu și fratele său 
Gheorghe Coţofeanu, fiii medelnicerului Dincă Coţofeanu, venit 
3.000 lei; Iancu Ghimpeţeanu, al răposatului pitar Ghimpeţeanv, 
venit 1.500 lei; Dumitru Socoteanu, al răposatului Ghiţă Soco- 
teanu, venit 1.000 lei; Ştefan Gioroceanu, al răposatului polcovnie 
Teodoraş, venit 500 lei; Ioniţă Murgășanu, al lui treti logofăt 
enache Murgășanu, venit 1.500 lei; Grigore Brătășanu, al 
răposatului medelnicer Dincă Brătăşanu; Alecu Cioroceanu, al 
polcovnicului "Teodor Gioroceanu; Ioniţă Gorgăreanu, al răpo- 
satului ceanș Costache Gorgăreanu; Iancu Socoteanu, al răpo-. 
satului medelnicer Ghiţă Socoteanu; Manolache Pleşoianu şi 
fratele său Iancu, fiii pitarului Ion Pleșoianu; Dimitrie Berneanu, 
al lui vtori postelnic Neagu Berneanu. 

Judeţul Gorj 1) 

Grigore Călinescu, n. Buc, 40 ani, vel clucer, şade în oraşu Târgu 
Jiului și în Buc, are o moșie, 2 vii şi case. 

Barbu Viișoreanu, n. Craiova, 70 ani, vel stolnic, al lui Ştefan 'Vii- 
şoreanu, șade în oraşu Târgu Jiului, are 3 moşii, 3 vii, o 
moară şi case 2). 

Costandin Bălteanu, n. Târgu Jiului, 60 ani, vel stolnic, al lui Ion 
Bălteanu, șade în orașul Târgu Jiului, are o moșie, 2 vii, o 
moară şi case 8). 

Dumitrache Zătreanu, n. Craiova, 40 ani, vel serdar, al lui Ioniţă 
Zătreanu, șade în oraşu Târgu Jiului, are 2 moşii, 2 vii, o 
moară şi case 4). 

Costache Măldărescu, n. Târgu Jiului, 35 ani, vel medelnicer, al lui 
Dumitrache Măldărescu pitar, șade în oraşu Târgu Jiului, are 
0 moşie, o vie şi case 5). . 

Grigore Bălteanu, n. Târgu Jiului, 38 ani, vel medelnicer, al lui Ion 
Bălteanu clucer za arie, șade în Târgu Jiului, are o moşie, 2 
vii, O moară, case și o zalhană 6). 

1) Fila 153. 
2) In catagrafia dela 21 Oct. 1831 (Analele parlam. II. 167-8), venit 4.500 lei, 
3) Idem, 2.000 lei. 
1) Idem, 2.500 lei. 
5) Idem, 1.200 lei. 
6 Idem, 1720 lei.
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Răducanu Sărdăneseu, n. Târgu Jiului, 50 ani. vel medelnicer, al lui Gheorghe Sărdănescu, şade în Târgu Jiului, are 2 moșii, 2 vii, o moară şi case D, 
Simion Peștenaru, n. Țara turcească, 50 ani, vel medelnicer, al cui fiu nu se știe, șade în Târgu Jiului, are 3 moşii, 2 vii, O moară şi case. 
Costi Radoșanu, n. Țara turcească, 65 ani, vel sluger, al cui fiu nu se știe, şade în judeţul Gorj, are o moşie, 2 vii de zestre 2), Dumitrache Urdăreanu, n. Judeţul Gorj, 42 ani, vel sluger, al lui Ioniţă Urdăreanu [de] la neamuri, șade în Târgul Jiului, are 3 moșii, 2 vii, o moară şi case 8), 
Barbul Gânescu, n. judeţul Vâlcea, 42 ani, vel sluger, al lui Stoian căpitan de husari, [de] la neamuri, șade în Târgu Jiului, are 0. moșie, o vie, o moară 4). 
Micolae Otetelișanu, n. județul Vâlcea, 41 ani, xel sluger, al lui Barbu Otetelișanu clucer za arie, șade în Târgu Jiului, are 2 moșii, 2 vii, 2 mori şi case 5), . Zamfirache Bălteanu, n. Târgu Jiului, 50 ani, vel sluger, al lui Ioan Bălteanu, şade în Târgu Jiului, are o moșie, 2 vii şi case 6). Grigore Săftoiu, n. judeţul Vâlcea, 45 ani, vel şetrar, al lui Grigore Săftoiu, şade în Târgu Jiului, are o moșie, 2 vii, o moară şi case 7). 
Chiriţă Corbeanu, n. Buc., 55 ani, vel şetrar, al lui Costandin pol- covnic, șade în Târgu Jiului, are o moșie, o vie şi case de zestre 8), Mihalache Bălăcescu, n. în "Ţara turcească, 60 ani, vtori portar, al cui fiu nu se știe, şade în judeţul. Gorj, are o moşie, o vie de zestre 9. - 
Ioniţă Pârâsanu, n. în judeţul Gorjului, 50 ani, poleovnic za Cra- iova, al lui Costandin Pârâianu, şade în judeţul Gorj, are o moșie, o vie. 
Ștefan Părâianu, n. în judeţul Gorjului, 36 ani, poleovnic za Cer- neţi, al lui Costandin Pârâianu, şade în judeţul Gorj, are 2 moşii, o vie. 

1) Idem, 2.500 lei, 
2) Idem, 600 lei. In catagrafia, dela 1831 e zis «Costi ot Gorj, al lui Samureaş. (An. parl. II. 312), 
3) Idem, 5.000 lei. 
4) Idem, 2.000 1ej. 
5) Idem, 2.000 lei. 
6) Idem, 1.000 lei, 
7) Idem, 1.000 lei. 
8) Idem, 1.000 lei. Zis *Chiri;ă Costantin» în catagrafia de la 1831 (ibid. 313). %) Idem, 100 lei.
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ș, 

fe ee < Stefan Românescu, n. Târgu Jiului, 45 ani, treti logofăt, al lui Du 
mitrașcu Românescu [de] la neamuri, șade în judeţul Gorj, 
are 2 moșii, o vie, o moară şi ţigani Î. 

Costandin Prumuşanu, n. judeţul Gorj, 46 ani; treti logofăt, al lui 
Jon Frumuşanu [de] la neamuri, șade în orașu Târgu Jiului, 
are 2 moşii, 2 vii, omoară şi case 2). 

Vasile Mongescu, n. Târgu Jiului, 60 ani, treti logofăt, al lui Ni- 
colae Mongescu cumpanist, şade în Târgu Jiului, are o vie, o 

| moară şi case 3). 
Zamfirache Bălăceseu, n. judeţul Gorj, 35 ani, treti logofăt. al lui 

Ioan Bălăcescu [de] la neamuri, șade în judeţul Gorj, are o 
moşie, 0 vie şi câţi-va ţigani. 

