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PREFAŢĂ 

Volumul de faţă este alcătuit. cu același scop. şi după 
aceleaşi norme ca premergătorul său. .. 

Intocmirea sa a fost mai grea, atât din pricina unei: do- 
cumentări mai sărăcăcioase cât şi a unui mai slab interes 
al alcătuitorilor de azi ai ramurilor înfăţişate în acest volum. 

După cum am vestit în prefața primului volum, cel de: 
față cuprinde întâi îndreptări și mai ales întregiri la cuprinsul 
predecesorului său. Indreptările şi întregirile acestea se da- 
toresc unor schimbări în starea civilă a celor a căror bio- 
grafie o' formează întâiul volum, unor documente ieşite la 

“ iveală în urmă, unor scrieri nouă sau acelora de care nu am 
avut cunoștință la alcătuirea primului volum şi într'o oare-" 
care măsură informaţiilor date de unii. membri ai familiei, - 
de unii prieteni și de unii cunoscuți 1). 
La izvoarele mai de seamă arătate în prefața volumalui 

întâiu am de adăogat: arhiva d-lui N. M. Rosetti din Boto- 
șani, arhiva d-nei Ana Lahovary născută Kreţulescu, precum 
și fişele regretatului Ştefan Greceanu ce mi-au fost. puse la 
dispoziție de -nepoții săi de fii. 

„ Perşoanele care mi-au dat un concurs mai deosebit au fost 
tot acele arătate în volumul I-i -iu, la care .se adaogă d-nii, 
G. D. Florescu şi N. M. Rosetti. 

Inafară de ramurile adăogate acum, mai sunt încă familii 
şi ramuri ale familiei Rosetti în Anglia, î în fosta Austrie, în 
italia, î în Rusia şi în Spania. Nu a fost cu putință stabilirea 

„unei înrudiri între acestea și familiile din Grecia şi din Ro- 

mânia, cum nu a: fost cu putință căpătarea de date asupra 

membrilor fiecărei ramuri. Alcătuirea istoriei lor rămâne o 

3) Cum a făcut D-LG. Bezveconi în Viața Basarabiei VIII, pp. 169—170. 

-
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lucrare a viitorului. “Tot pentru viitor rămâne facerea unei 
lucrări care să înfățişeze falsitatea temeiurilor sau mai de 
grabă lipsa de temeiuri a acelor cari, cu o îndrăsneală încu- 
rajată numai de nepăsarea noastră, poartă, fără a avea drep: 
tul, fie :ca apendice la numele lor, fie de-a-dreptul numele 
Rosetti. Faptul că nu sunt citați în aceste volume este în- 
suși o dovadă că n'au dreptul, afară numai dacă-ar aduce 
„de acum înainte dovezi documentare, să poarte numele nostru. 

_ Ca şi pentru întâia parte a acestei lucrări, sunt convins 
„„că şi acest volum are probabil unele greşeli şi că i se pot 

aduce multe întregiri. Aş fi foarte recunoscător tuturor ace- 
lora cari îmi vor arăta greșelile şi -lipsurile ce ar -constata 
spre a.le publica la începutul volumului III, cuprinzând date 
istorice asupra caselor, moșiilor. şi viilor rosettești, volum 
cu care; se va încheia această lucrare.



 PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE. ȘI: ALTE LĂMURIRI 

Prescurtările sunt acele arătate în volumul. I. 

In: mai multe locuri în notele volumului I, s'a strecurat o eroare, 

arătându-se că unele documente -aflate în Arhiva Statului din Iași se e 

“află în Dos. ..... lit. R. Trebue cetit: Dos. ..... lit. K. 

In arborele genealogic al ramurei Bibica, numerotarea generaţiei VI 

fiind. greşită, cetitorul trebue să socotească ca fiind bună c cea de la 

biografiile respective, . *



SCHIȚĂ ISTORICĂ 

Nu este nimic de adăogat la schița istorică asupra familiei Rosetti 
pusă în capul volumului precedent: pentrucă atât ramurile nou adaose 
cât și răzleții au unii în mod cert aceiași strămoși ca şi cei cuprinși în 
volumul întâiu, iar pentru cei mai mulţi dintre ceilalți sunt temeiuri -- 
pentru a-i socoti ca făcând parte din același trunchiu. | 

De aceea, în schița de față, mă voiu strădui mai ales să arăt legă-“ 
turile documentare sau ipotetice dintre aceste ramuri și tulpina arătată 
mai înainte şi nu voiu. arăta faptele anumitor Rosettești decât -dacă | 
prin personalitatea lor au avut vreun rost mai deosebit în faptele isto- 
rice sau în mișcările culturale sau economice ale neamului românesc. 
Ca adăogiri de persoane — înafară de ramurile Bibica, cele din 

- "Țara Românească și din Botoşani, de cea alcătuită din descendenții 
Irinei '35/VI şi de una nelegată cu. celelalte, despre “care vom vorbi: 
“mai departe — avem următoarele două: | 

Scarlatache .19/V ca şi Constantin 21/V au fost căsătoriţi, dar pe 

când” cel dintâi a avut descendenţi cari au alcătuit ramura Bibica, . 
cel de al doilea n'a avut descendenţi. In schimb documentele arată 

“că Constantin 21/V (și deci şi Scarlatache 19/V şi Eufrosina 20/V) 
a avut o soră Veneţiana 21 bis/V, măritată cu Radu Văcărescu, bă- 

nuită numai până acum ca fiind Rosetti de neam.  : 
Matei 26/1V a avut o fiică Zoe 21 ter/V, măritată cu Teodor Știrbey. 
Am adăogat la sfârșitul volumului o sumă de răzleţi, persoane do- 

vedite documentar, dar a căror înrudiri cu vreun membru al familiei 

nu mi-a fost cu putință să le stabilesc. | Da . 
Trec acum la ramurile nou adăogate. , , 

Prima este a descendenților Irinei 35/VI— ramură pe care am su- 

pranumit-o ramura Lupu, după numele primului descendent. În primul 

volum nu-i putusem 2răta din cauză că nu am avut la îndemână docu- 

mentele ce-i priveau. Această Irină 35/VI afost, cum e arătat la bio- 

grafia sa, căsătorită întâi cu un colonel rus, baronul Beliștein.. Divor- 

țată, s'a recăsătorit. Asupra persoanei celui de al doilea bărbat izvoarele 

se contrazic, unele arătând că era un anume Gheorghe Rosetti (a cărui 

identitate mi-a fost cu neputinţă să o stabilesc), altele numind pe acest 

al doilea soţ Gheorghe Contar. Cert este că cu al doilea soţ, Irina 35 NI. 

a avut un fiu Lupu so bis/VII şi că existenţa şi descendența atât a 

acestuia cât şi a descendenților lui se pot dovedi documentar. Totuşi 

este tot aşa de cert că chiar la începutul veacului trecut, deci aproape .



-. ascendenţa sa, lucru ce nu pare să. fi făcut. 
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de data nașterii lui Lupu so bis/VII, nu se putea stabili documentar 
paternitatea sau, mai. bine zis, aparţinerea tatălui lui Lupu familiei 
Rosetti, deoarece vedem că autoritățile rusești nu înscriu pe Lupu Ro- 
setii în registrul nobilimei ereditare, ci întrun registru aparte pe 
baza titlului său de medelnicer, urmând ca el să dovedească ulterior 

Atât Lupu so bis/VII cât şi descendenţii săi au ocupat slujbe mo- 
deste în administraţia locală a : Basarabiei. 

E 
e 

“Radu Rosetti a' arătat şi documentele adeveresc că în ultimii ani 
ai secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea au venit 
(sau revenit) să se stabilească în ţară câţiva Rosettești (probabil năs- 
cuţi, dar de sigur stabiliți în Constantinopol) împreună cu fiii lor năs- 
cuți în Constantinopol. Aceştia sunt ascendenţii ramurilor cunoscute 

"azi ca Rosetti-Bibica, Rosetti din "Ţara Românească și Rosetti din Bo- 
toşani. o Si o 

„Ramura Rosetti-Bibica se trage din descendenţii lui Antonie-Vodă. 
- Temeiurile pe care m'am bizuit pentru a stăbili legătura acestei ra- 
muri cu trunchiul familiei arătat în volumul I-iu sunt: 
„. Radu Rossetti, în ale sale Note genealogice şi biografice 1), socoteşte că 
această ramură se trage din Ion 8/IIL, al doilea fiu al lui Antonie Voevod. 

D-l 1. C. Filitti, în arborele genealogic al familiei Rosetti anexat 
la a sa Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, arată (fără a indica do- 

„ cumentele pe care întemeiază această: descendență): că această ramură | 
are ca strămoş pe Constantin 21/V, fiul lui Neculai 22/IV fiu al lui 
Ion 8/III. ae aa o 

E. Rizo Rangabe, în al său Lore d'or de la noblesse Phanariote 2), . 
arată, tot fără indicarea documentelor, că. ramura se trage din Scarlat * 
19/V, frate cu Constantin 21/V. DR a 

Oricare din acești doi fraţi, Scarlat sau Constantin, ar fi ascendentul 
ramurei, este cert că Jon 38/VI a fost nepot de fiu al lui Neculai 22[IV: 

Intemeiez această afirmare pe următoarele: - o 
- Atanasie Comnen Ipsilanti zice 3) că Manole-Vodă Rosetti 38/VI 

-(Geani) a rânduit capuchehaia la Constantinopol pe Bibica, ginerele lui . Antioh Moruzi și văr al său. Ion. 38/VI era întradevăr ginere al lui Antioh Moruzi (vezi la Ion 38/VI) şi era văr primar cu Manole-Vodă, 
mama acestuia, Eufrosina 20/V, fiind soră âtât a lui Scârlat 19/V cât şi a lui Constantin 21/V. | ă e - 

* Tradiţia păstrată în 'Țara Românească 4, 1 

  

1) P. 5. ÎN . 3 Ediţia II PA 184. - - E i i itat de V. A. Urechia în a sa Istoria Românilor, seria 1774—1736, Tom. II, p.7. In fi zi St. DD Grecianu se menţionează că Ion 36/VI era văr cu Manole iaă ' P 7» ln fişele tui 5 :%) Vezi Ion 39/VI, nota 7. ie . !
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„Faptul că Rizo Rangabe 1) arată că în colecţia lui Salvator 78/VIII 
se aflau scrisori de ale lui Neculai 22/1V (străbunul său) şi. de ale fra- 
telui acestuia Matei 23/1V. a A Aa 

Dar Constantin 21/V nu'a avut .copii 2), deci acela. din care 'se co- 
boară ramura Bibica trebue să fie. Scarlatache 19/V 3). Și un argument 
întărind această ascendență este păstrarea numelui de Scarlat în această 
ramură (Scarlat 59/VII, Scarlat 69/[X). In adevăr o cercetare mai de 
aproape a arborelui genealogic al familiei Rosetti arată că anume nume 
s'au păstrat în anume ramuri ale familiei, aşa numele Petre se găseşte, 
cu o singură excepţie, Petre 63/IX numai în ramura Bălănescu; în ra- 
mura Roznovanu numele cele. mai des întrebuințate au fost Iordache 
şi Neculai; în ramura Ciortescu acel de Scarlat; în ramura Răducanu 
acel de Radu, etc. e E 

Intoarsă în ţară cu Ion 38/VI, această ramură s'a înmulţit ocupând 

diferite slujbe. Așa: | : A e 
Ion 38/VI a fost capuchehaia şi a fost întrebuințat de Domnii' Mol- 

_dovei şi "Ţării Româneşti în diferite .misiuni diplomatice. Constantin 
55 VII, fiul său, a fost secretar şi om de încredere al Domnitorilor M. - 

Suţu şi M. Sturdza. Fratele său Gheorghe 63/VII, a fost unul din primii 
noștri ingineri, absolvent al şcoalei de poduri şi şosele din Paris. Va- 

sile 73 /VII şi Grigore 77 /VII au fost ofiţeri în armata noastră, cel dintâi 
ajungând la gradul de colonel. Scarlat: 59/VII s'a întors în: Grecia, 

unde coboritorii, săi au slujit în diplomaţie, unul” dintre aceştia Raoul 

0/IX, ultimul descendent bărbătesc al lui Antonie Vodă azi cunoscut, 

fiind acum ministrul Greciei la. Belgrad, iar alţii în armată, ca Sal- 

vator 78/VIII şi ca Scarlat 69/IX, acesta din urmă fiind ucis în răz- 

„boiul balcanic din 1912—1913. - | 

Trec acum la ramura Rosetti din Muntenia. a 
Asupra legăturii dintre această ramură şi acele coborînd din Lascar . 

„1/l au fost diferite păreri. . - 
Cei patru frați Constantin, Scarlat, Alexandru și Gheorghe, născuţi 

în Constantinopol în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au trăit 

în "Țara: Românească dela începutul secolului al XIX-lea. . 

Fiii lui Constantin au pretins dintâi că se cobor din Neculai 4/IV 

şi au obținut — pe baza acestei afirmaţiuni — în anul 1842 o diplomă 4) 

dela împăratul Austriei, recunoscându-le titlul de conte, pe care îm- “ 

păratul austriac Carol VI îl conferise lui Neculai 41. 

  

1) 0. e. Ed. 11, pp. 184-186, | 
:) Vezi biografia sa. , a - 

-3) In fişele lui St. D. Grecianu se arată că Eufrosina 20/V av: ea un frate Scarlat zis Bibica. 

4) Diploma din 7 Fevruarie 1842 — în două exemplare originale pe pergament cu semnătura împă- 

ratului Ferdinand V și sigiliul său sunt așezate într'o cutie argintată şi se află azi în colecţia Academiei . 

Române (Secţia Manuscriselor). - a 

In diplomă se spune că Nicolae 4/IV ar fi aavos al petiţionarilor Ioan, Carol (Scarlat), Alexandru _. 

şi Nicolae Rosetti,. - . E - , , , 

Am căutat cererea din 1842 a fraţilor Rosetti şi actele sprijinitoare ce le-au prezentat împăratului aus- . 

triac, cum am căutat şi găsit, cu ajutorul d-lui Andrei Veress, cererile lui Neculai 4/1V pe care le public 

pi
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Răposâtul Ștefan Grecianu 'a dovedit însă întrun studiu bine docu- - 
mentat 1), că această descendență este cu totul neîntemeiată. 

Aceiaşi fii ai lui- Constantin ati căutat să dovedească că sunt moște- 
nitori ai lui Ion, unul din întemeietorii Mănăstirii Mărgineni 2), fără 
a arăta dacă cel Ion era Ioniţă 6/1V, frate cu Neculai 4/IV sau Ion 8 RIL 3). 

Radu Rosetti credea că această ramură se trăgea din Ion 8/Ill 4. 
D-l 1. C. Filitti crede că se trag din Ioniţă 6/IV 5). ! 
Niciunul nu a arătat pe ce-și întemeiază părerile. - 
Dovezi directe a coborîrii din unul sau din altul n'am putut găsi, 

dar am găsit următoarele indicațiuni- care ar arăta ca posibilă descen- 
dența arătată de Radu Rosetti, adică din lon 8/1Il, în orice caz înru- 

» direa' de aproape cu descendenţii acestuia. 
Pomelnicul bisericii Flămânda (fostul schit Mărculești) din Câmpu- 

lung arată printre întemeietori și pe doi Manole, din care unul mi 
se pare a fi Manole Rosetti (Geani) Voevod €) şi iată de ce: Manole 

  

la Intregiri. D-l Veress, care a avut amabilitatea să caute în arhivele din Budapesta, nu a găsit nimic, iar d-l Elekes Laj6s dela Arhivele statului din Budapesta, care a avut amabilitatea să caute și d-sa, mi-a scris, la 29 Ianuarie 1940, că cererea din 1842 a fost înregistrată sub Nr.-747/1842, dar nu se mai găseşte, 
ea fiind probabil înapoiată petiţionarilor, Aceştia nu mai aveau niciun interes să o mai păstreze, odată ce obţinuseră diploma. PN - , 

2) Contele Nicolae Rosetti în Rev. p. Ist., Arh. si Fil., Anul V (1903), vol. IX, fasc. II, pp. 213—245. .. „Prin acest studiu se arată deci şi netemeinicia sentinței Nr. 250 din 4 Octomvrie 1890 a Secţiei a [l-a a 'Tribunalului Ilfov recunoscând contelui N. Rosetti calitatea de descendenta! lui C. Brâncoveanu (Arh. B., Dos. Trib. Ilfov $. IV, 1813-1890). , . i . 2) 1. C. Filitti, Arh. C., p. 62. - - - . - 
2) Acte date autorului de D-trie R. Rosetti (Max) şi de autor Academiei Române; N, Rosetti, Un nou proces în chestia mănăstirilor din tarra zise înkinate, 1862. . - “ « Cu, p. 5 . . 
s)L. e, - , - : 
*) Copie după pomelnicul fundatorilor bisericii Flămânda sau Schitul Mărculești, 

Fi undatori 

" Dumitru Roset spătar la anul 1765, numindu-l Ctitor Măreuleşti după Marcu numele taicălui, cu îndatorire să se mărite pă tot anul câte două dete sărace din oraş şi să se îmbrace trei săraci la hramul Inăl- țirei şi o fată iarăşi la hramul mucenicului Dimitrie. - . . . Iar Ctitor să fie slobod ca epitrop. - 
i - _1862 I(u)nie Semnătura: 

” 
„Roseti epitrop, 

„ Pomelnicul Fundatorilor 

Dimitrie, Zamfira, Marcu, Luxandra, Constantin, Zamfira, Radu, Zoiţa, Dumitru, Gasiţă, Radu, Geneţiana, Manoli, Ştefan, George, Ştefan, Luxandra, Ioan, Maria, Manole, Ecaterina, cu tot neamul lor. . 

Pomelnicul ajutătorilor . 

Dositei eromonah, George, Păuna, cu tot neamul lor. Apostol, Stana, Safta, cu tot neamul lor, Pavel, . Vasile, Neacşu, Anastasia, cu tot neamul lor. Iona Eromonah, Barbara Monabhia, cu tot neamul lor. Marta „monahia, Stere, Dimitrie, cu tot neamul lor. Ioachim Eromonahu, Neacșu, Anastasia, “Tudor, Marina, Vasile, Mareşi, Panait, Ilinca, Constantin, Mihai, Nicolae, Păuna și cu tot neamul lor. . - 

*  Pomelnicul Filipeştilor 

Grigorie, 'Tarsiţa, George, Ecaterina, Nicolae, Safta împreună cu fii dumnealor, * 

Pomelnicul Comiţilor Rosietti 
” Morți - 

Constantin, Maria, Efrosina, Alexandru, Pană, George, Alexandru, Luxiţa, Constantin, Dimitrie, Luxandra, şi cu toţi ai lor Nicolae, Fotinia. ” o ”
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Voevod a făcut danii acelei mănăstiri 1), apoi în același pomelnic la 
fondatori e trecută o Ecaterina (aşa o chema pe mama lui Manole Voevod). : 
cum e trecută şi o Veneţiana (Geneţiana) cu soţul ei Radu (Văcărescu),. . 

Manole Voevod era însă descendent al lui Ion 8/III, iar în ceea ce pri- 
veşte pe Veneţiana (cunoscută din alte izvoare) ?), d-l Î. C. Filitti arată 
că ar putea fi'sora lui Manole Voevod 5). aa 

Veneţiana aceasta a fost însă socotită de d-l G. D. Florescu 4) ta 
“soră a lui Constantin Rosetos din Grecia (care ar putea fi Constantin 
21[V), în care caz ar fi mătuşă a lui Manole Voevod. Un document 

din colecţiunea d-nei Ana Lahovary o arată precis ca soră a lui Con- 
stantin 21 /V. Această Veneţiana a fost deci mătuşă a lui Manole Voevod, 

fiind și coboritoare din Ion 8/Il.  *.. : ia a 
Ea era în 1789—1791, propriețara locului de pe podul Mogoșoaiei 

“(Calea Victoriei), unde este acum Hotel Bulevard. Acest loc îl găsim 

peste patruzeci şi patru de ani ca fiind proprietatea lui Dimitrie 71 [VIL 5), 

şi apoi a fiului acestuia Radu 87/VIII €). "Trecerea acestui teren dela Ve- 

neţiana la unii membri ai ramurei Rosetti din "Țara Românească, pă- 

rând a fi prin moştenire (nu se arată cumpărarea), îndritueşte a crede 

că acei Rosetteşti ar fi făcut parte din aceeaşi ramură... -. 
O altă indicaţiune este aceea dată de Ion 80 [VIII 2), după care tra- 

- diţia păstrată în ramura Bibica arată că dintre toate ramurile familiei 

Rosetti, ramura Bibica era cea mai apropiată de ramura din “Ţara Ro- 

mânească. Ramura Bibica se cobora din Ion 8/III, deci ar urma că 

şi ramura din "Țara Românească să aibă un străbun, dacă nu identic, 

dar foarte apropiat de acel al ramurei Bibica. : a 

Alte argumente în favoarea admiterii înrudirii acestei ramuri cu 

descendenții lui Ion 8/III și în specie cu Scarlatache 19/V sunt: 1. păs- 

trarea numelui de Scarlat în primele.două generaţii ai acestei ramuri 

(Scarlat 66/VII şi Scarlat 84/VIII); 2. faptul că încă prima generaţie cu- 

noscută avea acelaşi herb ca ramurile moldoveneşti, un vas cu trei roze 8). 

  

Vii , 

Ion, Elisaveta, Nastasia, Sultana, Elisaveta, Scarlat, Zoe, Constantin, Constanţa, Ştefan, Eufrosina, 

Nicolae, Zoe, Casandra, Maria, Emanoil, Elena, Efrosina, Dimitrie, George, Maria, Constantin, Radu, 

Caterina, Caterina, Luxandra, cu toţi copii şi cu tot neamul lor. 

Principatele Unite Române,  - 
Municipiul Or. Câmpulung, - : | 

Acest pomelnic are file optzeci şi nouă pentru care să legalizează. 

(ss) Marin Ion - (ss) N. 1. Săulescu 

Prezentul pomelnic scris cu litere chirilice şi aflat în arhiva bisericii «Flămânda; din Câmpulung, 

Muşcel, se atestă de noi. ” 

” (ss) Paroh, Pr. Ec Gri. Bănăţeanu 

8). Ie 
1) Aricescu, Istoria Câmpulungului, LI, p. 152. 

2) N. Iorga, Istoria literaturei române, II, p. 132, nota xo; N. orga, Genealogia Cantacuzinilor, p. 369. 

3-1 . . . | , . : 
„ce 

_9 Din vechiul București, p. 119. ' . 
» Bul. Of. Ț,.Rom., 12 Iulie. 1834, p. 12. . 
<) Jdem, 15 Mai 1850, p. 147; 26 lanuarie 1851. . 

- 1) Vezi biografia lui Ion 39/Vl, - . , 

*) Vezi Planșa XVI urna funerară a lui Alexandru 67/VIL.
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Pomelnicul dela Mărculești fără a arăta ce legătură este între fon- 
datorii: bisericii și ramura: din "Țara Românească. ne: mai arată că unul 

„din membrii acestei ramuri era epitrop al ei în 1861. Epitropii erau însă 
“în trecut aleși de preferință dintre descendenții ctitorilor întemeietori 
ai bisericii. . .: n EI 

Pomelnicul sus citat și ceea -ce ştim despre istoria mănăstirii Flă- 
mânda din Câmpulung 1), ne arată existența a doi Rosettești, Marcu 
tată şi Dimitrie fiu, ctitori ai acelui lăcaș și rude cu Manole Voevod. 
Fost-au-ei ascendenţii ramurei Rosetti din "Țara Românească sau nu? 
Nu se poate stabili deocamdată şi cu atât mai puţin, cu cât. inscripția 
de sub 'tabloul ctitoresc al minăstirii Mărculești (Flămânda), așa cum 

„a fost copiat de pictorul "Tătărescu (vezi planșa XLV), numește” pe 
Dimitrache: « Dumitrache Hagi Marcu dis Roset.» a 
„Cert este că la un moment dat Dimitrie care a îndeplinit diferite 
slujbe în țară a stat în Constantinopol, unde s'au născut cei patru frați 
Constantin, Scarlat, Alexandru şi Gheorghe. Poate el fi tatăl lor sau 
rudă de aproape a acestuia? | i. 

Repet că deocamdată :nu se poate şti.. - -. 
Neputând lega pe aceşti doi (Marcu și Dumitru) de. ceilalți, i-am 

trecut ca izolați, cum tot acolo am trecut nişte Hagi Rosetti găsiți în 
documente. moderne,. fără a- şti dacă sau nu sunt înrudiţi cu Marcu. 

- şi Dumitru, singura. indicaţiune fiind. aceea de «hagi» (hagiu). 
“Prima generaţie stabilită. documentar a ramurei din 'Țara Româ- 

nească se născu probabil toată la Constantinopol, ca al treilea frate 
Alexandru. Ea era contemporană şi cam de aceeași vrâstă cu Ion 35/VI 
din ramura Bibica, de aceea am trecut-o ca făcând parte din aceeași 
generaţie. 'Tuspatru frați au obţinut diferite ranguri de boierie şi au 
îndeplinit slujbe, nu din cele .mai de seamă. Unul, Constantin 41/VI 
avea interes pentru cultură și a ajutat pe scriitorul I. Prale. 

Fiii lor au alcătuit generația cea mai de. seamă a ramurei muntene. 
Patru dintre ei, fraţi, au obținut în 1842, dela împăratul austriac Fer- 
dinand II, titlul de conte pe temeiul afirmării că sunt coboritori din 
Neculai 4/IV, descendență dovedită ca. neexactă. Indeplinind multe 
slujbe, politice, administrative. şi judiciare, ei au fost părtaşi la toată 
vieața politică şi intelectuală a "Țării Româneşti din mijlocul veacului. 
al XIX-lea. o A , 

Dar cine a fost personalitatea de seamă a acelei generaţiuni şi. putem 
spune a întregei acestei ramuri a neamului rosettesc, a fost C, A. Ro- 
setti 75/VII, omul politic, luând o parte de seamă la toate actele de 
conducere a țării dela revoluţia din 1848 la unirea principatelor, la 
detronarea lui Cuza, la războiul de neatârnare, la proclamația regatului 
şi. după aceea. Democrat sincer,. având o mare influență asupra lui 
Ion C. Brătianu, propagandist puternic, el a jucat un rol de seamă 
în alcătuirea României moderne.. Scriitor şi în acelaşi timp tipograf 

  

1) Aricescu, Istoria Câmpulungului, II, pp. 64,67, 152, 153.
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şi editor, el nu s'a sfiit să facă comerţ, să stea în strânse legături și să - 
conducă pe. negustorii pământeni. i 

Fiii lui ca și vărul lor Radu, 87/VIII care și el a fost scriitor, au avut 
rosturi de a doua mână. . i : Di 

Dintre urmași, Dimitrie 74/1X — zis Max — fiul lui Radu 87/VIII, 
“a fost un scriitor bine apreciat, legat fiind, şi prin căsătoriile a două 
„din surorile sale, cu Iacob Negruzzi şi cu 'T. Maiorescu, de mișcarea 
Junimei. Fiul acestuia Radu 38/X a urmat părintelui său pe calea scri- 
sului, cum a scris şi Maria 82/IX, fiica lui Horia.: a 

Radu Rosetti î) crede că și ramura Rosetti din Botoşani se coboară.. 

din Ion 8/III. Documente doveditoare nu am găsit. Numele de Matei 

al strămoșului cunoscut, cum și acelaşi nume dat la doi din nepoții lui 

de fii, ar îngădui să credem că acel Matei (45/VI) ar fi fost nepot de 

fiu (acesta necunoscut) al lui Matei 23/IV. Contemporaneitatea lor cu - 

cei din ramurile Bibica și din "Țara Românească, venirea lor cam odată 
din Constantinopol, unde se născuseră cu toţii şi faptul că Matei 23/ÎV a . 

locuia în Constantinopol, unde era dragoman al flotei otomane, cum 

şi păstrarea, la descendenţii lui Neculai 18[NIL şi ai Elenei 79/VII, - 

- a tradiţiei că erau rude apropiate ai ramurii din Țara Românească, ar' - 

întări întru 'câtva această presupunere 2). Se - 

Născuţi în Constantinopol, fiii lui Matei au venit în Moldova la în- 

ceputul secolului al XIX-lea. Aci au îndeplinit slujbe diferite, luând 

parte ei și coboritorii lor la acţiunea politică și la administraţia care a 

condus țara din a treia decenie a secolului al XIX-lea până la termi- 

narea războiului de întregire. Au fost în general buni: gospodari, iar 

unul dintre ei, Ion, ofițer de vânători, şi-a pierdut vieaţa în luptele din 

fața Plevnei în toamna..1877, a E EA i 
Numerotarea generaţiilor acestei ramuri este ipotetică” şi întemeiată 

„numai pe. contemporaneitatea alcătuitorilor lor cu alcătuitorii altor 

ramuri, - Ia Sa - 

La ramurile de mai sus am adăogat o ramură necunoscută până. 

acum, ramură al cărei antecesor a fost Ion Rosetti ce-l. găsim în Mol- 

dova începutului secolului al XIX-lea, dar al cărui grad de înrudire .. 

cu restul familiei Rosetti, deși o presupun existentă, nu l-am putut 

stabili. Membrii acestei ramuri au avut roluri modeste, precum se 

'adevereşte din cuprinsul biografiilor lor. După cel mai în vrâstă din 

acei din această ramură trăind azi, am' supranumit-o Samson. . 

% 
* % 

  

d»L.ce - - Ea : | a | 
5, 'Tradiţie ce e întărită prin faptul că Scarlat Calimah Voevod a protejat atât pe Scarlatache 19/V 

“care i-a fost capuchihaia la Constantinopol cât pe Matei. 45/V, şi pe copiii acestuia. .
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" Mai 'există în Moldova o familie Rosetti sau o ramură a marei fa- 
milii Rosetti, originară din judeţul Covurlui, ramură ce poartă numele 
de Rosetti de mai multe generaţiuni. Afară de prea puţine acte și de 
unele informaţiuni date cu bunăvoință de unii membri ai acestei fa- 
milii, am avut la dispoziţie prea puţine informaţiuni documentare pentru 
a putea alcătui pentru dânsa nişte biografii şi un arbore genealogic” 
întemeiat. Iar înrudirea cu restul familiei Rosetti nu poate fi dovedită 
prin nimic, până acum. a See , 
Rămâne -ca ea să figureze la întregirile ce se vor adăoga la volumul 

al treilea, dacă se va găsi până atunci documentarea, necesară. 
, i 

y
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INDREPTĂRI ȘI INTREGIRI „LA VOLUMUL 1 
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După alineatul al şaselea, .ă se adăoga; -- 

Că cei trei trandafiri au alcătuit dela început herbul Roset- 
teştilor, o dovedeşte următoarea reproducere după un decalc - 
al pecetiei lui Neculai 4/1V din fişele lui Șt. D. Grecianu. 

La rândul penultim, a.se adăoga: 

In manuscrisul 974 al Academiei Române se găsesc atât iscă- 

lituri cât şi scrisori adresate unor Rosettești. "Toate arată 

că numele se scria- “Pootrog pentru bărbaţi şi “Pootre 
pentru femei 20). 

A se adăoga notat. 

20) Filele 109v, 128v, 2121, 239v, 242V, 2437, 2477, 2497, 250, 2518, 2527, 2547, 255Y, 
257V, 259, 264v. 

Constantin IMI: a 

a) In paranteză a se schimba astiel: (? 1600 — după 1688) . 

b) La alineatul al treilea, a se adăoga: precum şi al 

" Moldovei 19 bis). 

c) La alineatul al cincilea, a se adioga: de unde a făcut o 
călătorie la Adrianopol î în vara. 1685 12 bi) și unde se 

"afla iarăşi în vara 1688 24). 

d ) Ultima frază din ultimul aliveat trebue a se modiica 

" astiel: 

Moartea Cupariului” trebue pusă după August 1688, 

„când Şerban Cantacuzino îi scrie că riu vrea să se 

“amestece în conflictul. dintre patriarhi 14), 

Constantin 1/Il, a se adioga următoarele note: 

13 bis) Biblioteca Academiei Române, Catalogul manuscriselor grecești, 'Tom. II, în- 

tocmit de Camariano, p. 102. 
„12 bis) Camariano, 0. €., p. 107. 
-"14 ter, Camariano, 0, €. p. 104 - . 

La nota 14 a se adăoga: 
“Camariano; 0. c., p. 104. 

2 A. R. — Studii şi Cercetări, XLVII. 
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32 La Anton 2/II, la nota 18, a se adăoga: 
„Școala Română din Roma, Diplomatarium italicum, L, pp. 17, 20; Jdem, IV, pp. 193, 992. 