Janache Sănătescu, n. judeţul Gorj, 38 ani, vtori vistier, al lui Cos- 
tandin Sănătescu [de] la neamuri, şade în Târgu Jiului, are 2 
moşii, 2 vii, 2 mori. 

Dincă Rovinaru Șomăneseu, ), n. judeţul Gorj, 30 ani, treti vistier, 
al lui Ianache Rovinaru neam, şade în judeţul Gorjului, are o 
moşie, o vie 5). 

Lăudat Frumușanu, n. judeţul Gorjului, 42 ani, treti vistier, al lui 
Ioan Frumușanu neam, şade în Târgu Jiului, are o moşie, 2 
vii, o moară şi case 6). 

Gheorghe Magheru, n. judeţul Gorjului, 26 ani, treti vistier, cu ca- 
valeria Sf. Ana a 4-lea clas, al lui popa lon Magheru, şade 

în județul Gorj, are o moşie, o moară, un munte ?). 

Adăogiri din catagrafia dela 21 Oct. 1831 

| (Analele parlam. IL. 167—8) 

Shuger : Lancu Sâmboteanu, venit 5000 lei. 
Polcovmici: Vasile Pârâianu, venit 350 lei; Ion Dănciulescu, venit 

250 lei; Ion Mongeseu, venit 250 lei; Dinu Mongescu, venit 
150 lei; Matei Răceanu, venit 200 lei. 

Feciori de boeri: Alecu Viişoreanu, al stolnicului Barbu Viişoreanu, 

venit 200 lei; Alecu Vultureseu, al serdarului Const. Vultu- 

1) Idem, 2.000 lei. 
2) Idem, 1.500 lei. 
3) Idem, 450 lei. 
4) Cuvântul scris cu litere negre, este din catagrafia de la 1831. 
5) In catagrafia de la 1831, venit 400 lei, 
5) Idem, -2.000 Jei. 
7) Idem, venit 2.000 lei.
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zescu, venit 2500 lei; Ioniţă Crăsnara, ai slugerului Bădiţă Crăsnaru, venit 150 lei; Matei Şişescu, al pitarului Stanciu Şişescu, venit 3500 lei; Dumitrache Măldărescu, al pitarului Dumitrache, venit 250 lei; Nicolae Măldărescu, al pitarului Dumitrache, venit 150 lei; Dumitrache Crăsnaru, al șetrarului Răducanu Crăsnaru, venit 100 lei; Enache Broşteanu, al lui vtori logofăt Constantin Broșteanu, venit 100 lei ; Zamfir Broș- teanu, al lui vtori logofăt Constantin, venit 2000 lei ; Alecu Broșteanu, al lui vtori logofăt Constantin, venit 1000 lei; Bă- „nică Politimos, al poleovnicului Manolache Politimos, venit 400 lei; Dincă Rioșanu, al vistierului Ion Rioşanu, venit 1000 lei; Gheorghe Rioșanu, al vistierului Ion Rioşanu, venit 500 lei; Scarlat Carabatache, venit 500 lei; Ioniţă Bălăcescu, al lui Manolache Bălăcescu, venit 100 lei; Costache Bălăcescu, al lui Manolache, venit 150 lei; Dincă Bălăcescu, al lui Bănică Bă- lăcescu, venit 800 lei ; Grigore Bălăcescu, al iui Iordache Bă- lăceseu, venit 150 lei; Ghiţă Bălăcescu, al lui Iordache Bălă- cescu, venit 100 lei; Fotache Bălăcescu, al lui Ion Bălăceseu, venit 70 lei; Răducanu Busuioceanu, al lui Constantin Busuioceanu, venit 2000 lei; Iancu Poenaru, al lui Iordache Poenaru venit 200 lei; Dumitrache Hurezeanu, al lui Gheorghe Hurezeanu, venit 500 lei; Dumitrașco Urdăreanu, al luiConst. Urdăreanu, venit 250 lei; Zamfir Urdăreanu, al lui Dumitrache Urdăreanu, venit 300 lei ; Ion Urdă- reanu, al lui Ion Urdăreanu, venit 350 lei: Ioniţă Piteşteanu, venit 300 lei; Nicolae Moscu, al lui Constantin, venit 1500 lei ; Barbu Moscu, al lui Constantin, venit 800 lei; Ioniță Moscu, al lui Constantin, venit 5000 lei; Barbu Crăsnaru, al lui Dumitrache Crăsnaru, venit 150 lei; Ci nstantin Pârâianu, al Aniţii Pâ- râianca, venit 200 lei; Răducanu Pârâianu, al Aniţăi Pârâianca, venit 200 lei; Matei Pârâianu, al Aniţăi Pâvâianca, venit 200 lei; Stoian Pârâianu, al lui Niţu Pârâianu, venit 500 lei; Ma- nolache Pârâianu, al lui Niţă Constantin Pârâianu, venit 300 lei; Dumitrache Pârâianu, al lui Gheorghiţă Pârâianu, venit 500 lei; Andrei Pârâianu, al lui "Tănase Pârâianu, venit 1000 lei; Dumitrache Pârâianu, al lui 'Tănase Pârâianu, venit 250 lei; Ioan Pârâianu, al lui “Tănase Pârâianu, venit 250 lei; Alexandru Pârâianu, al lui Tănase, venit 200 lei; Vasile PÂ- râianu, al lui Ioniţă, venit 19200 lei; Constantin Pârâianu, al lui Ioniţă, venit 300 lei; Niţu Pârâianu, al lui Badea, venit 500 lei; Stefan Pârâianu, al lui Nicolae, venit 500 lei ; Constantin Pârâianu, al lui Nicolae, venit 200 lei; Răducanu Pârâianu,



al lui Constantin, venit 150 lei; Dumitrache Pârâianu, al lui 
Gheorghe Niţu Pârâianu, venit 300 lei; Nicolae Pârfianu, al 
lui Gheorghe Niţu Pârâianu, venit 300 lei. 

Judeţul Mehedinţi *) 

Ștefan iculescul, n. Cerneţi, 38 ani, serdar, al Badichi (sic) portar 
başa Stamatie, şade în orașu Cerneţi, are părţi de moșie în cele 
mai jos arătate hotare, însă: parte în hotar Călugăreni | , parte 
în hotar Miculești ot Pleniţa |, parte în hotar Orodelul j, 
parte în hotar Urdeniţa lângă satu Başcov |, parte în hotar 
Dârvarilor | , parte în hotar Miculeşti Dângile(?) |, parte în 
hotar Huznicioara | , parte în hotar Sărdănești |, parte în 
hotaru Vrăbeţi |, parte în hotaru București, în plaiu Cloșani | 
lângă satu Balta | , parte în hotaru Fometești lângă Ciuperceni |, 
parte în hotar Plaiu în sud Dolj. Are vii | și vite. Dator nu 

este. Casele, hanuri şi alte acareturi ce are în orașu Cerneţi 
sunt arse. 