La nota 22, a se adăoga: 

N. lorga, Istoria Românilor VI, Monarhii, pp. 303 —305. 

33 La Anton 2/1, la, nota 50, a se adăoga: 

"Tabloul reprezentând pe Antonie Rosetti cu întreaga sa familie (copie din 1835 înlo= 
cuind probabil pe cel vechiu stricat cu prilejul focului din 1827) care se afla la Biserica 
Sfântul Neculai Domnesc din Iaşi, până la restaurarea acesteia de Lecomte du Nouy 
şi apoi la vechea mitropolie, iar acum este la M-rea Cetăţuia (Melhisedec, Notife istorice 
şi archeologice, p. 254; Gh. Ghibănescu, Biserica Sf. Neculai Domnesc, pp. 8, 32, 33), 

La nota șI, a se adăoga: | : 
” Hrisov din 28 Ianuarie 1707, a lui Mihai Vodă Racoviţă: 4 Alexandru beizade, feciorul . 
răposatului Antonie Ruset Vodăs (Toma G. Bulat, Documentele mândstirii Văratec, 
p. 36); Act de judecată din 29 Fevruarie 1704 (Idem, p. 128). Tabloul din nota precedentă. 

34 La Mihalache -1/IM, xânăul al doilea de sus, după: nu se 
i ştie cu cine a fost căsătorit; a se adăoga: -poate cu o Sma- 

ragda 3bis), * a 

La note a se intercala: 

» bis) Mihai Racoviţă, al cărui capuchebhaia era Mihalache, scrie la g Martie şi 14 Aprilie 
1708 unei Smaragda Rosetti, recomandându-i copiii săi și zicându-i că-i va plăti ce-i datoreşte, Nu cumva era ea nevasta lui Mihalache (A. R. Msse 974. ff, 254, 255, 257, , 259)? 

- D-l General Racoviţă crede că a fost căsătorit cu Elena Ion Racoviţă, 

La nota 4: scrisoarea lui Mihalache e din 23 şi nu 13 Mai 
şi e adresată lui Cariofil. 

La Lascarache 2/III, Rândul patru de sus, după cele două 
puncte și înainte do: vel căminar, a se intercala: vel 
cămăraș în 1662 5bi); al doilea vistiernic în 1665 5ter). 

Ultimul rând jos, după: (1679—1685) 14), a se adăopa: 
mergând cu tatăl său la Adrianopol în lunie 1685 14 bis), 

35 La Lascarache 2/III, a so adăoga:: 
„1. La finele textului: | 

A fost proprietarul unei case în Iaşi 21), 

2. La nota 2, ta un al doilea: paragrat: 
e Zapis din 7173 (1665) Fevruarie 10, dela Lăscărache al doilea vistiernic, ficiorul lui « Costandin Cupariul, precum un loc de casă, în târgul în Eşi, după temniţă, cari i-au . « fost lui cumpărătură dela Abâza, ce au fost cămăraş, jar lui Abâza i-au fost cumpă- « rătură dela Simion Diaconul şi iarăşi şi alt loc de casă iarăşi acolo, ci i-au fost lui cum= € părătură dela... şi iarăşi alt loc, ci i-au fost danie dela Dabijă Vodă cu uric, aceste locuri di „casă şi cu casă după temniţă, li-au vândut lui Sculi aga, drept o sută leit, (Arh, 1., Condica litera K, fila 44, comunicat de d-l M. Costăchescu),
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“Tablou (copie din 1835) reprezentând pe Antonie 2/Il cu familia sa 
(Acum la Mânăstirea Cetăţuia din Iaşi) 

  

Pecetea lui Antonie Roset V.V. 2/11 
(A. R. Msse LIV, 104) 

A. R. — Studii şi Cercetari, XLVII, 
Î
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3. A se intereala, între notele 5 şi 6: Se 

5 bis) Ispisoc din 7170 (1662) Iulie 14. e Evstratie Dabija milueşte pe Lăscărache, 
« cămăraşul cel mare, cu un loc de casă în "Târgul Eși, pe ulița Mare, lângă temniţă, 
€ în dosul teraniţei, care loc au fost domnesc și pre acest loc au fost casă gata, cumpărată 
« dela Abaza, ce au fost cămăraş mare. Deci Lăscărache vel cămăraș s'au cumpărat . 

„ «acele case gata, pe loc domnesc, dela Andrei Zbirza, ce-au fost cămăraş?. (Arh.]., 
Condâtta litera K, 337, fila 44 v. Comunicat de d-l M. Costăchescu). 
* bis) Nota 2 de mai sus, Ia 

La nota g, a se adăoga: AR. Mese oua, fa 

La nota 10, a se adăoga: A, R. Mase pa, îf, 240—252. 

1 bis) Biblioteca Academiei Române, Catalogul manuscriselor greceşti, "Tom, Il întocmit 
de N, Camariano (p, 107). N - . 

. 

4. La fine: 
) Notele 2 şi ş bis de mai sus, 

qo La Iordache 3/1, nota g2, a se şterge: Bărzeştii cu docu- 
meniarea respectivă, ” , 

qi. La Iordache 3]Ill nota go: Burdugani şi nu Burdujeni. 

42. Ia Iordache 3JilI, nota gi: în loc de Călimanul-Neamţ: 

| Călimanul-Roman. | 
în loc de Cărăuteşti: Cărăulești 
în loc de Bărăşti: Borăști- Vaslui, 
în loc de: Boiceni: Briceni. 

“48 La Alexandru, beizade, 7/III: 
1. La finele textului, a se adăoga: 

Portretul său în grupul întregei familii. 

2. A se adăoga la finele notei 1: 
Dar cele două hrisoave următoare arată că era ginerele lui Gavril şi nu al lui Gheorghe, 
Hrisov din 28 Ianuarie 1704, al lui Mihai Vodă Racoviţă: « Alexandru beizade, feciorul 
„răposatului Antonie € Ruset Vodă (Toma G. Bulat, Documentele mănăstirii Văratec, 
p. 36); Act de judecată din 29 Fevruarie 1704 (Idem, p. 128). - ” 

3. La nota 7, să se adaoge: 
7216 (1708) Fev. 25 (orig. rom.). Judecata lui Lupul Kostaki cel vorn. într'un proces 
pentru un ţigan între loan Măra vtori pah. şi Pană dela Covurlui, 1. Măra are pe țieanul . 
dela tată-său Andrei Mâra biv. vorm. care-l avea dela beizade Alexandru ginerile lui 
Gavril Hatman. . 

185 (1677) Mai 12 (orig. rom. rezumat): Alexandru snă Antonie Ruseto! face 
danie boierului Andrei Măra cluceriul nişte suflete de țigani cari au fost danie lui Gavril 
Hatman dela fratele său Vasile Voevod. (Comunicat de d-i Sever de Zotta prin scrisoarea 
sa din 16 August 1938). 

La Ioan 8/IlI, a se adăoga: | 
a) In parantez: după 1750 în loc de: 21736. 

3*
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b) Intre paragrafele 4 şi ş: 

Este unul din boierii cari închină, la 7239 (1731) Martie 1, 
„mănăstirea Mărgineni la muntele Sinai 7 bis), . 

c) La finele textului: 
“ Moare după 1750 11). 

Portretul său în grupul întreg'i familii. 

9 La Iordache 9/IIl: 
A se adăoga, la finele textului: 

„_ Portretul său în grupul întregii familii. 

49 La Joan S/III, a se addoga: 

a a) După nota 7 
2 bi) 1.C, Fat, “ari. » p. 62. 

b) La nota 10: biv vel paharnic la 12 Octomrie 1750 (But, Com. It. Rom., 

XI, p. 79. Ă , 

c) La îinelo. notelor: 
, 11) La care dată e martor la o vânzare (Bud, « “Com. 1st. Rom., XI, p. 72), cum fusese 
"martor şi la o Vânzare î în același loc la 12 Octomvrie 1750 (dem, xi: p. 71). 

Ă 7 

so La Elena 1/1, a se adăoga, la finele textului: - 
Portretul ei în grupul întregii familii, 

La Zamfira 11/Ill, a se adiiogă la finele, textului: 
Totuși ea nu figurează în grupul întregii familii. 

53 La N eculai. 4/1V, la aliniatul al cincilea, a- se intereala, 
după mare logofăt şi înainte de mare postelnic: 
biv vel logofăt î în 1745 %bi), 1747 28ter), 

54 La N eculai 4/IV, la finele textului, a se adăoga: 
Ii plăcea mult tutunul turcesc și vinul roș de “Cotnar, ce- 
rând să i se trimeată la Brașov 54), 

55 La Neculai 4/IV: 
I. A se adăoga la nota g: 

N. Iorga, Studii şi documente, V, partea I, pp. 55, 57. 

"2. A se intereala: 
32 bis) Aşezămintele Brâncoveneşti, o sută de ani "dela mfinare 7835—1938, p. 78. 
23 ter) Id+m, p. 81. 

3. A se adăoga la nota 28: 
Aşezămintele Brâncoveneşti, o. 2 p. 21,
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4. A so schimba textul notei 4 astfel: 
Diploma originală în colecţia Academiei Române (Secţia Manuscriselor), are următorul 
cuprins: . 

Nos Carolus VI Dei Gratia Elect. Romanorum Imperator Sever Augustus ac Germaniae Castellae 
Legionis, Arragoniae, utriusque Siciliae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, 
Navarrae, Granatae, 'Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majoricarum, Sevilae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, 
Murciae, -Giennis, Algarbiae, Algecirac, Gibraltaris, Insularum Canariae nec non Indiarum, ac Insu- 
Jarum “Terrac-Firmae, Maris Oceani, &c. Rex, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Me- 
diolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi Wirtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Athe- 
narum, et JNeopatriac, Princeps “'Fransyivaniae ct Sueviae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, 
Moraviae, supericris ct inferioris Lusatiae, Comes Habsburgi, Flandriae, 'Tyrolis, Barchinonae, Feretis, 
Kyburgi, Goritiac, Rossilionis et Ceritaniae, Landaravius Alsatiae, Marchio Oristani et Comes Gocceani, 
Dominus Marchiae, Sclavoniae, Portus Naonis, Biscajac, Molini, Salinarum 'Tripoilis, et Mechliniae 
Tibi Fideli Nostro Nobis dilecto Spectabilis ac Magnifico Comiti Nicolao de Rosetti, Salutem et Gra- 
tiae Nostra Caesareo-Regiaequc-Principalis Incrementum. Cum nos ornes et singulos Imperio Nostro 
Divinitus concreditus non tantum originarios, sed et cos, qui aliunde in 'Terras Nostras sub Protectionis 
Nostrae alis victuros se conferunt, Caesareo-Regiis protegendi fovendique Gratiis benignissime complec- 
tamur tantoque magis quorum se Dominio, Regiminque nostro committendo, non solum amor in Nos 
et fidelitas, verum etiam pro priori jam singularia merita co. Nobis gratiora relucent quod in aliis Regnis 
ac Provinciis positos, talia praestitisse, uberiorem Nobis spem faciant, accepitis a Munificientia Nostra 
meritorum suorum praemiis, sub Dominio Nostro majori adhuc in servitia Nostra contentione ac devo- 
tionum suarum facinora connisuros; Eumque Te a primordiali gentilitio ortu 'Tuo ardentiori in Rempu- 
blicam Christianam genii aura afflatum ct abinde prodcuntium Przedecessorum Tuorum variis Dignita- 
tibus, ac ctiam Principali respective functorum, ut et Qualitatum 'Tuarum splendore conspicuum hisceque 
honorificentissimam  Illustris Sacri Romani Imperii et Valzchiae Transalpinae Principis Constantini 
Bassarabae Branl:ovan ducta ejus in Matrimonium Filia, affinitatem nactum atque exposcentibus sic me- 
ritis Tuis ad intimiorem ab eodem Principe admissionem co Tuam operam et consilia contulisse quo 
memoratus Princeps synceram erga Aupustam Domum Nostram et nos devotionem exhibucrit neque Te 
ea malorum acerbitate, que cum toties fato Principe Socero 'Tuo 'Turciae saevitiam “F'yrannidis incurso, 

- ac hujus tandem furori immolato, simili vix non fato tenuit in volutum, a praedicta 'Tua fidelitate dimo- 
tum fuisse, sed posquam etiam periculum illud singulari Dei Beneficio evasisses eodem fidelitatis, ac erga 
Rempublicam Christianam animi 'Tui propensionis filo inconcusse perrexisse obortque subinde inter 
nos et Turcam bello in Armorum Nostrorum successus fidelem operam locavisse, aliaque observatac in 
Nos fidei specimina luculenter edidisse; neque minus vera in Deum Religione, ac animi corporisque do- 
tibus ita comparatum esse, de quo nobis optime sperandum essct, perceperimus, atque constitutia Pace, 
cum Bonorum Tuorum jactura, quae in Valachia “Turcis remanente habueras, Nostro Te Imperio sub- 
jeceris, nunc vero Domicilium “Tibi, in Haereditario Nobis "Transylvania Principatu constituorum, Tuos 
que Praedecessores, ejusdem Principatus Indigenatum ab Tllustri quondam Transylvania Principe Mi- 
thaele Apafii consecutos fuisse, demisse Nobis exponeres, Nosque recenter Te 'Tuosque Descendentes, 
utriusque sexus ad Gradum et Dignitatem Comitum, vigore Diplomatis Nostri superinde confecti et ema- 
nati praelaudatorum meritorum 'Tuorum remunerandorum, 'Tuisque, et 'Tuorum in jugem eorundem ct 
similium continuationem, imo augmentationem, amplius quoque excitandorum ergo clementissime assump- 
simus, hoc etiam in passu, eundem in finem ad demissas 'Tuas, quas Nobis porrexisti preces, accedente 
etiam humillima nonnullorum Fidelium Nostrorum intercessione, sed ed. juxta impensius cogitantes, 
propensum animum 'Tuum, singularemque erga praememoratum Nostrum Transylvaniae Principatum 
et Nationem “Transylvanicam affectum, quibus Te eidem Principatui Nostro fideliter, ac utiliter servire 
cupere, atque velle cognovimus, Te et Posteros 'Tuos utriusque Sexus universos, in numerum et con- 
sortium verorum ac indubitatorum dicti Nostri Transylvaniae Principatus Partiumque Regni Nostri Hun- 
gariae eidem annexarum Indigenarum duximus recipiendum, annumerandumque et cooptandum, decer= : 
nentes, ct ex certa scientia Nostra, animoque deliberato concedentes ut Tu a modo imposterum, futuris 
ac perpetuis semper temporibus omnibus iis Privilegiis, Indultis Libertatibus, Honoribus, Praerogativis, 
Juribus et Immunitatibus quibus cacteri ejusdem Nostri 'Transylvaniae Principatus et Partium dicti 
jam Regni Nostri Hungariac eidem annexarum Indigenac de jure, vel consuetudine receptis et a Nobis 
approbatis, quovis modo utuntur, fruuntur ct gaudent, uti, frui et gaudere possis, ac valeas Haeredesque 
et Posteri Tui utriusque Sexus universi valeant atque possint, Ita nihilominus, ut “Tu Comes Nicolaus 
de Rossetti, solenne Juramentum pro dictamine Legum praereptili Nostri “Transylvaniae Principatus, a 
Nobis approbatorum, in proxime tutura Fidelium Nostrorum Statum et Ordinum ejusdem Nostri Prin- 
cipatus Generali Diaeta, coram iisdem Statibus et Ordinibus more consueto deponere eoque depo- 
sito nomen 'Tuim Publiciis illius Nostri Principatus Constitutionibus inseri et inscribi curare, ac 
Literas superinde 'Testimoniales suo modo extrahere atque omnia et singula, quae in deponendo a Te 
Juramento et Constitutionibus Principatus a Majestate Nostra approbatis continentur, tam ipsem et 
quam praescripti Tui Hacredes et Posteri utriusque Sexus universi rite observare ct adimplere debeatis ac 
teneamini. Imo recipimus, annumeramus et aggregamus, decernimus ittem ct concedimus psentium 
“Nostrarum Majoris et Aulis Sigilli Nostri impendentis muniminae roboratorum vigore et testimonio 
Literarum mediante, Datura in Civitate Nostra Vienna Austriae Die Decima sexta Mens Aprilis Anno 
Dni Millesimo septingentesimo trigesimo tertio Regnorum vero Nostrorum: Romani 22-mo, Hispanici 
30-mo, Hungarici et Bohemici ctiam 22-mo . : - . 

(ss) CAROL 
(ss) B. Ioanes Ios, Bornemisza 

de Kaszon - 

Gcorgius Pongracz 
- , . Anno 1734?



aa. n O. GENERALUL. ROSETTI 

« Anno 1734 Die 14” Decembris in Generalibus Inclytorum “Trium Nationum Pricipatus 'Tran(syl- 
va)niae Statum et Ordinum in Liberam Regiamque Cibinium Civitatem videlicet Saxonicalem pro die 
22-a Mensis Decembris es Mandato suae Ma(jes)(a)tis Sacra(tissiymae proprio per Exc, Gubernium Re- 
g(ium) “Fran(sylva)nicum indictis et continuative celebratis Comitiis Diaetalibus Praesentes Litterae super 
Indigenatu a sua Majestate et Principe Haereditario D(omi)no D(omi)no nobis naturaliter clementissimo 
"i(ustrissi)mo D(omi)no .Comiti Nicolao de Rosetti benigne indulto, Perlecta Publicatae et deposito 
eatenus solenni Juramento nemine contradicente quin ab omnibus grati animi contestatione acceptantibus Extradatae . . : : 

per ” 
Magistrum Davidem Hentel 

„Sacratae Caesareae Regiaeque 
Catholicae Majestatis per 

- 'Transylvaniam Sanctique Regni ” 
- Hungariae eidem annexatae 

. o. Protonotarius : 
, (55)... : 

Actele pe baza cărora s'a dat titlul de conte sunt cele următoare, dobândite prin d-l A. Veress, care le-a fotografiat în arhiva Cancelariei aulice transilvaniene, , 

- 1 i 

Augustissime, Potentissime et Invictissime Romanonum Imperator, Germatiiae, Hispaniae, Hngariae Rex, Archidux Austriae, | 

Domine, “Domine Clementissime, 

-. 

* Postquam innata Sacrae Cacsareae Regiaque Catolicae Majestatis Vestrae clementia;  mihi ab im- mani 'Turcarum “irannyde profuzo non solum Caesaream protectionem, et clementissimum Asyllum. Sed insuper subsistendi mediis destituto annuam quoq. pensionem. Supra mea merita, ultro fucrit elar- gita: Ulterius adhuc ab eadem innata Sacrae Cae. Raca. Cae. Mattis Vae. munificentia, quae Numinis instar humanas, in ferris, sortes moderando, ex infimis etiam magna facit, confirmationem decoris fami- liae meae implorare humillime supplex audco. Ut nempe quotidiano Caesareae munificientiae exemplo, 'Titulo Comitis me,'et illam honorare clementissime non dedignetur, Quae ex Italia oriunda in Turcicis oris lungo tempore cum decore in hune usque diem conservata, non solum affinitate cum Moldaviae et Vallachiae Principibus iuncta, uti etiam cum Cantacuzena, sed etiam ex proprio suo gremio unum Mol- daviae elapso saeculo, alterum Vallachiae moderno Principem dedit, inque ambabus illis dictis Provinciis primas dignitates semper obtinuit, quibus et in hunc usque dicm fratres, et reliqui mei consanguinei ad- huc gaudent: Qui omnes quotquot sunt, tanto Caesareae munificientiae privilegio, supra propria etiam maerita, condecorati, magis, magisq. contestatam hucusq. pro posse suo, et locorum conditione, ergo Caesareum servitium, devotionem, ultro palam facere totis niterentur viribus et data occasione forte non omnino indignos se hoc Caesarea munificentia probare poterunt Cuius vivo hoc et praesentissimo exemplo insuper reliquos etiam compatriotos suos, et adherentes qui non pauci sunt, ad sequendas caesareas pezrtes allicere vel maxime. possent. Ego deniq. pro meo particulari, quid ultro offeram non habeo, quia innata Sae. Cae. Reg. Cae. Mattis Vae. clementia iam pridem în tantum devinctus sum, ut si etiam plures, una, vitas Caesarea servitio impendendas haberem, nunquem innumera6 obligationi meae vel in minimo facere satis possem; . Ă . - . Bi i ” - quapropter, illimitate solum modo Caesareae clementiae, et omnimodae munificientiae submissime confisus, hanc Caesaream gratiam humillime implorare audeo continuaturus quacm admoduu ab ineunte adhuc aetate, in hunc, usq. diem etiam in futurum ferventissimuma. meum zelum, et constantem devo- tionem ergo totum id, quod servitium Sae. Cae. Reg. Cae. Mattis Vae. requirit, pro tenuitate mea con- testari semper gloriabor, ac quo ad vixere perseverabo, - i „ Sacrae Caesareae Regiaeq. Cae Maiestts. Vae, ” i Ă ” 
Ă Di humiilima. et obedien: 

. -tissimus vassalus 
Nicolaus Rossetti. 

Feb Pe „osul memoriului: Aliud expost fuit porrectum Memotiale et ilud propositum. Vienna. 25. ebr. 1733. - . i Annexat « opinia cancelarului Baronul Ioan Iosif Bornemisza de Kâszon cu următorul text: „Dicti, supplicantis praemissa humanissima Adducta Maiestatis Vestrae Sacratissimae Cancellariae , huic consideratione non indigna videntur, ea etiam rationc, quod, cum iile ex ditione 'Turcica în haere- ditarium M-tis V-rae Sacra-Nlae principatum devotissime se transtulerit, ibidemque indigena perpetuo manere velit, medio illius, titulo et honore Comitis ex clementia M-tis V-rae Sacra-mae ci impertiendo, firmius stabiliendi, ex 'Turcica Valachia et Moldavia, antelatae Transylvaniae vicinis, ubi videlicet huius - - supplicantis sanguine juncti honorifices tenerent spartas, in servitii M-tis V-rae Sacra-mae et communis boni promotionem, medium non inutile, ac modus suppreditari quiret. Quam nihilominus demissam opinionem Cancelaria haec M-tis V-rae Sacra-mae clementissime Voluntati ac Altissimo, lunato poplite substernit oraculo.. 
o În stânga textului de mai sus: placet Carolus mpr. -. 

hivum regni Hungariae. Budapest. Cancelaria 'Transilvanica no. 39—1733). 

II ă 
Augustissime,  Potentissime ac Invictissime Romanorum Im iăe; EHispani 

| e a 1 perator, Germaniăe, Hispaniae, Hun- gariae ct Bohemiae Rex. Arhidux Austriae Domine Domine Clementissime, a? P ” , Postquam innata Sacrae Caesareae Regiaeq. Catholicae Majestatis Vae. clementia mihi ab immani . * 'Turcarum 'Tirrannyde profugo; non solum cacsaream protectionem et clementissimum Asyllum, sed
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insuper subsistendi medijs destituto annuam quoq. pensionem, supra mea maerita, fuerit uitro elargita; 
ulterius adhuc ab eadem innata Caesarea — Regia munificentia, quae Numinis instar humanas in servis 
sortes moderando, ex infimis etiam magna facit confirmationem decoris familie meae implorare humil- 
lime supplex audeo, Ut nempe quotidiano Caesareae munificientiae exemplo titulo Comitis me, et proles 
meas Mariam et Elisabetham, omnesq. meos descendentes honorare clementissime non dedignetur cum 
iam vivere, et mori una cum meis omnibus sub clementissimis Sacrae Cae. Regiaeq. Catholicae Majestatis 
Vestrae alis in “Transylvania determinaverim, in qua et Bona aliqua, titulo consortis meac, filiae:olim 
Principis Transylvani, possideo, ac insuper a parentibus adhuc illius Provinciae indigena existam. Quoad 
familiam meam humillime ane curare Sacram Caesaream Regiamq, Catholicam Maiestatem Vestram 
audebo; quod sit ex Italia, nobili stirpe oriunde, et temporum vicissitudine in 'T'urcis oris oppulsa, iam 
per plura saecula non solum cum decore semper conservata ex cum variis Vallachiae et Moldaviae Princi- 

_pibus affinitate iuncta, sed imo ex proprio suo etiam gremio unum Moldaviae elapso saeculo, alterum 
Vallachiae moderno dedit, inque ambabus illis provinciis primas dignitates semper possedit quaem ad - 
modum et in hune usque diem fratres et reliqui mei consanguinei adhuc possident. Caesareo-Regiam 
hanc summam gratiam debita mea fidelitate, ac zelo ergo totum id quod servitium Sacrae Caesareae Re- 
giaeque Catholicae Majestatis Vestrae requirit, pronti hucusque, ita deinceps semper pro tenuitate mea 
remaerevi adlaborabo, dateque per Turcicum Bellum occasione forte non omnino inutilem me Caesareo 
Servitio comprobare gloriabor, ac quo ad vixero omni cum devotione perseverabo. Ă 

„Sacrae Caesareae Regiaeq. Catholicae 
Maiestatis Vestrae, 

Humillimus et obedientissimus 
Vassalus — | 

„Nicolaus de Rossetti 

. 2ş=to Febr. 1733 Conclusum 
- Ă -. referatur Suae Maestatis 

. cum opinione... . 
Îi : Ad Sacram Caesaream 

- -- Regiamque Catholicam 
Maiestatem. _ - 

Humillime Instantia 
. : - | Nicolai de Rossetti 

. ; : . , prt. intus. . | N 
- - - Ă Nr. 39. A. 1733. 

IN 

„. Augustissime, Potentissime, et Invictissime Romanorum Imperator, Germaniae, Hispaniae, Hun- 

„__ gariae et Bohemiae Rex, Archi-Dux Austriae, aa - 

Domine Domine mihi Clementissime, | . pa 

Multifariis obligationibus innata Sacrae Caesareae Regiaeq. Catholicae Majestatis Vestrae Clementiae 
eternum devinctus ante Augustos Caesareos pedes me demisissime prosternens ago, qua possum grates 
pro novo mihi Clementissime collato Comitis honore ac titulo: tam luculentum innatae Caesareae Muni- 

ficientiae documentum in numeris meis aliunde obligationibus sumum addet pondus indefessoque zelo, 

ac ferventi, devotione, prout hucusque magis imposterum vita, et sanguine meo commodis Servitiis Sacrae 
" Caesareae Regiaquae Catholicae Majestatis Vestrae pro posse meo totis incumbam viribus. 

Et cum necessarium simul et gloriosum sit mihi "Transylvania sub umbra alarum Sacrae Caesarea 
Regiaeq. Catholicae Majestatis Vestrae vivere pro semper volenti, indigenam dictae illius provinciae exi- - 

stere, illimitatem Caesaream munificientiam pro indigenatus diplomate humillime supplex implorare 

audeo, ut ego quoque commodis et immunitatibus, quibus Caeteri Patriae filii gloriantur, gaudere per 

Caesaream munificientiam possim, cum elis în persona olim parentis mei adhuc a piae memoriae 'Transyl- 

vaniae Principe Michaele Apaftio indigenatu illius patriae fucrim donatus sed temporum fatalitate diploma . 

deperditum est, proquo iterum iterumque humillime supplex Sacrae Caesareae Regiaeque Catholicae 
Majestatis vestrae innatam munificientiam exoro mansurus omni cum devotione ad cineres usque. 

- " Sacrae Caesarcae Regiacque Catholique . ” 
- : Majestatis Vestrae - -. 

*  Humillimus et obedientissimus 
„vassalus .-- - 

Pi ceai timer o prop N. Comes de Rossetti 

pai rage | 

Ă 7/.(in0rde d A . “pecetea! lui Neculai ZIIV. după 

  

  
“un decalc din fişele Şt. D. 

Grecianu),



x 
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Pe dosul memoriului: Lecta Die 16ota Aprilis 1733. 
| Adresa: Ad Sacram Caesaream Regiamque Catholicam Maiestatem. 

Hurnuillium instantiae 
- . N. Comitis de Rossetti. 

, L - Ă prout intus. 

Cancelarul: RBomemisza făcând un rezumat al memoriului (aproape cu cuvintele petiționarului) re- 
comandă cererea în opiniunea sa împăratului, care apoi sună astfel: placet Carolus mpr : 

(Archivum regni Hungariae. Budapest, Cancellaria 'Transsilvanica no. 39—1733)-: 
  

56 La Neculai 4/IV, a se adăoga la sfârşitul notelor: 
N, Iorga, Studii şi "documente, V, partea 1, p. s7. +: 

59 La Ștefan 8/IV, rândul zece de sus, unde s se vorbeşte” deanii 
în care 2 îost biv vel paharnic de Vaslui, în loc de: în 1742. 
şi 1743 12) a se pune: în 1742 1743 Şi 174512. 

6o -La Ștefa n 3/1, la nota 12, a se adăoga: 
17 Decemvrie 1742 (A. R. Msse XVII, 1ş); 30 lunie 1745 a. R. Msse XIII, 179). 

La nota 17. a se adăoga:,- ÎN 
3 Fevruarie 1759 (N. Iorga, St. Doc, VII, p. 220). 

64 La Ştefan 16/1V,la nota g, a se adiăioga: N. torea Sr. Dec, VII, p.209 
“La nota 10, a se adăoga: Şcoala Română din Roroa, Diplomatarium italicum, 

I, pp. 18, 55, 56, 171. 

66 La Mihalache 21/IV, a sc adioga la nota ro: 
Mare Skevofilax în 1741'şi mare Hartofilax până 'n 1741 AANOYA GEDEON! 

_Hronika tou patriarhikou oikou kai tou naou, pp. 192, 193). 

La Neculai 22/1V, a se lace următoarele modificări şi 
adăogiri: . , 

a) In parantez: Q 1690 — după 1765). 

- b) In rândul întâiu, după Mavrocordat, a se adăoga: născut 
- - + în jurul anului 1690 'Pis).. 

c) Tot în rândul întâiu, după căsătorit, a se adăoga: în anul 
agite) . 

d) In rândul al treilea a se. adăoga: d ) Veneţiana 21 bis/V 
Ă ? bis). 

e) La finele textului, a se adăoga: | 
Dragoman al flotei otomane 3). o 
Exilat de 'Turci la 'Tenedos, ca fiind spărgător de ţară 10). 

In 1765, era proprietar al unui loc (de casă) și a! unui 
gherghir în Constantinopol 11). 

f) După nota 1 a se intereala: a 
1 bis) E. R. R., Livre d'or de la noblesse Phanariote, Ed. II, p. 184, € care cred că are drep- 
tate dând ca dată a nașterii o dată în: jurul anului 1690. 
1 ter) Idem.. - 

. a -
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2) După nota 3 a, se intereala: | 
3 bis) Era soră cu Corseanti 21/V, deci fiică a lui Neculai z271V (Document din 2 
Decemvrie 1798, în colecţiunea d-nei Ana Lahovary). 

7 , , , , 

1) La nota, 7 a se adăoga: Mare spătar în 1753 (Iorga, Textes post bysan- 

tins, PP. 47» 53, 73. 80).' 

î) La note a se adăoga: 
*) E.R.R., î. €,, unde se arată că, în colecţia lui Salvator 29/VIII, se află o scrisoare 
a lui Neculai 22/IV, purtând data de 21 lunie 1766, adresată î în calitatea lui de Dragoman, 
locuitorilor din insula Myconos, 
10) Kogălniceanu, Letopiteţi, III, p. 2285. 
1) Hurmuzaki, XIV, 2, p. 1176. 

La Ma tei 23/1V, a se adăoga: 

a) La nota s: E.R. R., Livre d'or de la noblesse phanariote, Ed, II, pp. 184, 185, unde 
se spune că s'a născut către anul 1700. 
b) La nota 2: E. R. R., o. c., p. 186, spune că, în colecţia lui Salvator Bibica Rosetti 
78/VINI, se află o scrisoare din 30 August 1770, a dragomanului Matei Rosetti către 
locuitorii insulei Naxos, 
Dacă el este marele comis pomenit în documentele din 1782 (Hurmuzaki, IX, 2, p, 17443 
A. R., Mem. S. Ist., Seria III, Tom. XIII, p. 162; Bu Com. st. Rom., XI, p. "44; Diacon 
Paul Mihailovici, Mărturii Rominești din Bulgaria şi Grecia, p. 32), atunci a murit după 
29 Noemvrie 1782. 

67 la Zoe 24/IV, nota 1 rândul ultim, a se suprima, sân: ca 

la Matei 26/IV: E | 
la finele rândului al doilea după Stanca Conţescu a se adăoga: 
“cu care a avut o fiică Zoe 21 bis/V bis): 

Intre alineatele 2 şi 3, a se adăoga: 
A isprăvit paraclisul dela biserica Antim * bis). 

La nota 2 a se adăoga;: Preot “Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici 

din România, |, p. 145; pomelnicul bisericei din Cornățel (adresa protoieriei Dâm- 

boviţa No. 1598 din 28 Noemvrie 1939). 

A se intereala următoarele note:. 

| 3 bis) Anafora din 2 Iulie 1781, în colecția d-rei Maria Golescu (reprodusă integra în 
, nota 1 a biografiei Zoci 21 bis/V). 