Mihalache Ciupagea, n, satu Jiana, 36 ani, sluger, al căpitanului 
Gheorghe Ciupagea, şade în orașu Cerneţi, are părţi de moşie, 
însă | parte în hotaru Flămânda, | parte în hotaru Jiana veche |, 
are vii, | vite, casele din Cerneţi arse, acum se află între ostașii 
ţării, comandir de panduri. 

Dumitrache Izvoranu, n. satu Voloiacul, 35 ani, şetrar, al şetrarului 

Răducanu Izvoranu, şade în satu Voloiacul, are părți de moșie, 
însă | parte în hotaru Voloiacu, are vii şi vite puţine; în proastă 
stare și dator. 

Hagi Gheorghe Pleşoianu, 2) n. Cerneţi, 65 ani, clucer za arie, al lui 
chir Radu Pleşoianu, şade în orașul Cerneţi, are parte de moșie, 
însă | parte în hotaru Pleșoiul sud Romanați |, are vii; în 
bună stare, lipscan, dator nu este, acareturile din Cerneţi arse. 

Vasile Strâmbeanul, n. Cerneţi, 35 ani, clucer za arie, al popii Vasile 
Strâmbeanu, șade în oraşul Cerneţi, are părţi de moşie, însă | 
parte în hotaru Strâmba, | parte în hotaru Halinga |, are vii 
și vite şi bună stare, | dator nu este, acareturile din Cerneţi arse. 

Petre Burileanu, n. satu Burila, 45 ani, treti logofăt, al logofătului 
Gheorghe Burileanu, șade în oraşul Cerneţi, are părți de moşie, 
însă parte în hotaru Burila mică, | parte în hotaru Gogoși, | 

:) Filele 159—161. 
2) « Ghiţă Hagiu» în catagrafia dela 1831 (An. parl. [1]. 314).
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parte în hotaru Batoţi, | parte în hotaru Cracii - Muntelui, | parte în Izvorul frumos, | parte în Bratilov, în plai, | parte în hotarul Burila mare, are vii, vite, ţigani şi bună stare, dator nu este, casele și acareturile din Cerneţi arse. Dumitrache Pleniceanu, n. satu Călugăreni, 30 ani, vtori vistier, al logofătului Răducanu Pleniceanu, şade în orașul Cerneţi, are parte de moşie în cele mai jos hotare, însă | parte în hotaru Călugăreni, | parte în hotaru Dârvari, | parte în hotaru Oro- delul, | parte în hotaru Miculeşti, parte în hotaru Urdiniţa, | parte în hotaru Plegoiu sud Dolj, are vii, vite, țigani şi bună stare, dator nu este, casele i acareturile din Cerneţi arse. Ioniţă Burileanul, n. satu Burila, 39 ani, vtori vistier, al logofătului Gheorghe Burileanu, şade în orașul Cerneţi, are părţi de mo- șie în cele mai jos hotare, însă | parte în hotaru Târnava, | parte în hotaru Pitulaţi, | parte în hotaru Jiana veche, | are vii, vite şi bună stare, dator nu este, casele din Cerneţi arse. Ioniţă Moţăţăianul, n. satu Moţăţei, 48 ani, vtori vistier, al lui Radu Moţăţăianu, şade în satu Moţăţei, are părţi de moșie, însă | parte în hotaru Moţăţei, | parte în hotaru Brădeşti, | are vii ; în proastă stare, 
| Ioniță Popovici, n. Cerneţi, 40 ani, vtori vistier, al căpitanului Io- niță Popovici, şade în oraşu Cerneţi, are vii, casa ce au avut în Cerneţi arsă. 

Stanciu Bobăiceanu, n. satu Bobăiţa, 39 ani, vtori vistier, al lui Gheorghe Bobăiceanu, şade în satu Voloiacu, are parte de mo- | șie în hotaru Zegujani i Brebinari; vie, Stanesul Fratoștițeanul, n. satu Fratoștița, 40 ani, vtori armaș, al logofătului Vasile Fratoștiţeanu, şade în orașul Cerneţi, are părţi de moșie, însă | parte în hotaru Severinului, satu Bano- viţa, | parte în hotaru Zăgujani, | parte în hotaru Zăgaia, | parte în hotaru Fratoştița sud Dolj, are vii, vite, ţigani şi bună stare, dator nu este, acareturile din Cerneţi arse. Ioniță, Gârdăreanu, n. Cerneţi, 45 ani, treti logofăt, al logofătului Gheorghe Gârdăreanu, şade în orașu Cerneţi, are părţi de mo- șie, însă | parte în hotaru Siseştii de sus, | parte în hotaru Ghelmegioaia, | are vii, vite și bună stare, dator nu este, acare- turile din Cerneţi arse. 
Ioniță Ciocazan, n. Cerneţi, 55 ani, treti logofăt, al lui Radu Cio- cazan, șade în oraşu Cerneţi, are parte de moșie în hotaru Brebenari, are vie, vite, dator nu este, casa din Cerneţi i aca- returile arse,
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Vlăduţă Amărăscu, n. Amărăşti, 60 ani, treti logofăt, al lui Bănică 
A mărăscu, şade în satu Raznicu, are moşie în hotaru Raznicu, 
o vie și ţigani. 

Istratie Calotescu, n. Buc, 45 ani, ceauș spătărese, al protopopului 
Calotă, şade în orașu Cerneţi, are moșie în hotaru Govdarov, 
are vii şi vite, dator nu este, casa i acareturile din Cerneţi 
arse. | 

Jancu Enescu, n. satu Voloiacu, 50 ani, vătaf za vistierie, al lui 
Mihai Enescu, şade în satu Voloiacu, are parte de moşie în 

hotaru Voloiacu, are vie; în proastă stare. 

loniţă Girecescu, n. satu Greceşti, 55 ani, poleovnic za Cerneţi, șade 
în orașu Cerneţi, are părţi de moșie, însă parte în hotaru Peş- 
teniţa, | parte în hotaru Greceşti, | are vie, vite și bună stare, 
dator nu este, casele i acareturile din Cerneţi arse. 

Ghiţă Burileanul, n. satu Burila, 36 ani, polcovnie za Cerneţi, al 
logofătului Gheorghe Burileanu, şade în oraşu Cerneţi, are 
părţi de moșie, însă parte în hotaru Burila mare, | parte în 
hotaru Izvoru frumos, | parte în hotaru Gogoși, are vii, vite, 
dator nu este, casele din Cerneţi arse. 

Shaţă Pistrițul, n. satu Hotărani, 40 ani, polcovnic za Cerneţi, al 
logofătului Gheorghe Pistriţul, şade în satu Hotărani, are 
moşie în hotaru Balta verde, vie şi vite, dator nu este. 

Vasile Ghelmegeanul, n. satu Ghelmegioaia, 55 ani, polcovnic za 
Cerneţi, al lui Mihai Ghelmegeanu, şade în satu Ghelmegioaia, 
are moșie în hotaru Ghelmegioaia, vii, vite, dator nu este. 

Nicolae Ciupagea, n. satu Jiana, 28 ani, polcovnie za Cerneţi, al 
căpitanului Gheorghe Ciupagea, șade în satu Jiana, are moșie 

| în hotaru Flămânda şi Jiana veche, vie, vite, dator nu este. 
Gheorghe Pleşan, n. satu Schinteşti, 36 ani, polcovnic za Cerneţi, al 

lui Costandin Pleşan, şade în satu Schintești, are moşie în 
hotaru Balta, vie, vite, nu este dator. 

Mecolae Vărbiceanu, n. satu Bălăciţa, 35 ani, poleovnic za Cerneţi, 
al logofătului Ion Vărbiceanu, şade în satu Căciulaţi, are vie 
şi vite.| , se află între ostaşi, comandir de panduri. 

Adăogiri dim catagrafia dela 22 Oct. 1831 

(Analele parlam. II. 169). 

Polcownici: Zamfirache Caluda, 67 ani, venit 1000 lei; Constantin 
Hristescu 36 ani. 

Feciori de boeri: lancu Sefendache, 30 ani, al şetrarului Răducan;
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Matache Caluda, 25 ani, al polcovnicului Zamfirache; _Mano- lache Poroineanu, 33 ani, al pitarului Mihai, venit 2000 lei; Nicolae Izvoranu, 30 ani, al șetrarului Răducan, venit 600 lei; Barbu Izvoranu, 25 ani, al șetrarului Răducan, venit 600 : lei; Ştefan Bvrileanu, 33 ani, al lui treti logofăt Ion, venit 1000 lei; Dincă Vlădăianu, 45 ani, al polcovnicului Ilie, venit 400 lei; Nicu Lupoulescu, 34 ani, al armașului "Anghel, venit 600 lei; Iordache Gârboviceann, 20 ani, al polcovnieului Du- mitrașco, venit 250 lei; Mihalache Butoi, 33 ani, al comisului Toma, venit 500 lei; Andronache Castriş, 32 ani, vnuc serdar Ştefan Miculescu; Scarlat Andronache Scordili, 30 ani; Nicolae Amărăscu, 30 ani, al lui treti logofăt Vlăduţ, venit 250 lei; Tordache Amărăscu, 28 ani, al lui treti logofăt Vlăduţ, venit 250 lei; Mateiţă Amărăscu, 40 ani, venit 2000 lei ; Pană Gâr- dăreanu, 25 ani, al lui treti log. Ion; Ioniţă Caramzalea; Iancu Racoviceanu. 

Judeţul Romanați 1) 
Costandin Lazarul, n. Țara grecească, 53 ani, paharnic, al lui Lazăr, şade în satu Vâlsăneşti, are case la Vâlsăneşti, 2 moşii în judeţul acesta, 55 suflete de ţigani, 2 vii, însă | una în judeţul acesta și alta în Vâlcea. 
Hristodor Lapati, n Buc., 45 ani, medelnicer, al .vameșşului Dimitrie, şade în Caracal, are case în Caracal, 2 moșii, una aici şi alta în judeţul Teleormanului, 4 suflete de ţigani. Dimitrie Jianu, n. Caracal, 42. ani, medelnicer, al paharnicului Cons- tantin Jianu, şade în Caracal, are case în Caracal, 4 moşii, 3 vii, 50 suflete de țigani. : | Costandin Berindei, n. moșia  Stoboreşti din Teleorman, 43 ani, me- delnicer, al Pitarului Dimitrache Berindei, şade în Caracal, are case în Caracal, 3 moșii, una aici şi 2 în judeţu Oltului, 9 vii, însă una aici și 2 în judeţul | Oltului, 40 suflete de țigani. Petre Vavlam, n. Caracal, 40 ani, medelnicer, al armaşului Zmaran- dache Varlam, șade în Caracal, are case în Caracal, o parte 7 de moșie, o vie, 2 suflete de țigani. Ștefan Jianu, n. Caracal, 43 ani, medelnicer, a] medelnicerului Gri- gore Jianu, şade în Caracal, are case în Caracal, 3 mMoŞii, însă 2 aici și una în Dolj, 30 suflete de țigani. 

    

1) Filele 125—6,
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Amza Jianu, n. Caracal, 55 ani, sluger, al paharnicului Costandin 
Jianu, şade în Caracal, are case în Caracal, parte în 4 locuri 
de moșie, o vie, 30 suflete de ţigani. 

Dimitrie Grecianul, n. Caracal, 38 ani, sluger, al stoluicului Nicolae 
Grecianu, şade în Caracal, are case în Caracal, 3 moşii, una 
aici, alta în Vâlcea şi alta în judeţu Oltului, o vie, | 20 su- 
flete de ţigani. 

Jancu Jianu 1), n. Caracal, 40 ani, şetrar, al paharnicului Constantin 
Jianu, şade în satu Fălcoiu, are case la Tălcoiu, o moşie, o vie, 
2 suflete ţigani. 

Nicu Pârvuleţ, n. Ploeşti, 50 ani, treii vistier, al lui Radu Pârvuleţ 
căpitan, şade în Caracal, are case în Caracal şi o vie. 

Pavlache Gheorghiu, n. Câmpulung, 33 ani, vtori vistier, al postel- 
nicului Gheorghie, şade în satu Șopârlita, are case la Şopârlita, 
o parte de moşie, 2 suflete de ţigani. 

Zmarandache Vaslam, n. Caracal, 80 ani, vtori armaș, al pitarului 
Nicplae Varlam, şade în Caracal, are case în Caracal, o vie, 
2 suflete de ţigani. 

Șerban Mărgăritescul, n. Mărgăriteşti, 55 ani, vtori armaș, al postel- 
nicului Ştefan Mărgăritescu, șade în satu Mărgăriteşti, are case 
la Mărgăriteşti, parte de moşie, 2 suflete de ţigani. 

Adăogiri din catagrafia de la 17 Oet.:1831 

(Analele parlam. II. 158—9). 