5 bis) Preot Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, 1, p. 145; G. D. 
Florescu, Din cechiul Bucureşti, p. 36. , o 

- 68 La Dumitrii 27/1V a se adăoga: | 

a) La capătul primei îrazo din rândul întâiu : era supranumit 
Carabatache * bis). - | | pr | 

Ă d) La nota I: N. loga, Genealogia Caintacuzineştilor, pp. "397, 398. 

c) Intre nota 1 şi 2: 
1 bis) Iorga, d c€. 

d) La nota 2: Iorga, d, c. 

e) La nota 3: Iorga, Lc,"
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“m La Constantin 2/V: 

a) A se schimba rândul 12 de'sus, astfel: 
A murit la 10 Martie 1788 a), 

5) La nota 4 a S0 adiioga: : Arh. L., Cond, K, filele 394, 395. 

c) La nota 5 rândul întâiu, Arh. Lu ., Cond. KE, 377, filele 4-8, 

72 La Constântin 2/V,. nota 11, A se înlocui textul prin urmă- 
: torul: 

11) eLa let 1788 Mart 10, au'răposat numitului tatăl meu Costandin Rost e fost. *.(In- 
semnare a lui Iordache 70/VI pe un Acatist (Râmnic 1784), comunicată de di Profesor 

» C. “Turcu prin d-l G. T. Kirileanu). 

73 La Bcaterina 5%, a se înlocui data încetării din. vieaţă 
. 1749 prin: după 1775. 

A se adăoga la sfârşitul textului: 

- În 1775 călătoreşte dela Constantinopol la Iași, unde s0- 
seşte la 2 Iunie 5), - 

La note a se adăoga: . 
*)P. P, Panaitescu, Un manuscript al c efimeridelor » lui Constantin Caragea Banul, p. 26. 

La Smaranda 7/N: 

“ a) In parantez a se pune:  (0752—2832). 

3), A se adăoga, la rândul întâiu, după Filipescu: născută 
ÎN 1752... 

c) La sfârșitul textului a se adăoga: "Moartă în 1832 şi în- 
mormântată la biserica Colțea (București 2). 

74 La Smaranda 7/Y, la nota 1: 

a) A se suprima tot alineatul al doilea, DI 

- d ). A se „adăoga: “Notă dată de d-l General M. “Racoviţă, 

A se adăoga: | | 
:) Note ale d-lui General M. Racoviţă. 

77 La Vasile 10/V, a se pune la înecputul notei 3: T. G. But 
| Documentele Mănăstirii Văratecul, p. 178. 

8 La Constantin 13/V, nota 7, a so adăoga: Școala Română din Roma 
Diplomatarium italicum, L pp. 18. ss, 171.
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Scarlatache '19/V, a se schimba biografia asttel: - 

Se er latache 19/V, (Prima jumătate a secolului XIII— 
1821). 

Fiu al lui Neculai 22/IV și al Mariei Başa Mihalopol. A avut 
un fiu Ion 38/VI şi o fiică Maria 39/VI. Armaş în 1759, 
mare spătar, dragoman al flotei otomane şi, în 1812, dra- 
goman al Sublimei Porţi, timp de câteva luni — 1812. — 
exilat la. Angora.: - : 

A murit la Constantinopol, la ro Aprilie 18211). - 
1) 1. C. Filutti, Arh. C., arborele Rosetti; Fişele lui Ştet. D. Grecianu; E. R. R., Livre 
d'or de la noblesse phanariote, Ed. II, p. 184; unde nu se arată însă documentele pe care 

„este întemeiată biografia. De sigur însă că «data naşterii dată de Rangabet (1720). trebueşte 
socotită ca greşită şi cu atât mai mult cu cât tatăl său s'a născut în primii ani ai secolului 
al XVIII-lea. e IN 

In scrisoarea sa din Constantinopol, din 13/26 Ianuarie 1904, către Petre Rosetti 
Bălănescu, Ştefan Aristarchi spune că Scarlat Neculai Rosetti, a fost dragoman al flotei 
otomane în 1812 şi apoi capuchihaie, împreună cu bunicul său Stavrache Aristarchi, 
al Domnului Moldovei Scarlat Alexandru Callimachi (1812—1818). Numirea sa ca dra- 
goman ar fi avut loc însă în 1808 (Hurmuzachi, Supl, 1, vol. Iî, p. 532). ” 

Constantin 21/V, a se adăoga: | 
Căsătorit cu Ruxanda (? Villara), a avut numai un fiu Dumi- | 

trache, mort la vrâsta "de patru luni și jumătate ?). 
Vel şetrar 1763; vel comis 1772; vel clucer. 1780, 1793; hat- 

man, având casă în Constantinopol, în 1787, când era cunos- 
“cut ca Costachi Bibica 3). - 

„A murit după 19 lulie 1798, când îşi face testamentul 4), A 
fost proprietar al moşiei Loloiasca din ţinutul Saac 5) şi al 
moşiei Râmnicenii (Ilfov €). 

La note a se adăoga: 

:) < Al Ungrovlachiei Dositei mărturisesc (în grecește). . - 
« După moartea răposatului unchiului nostru Costache Roset biv vel clucer, carele 

au fost frate bunu cu răposata' maica noastră vornicesă Veneţiana Văcăreasca, rămâind 
maica noastră cea mai aproape clironoamă încă în viaţă fiind dumneaci au fost în prigonire 
cu dumneaci clucereasa Ruxandra mătuşa noastră ce au fost soția răposatului unchiului 
nostru, cerând maica noastră periusia casii răposatului ca o clironoamă, de vreme ce 
dumneaei mătuşei noastre nu i-au rămas copii moștenitori cu răposat. unchiul nostru 
fiind-că născându numai un copil anume Dumitrache au murit şi acela în vârsta de 4 
luni şi jumătate şi era să intre în Judecată cu dumneaei făcând și vechil pe unul din noi 
a ne judeca, : , 

4 Dar întâmplându-se şi maicii noastre moarte şi făcând noi aceiaşi cerere de a mo- 
şteni rămasul unchiului nostru socotit-am să ne învoim între noi ca:să nu între şi pe- 
riusia în zeciueli de zapcii și cheltuieli zadarnice, Şi așa dintr'a noastră bună voie ne-am 
împăciuit și cu primirea amândurora părţilor ne-am învoit, ne-am așezat şi am rămas 
mulţumiţi într'acestaşi chip adică: din toată petriusia răposatului mișcătoarea și nemișcă- 
toare ne-am mulţumit de am luat, şi dumneaci au primit dă ne-au dat: moşia care 
din sud Ilfov dân hotar până în hotaru i moşia Similineni jud, Vlaşca din hotaru până 
în hotaru i moșia Târăceni din jud, Ilfov, iara şi din hotar până în hotar i viile ot Valea 
Orbii in sud Saac cu toate namestiile ei i moşia Loloiasca din sud Saac pe cât au stă- 
pânit şi răposatul atât în moșie cât şi în vatra satului i ţiganii ce-i dă lac cu vătași lor 

"şi casele cele mici cu locul lor ce sânt în mahalaua Surbarilor afară de cinci stânjeni de 
-joe care i s'au lăsat din dosul caselor dumneaei celor mari. Asemenea au rămas şi în stă- 
pânirea dumneaei atât pentru partea sufletului răposatului cât şi pentru a treia parte 

"a dumneaei ca una ce au făcut copil pe cum mai în sus să la arată i pentru zestrea dum- 
neaei și darurile dinnaintea nunţii i s'au lăsat acestea. Casile cele mari.din Bucureşti 
după cum sânt cu tot locul lor, cu toate banestiile lor ce sânt afară în curte și înliuntru 
în case cu avadaniăcurile lor i moşia Popești din sud Ilfov din hotar până n hotar i
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moşia Clejani ot sud Vlasca din hotar până în hotar i viile dela Greaca ce sânt cu ota- 
_ştină i zece suflete dă ţigani de vatră i carâta şi butca cu două părechi telegari, hainele 
toate argintăria toată de taleri s27, sculele toate de taleri 4265 precum au arătat dum- 
neaci că s'au cumpărat de răposatu, oile toate râmători toți bivoli stupii boii, iepile toate 
după catastihu răposatului care acestea toate au rămas între desăvârşită stăpânirea dum- 
neaei ca să facă cu dânsele ce va vrea ca o stăpână atât în viaţă cât şi după moarte precum 
şi noi iarăşi asemenea avem a ne stăpâni cele mai în sus numite lucruri ca însuşi ale noa- 
stre. Şi aşa cu mijloc ce arătăm mai sus ne-am izbrănit și ne-am răfuit atât dumneaei 

' de către noi cât şi noi de către dumneaei ne mai rămânind să mai cerem de acum înainte 
dela dumneaci nimic, ci să avem a stăpâni atât noi cu bună pace de către dumneaei și 
de către tot neamul dumneaei cum și dumneaei să stăpânească cu bună pace de către noi 
şi de tot neamul nostru dându-ne dumneaei şi scrisorile acestor moșii, vii, case şi ţigani 
şi câte în vremă să vor mai găsi sau zapise sau alte scrisori ori la dumneaei sau la cliro- 
nomii dumneaci, să fie datoare a ni le da fiindcă ori la dumnealor sau măcar la alţii de 
să va găsi scrisori de aceste moşii, vii, case, țigani să fie ca o hârtie albă fiind date-toate 
acestea supt stăpânirea noastră. Deci spre cea desăvârșită, încredințare de aşezământ și 
învoială ci izbrănire ce de bună voie am făcut între noi, am dat acest zapis la mâna dum- 
neaei cu însuşi iscăliturile noastre și adeverit de multe obraze mărturii, după cum să 
vede, dându-ne şi dumneaei asemenea zapis la. mâna noastră. , - 

” 1798 Dechemvrie 27. 

- . (ss) Stefan Văcărescu logofăt 
- (ss) Barbu Văcărescu biv vel vistier adeverez 

(ss) Dima Ban mărturie - - 
(ss) ............ vornic mărturie . 
(85) .....sco.... vel vornic mărturie i ” 

(Act din 27 Decemvrie 1793 în colecţia d-nei Ana Lahovary, sub No, 1108), - ' 
« Ecsoflisul de izbrănirea ce am dat mătuşii noastre Ruxandrii ce au fost soție răpo-: 

satului unchiului nostru Costache Ruset biv vel clucer pentru clironomia periusii casii 
răposatului. După învoirca ce s'a făcut între noi cu acest fel de cenfonie am dat acel ec- 
soflisis ca şi bani mulţi puţini ce or fi iarăși să avem a-i înpărţi între noi însă doo părți: 
să ia dumnezei mătușa noastră fiind încărcată şi cu partea sufletului şi o parte să o luăm 
noi. De care în parte dumneaci i s'au venit taleri doaosprezăci mii şi cinzăci şi patru şi în 
partea noastră taleri şasi mii şi doaăzeci şi şapte. Pentru acea nepomenind nimic de bani 
într'acel ecsoflisis ce am dat ce acum dăcând împărțală banilor pe cât ne-au arătat mă- 
tuşa noastră că sânt, pentru aceea ca să se ştie că și pentru aceasta ne-am învoit și ne-am 

„izbrănit între noi de a noastră bună voie am dat această adeverinţă la mâna dumneaei 
mătuşii cum și dumneaei 2semenea ne-au dat nouă. . 

1798 Dechemyvrie 30 . . 
(ss) Ştefan Văcărescu logofăt 
(ss) Barbu Văcărescu biv vel vistier 
(ss) Ion Golescu serdar martor - 

Dimitrios martor (în greceşte) >: bi 

(Act din 30 Decemvrie 1798, în aceeaşi colecţie, sub No. 1105). 

3) p. P. Panaitescu, Un manuscript-al efimeridelor lui Constantin I, p. 29. 
Inaintat hatman în 1782 (Eurial, XIX, 1, so). . Caragea banul, p. 29 
4) In colecţiunea d-nei Ana Lahovary. 
») A. R. Msse 612 fila 23, apud fişe Şt. D. Grecianu. 
*) A. R. Msse 6r2 fila 128 verso, apud fişe Şt. D. Grecianu, 

82. Intre Constantin 21/V și Mihalache 22/V a se adăoga: 
Ven e ț Zana 21 bis/V (inijlocul secolului al XVIII-lea — 
1798). Ă 

Fiică a lui Neculai 22/IV şi a Mariei Başa Mihalopol 2). Mări- 
“tată cu Radu Văcărescu-2). Moartă de moarte silnică la 
moşia ei Jilavele în preajma anului 1798 3). | 

A fost proprietara locului din Podul Mogoşoaei (Calea Vic- 
„. toriei) pe care se află acum Hotelul Bulevard 4) şi a moșiei 
Jilavele 5). Mi | . 
  

i! Fiind soră cu Constantin 21/V: af 
«După moartea răposatului unchiului nostru Costache Roset, biv vel clucer, carele au fost 
fratele bunu cu răposata maica noastră vorniceasa Veneţiana, Văcărească, „1... 
î.n.vcoeeealinesenaeee. 1708 Dechemvrie 27 - - . 

. Șefan. Văcărescu logofăt ” - 
, , « Barbu Văcărescu biv vel vistier» i i d-nei Ana Lai scu 1 (Document Ne. xrc$ din colecția
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D-l Iorga (Genealogia Cantacuzinilor, p. 369 şi Istoria literaturii române, II, p. 132, 
nota 10) o soțoteşte «după mumă Rusetoaien. 

D-i G. D. Florescu (Din vechiul București, p. 119) spune că era sora lui Constantin 
Rosetos din Grecia. - 

Ea este trecută pe pomelnicul dela Flămânda (Mărculești) pe care e trecut şi Ma- 
nole Voevod 38/VI 
*) N, Iorga, î. c.; “Gh. D. Florescu, [. c. 
3) Documentul din colecţia d-nei Ana Lahovary o arată ca fiind decedată i înainte de 
27 Decemvrie 1798. 

___ AL. Văcărescu se apără de acuzaţia ce i'se aduce de a fi omorit o moda (lon Virtosu, 
Corespondența literară între Nicolae și Iancu Văcărescu I813—I1817, pp. 43—46). D-l 
I, C. Filitti (Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române, p. 52) spune 
că persoana la care face aluzie Al. Văcărescu ca fiind aceea pe care ar fi asasinat-o este 
Veneţiana soţia lui Radu Văcărescu, ucisă la moşia ei Jilavele din Ialomiţa în 1798. D-l 
1. Virtosu (Adevărul, 14 Ianuarie 1936) zice că Veneţiana a murit fără veste. 
% Gh. D. Florescu, . c. , 
*) 1, C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, pp. 124. 

La 15 lunie 1781 Alexandru Voevod dă voie Vornicisei Veneţianei Văcărescu să 
facă în fiecare Vineri târg la Jilave, care este în drumul mare a Focşanilor + unde se adună 
€ toți cele dinprejur cele trebuincioase a se vinde..... orice marfă... ...., fără numai 
«vinul şi: rachiul. ...... numai d-ei să vânză 3. - ” 

Zoe 21 ter/V (A doua jumătate a secolului XVIII). 
"Fiică a lui Matei 26/1V și a Stancăi Conţescu, măritătă cu 

| Teodor Știrbey DI - 
  

. 

1) Jo Alexandru Ioan Ipsilanti Voevod i Gospodar zemii YVlascoiu. 
Măcar că în urma aceştii anaforale a dumnealor veliţilor boeri să... “Feodorache 

au făcut apelaţie rezămându-să iarăși la domneasca hotărâre ce are, în mână, a răpo- 
satului domn Scarlat voevodu care Cuprinde să să împlinească întăiu datoria vistierului 
Roset din vânzarea acestor moșii. Dar de vreme ce diipe împărătească straşnică poruncă 
ce s'au fost dat atunci de a să rădica din țară Turcii, tribuință era ca să protimisească, 
"decât toate altele a să plăti datoriile turcești, Pentru aceia dar cu cala s'au fost făcut acea 
din urmă hotărâre și poruncă tot a răposatului domn Scarlat voevodu de a să vinde orice 
ar fi de ale Obedencii, să să plătească acele datorii turceşti, Atâta numai fu tribuință 
a să mai cerceta de au "fost Obedeanca datoare Ja Turci și de au fost poruncă dompească 

” în scris de a se vinde cu mezat ale Obedencii pentru datorii turcești, Care și această cer- 
cetare mai făcându-se, s'au dovedit din mărturiia obrazelor ce s'au afiat atunci din di- 
vanu! Craiovii, carii au vizut aceiaşi poruncă, şi ştiu că au fost la Turci datoare sărdă- 
reasa Obedeanca. Deci am întărit hotărârea Durnealor veliţilor boeri ca o bună şi cu cale, 
ca să aibă bună pace casa paharnicului Vlădăianu, stăpinind numitele aceste două moşii 
după cum le-au stăpânit până acum. - - 1781 Avg. 2. . 