Pitar: Nicolae Lăcusteanu. 
Polcovnac: Hristodor Giuvara. venit 1.600 lei. 
Fecivri de boeri: Ioniţă Viişoreanu, 32 ani, al stolnicului Barbu, venit, 

2.500 lei; Ştefan Viişoreanu, 50 ani, al vtori armaşului Viişo- 
reanu, venit 600 lei; Ghiţă Viişoreanu, 45 ani, al vtori armaşului 
Viişoreanu, venit 500 lei; Grigore Papazoglu, 40 ani, al stol- 
nicului Dumitrache; Mihalache Jianu, 40 ani, al paharnicului 
Costache, venit 2.000 lei; Cănuţă Jianu, 35 ani şi Niculae 
Jianu, 32 ani, fii medelnicerului Grigore, venit 8.000 lei; Ioniţă 
Perieţeanu, 45 ani, al clucerului za arie Petrică, venit 400 lei; 
Dumitrache Rusânescu, 38 ani, al lui vtori vistier Nicolae, 
venit 500 lei; Costache Brătăşanu, 38 ani, al lui vtori logofăt 
Barbu, venit 1.000; Toma Brătășanu, 35 ani, al lui vtori logofăt 
Barbu, venit 1.000 lei; Gheorghe Brătăşanu, 40 ani, al poleov- 

1) Haiducul.
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nieului Brătăşanu, venit 500 lei ; Dincă Brătășanu, 35 ani, al poleovnicului Brătăşanu, venit 500 lei; Răduţ Pârvulescu, 35 ani, al lui treti vistier Nica, venit 500 lei; Radu Dobroneanu, 35 ani, al lui treti logofăt Andrei, venit 2.000 lei; Ştefan Dobroneanu, 33 ani, al lui treti logofăt Andrei, venit 1.000 lei; Constantin Varlam, 50 ani, al polcovnicului Dincă, venit 200 lei; Ioniţă Varlam, 44 ani, al polcovnieului Dincă, venit 200 lei ; Andrei Varlam, 33 ani, al armașului Zmarandache; Mihalache Varlam, 32 ani, al armașului Zmarandache; Scarlat Lăcusteanu. 36 ani, al polcovnicului Lăcusteanu, venit 100 lei. 

Judeţul Vâlcea 1) 

Joan Lahovari, n. Țarigrad, 53 ani, stolnic, al căminarului Iordache Lahovari, șade în orașu Râmnic, are 700 stânjeni moșie în hotaru Măgureni din sud Vâlcea, | 40 pogoane vie pe această moșie, | 450 stânjeni moşie în hotaru Bârsești din sud Argeș, | o ogradă de pruni la Pietroasa sud Vâlcea. Iordache Otetelișanul, n. satul Benești, 54 ani, serdar, al lui Ioan Otetelișanu vtori vistier, şade în Craiova 2), are 1400 stânjeni moșie în hotaru Benești, 2 vii pe Pământ străin, însă una în hotaru Vasilaţi, una, ipac în hotaru Risipiţi, o casă în oraşu Craiovei, 8 suflete de țigani, însă 4 parte bărbătească, 4 parte femeiască, | 
Joan Vlădeseul, n. oraşu Râmnicului, 60 ani, serdar, al protopopului Ioan, şade în Râmnic, are 600 stânjeni moşie în hotaru Cuceşti sud Vâlcea, | 5 vii, însă una în. dealu Călina pe pământ străin, | 2 ipac pe pământ moştenese, | 2 în dealul Malu pe pământ moștenesc, | 5 perechi case în oraşul Râmnicului, deră- pănate, | 14 suflete de țigani, însă 8 parte bărbătească, 6 parte femeiască. 
Preda Predescul, u. oraşu Craiovei, 70 ani, serdar, al lui Macarie ieromonah, şade în orașu Ocnei, are o vie la Troian pe pământ „moștenesc, o pereche case. în orașu Ocnei, o silişte, casă în oraşul Craiovei din mahalaua Obedeanului. Alezandru Bujoreanul, n. satu Bujoreni, 38 ani, medelnicer, al ser- darului Preda Bujoreanu, şade în Râmnic, are 350 stânjeni 

  

1) Filele 134--7, 
2) Figurează și în lista boerilor de la Craiova.
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moșie în hotaru Bujoreni, bez stânjeni cu pădure, | 300 ipac în 
hotaru Bogdănești | , 400 Câmpul Mare sud Argeș, | 300 Co- 
manca, plaiu Cozii, ! 1/2 din muntele Preota şi Zmeurătul, plaiu 
Cozii, | o vie la Sutești pe pământul ei, | o pereche case în 
orașul Râmnicului, | 20 suflete țigani, însă 10 parte femeiască, 
10 parte bărbătească. 

Alexandru Diculescu, n. satu Diculeşti, 53 ani, sluger, al lui vtori 
| logofăt Costandin Diculescu, șade în satu Diculeşti, are 500 

stânjeni mosie în hotarul Budeşti şi Diculeşti, | 800 ipac în 
hotaru Boşoteni sud Romanați, 2 vii însă una în dealul Cre- 
țenii, una la Gușoeni, moșia sf. episcopii Râmnicului, | o casă 
în oraș Craiovei în mahalaoa Trăistarilor, | 15 sutlete ţigani, 
însă 5 parte bărbătească, 10 parte femeiască. 

Aanolache Măldărescu, n. satu Măldăreşti, 33 ani, sluger, al lui 
Gheorghe Măldărescu, şade în oraşu Râmnicului, are 400 stânjeni 
moșie în hotarul Măldăreşti, | 250 ipac în Răscăeți, | 200 în 
Bogdăneştii de Hurez, | 900 ipac în Preotești i Mărcuşi, | 4 vii 
la Drăgăşani, însă 2 pe pământ străin al sf. episcopii Râmni- 
cului, ! 2 pe pământ moştenese înfundate, | 3 case în orașul 
Râmnicului, 14 suflete ţigani, însă 6 parte bărbătească, 8 
femeiască. 

Costandin Borănescu, n. orașu Râmnic, 46 ani, pitar, al lui Ioan 
Borănescu, șade în oraşu Râmnic, are 1200 stânjeni moșie în 
hotarul Stolniceni, | 2 vii la Drăgănești cu pământul lor, | 8 
suflete ţigani, însă | 5 parte bărbătească, | 3 femeiască, | o casă 
în orașu Râmnicului, | o grădină în locu între râuri, | o moară 
de piatră pe apa Râmnicului. 

Niculae Predescu, n. satu Călimăneşti, 24 ani, şetrar, al serdarului 
Preda, şade în oraşu Ocnei, nici o stare nu are, fără numai 
ce se vede la părintele său. ! 

Toma Olănescu, n. satu Olăneşti, 27 ani, clucer za arie, al lui Va- 
sile Olănescu, şade în satu Olăneşti, are 250 stânjeni moșie 
în Olănești, | 1/2 munte în hotarul Şărbanu din plaiu Loviştii, 

| 1/2 ipae din plaiu Olăneşti, | a treia parte ipac din mun- 
tele Căprăriţa, | 300 stânjeni moșie din hotaru Golfinu sud 
Romanați, | o vie la Drăgășani înfundată, dealu Călinii, | 13 
suflete de ţigani, însă 4 parte bărbătească, 9 parte femeiască. 