Prea înălțate doamne 
D-lui “Teodorache Ştirbeiu biv vel medeln. vechi! fiind jupănesii Dumisale Zoiţii 

fiica răposat, visticrului Mateiu Roset, după j-Iba ce vau dat înălțimii tale, pentru Va. . 
meşu Vasile cpitrop casii „Tăp. pah. Fotii Vlădâi nului socră-său,. la trecuta lună, a lui 
Sept. leat 1730 amândoi s'au judecat înaintea noastră, zicând med, Ştirbeiu că răp. vist, 
Mateiu socră-sâu, în viață fiind, au împrumutat pe răposata păhăzniceasa Stanca Obe- 

- deanca cu tal. 630 prin zapis puindu-i şi patru moșăi zălog, şi întâmplându-să dă au 
"murit păhârniceasa Obedeanca, pe toate ale sale rămăind epitrop răp. stolnic Constandin 

- Filipescu zice că vist, Mateiu socră-său s'au judecat cu stolnic Filipescu epitrop 
casii Obedeancăi atât înaintea D-lor veliţilor boeri ce erau pe acea vreme, cum și 
înaintea mării sale săp. Scarlat vodă, şi zice med. Teodorache că atunci ia acele judecăţi 

” s'au fost hotărăt să să vânză acele moșăi ce le avea zălog, și să-și ia vist. Mateiu bani ce 
înprumutase pe acea răposata Stanca Obedeanca, și întâmplându-să dă au dat răzmi- 
riţa, şi neavându- -și scrisorile aici, fiind puse zălog la Brașov, şi fiind că răp. pah. Fota 
Vlădăianu s'au făcut stăpân pe acele : moșii, şi cpitrop casii pah. Fotii Vlădâianului fiind 
vameş Vasile că nu-şi are scrisorile aici, ci la Craiova, prin anaforaocă ce am făcut către 
înălțimea ta, i-am vus soroc dă dooă luni să-și aducă scrisorile ca să le arate judecății, 
şi la soroc ne viind vameş Vasile cu scrisorile, să vede că D-lui medel. 'Teodorache Ştir- 
beiu după jaiba ce au dat înălţimii tale, au orânduit mumbaşăr păhărnicesi, să meargă 
la D-lui caimacam Craiovii, și D-lui să chieme pe Vameş Vasile să zică să-și facă vechil 
harnic ca să răspunză, şi împreună cu toate scrisorile, cu care au fost sorocit de la ju- 
decată, dându-le în mâna acelui vechil să-l ia mumbasăru pe acel vechil, să'l aducă aici. 
ca să ia judecata izbrănire, şi aducând mumbasăru pe Barbul Negriciu slugă şi vechil 
vameşului Vasile, vătaf de păhărnicei din luminată porunca înălţimii tale, au adus la 
"judecată înaintea noastră atât pe medel, 'Teodorache Ştirbeiu cum și pe acest vechil al 

. vameşului Vasile, ne au arătat medelnicer un zapis de la leat 1758 Dechemvrie 4 dni!) 
dă sănt ani 23 iscălit de răposata păharniceasa Stanca Obedeanca, adeverit cu iscălitura 
prea sfinţii sale părintelui mitropolitului, fiind pe acra vreme Mirion cum şi dân unii.
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__ dăn răposaţii veliţii boeri, prin care arată că dăm din toată socoteala ce au avut cu zăposat 

vist. Mateiu Roset, i-au rămas datoare, să i mai dăi din capete tal 630 şi ne având ca să-i 

dea, își pune soroc dă o jumărate dă an, şi pentru încredințare îşi pune și zălog, moșăia 

Viişoara, ot sud Olt, i moșiia Cotiniţa, i moşăia Pălăneştii, cum şi moşiia Drăgăeni, ot 

sud Gorju, pentru care au arătat medel. 'Teodorache o carte de judecată scrisă dela Jeat 

1759 iscălită dă răposații veliţi boeri ce au fost pe acea vreme, prin care arată D-lor că 

săposat stolnic Constandin Filipescu fiind lăsat dă răposata Obedeanca epitrop, s'au pus : 

dă au luat pentru moşiia Bălâneștii, de la Izvorani tal 100 cu cât era zălog la păhărni- 

ceasa Stanca Obedeanca, care moşie .Bălăneştii fiind . în cele 4 moşăi ce sănt zălog 

la vist, Roset, găsesc D-lor cu cale ca Barbul Izvoranu să-și ia acei tal. 100 dă la Filipescu 

şi să-i dea la răposat vist. Roset, şi așa să-şi stăpânească: moşăia cu pace, arătând că ră- 

posat stolnic Filipescu pân nu va da bani datorii răposatului vist,' Roset, nu poate a fi 

epitrop şi pe acele patru moşii, dăosebit ne arată şi o carte a mării sale răposat Scarlat 

vodă, scrisă tot dela leat 1759 prin care hotărăşte măriia sa ca moşiia Viişoara i Coteniţa 

i Bălăneştii sud Iifov şi Drăgoeni ot sud Gorj cu zapisele lor, ce au fost ale răposat. Stancăi 

Obedeancăi, şi le au pus zălog la răposat vist. Roset, iar epitrop casii răposat păharni- 

cesii Obedeancăi să nu fie volnici a vinde și aceste moșăi, ci cu ştirea răposat vist. Roset 

- cel ce va da mai mult, acela să le ia, şi să să împlinească întăi datoria vist. Roset bani cu 

dobinda lor, dăn bani ce va lua pe aceste numite moşăi, şi ce va trece mai mult, să să 

dea în mâna epitropilor, ca să-i dea la alte datorii. Deci am înitrebat pe vechil să ne arate 

cu ce stăpăneşte casa răposatului pab, Fotii, Vlădăianului aceste moșii, și răspunse că 

dintraceste moşăi ce le arată D-lui medelnicer 'Teodorache Ştirbeiu că le-au avut vist. 
Matciu Roset socră-său zălog, stăpăneşte numai docă anume Viişoara dân sud Olt, Cişotel- 
nișa, care le-au cumpărat de Ja un Nica Băltaș ce şi acela le avea cumpărate pe la mezatul ce 
se făcuse tot atunci la leat 1759 iarăși dân porunca mării sale răposat Scarlat vodă pentru 
dotoriia ce fusese datoare răposata păhărniceasa Stanca Obedeanca pe la Turci, iar pentru 
celelalte dooă moșăi, adecă Bălăneştii şi Dragoeni dân sud Gorj, zise vechilu că nu ştie 
cine le stăpăneşte, pentru care dăosebit dă cărți şi scrisori vechi ce sănt pe numele acestor 

+ dooă moșăi Viişoara și Coteniţa, ce le stăpâneşte casa păh. Fotii Vlădăianului, și arătă 
întăi adeverinţa acelui Nicăi, (fiind-că trăește şi acum) scrisă de la trecută lună lui Junie 
leat 1781, întru care scrie că pentru moșăia Viişoara şi Coteniţa, ce cu mezat arată că 
dăn poruncă domnească s'au vândut dela leat 1759 dă clironomi răposatii păhărnicesii 
Stancăi Obedeancăi, şi că avănd și ela lua bani dă datorie de la acea răposată, după cum 
s'au vândut alte moșăi cu mezatu, au luat şi el aceste mai sus numite moșăi, şi de la dânsul 
dă acolo dăn divanul Craiovii, cu protimisis le au luat răposatul pah. Fota Vladăianu, 

luându-i şi zapis ce era făcut pe numele lui, arătând că i-au numărat şi toți bani datorii 
lui, căţi aveaa lua, cum și ceilalţi bani ce prisosea peste datoriie, scriie că i-au dat, la cli- 

ronomi; priimind pah. Fota cumpărătoarea dânpreună cu toate cărţile cele vechi, şi au 

rămas stăpin pe aceste moşii ce să arată mai sus, văzum și zapis Gă vânzare ceau făcut 

răposata Marica stolniceasa Filipeasca, soțiia răposatului stolnicului Costandin Filipescu, 
fiica răposatii păhărnicesii Stăncăi Obedeancăi, scris dela leat 1759 dă sănt ani 22, is- 
călit dă mulţi răposaţi boeri ai divanului Craiovii, în care să vede iscălit şi D-lui vel vornic 
Ştefan Prăscoveanu, fiind pe acea vreme ...... Nicăi Bota, întru care scrie râposata 

Marica stolniceasa Filipeasca că rămăind multă datorie pe urma maicii dumisate pă- 
hărnicesii Stancăi Obedeancăi, pe la neguţători turci, cum şi pe la alţi neguţători, și ră- 

măind clironoamă casii dănpreună cu boeriu D-sale, ca să răspunză la datorii, și neavând 
cu ce răspunde, scrie că cu luminată cartea mării sale lui vodă, şi cum om domnesc, viind 
la Craiova la D-lor boeri caimacami, şi scoţănd toată casa la mezat, și fiind şi acest Nica 
unul dân datornici pe care îl arată că avea a lua de la râposata maică-sa tal. 125 și ne- 
avănd cu ce plăti, i s'au dat dăn divan moșăia Viişoara i Coteniţa, cât au stăpânit pă- 
rinţii D-lor, după hrisoavele şi cărţile de hotărnicie ce coprind. Care moşăi prețuindu-si 
în ta], 520 scriie că peste tal. 100 au mai dat tal. 420 dăau împlinit Nica Boltaş aci tal. 
520 care la aceasta răspunse şi D-lui vel vornic Ştefan Prăşcoveanu că ştie prea bine că 

dăn porunca răp. mării sale Scarlat vodă, în domnia cea dintăi a mării sale, cu mezat 
s'au vândut aceste moşăi, cum și altele ale răposatii păhărnicesii Stăncăi Obedeancăi, 
Pentru datoriia ce era datoare pe la Turci, după cum şi noi ştim că pe acea vreme fiind 
“Turcii silnici, multe supărări făceau domnilor, pentru datoriile ce avea a lua după la unii 

alţii acolo dă peste Olt, cum şi da dăncoace dă Olt, şi domnii ca să-i scoaţă dă supt 
datoriia turcească, le vindea ce avea și aşa ii scăpa dă datorii, şi avea şi domnii odihnă. 

_.. Cidă vreme că însuși răposat. măriia sa Scarlat vodă, cel ce a judecat pe răp. vist. Mateiu 
Roset, cu răp. stolnic Costandin Filipescu, ginerile şi epitrop casii păhărnicesii Stancăi 
Obedeancăi, care prin cartea mării sale hotăreşte, ca epitropi să nu fie volnici, a vinde 
dântr'acele moşăi ce au fost puse zălog dă răposata Obedeanca la vist. Mateiu Roset fară 

- dă ştirea dumisale, şi mai la urmă îarăș măriia sa tot atunci, au poruncit dă s'au vândut 
cu mezat toată periusiia păhărnicesii Stancăi Obedeancăi dă au plătit datorii, trebuia 
dă atunci să-şi fi căutat răposat vist. Mateiu, iar nu tocmai acum peste 22 ani, ei cere 
medelnicer 'Teodorache, ginerile vist. Matei Roset aceste moșii, și să strice mezatul, 
care cerere a D-sale iaste fără de nici un temeiu, fiind înpotriva pravililor şi a obiceiului 

pământului, ai vărtos că şi la pravilnicească nooă condică scriie la pont pentru soroacile 

vremilor, list, 135 capt 4 ce zice chiar așa, păra ce să porneşte pentru stăpănirea lucrului 
pemiscător, are soroc dăa să porni păn a zece şi douăzeci dă ani, însă zece ani când vor 

i dă faţă cei ce au vre o dreptate asupra acelui lucru, și dooăzeci dă ani când lipsesc, 
ci dă vreme că D-neei medel. Zoiţa, soţiia medel. Teodorache Ştirbeiu, fiica și cliro- 
noama răposat,. vist, Mateiu Roset în 22 dă ani dă când stăpăneşte răposat pah. Fota 
Vlădăianu, aceste dooă moşăi, Viişoara şi Cotelniţa, n'au făcut nici o pără, păn în anul 
trecut când au apucat medel. 'Teodorache pe vameș Vasile, şi neavând scrisorile aici,
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nu s'au făcut nici o săvârşire judecății, şi fiind aceste moşăi cumpărate dă atunci de la 
mezatul ce s'au făcut iarăşi dăn porunca mării sale răposat Scarlat vodă. După dreptate 
„găsim cu cale,- casa răposat. pah. Fotii Vlădăianului, după cum au stăpânit aceste docă 
rnoşăi, Viişoara şi Coteniţa, ce le-au cumpărat cu mezat pănă acum, să le stăpănească 
şi dă acum înainte cu bună pace. Iar D-lui 'Yeodorache Ştirbeiu 1nedelnicer pentru cele- * 
Valte dooă moşăi, anume Bălâneştii i Drăgoieni ce nu să văd supt stăpănirea pah. Fotii, 
cu dăosebită judecată îşi va căuta cu cei ce le va fi stăpănind: noi dă cercetarea ce am 
făcut arătăm înălțimii tale, i iar hotărârea" desăvârşită rămăne a să face de înălțimea 1a. 

1381 Julie 2 

(ss) e . ... . Dudescu vel ban; (ss) Ştefan Prăşcoveanu vel vornic 
(ss) . + 3... „ Brâncoveanu vel logofat; (ss) e + Balş vel logof 

Trecută în condica Divanului de George logofăt. 
Avaet taleri optu, 

(Colecţia d-rei Maria Golescu). = 

La Mihalache 22/V, a se adăog: 

a) la nota 1: Iorga, Genealogia Cantacuzineytilor, pp. 1397, 398, 

b) la nota 2: La 1 Septemvrie iscăleşte, ca martor, pe un act de cumpărare 

de către mama-sa a unui loc de casă în Bucureşti. (Bul. Com. Ist. Rom., XI, p. 38). 

La Lascarache VI, a a se adăoga: 

a) In alineatul doi, după: ispravnic de Neamţ 14): şi de Ro- 
man 14 bis), 

3) Ta nota 2: P.. P. ?. Panaitescu, Un man:neripe că e Eemerider lui Con- * 
“ stantin Caragea, p. 26 (138). 

"€) Intre notele. 4 ŞI 150 bis) PP: Panaitescu, 7, e. 

La Safta Î[VI, a se modifica: Ie 

a) In parantez în loc de după 1787: după 1788. . 

2 La, finele textului a se adăoga: 

A fost proprietară a unui manuscript conţinând o adunare . 
- de cronici moldovenești, azi în proprietatea Academiei 
Române î). 

A încetat din viață după 16 Talie. 1788 5). 

  

„= Cseâlituta Saftei 4JVI A. R. Msse 1298 fila ș).
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c).La note, a se adăoga: | | 
*) A. R. Msse 1298. Conţine o notă din 3 Septemvrie 1782, semnată de Safta 4/VI, cu 
imprecaţiuni contra celor ce-l vor fura. Safta e arătată pe însemnări ca hătmăneasă în 
1782 şi ca băneasă la 1788 Iulie 36, când manuscrisul a fost legat de un preot. Manu- 
scrisul a mai aparținut socrului ei Iordache I1/V la 7 Octomvrie 1763 (fila 114 v,), lui 
Neculai Palade (fila 64 r.) şi lui Iordache Balș, ban (fila 283 v.). 
5) “Trăia la acea dată (vezi nota . precedentă). Răi | 

Vasile: 8/VI, a se adăoga: : 

a) La nota 4, la anul 1786: 1786 Decemvrie 27, comis (A. R. XV, 82). 

3) La nota 5, rândul 6 de sus: 

Fiind ispravnic de Roman, primeşte poruncă, la 27 Decemvrie 1786, să trimită banii 
cutiei strânşi din “Ținutul Romanului (A. R..Msse XV, 82). 

JZordache 10/VI, a se schimba: a) în. parantez în loc de 
înainte de 1808, înainte de 1805; b) ultimul aliniat în 
locul textului a se pune: era răposat la 20, Martie 1605. 
la nota 1, rândul al doilea, a se adăoga: 

Arh. L., Cond. K. 377,-filele 4—8. 

-Nota 8, a se schimba textul, punând: Uricariu X, p. 252. 

Ioniță 11/VI, în parantez a se. înlocui ca dată a naşterii: 
jumătatea secolului XVIII, prin: 1751. 

La sfârşitul rândului întâiu' după: Anastasiei Cantacuzino 
“Paşcanu, a se adăoga: născut în satul. Bălănești (Neamţ) 
în anul 17511). 

Ioniță s1/VI, ultimul alineati:a se schimba: -Cănciulești 
în Căciulești, a se adăoga: 

a) La nota 1, la finele alineatului întâiu : Ash. 1. Cond. K 377, filele 
48, . . . 