Iordache Olănescu, n. satu Olăneşti, 31 ani, vtori vistier, al lui 
Alexandru Olănescu treti logofăt, şade. în satv Olăneşti, are 
400 stânjeni moșie în hotaru Olăneşti, | 2 vii la Drăgăşani 
pe pământ străin, | o căscioară în. marginea, orașului Râmnic, 

5
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| 1/2 munte în Gerea, plaiu Cozii, | 3 suflete țigani, unu 
parte bărbătească, 2 parte femeiască. 

Miculae Măldărescu, n. satu Măldărești, 43 ani, treti logofăt, al lui 
Gheorghe Măldărescu, șade în satu Măldărești. 

Niculae Giuleseu, n. satu Dozeşti, 32 ani, vtori vistier, al lui Şte- 
fan sin treti logofăt Ilie, şade în mahalaua Giuleşti, are 180 
stânjeni moşie în hotaru Dozești, | 100 ipac în hotaru Năsipi 
la Căţel, | 100 în hotaru Pârâeni sud Gorj, 200 în hotaru 
Roșia, 321 în hotaru Stănâşti, | 7 suflete țigani, însă 4 parte 

| bărbătească, 3 femeiască. 
Costandin, Dionisiu, n. Zagora, 50 ani, vtori vistier, al lui Dionisie, 

şade în satu Drăgăşani, are o vie în dealu Nemoiu înfundată, 
| o casă în Bucureşti de zestre, | o casă la Drăgășani. 

Gheorghe Viădescul, n. Râmnic, 50 ani, vtori: vistier, al dascălului 
Dimitrie tipografu, şade în oraşu Râmnic, are 600 stânjeni 
moşie în hotaru Genuneni, ! 50 ipac în hotaru Ciorăști, | o. 
vie la Drăgășani pe pământul ei, | o casă în oraşu Râmnic, | 
o moară pe apa Otăsăului la Frâncești, | 8. suflete ţigani, însă 
4 parte bărbătească, 4 femeiască. 

Petrache Olănescul, n. satu Olăneşti, 34 ani, poleovnic de Târgo- 
vişte, al popii lui Ioan, şade în oraşu Râmnic, are o moșie în 
Olăneşti înfundătură, ! o casă în oraşu Râmnic, | 2 vii la Dră- 
gășani pe pământul sf. episcopii Râmnic, un suțlet de ţigan 
parte bărbătească, 

Gheorghe Capeleanul, n. orașul Râmnic, 28 ani, ceauș agesc, al lui 
Iacof, şade în oraşu Râmnic, are 30 stânjeni moșie împrejurul 
orașului Ocnei, | 2 ogrăzi cu pamântu lor, | o vie la Drăgăşani 
pe pământu sf. episcopii. 

Sterie Mihail, n. Buc., 40 ani, ceauș spătărese, al lui Mihail Giufea, 
șade în satu Slăviteşti, are oxie în dealul Zăvideni pe pământu 
sf. episcopii Râmnic, | 

Iomţă Bunescu, n. Buc, 30 ani, poleovnie de Seimeni, al lui Ioan 
Bunescu, şade îu satul Potrogi, fără nici o stare în lucruri 
nemișcătoare. 

Nicolae Lipoveanul, n. satu Lipoveni sud Ialomiţa, 40 ani, polcovnie 
de vânători, al lui Constandin Lipoveanu sin şetrar Năstase, 
şade în: orașu Râmnic, are o vie în judeţul Argeșului, ! 2 livezi 
de pruni pe râul Râmnicului, [pe] pământ străin, |o casă în orașu 
Râmnicului.. 

Mihalache Mawrachie, n. Buc. 55 ani, stegar spătăresc, al lui Tancul” 
vtori comis, şade în oraşu Râmnic, are o vie la Drăgășani pe
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pământ mânăstiresc, | o ogradă cu pruni, 4 suflete de țigani, 
însă unu de parte bărbătească, 3 parte femeiască. 

Adăogiri din catagrafia de la 28 Oct. 1831. 
(Analele parlam. II, 160—3), 

Paharnic : Dimitrie Amira, 45 ani, şade în Râmnic. 
Serdar: Costache Otetelișanu, 28 ani, șade în satu Otetelişu, are moşia, 

Otetelișu, venit 1.000 lei. 
Sluger: Gheorghe Sachelaropol 1). 
Șetrar: Gheorghe 'Tetoianu, 60 ani, şade în satu Tetoiu, are moşii în 

Tetoiul, Voiniţeni și Bălşoiul, venit 300 lei: 
Treti logofeţi : Barbu 'Tetoianu, 70 ani, şade în satu Tetoiu, are moșii 

în Tetoiul, Voiniţeni și Bălșoiul, venit 300 lei; Nicolae Măldă- 
rescu, 4$ ani, șade în satu Măldărești, are moșia Măldăreşti, 
venit 1.000 lei. 

Peciori de boeri: Gheorghe Bucșenescu, 30 ani, al medelnicerului 
Gheorghe, șade în satu Ionești, are moșia Ioneștii Mincului, venit 
1.500 lei; Gheorghe Sachelarie, 30 ani, şade în Târgu Drăgă- 
şani; Constantin Laţeu, 30 ani, al polcovnicului Laţeu, șade 
în satu Lăpuşata, are moşia Lăpușata, venit 1.000 'lei; Nicolae 
Lajcu, 25 ani, al poleovnicului Laţeu, şade în satu Liăpușata, 
are moșia Lăpușata, venit 500 lei; Ioniţă 'Fetoianu, 50 ani, al 
elucerului Vlăduţ, şade în satu 'Tetoiul, are moșii în 'Letoiul, 
Voiniţeni, Bălşoiul şi Leu [Romanați], venit 400 lei; Nicu 
Diculescu, 27 ani, al slugerului Diculescu, şade în satu Diculeşti, 
are moșia Fierăști, venit 300 lei; Grigore Otetelișanu, 40 ani, 
al vistierului Otetelişanu, șade în Craiova 2), are moşia, Benești, 
venit 1.000 lei; Ioniţă 'Tetoianu, 28 ani, al lui treti logofăt 
Tetoianu, şade în satul 'Tetoiu, are moșia Bălşoiul, venit 200 lei; 
Ioniţă Cernătescu, 26 ani, al lui tieti logofăt Gheorghe, şade în 
Cârlogani, are moșia Cârlogani parte, venit 100 lei; Constantin 
Străchinescu, 28 ani, al polcovnicului Ioan, şade în satu Tetoiul, 
ave petece de moșie în Străchinești și la Leu [Romanați], venit 
400 lei; Nicolae Tetoianu, 26 ani, al lui treti logofăt Barbu, 