şi la finele rândului al treilea: A. R.,: Msse, CXXXI, 64. | 

d) La nota 13: Hurmuzaki X. pp. 589; s90. 

Mihai v2/VI, ase adăoga la nota 6: AR. Miss: CXXXI, 64. 

Ecaterina 13/VI, a se adăoga la nota 4: 
D-l C. Gane în volumul II din Trecute vieți de Doamne şi Domniţe (p. 56), reproduce 

după actele stării civile (mitrice) actul de deces care arată că Ecaterina a murit la 27 Ghenar 
1849. —. Cine are dreptate — nora, „care a făcut însemnare: atunci sau' mitrica? 

Iordache 21/VI, rândul 3 de sus, a se modifica astfel: 
A încetat din vieață la 16 Fevruarie 1836%).
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95 La 7 ordache 21/VI, la nota zi, rândul patru, la finele paran- 
tezului, ase adăoga: .. . 

. Asupra sederii sale la Chişinău a se vedea ce spune F. Wiegel în memoriile sale (Viața 
Basarabiei, VIII, Fevruarie—Martie 1939, p. 169). 

D- Bezveconâi arată (Din trecutul nostru, anul VII, Ianua—April 1939, p. 58) că este_ 
una şi aceeaşi persoană, anume Ioan Arsenie Dicescu. 

97 La Iordache 21/VI, la nota 34 la alineatul 9, 1 dovezile” 
că a vrut să pună mâna pe ţinutul Vrancei, a se adăoga: 
„Arhivele Basarabiei, Anul IX (1937), 9p. 7. 

Xota 36 a se înlocui prin: 

1) INALTĂ PORUNCĂ DE ZI 
PRIN TOATĂ A NOASTRĂ DOMNEASCĂ MILIȚIE 

A: 
x PRINCIPATULUI MOLDOVII 

0. 

Oraș Eşii Luna Fevr. 17 zile, Anul 1836. 
Așa precum D-lui logofătul [aan Rosăt la a! 16 umătoarei luni s'au săvărşit din 

vieaţă, apoi în privire că D-lui au ţinut locul NOSTRU în îndatorire de prezident Di- 
vanului Domnesc, spre mărturisire deosebitei stime ce am păstrat acestui patriot pentru 
lipire sa cătră' NOI, cu paza unei adevărate credinţă şi mai ales s'au aflat şi slujind pa- 
țriei până la săvărțire sa, poroncim (Gheneral-inspectorului domneştii NOASTRE mi- 
liţii ca poimăne la 19, în ziua îngropării sale să să facă o paradă bisericească de o com= 
panie. 

De care poroncim a să face cunoscut prin toată a noastră Domnească Miliție, 
- (ss) MIHAILSTURZA V.V.M. 

D. Stamati, să să trimită în dată cuvânt la polc. Fev. 18. - 
S'au dat prin pricazul din 18 Fev. 836. No. 10 7. 
(Copie făcută de d-l Colonel Andrei Potocki de pe ritul respectiv), 

“La Zoița 22/VI, a se pune la începutul notei l: 
T, G. Bulat, Documentele Mănăstirei Văratec, pi 178. 

98 La 1 ordachi 24JV1, la alineatul al patrulea: Burdugani și 
nu Burdujeni. 

99 La Iordache 24/VI, la nota ș, a se adăoga: 
"Arh, 1, Tr 1349, Op. 1501, dos. 573, fila 71, 

100 La Ioniță 26/VI: 

a) La moşiile ce a avut; a se adăoza: Pocriaca 8 bi). 

b) La nota 2 a se adăoga: Arh. L., Cond. K, 370, filele 41 verso, 2 

c) La nota 6, ase adăoga: 21 Mai 1793 (N. Iorga, St. doc., VII, p. 83). 

d) După nota 8, a se, intereala: + bis) A. R. Msse 82 27, 38. 

105 Ia Ștefan 3/VLla nota 2,8 s0 adăoga: ash. 1., Cond. 375, fila asa. 

„106 La Irina 35/VI, se adaosă după rândul 4 de sus: 
„_ Ar mai fi fost remăritată "după unele documente cu un Gheor- 

ghe Roset pitar + Pb), după altul cu stolnicul Gheorghe 
„Contar + 7), având doi copii, Lupu şo bis/VIL « auaorț şi 

„ Ileana: so ter/VII '4 auinaue), e A 

3 4. R. — Studii şi Cercetări. XLVIL
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“A se adăoga la nota 3: 
Asupra acestei căsătorii a se vedea şi articolul d-lui “Mihordea, Căsătoria unei Mol- 

dovence în Rusia secolului al XVII-lea, în Revista Istorică (XXII, pp. 297—299), 

Da note a se intereala: -  -- . - . 
« bis) La fila 119 din condica hotăririlor comisiei de admitere a < dvorenilors din Ba- 

sarabia din anul 1821 se găseşte o poruncă a domnitorului Constantin Moruzi, din 31 

Martie 1781, ca urmare a cererii boerului Gheorghe Roset pitar cu privire la moşia Şi- 

poteni, proprietatea soției sale Irina Roset (Comunicare d-lui L. 'T. Boga, directorul 

Arhivei Statului din Chișinău). . - i 

-In actele tipărite ale aceleiaşi comisiuni la pp, 161, 162 se scrie că Lupu e fiul pi- 

tarului Gheorghe şi al îrinei (Comunicarea d-lui G. Bezveconnâi). : 

4 ter) Uricariul, VI, p. 258. - Ă : - - 

4 quator) Arh. [., Ir. 1837, 0p. 2101, dos. 133, anul 1837 (scrisoarea Irinei din 15 lunie 

1791 şi zapisul iui Lupu din 20 Noemvrie 1801), --. . ! - 

“ In documentele Academiei Române (Msse CXXX 15, 210, 211, 212, 213; CXXXVII, - 

! " 44) se arată că Lupu so bis/VIL avea o soră Ana căsătorită cu polcovnicul Şuhanov, care 

în 1818, era printre boerii moldoveni din Basarabia cerând excluderea dela alegeri a 

lui Pruncu şi a lui Feodosiev (Din trecutul nostru, director Gh. Bezviconi, Octomvrie 

1939, p. 30). Acest polcovnic Şuhanov este arătat în 1821 ca fiind căsătorit cu fiica pol- 

covnicului Bemiteim (probabil eroare de copiat sau de tipar pentru Belistein) cu care 

mamaei (Irina 35/VI) a fost în adevăr căsătorită (Gh. Bezviconi, o. €., Ianuarie—Martie 

1937, p. 70). Ana ac fi în acest caz-o fiică din prima căsătorie a Irinei şi deci, nu soră 

ci soră vitregă a lui Lupu. | . . 

4 quinque) Zapis al lui Lupu so bis/VII din 20 Noemvrie 1801 (Arh. ]., Tr. 1837, 0p- 

2101, dos- 133, anul 1837). i | N 

La Manole (Geani) Voevod, ai se schimba indicativul din 
38/N1 în 4o0[VI, pentrucă în volumul I Scarlatache 19/V 

2 fost, socotit ea neavând copii. EI a avut însă pe Ion 38/VI 

şi pe Maria 39/VI, cari trebuese deci interealaţi între Ilinca 

37IVI şi Manole. - - E a : 

In rândul al treilea a se schimba, indicativul numeric al 

| Smarandei din 53/VII în 64/VII. | ia 

La Manole 38/VI, alineatul penultim “trebueşte modificat 
astiel: : a - a 

Anul morţii greșit, căci documentele -arătate în notele 3r— 
34 îl arată ca fiind în vieaţă în tot cursul verei și toamnei 1788. 

La Marghioala 1/VIL, a so adăoga: a 

-a) La îincle textului: zis 'Talpân 2), 

5) După nota 1: Se | 

„Ahr Tr, 2687, op 2974 dos. 7, Fie 090 Sita, Dati etpo, Aa sedii 
phanariote, Ed. II, p. 187. — Că Costăcheştilor li se zicea şi "lalpan vezi Ioan Massof, 
Matei Millo, p. 43. . - - - 

De îndreptat după SS ma ra nda VII: (e. 1770-—1847). 

De adăogai la Smaranda 2/NII: e , 

a) La finele rândului întâiu: născută pe la anul 1770 ? Pi%). 

-8) La îinele textului: Ă ME: 
„Foarte primitoare, se afla la Viena în timpul congresului 

din 1814—1815. De asemenea a primit mult pe vremea bejeniei
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la Chişinău: în 182, când scriitorul rus Puşkin: “venea des 
la dânsa, In saloanele ei se adunase între 1841 şi 1846. 4 floarea 
societăţii moldovenești » 

In 1846 sa restras în mănăstirea Văratec, unde. moare 
în 1847. : 

"A avut moşii în județele Orhei, Taşi (Bălţi) ş şi Soroca (a 
lăuţi, Pelenii, Ghizdita şi Valea 'Țarigradului 9. 
La note a se intercala: |... 

1 bis) Eufrosina Dvoicenco, Puşkin şi refugiații Eteriei la Chişinău în Arhivă şi Tehnică grafică, Buletinul Imprimeriilor Statului. Cactul 9, Septemvrie—Decemvrie 1939. 
Ă E. Dvoicenco, o. €., unde se arată ş i documentaţia, 

Elisabeta (Safta) SI: -- 
a ) La finele textului a se adăoga: 

Amănunte asupra vieţii ei -se găsesc în cartea d-lui C, 
“Gane,  Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe (UI, pp. 
152—154, 161—163), - 

5) La nota 6, a so adăoga: O e 
D-l C. Gane crede că C.A. Kuch a a confundat pe Safta cu Maria C. Sturdza, care 

ea a fost amanta lui N. Rosetti Roznovanu (Trecute vieţi de Doamne și Domniţe, III, p. 414) 

c) A. se adăoga la finele notelor 2, 3,7: 
Iacob Negruzzi, Amintiri din « Junimea », Ed, Cartea Românească, Martie 1939, . 

pp. 356—358. . 

Răducanu 3/vaL. în parantez: o 
(c. 1787 —c. 1822) în loc de-(c. 1718 — e. 1822). 

Răducanu 8/VII: 

a) A se adăoga. în rândul doi d sus, între spătar şi de 
“stolnic: de apă, 7 bis). 

db) La nota I, a se.adăoga: Arh. 1, Condica E, 377, filele 4-8. 

e) Nota 1 a se modifica astfel: 
S'a născut probabil prin anii 1787-1788 deoarece ca de al ercilea copil al părin--: | 

ților săi, Petrache 10/VII, s'a născut în 1790. A. 

d) La nota 2, a.se adăoga: 
Act din 6 Iunie 1852, aflat printre cele neinventariate donate de d-l Aurel Sava Aca- demiei Române (Secţia manuscriselor). , - 

e) La nota 3; a se adăoga;: Actul din 6 Iunie 1852, suscitat, i 

f) A- -se intereala: ? bis) A. R. Msse CIX, 10 

"La Jo n" (loniţă) 9/VIII, în parantezi (c. 1786181 1) în 106 de: 
c. 178c—1811), 

Nota 2, alineatul 2'a se modifica astfel: 
El s'a născut Înainte de anul 1790, în care s'a născut fratele său Petrache 10/VIL.: :
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Petrache x0/VII _ | 

a) A se schimba la început în loc de: (2781—1870): (1790— 
1870). a - | 

5) A so adăoga, după numele mamei sale: 
născut la 29 lunie 1790 2b:9: 

c) A se suprima, din rândul 11 de sus, cuvintele: la vrâsta 
de 80 de ani; dar a se păstra numărul notei 11. 

d) A se adioga, în capul notei 1: 

“ Azh, 1, Condica K, 377, filele 4—8.. 

e) A so intercala nota 2 bis cu următorul cuprins: 

"3 bis) e Să-s ştie când s'au născut fiiul (meu) Petrache Rost 
- şi naştere (au) fost Sărmbătă la noi ciasuri (1..... ) în 
«zioa Apostolilor Petru (şi Pa)vel şi (di) aceea i 
sau pus nu(mele) din botez Petrache (....... ) 

€ dumneaei Ancuţa Sturzoai (...... )-sora dumisali 

« Stefanu Catargiu banu. La let 1790 luni (....)» 
«La 1790 luni 29. în zăoa de Săm-Petru i 

e s'au născut... ... , . - , 

(Insemnări pe un Acatist — Râmnic 1784 — având marginile foilor tăiate — ale lui 

_ Yordache 10/VII — Comunicate de d-l profesor: C. Turcu prin d-l G.T. Kirileanu), 

f) La nota 11, a se suprima toată fraza începând cu: 

In realitate era de 89 de ani. _ ii IE “ i a i o. 

Petrache -12/VIL, în parantez a se înlocui 1794 prin 1788. 

In rândul întâiu a se adăoga,. după Catargi: născut în 
„Bălănești (Neamţ) în anul 1788 1).. 

Petrache. 12/VIL. Rânăul al doilea de jos, în lo de: în 
vrâsta de 8o de ani 54) a se pune: în vrâsta de 86 de ani 5).: 

La finele notei I, a se adăoga: A, R. Msse 5382, fila 89. 

Petrache 12/VII, finele notei 54, a se adăoga: 
Că s'a născut în 1788 reiese din: A. R. Msse 5382, fila 89, unde se arată că era de 

42 de ani în 1830. s . , | 

Nota şs:a se schimba Cănciulești în: Căciulești. 

Vasile 13/VII, rândul 13 de sus, în loc de 1841, a se pune: 
1821 şi a se suprima cuvântul: fost. 

La finele alineatului al doilea a notei 1, a se adăoga: 

Arh. I, Condica K, 377, filele r—8. , : ” | | 

La nota 9, a so adăoga: Viaţa Basarabiei, VIII, p. 170.
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La nota 7, la finele alineatului întâiu, a se adăoga: | 
A se vedea și ce spune Gh. Bezveconi în Viola Basarabiei, VIII, p. 169 şi în Din tre- cutul nostru, Octomvrie 1939, "pp. 22, 30, 2. - 

120 La Constantin 15/VII 

a) In parantez, a se: înlocui : către finele secolului xn, 
prin: 1785. 

d) In rândul întâiu, după Catargi, a s0 e adioga: născut în 
Bălăneşti (Neamţ) în anul 1785 1).. 

c) La, finele textului, a se adăoga;: - 
A fost proprietar al moşiei Bălinești 10), 

9 A, R, Msse, 5982, fila gr. , - ÎI: 

d) La îincle notei 1, a se adăoga: A. R. Msse 5382. fila 91. Frate cu 
Vasile 13/VIl (Arh, 1. Cong, K, 377, filele 1-8. 

e) A se adăoga după note: 
39 A. R. Msse 6358, fila gr, 

126 La Alecu 18/VIL, a se adăoga:: 

1) La nota ş: 
A risipit mulţi bani şi la Chișinău, în timpul Eteriei (Viata Basarabiei, VIII, Fe- .. 

vruarie— Martie 1939, p. 169). 

2) La nota 7 după: Hurmuzali Supl.. 1, Tom. IV, pp. 122, 123: 
A. R. Msse 1088, 1059, 1020, 

127 La / ord ache' 21/NII, a se inărepta în parantez 1769, în: 
o IT95. 

Rândul întăiu, după Catargi, a se adăoga: născut în 17953 -, 

Lia nota 1, a se adăoga: | 
A. R. Msse 5382, fila 201; Arh. I, Tr. 1349, ep. as00, dos. 573. fila 7. 

131 La Maria Paraschiva 25/VII, a se adăoga la noia 23 
Din trecutul nostru, Anul VII, Octomvzie 1939, | p. 9 

Ia Ilinca 26/VIL: i să 

a) In parantez: în loc de: ? Fine sec. XIX — după 1853, 
-a se punc: (Fine sec. XVIII — 1865) . 

5) La finele textului a se adăoga: Incetată din vieaţă a 14 
Octomvrie 1863 2). , 

c) La îinelo notelor a se adăoga: :) Arh. 1, dosar căsătorii, 148/1866. 

+
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„132 La Scarlat 22/NI, în paranez a se. înlocui: ? 1790 prin: 

1803. - | 

In rândul întâiu, după Beldiman, a se adăoga: născut în 1803, 

în satul Plopi din Ținutul Vaslui 1). RE 

La nota 1, rândul 3 a se adlăoga: A. R. Msse şa2, fila 221. 

133 La Sc arlat 27/VIL, a se aditoga la nota 8: 

Există o dare de seamă a sa în calitatea de ministru de finanţe intitulată: Raport la E. 