„şade în satu Tetoiul; Iancu Ghimpeţeanu, 27 ani, al pitarului 
Iancu, șade în Craiova; Gheorghe Străchinescu, 27 ani, al 
polcovnicului Ioan, şade în satu Străchinești, are petece de moșie 

1) Sachelarie în arhondologia lui Gr. Ghica. 
2) Figurează şi în lista feciorilor de boeri de la Craiova.
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în Străchinești și Sâmbotinu (Argeș), venit 500 lei; Ioniţă 
Străchinescu, 29 ani, al poleovnicului Ioan; Dincă Macsim, 25 
ani, al vistierului Macs'm, şade în satu Slăviteşti; Iancu Sevastian, 
35 ani, al medelnicerului Sevastian, şade în satu Căzăneşti ; 
Statache Bârsescu, 25 ani, al polcovnicului Ştefan, şade în satu 
Bârseşti; Gheorghe Vlădescu, 30 ani, Costache Vlădescu, 28 
ani, Nicuţă Vlădescu, 25 ani, fiii răposatului serdar Nica Vlădescu, 
şed în Râmnic, au moșie în Vlădești şi Cuceşti, venit 1.000 lei; 
“Mihalache Cucuţ, 30 ani, şade în Râmnie; Mihalache Orumolu, 
35 ani, al poleovnicului Costi, şade în Râmnic; Gheorghe 
Orumolu, 30 ani, al poleovnicului Costi, şade în satu Ciorăşti; 
Ianache Palada, 30 ani, al treti logofătului Palada, şade în 
Râmnic; Alexandru sin poleovnie Hrisescu (Hristescu?); Ion 
Ceauşescu sin ceauș Dinu. 

x Ye 

Scăpările din vedere din catagrafiile de la 1829 şi 1831 se com- 
plectează prin catagrafia de la 1832 întocmită pentru a, cunoaște 
numărul de scutelnici cuveniţi boerilor 2). Găsim în plus: 
2 căminari: Manolache Ioan 2), Alecu Aslanoglu. 
1 paharnic: Iordache 3) Chiatipul. 
4 stoluiei: Sotirache (Caliadi?), Grigore Paladi, Nicolae sin stolnicul 

Petrache Gorneanu, Dumitrache Misireseu ot F ocşani. 
24 serdari: Costache Conduratu, Dumitrache Topliceanu, Ioniţă 

Jianu, Costache Florescu, Matei Ciupelniţeanu, lancu sin vătafu 
Mihalache ot Câmpina, Manolache Voicu zet serdar N ica, Fănuţă, 
[Ştefan] sin Ion starostea, Niculae giuvaergiu, Nicolae Cotopulea, 
Costache Mardagiu, Alecu Vardalah, Gheorghe Vardalah, 'Toma 

- Brătianu ot Piteşti, Gheorghe Fălcoianu, Ioniţă Fălcoianu, Hris- 
todor Sevescu, Panait Spahiu, Const. Colceag, Iordache Chircu- 
lescu, Pârvu Asan, Manolache Papadat, Bănică Rădulescu, Iancu 

/ Prejbeanu. - 
26 medelmiceri : Costache F iliti, Andrei Nenciulescu, Nicolae Mihăescu, 

Tudorache Prisiceanu, Const, Racotă, Nicolae Fundăţeanu, Andrei 
Prepeliţeanu, Matei Grecianu, Rădacan Ionescu, Ion Giurescu, 
Const. Cojeseu [Dona], Costache Creţianu, Costache Sterian din 

„Vâlcea, Iancu Colceag, Vasile Polizu, Iordache N eculescu, Iancu 

1) Analele parlam. II. 301-326, 339—341. 
2) Se întâlneşte încă de la 1811, ca fiu al stolnicului Ioan care mai trăia la 1821, 3) In arhondologia, lui Ghica, Manolache, .
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Tătăranu, Tudorache Forumbaru, Iancu Caramanlâu, Alecu Bră- 
deseu (caftangibașa al Ghicăi), Iorgu (Geanoglu 1), Mihai Boră- 
nescu, Nicolae Pâcleanu, Dumitrache Dimancea, Iancu Dimancea. 
Iordache Cazoti (Gazoti), Nicolae Alexandrescu (cafegibaşa), 

25 slugeri: Nicolae Papazoglu ot “Târgovişte, Petrache sin stolnicul 
Dumitrache, Iordache Rădulescu, Fotache Arion, Nicolae Fo- 
tiadi ot Constantin [Filiti] episcopul Buzăului, Nicolae VIă- 
deseu ot Vâlcea, Gheorghe Baldovii, Mihalache Hagi Cristea 
Câmpulungeanul, Const. Chiriac i 'Trestianul, Dumitrache Nă- 
dăianu, Const. Nenişor, Nicolae Corneanu i Rădulescu, Alecu 
Popescu, Spiridon Cojescu [Dona], Nicolae Viişoreanu, State 
Pardalos, Tănase Rioșanu, Iancu Pală, Nicolae Blehan, Alecu 
Teodoru brat stolnicul Iacovache, Andrei ot vornicul Samurcaş, 
Iacomi [Dărăscu], Ioniţă Olănescu, Gheorghe Iconomu, loan 
Nicolau Ralea. 

15 pitari: Gheorghe Carabulea, Grigore Zădăriceanu, Tudorache Dinul, 
Const, Voinescu, Nicolae Mincu, Costache Podeanu, Nicolae 
Speteanu i Blându, State sin protopopu, Manolache Bălăceanu, 
Matei vnuc clucer Voinescu, Ioniţă Ionescu, Mihai Boteanu, 
Ion Ciorăscu, Nicolae maimarbaşa, Constantin Anagnoste. 

4 șetravi: Const. Zaraiani, Mihai ot vel ban Brâncoveanu, Scarlat 
[Marinescu]. 

14 cluceri za arie: Iancu Papadopol, Tănase Cazoti [Gazoti], Dona 
(Cojescu, Panaiotache Notara, Petrache Grigorescu, Ioniţă Arion, 
Dinu Negru, Grigore Rădescu, Chivu, Stanciu 2), Gheorghe 
Enescu 5), Gheorghe Velescu, Petrache ) fost capichehaia, Du- 
mitrache. 

1 divictar: Barbu Catargi 5). 
E 

= *% % 

Aşa dar, la 1829 erau în viaţă în Muntenia: 
70 boeri mari, adică boeri cu ranguri de clasa I, dela vel ban până 

la vel cămăraș, şi anumt: 6 mari bani; 22 mari vornici de 
diferite nuanţe (de ţara de sus, de ţara de jos, de politie, al 
treilea, al patrulea); 15 mari logofeţi de diferite nuanţe (de 

1) In Anale parlam. II. 310; <medelnicer Torgu, brat (frate) episcopul Râmnicului» 
[Neofit], iar în arhondologia lui Grigore Ghica (Rezista arhivelor, anul 1927 No. 4 p. 44): 
<medelnicer Iorgu sin stolnic Tanache Geanoglu, brat episcop Râmnic». 

2) Tereijescu, în arhondologia lui Gr. Ghica. 
3) Carainescu 47). ibid, 
1) Petrache Mihai], ibid. 
5) Viitorul prim ministru,
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ţara de sus, de ţara de Jos, de obiceiuri, de străini); 1 mare vistier; 1 mare spătar; 3 mari postelnici; 11 hatmani; 9 agi; 2 mari cămăraşi, Si 576 boeri, cu ranguri de clasa. II (dela mare clucer la comis) şi de clasa III (dela serdar la clucer za arie) şi anume: 19 mari eluceri; 39 Căminari;, 39 paharnici; 50 stolnici; 15 comişi; 108 serdari; 96 medelniceri; 88 slugeri; 56 pitari; 26 şetrari; 42 cluceri za arie, + | 
În total 646 doeri la o populaţie de circa $00.000 locuitori, adică 0,30 la 1000, o proporţie care arată cât este de neîntemeiată învinuirea adusă ultimelor domnii fanariote că ar fi distribuit boeriile cu nemiluita. Alta este chestiunea, că boeriile se vor fi dat şi cui 'ar îi trebuit şi că nu se vor fi daţ tuturor acelora cărora sar fi cuvenit, 

% 
* * 

Pentru a avea şi numărul tuturor familiilor de boeri de acum 100 de ani, trebue să mai recurgem și la catagrafia, întocmită tot la 1832, de văduvele de boeri cărora se cuveneau despăgubiri pentru scutelnicii desființaţi ai soţilor lor răposaţi 1), precum și să spicuim din arhon- dologia lui Grigore Vodă Ghica numele de boeri ce nu mai figurează în catagrafiile dela 1829-—1832. Găsim ast-fel 108 nume de familii de boeri morţi la 1832, care adăogate la 458 nume de familii de boeri în viaţă, dau un total de 566 familii boerești, faţă de o populaţie de circa 165.000 familii, adică 3,50 la 1000. 

* % % 

Cât priveşte pe boernași, avem 228 în catagrafiile -publicate mai sus și încă 152 în catagrafia dela 1832, în total 380. 
Ei sunt în bună parte membri tineri, sau urmaşi scăzuţi ai fa- miliilor boerești. 
Ca familii de boernași propriu zişi, avem vre-o 200. 
In sfârșit, catagrafiile ce am publicat, ni arată 283 feciori de boeri şi boernași, în viaţă la 1830. | 
In total: 70 boeri mari, 576 boeri, 380 boernaşi şi 283 feciori de boeri şi boernaşi, sau 1211 indivizi la o populație de circa $00.000 locuitori, adică 1,10 la 1000. 
Iar ca familii: 566 familii boereşti şi vre-o 200 familii de bo- 

1) Analela parlam. II 327 și urm,
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ernași, în total vreo-o 766 famiki faţă de circa 165.000 de familia 
ale țării, adică 4.65 la 1000. 

Aceasta era toată «ţara, legală» acum 100 de ani. Proporția era 
mult mai mare în Qeccident. In Franţa, la 1787, în ajunul prăbuşirii 
vechiului regim, erau cel puţin 360.000 nobili 1) lao populaţie de 26 
milioane, adică 13,85 la 1000. 

„Ye 

Dela Regulamentul organic încoace, lucrurile sau schimbat. 
De atunci, cuni observa Alecu Russo 2), existară numai cinurs, 

dar boerii nu. 
In loe de boerii cu caftan, care înobilau, cinuri personale, con- 

ferite cu brevete (pitace), în care fiecare putea, pentru merite reale sau 
închipuite, să fie înaintat, dar numai din treaptă în treaptă, până la 
cele mai înalte, cum sar înainta azi spre pildă, în corpul technic, în: 
cel diplomatic, sau în gradele decoraţiilor. 

Iată tabloul comparativ al numărului boerilor în viață la 1858 3), 
anul desființării cinurilor şi privilegiilor, față de al boerilor în viaţă 
la 1830: | 

la 1830 la 1858 

  

mai bani . . . . 6 mari bani... ..., 5 
10 mari vorniei 

boeri mari . . . . ..: 53 boeri mari 5i 4 17 logof. ai dreptății 
24 logof. ai credinţei 

aşi şi cămăraşi . . . , Îl ag e. . 692 
mari cluceri şi căminari . 58 cuceri . . . . . . . 40 
paharnici, stolnici și comişi. 104 paharnii . . . . . . 802 
serdari, medelniceri și slugeri 292 serdari . . . . . . . 5783 
pitari, şetrari, cluceri za 

arie și boernași . . . 504 pitari și conțipişti . . , 9134 
feciori de boeri şi de boer- 

nași . , . . . . . 983 

Total. . 1311 | 3167 

1) Maigne, Abrâge de la science des armoiries. Paris 1885. p. 424. 
! 2) Opere, ed. Hanes, p, 35. — Cf. 1. C. Filitti, Originile democraţiei române, In 
Viaţa românească, Ianuarie 1923 p. 19—20. ” 

3) Acad. rom. ms. 872.
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De fapt și în vremea regulamentară, în Muntenia, aproape tot numai membrii familiilor din protipendada de la 1830, au inaintat până la cinurile cele mari 1); vre-o 23 indivizi din celelalte familii sau putut ridica 2) până la rangul de agă. În schimb, numărul titularilor cinurilor mai modeste a sporit simţitor. Dacă este foarte exagerată, pentru trebuinţele rimei, observaţia lui Chesar Bolliac că ajunseseră «serdarii ca măgarii >, tot exagerat este și că se înmulţiseră <pitarii ca, ţânţarii». 'Trebue ținut seamă că și populaţia se urcase la vre-o 2.130.000 locuitori, pro- babil chiar ceva mai mult, reprezentând vre-o 426.000 familii 3), 

      

  

1) Numai colonelii Ioan Odobescu, Dimitrie Haralamb și Ion Solomon, iar dintre civili numai Dimitrie Ioanidi, au ajuns până la rangul de logofeţi ai credinţei. 2) Mai ales priu înaintare în oştire ale căreia grade, pentru a atrage ofiţeri, erau favorabil asimil te cu rangurile civile: sublocotenent (praporgic) cu pitar, locotenent (parucic) cu serdar, căpitan cu paharnic, maior cu elucer, colonel (poleovnie) cu agă. 5) Analele statistice (Marțian), anul I (1860) No. 1 p. 6.