S. D. Caimacam asupra stărei Depart. de Finanţe în Moldova. Rapport ă S. E. le Cai- 

macam sur betat du departement des finances en “Moldavie, Iassi, 'Tipografiea Institutului 

Albinei, 1856, 34 p.: 
- 

= 
- - - 

-La M atei 28/VII, între paranteze a se înlocui: ? 1790/1 

"prin: 1769. 

„După Beldiman, a se adiioga: născut în 1789 1). 

134 La Matei 28/VII, la nota 1, a se adiiog sa, la rândul al doilea: 

AR Msse 5282, fila 221. 

iar după rândul al treilea a se adăoga: fiind de 4 de ani 

în 1829, s'a născut în 1789 (AR. 1. SRI 

La nota 13, â s0 adăoga: Sa | A 

A. R. Msse 6033, fila 221. E _ 

„136: La Alecu 30/VII, 2) în paravitez a-s0 înlocui: După 1801, 

prin: 1602. - 

d ) În rândul întâtu, a so o înlocui: născut după 1801 ) prin: 

născut în 1802 ?). | | 

“c) La sfârșitul textului a se adioga:. 

„A fost spătar şi proprietar, în 1829, a jumătate, din Pri- 

beşti 3).: 

d) Textul noţei 2, a se înlocui prin: AR. Mase sta, fila 202. 

A se: adăoga: 3) Idem. 

137 La Vasile 3i VII, nota 7, a se  adiioga la stâmitu alineatului 

întâiu al notei: 

Asupra averei și datoriilor sale vezi procesul-verbal di , F - 

cumentele Tribunalului Neamţ, i roca ret a gin 7 - evzuarie 1842 (Arh Ba Do 

I5I La Vasi le 37/VII, a se adăoga, la finele frazei întâi: 

Căsătorit cu Caterina fiica. logofătului Constantin Balş. bi)
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152 La Vasile 37/VIL, a se intereala la-note: 
1 bis) A. R. Msse 1100, fitele 100, 109, 110, 115, 116, 156, 160. 

„Ia Vasile 37/NII, a se adăoga. la nota 0; 
A. R. Msse n, filele 100, rog, 13, 112, 114, 156, 160, 

154 La Dracache 38/VII, a se adăoga la nota 22: 
Cuvint la înmormântarea Vornicului Dracache Roset de arhimandritul Sofronie Bărbosul . (Biserica Ortodoxă Română, 23 (1999 71900), PP. 533—538); Idem, 33 (1909—1910), : - 
pp. 6şo2—6ss, comunicat de d-t AL. Elia . f 

155 La Fuprâsia 40/VIL._ Si a 

a) A. se adăoga, în rândul al treilea, după: Văratec: cărei 
mănăstire îi a dăruit 1 3 pogoane vii dela Spărieţi (Putna) 3 bis) 

_8) A se înlocui ultimul rând: A murit între 18265) prin: 
A murit între 30 Noemvrie 1826 5). . - 

- 

e) A se intereala după nota 3: 
- 3 bis) Arhivele Basarabiei, An, VIII, Ianuarie—Martie 1936, p. 79; “Toma G. Bulat, Documentele Mănăstirei Văratec, p. 186. 

d) A se schimba, textul notei 5. asilel: “Toma G. Bulat, Lc. 

156 La Iordache 43/VIL:- 

a) In parantez, a se înlocui ; A doua jumătate a secolului XVIII, prin: 1787. SR 
b) In rândul întâiu, a se aditoga după n JErupensk: seu în 

Orăşa (Bacău). î în 17871). 

c) La nota 1, rândul al doilea, să se adaoge:. 
4. R. Msse 59382, fila 126, 

| 

157 La Io rdache 43/VII, a so adăoga la nota 18: A. R. Msse 5352 fila 126, 

158 La Constantin 46/VII: 

a) A so moditica în parântez punână în loc de după: 1806, 
1809. 

-b) A se adăoga Ia finele textului: 
Încetat din vieață în 1809 și înmormântat la 'Tătăreşti, „ judeţul Lăpușna 5). . | 

159 La Constantin 45/VII: 
. 

a) "La nota 3 ă se “suprima tot continutul notei dela: Nu am 
 Dutut găsi, - până la finele notei. .
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d) La note, a se adăoga: 
:) După o informaţie a d-lui G. Bezviconnâi, 

- La Grigore 47/VIL: | 
"a ) La început, în parantez, a se înlocui: finele . secolului 

XVIII, prin: 1797. e 

8) In rândul întâiu, după Krupenski, să se adaoge: născut în 
Orăşa (Bacău) în anul 17970). - 

c) A se intercala, în rândul 7: căminar, spătar 12 bis) 

d) Lanota 1, rândul al doilea, să se adaoge: A. R. Msse 5388, fila 156, 

160 La Grigore 47/VII:. -. 

A se intereala între notele 12 și 13: 2 bis) A..R. Msse 538 

fila 221. — 

160 La Catrina NIL: - 
A se suprima tot textul dela prima virgulă și până Ia sfârșit 
__precum și notele 2—5. 

161 La Catrina 48/VII: 
La nota 1 a se adăoga: NI 

După tradiţia familiei ar fi fost măritată cu “Alecu Russo, D-l "Traian Ichim a doredit 
însă în broşura Alecu Russo (17 Mart 1909-—4 Februar 1819) că Alecu Russo nu a fost 
căsătorit. Un văr primar al lui Alecu Russo, Iacovache Rusul-Carp' a ţinut în căsătorie - 
pe Ilinca (fiica Irinei 35/VI) vară primară cu Caterina, de unde s'a născut tradiţia gre- 
şită din familie, . Et a : | 

163 La Smaranda, ase schimba indicativul numerie din 53/VII, . 
în 64/VII, pentru temeiul arătat Ia tatăl ei Manole (Geani) 

„Voevod, a cărui indicativ numerie dovine: 40/Vl. 

164 La Neculai 1/VIII, la nota I, a se adăoga: 
Actele neinventariate, donate de d-l Aurel Sava Academiei Române (Secţia manuscriselor). 

168 La Necula: 6/VIII, după rândul al doilea de.sus, a se adăoga: 
A fost comisar român pe lângă unul din corpurile de armată 
ruseşti în 1877 37bi5), 

La nota 4 a se adăoga: 
„A trecut bacalaureatul în litere, la Sorbona la 3 August 1846, cu menţiunea e dssez 

bien 2 (Pompiliu Eliade, Din arhivele Sorbonei, în Vieața Nouă, An. I, p. 228). 
A a facultatea de, drept nu 2 luat decât trei inscripţii între 11 Noemvrie 1846 şi 14 

prilie 1847 (Pompiliu Eliade, Din Arhivele Școalei de drept d 2 i 
An. ], Ed. Minerva (Haneş), p. 218). S 3 e erepe de ia Paris, în Vieața Nouă,
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N „Nota 11, a se schimba astfel :- | 
11) Căsătoria a avut loc la 15 Octomvrie 1872 (act de căsătorie Ne. 3, starea civilă Co- muna Boroşeşti, Judeţul Vaslui); contract de căsătorie întocmit la lași, la 12 Octom- vrie 1872; sentinţă de divorț Nr. 6867, din 17 Noemvrie 1881, a Tribunalului Iaşi, Secţia l-a, înscrisă la Oficiul Stărei Civile Iaşi cu No. s2, din 30 Januarie 1882. 

"17i La Neculai 6/VIII, între notele 37 și 38 a se intercala: - 
2? bis) Curierul (Balassan), 8 Mai şi 11 Septemvrie 1877. 

La Sofia 8/VIII: 

La nota 2 a se suprima, tot ce urmează după: Copiile sus- 
citate. . . Da . 

La Pulheria 9/VIIL, Ia sfârșitul alineatului întâiu din nota 1, 
a se adioga: . ” A 
Naşterea ei în 1818, cum o admite, după P, Gore, Gh. Bezveconi (Viaţa Basarabiei, . VIII, p. 170) nu e verosimilă pentru temeiurile arătate în nota 6, de pe pagina 122. 

172. La Pulheria 9/VIII, la nota, 4, a se adăoga: 
Data de 12 Februarie 1848 pentru căsătoria ei (Viaţa Basarabiei, VIII, p. 170) nu e ad- 
misibilă, dat fiind data certă a izvodului ci de zestre. 

La Maria 0/VIII, la nota 4, după: Solohub îi chema Leon, | 
a se adăoga? . a 

Tot așa Bezveconnâi, în Viaţa Basarabiei, VIII, Fevruarie— Martie 1939, p. 170, dar fără aducere de dovezi. . - ” . : 
es 

La, Ruxan da 11 /VIII, rândul al şaselea de sus, a se schimba 
astiel: a a 
Divorţată de Saburov, s'a căsătorit, la 18 Mai 1864, cu 

colonelul rus Constantin: Andrei Lischvine 5, 

La nota 5 a sc adăoga: Viaţa Basarabiei VIII, Fevruarie— Martie 1939, p. 170. 

173 La Maria 12/NU, a se adăoza la finele notei 43 Actele stării 
civile Iași, . 

174 La Neculai 13/VIII, la nota 9, a se adăoga: 
A trecut bacalaureatul în litere, la Sorbona, la 11 Noemvrie 1858, cu menţiunea 4 assez -. bien ? (Pompiliu Eliade, Din arhivele Sorbonei, în Vieaţa Nouă, An. 1, p. 231). 

178 La Constan 1 în 18/VIII,a so intercala, între alineatele 2 și 3: 
" A cumpărat o tipografie în care sa tipărit apoi revista: 

Convorbiri Literare 16 bis), i 

„La alineatul patru a se înlocui data morţii 1884, prin: 6 
” Decemvrie 1885, |
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179 Ta Constantin 18/VIII,ase intorcala, între notele 16 şi 17: 

14 bis). Iacob „Negruzzi, Amintiri din, « Junimea +, . Ed. Cartea Românească, Martie 1939, 

pp. 76, 97. , 

A se schimba textul notei 19, astral: act de deces transcris în actele 
- „stării civile Iaşi. 

183 La Teodor. 23 [VIII la nota 24, a se adăoga: - 
N. Iorga, Istoria Românilor, X, Intregitorii, p. 136. - 

188 La Smărăndița 29/VIIL, a se adăoga la finele notei ş: 
Suma fâgăduită de tatăl ei nu fusese achitată la 6 Fevruarie 1854, când Smărăndiţa dă 

o procură lui V. Apostoleanu. spre a primi ceca ce i se cuvine de moştenire părintească 

(Notă a D-lui G. T. Kirileanu), . 

59 La Ștefan 31/VIIL, sus în în parantez, în loc de: ? 1787, a se 
pune: 1790. - o - 

290 La Ştefa n 31/VIII, a se adoga: 

a) La lista moșiilor: parte din Orbenii în judeţul Putnii 13). 

5) La nota 1, a se adăoga la sfârşitul rândului 33 AR. Mese 
5382, fila 125. 

c) Tot la nota, 1, â so , şterge altiraălo două rânduri punân- 
__du-se în locul lor: | 
Era. de 29 ani în 1929 (A. R. Msse 5352, fila 125), 

_d) La nota 14, a se adăoga: A. R. Msse 5388, fita 125. 

e) A se adăoga : 1) A. R. Msse 588, „fila as. 

199 La Răducanu 44 NIL, a se adăoga la sfârșitul alineatului 
- al notei 4: 

Melanges de I'dcole roumaine en France, x, p. 101. 

200 La Răducanu 44/VIII, la nota 27, a se adăoga: 
” Tineretul se ad la Ră Tine ctul se a na da ducanu 44/VIII (N. Iorga, Mihail Kocălnicearu, scriitorul, 

203 La Lascar 48/VIII, după alineatul întâiu; a se adăoga: 
: “A fost candidat în sfatul Basarabiei, obţinând 4 voturi 

“contra 34, dar nu a luat parte la lucrările adunării. 15 P:s) . 

206 La Lascar 46/VIII, a se intercala între notele 15 şi 16: 
1 bis) Din trecutul nostru, Octomvrie 1939, p. 33; spus autorului de tatăl său. 

207 la Lascar 46/VIII, a se adiog sa, la sfârşitul notei SI: 
A adăpostit, în 18 86 Ce bici scumiaa 5918 69, la „Erie Radu ineni (Fălciu) pe J. A. Vaillant (Mălanges 

S
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Ia Ştefan 54/NUL, a se adăoga: 
2). Rândul opt după nota 6: ă asesor colegial. shi) 

b) La finele notei 3: - 
> Decedată în 1880 şi înmormântată în Cimitirul Central din Chişinău (Gh. Bezveconi „în Viaţa, Basarabiei, VIII, P 170). 

c) Intre notele 6 şi 73 * 5) Gh. Bere, e. Le. 

La- Costachi 69/VIII, rândul 20 de sus, a se pune la capătul 
rândului (ca număr de notă): + * bis). 

La. Costachi 69/NII, a se pune la începutul 1 notei 20: 
Steaua Dunării, Anul II, 7856, Nr. 39. N 

La Costachi &9/VIII, a se intereala între notele Gr şi 62: 
ua „bis) Cum reiese şi din broşura sa: Chestia Lucăceştilor sau nenorocirile unui arendașu ce'și Plătește regulat câștiurile Vdre fiscu, Bacău, 18368, ” - 

La Neculai 4/X, a se adăogă.: 

a) La ultimul rând: A scris de asemenea: Despre impozite, 
Bucureşti 1893 (teza de licenţă), Cultura sfeclei, Bucu-. 
reşti, 1921, 

Decorat cu “nai multe decoraţii ș şi medalii 2, 
5) După nota 1: 

3) Coroana României (comandor, 1 D. Nr. “1710 din 9 Mai 1911, cavaler, cu spadă, I.D. - Nr. 26 din 21 Ianuarie 1917). 
- Steaua României (ofițer, I.. D. Nr. 4779 'din 14 Noemyrie 1922). - Medaliile: Bărbăţie şi Credinţă cl. II cu bareta 1913 (I. D. Nr. 1818 din 22 „Aprilie 1914); Crucea meritul sanitar cl. 1 (L. D, Nr. 1905 din 27 Mai 1932); Medalia Jubilară - „Carol I (. D, Nr, 5384 din 28 Decemvrie 1905); Avântul Țării (|, D. Nr. 2640 din 2 * Ianuarie 1904); Crucea Comemorativă, cu. baretele Dobrogea, Carpaţi, Mărăşti, Mără- şeşti (LD Na din 7 Iulie 1918). , ' 

225 La Petre. s/1X, a se adăoga la nota G: IN 

227 

“Teza a fost tipărită în 1894, având drept ticlu; Despre vengare. 
A mai „scris: Notiţele de e procedură civilă. | 

La Gheorghe 10/1X, a se adăog 

i a) La nota i Afosti înscris şi ca avocat la baroul Iaşi, | la 8 Decemvrie 1876 
(Gh. Ungureanu, Istoria atocaturii în Moldova, I, p. 229). - 

b ) La nota 113 la urma părăsirii carierei a scris o broșură Fapte și întrebări, 
Studiu juridic, 1912, | 

220 La L a scar 19/1X, a se modiiica notele; 7 şi 8, precum urmează: - 
7) Aceeaşi informaţie. Teza sa de licenţă are drept titlu: In integrum restitutio şi acțiunea. 
în anulațiune sau rescisiune, laşi 1895. _ , 
*) Informaţia dela nota 1, ” e _
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242 . La 

La 

La Scarlat 20/IX, a se îndrepta data naşterii: 14 în loc de: 
15 Fevruarie 1868. Î - 

230. La Scarlat 20/LX,; la nota 2-a se adăoga: 

- | Extract după actele stării civile din Bârlad (Nr. 83 din 15 Fevruarie 1868), 

232 La Radu 25/IX, rândul 23, a se îndrepta, în loc de: populațiunii 
românești : populaţiunii jidoveşti. 

„233 La Radu 25/LX,-a se adăosa, după rândul patru: 

Podul lui Ștefan cel Mare din comuna Bogdana (Conzorbiri 

literare, XL, pp. 89; 90). - NS 

Teoria lui Giurescu despre rumânie (Viaţa Rominească, 

Fevruarie 1921). -.. e 
Cum sa născut şi cum a dispărut boerimea ( Adevărul literar, 

26. Aprilie 1925 şi'urm.). * a 
Despre originea lui Alecsandri ( Adevărul literar, ş Lulie 1925). 

Recensie despre Constatări istorice cu privire la viața agrară 

a Românilor de N. lorga (Viaţa Rominească, LX, pp. 126-129). 

Recensie despre Măsurătoarea pământului la Români din 

- vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric de on 

Brăiescu (Viaţa Rominească, XXXIII, p. 219). 

La nota 23, a se adăoga: - Ministerul Afacerilor străine, Dosar Ne. 77 R-25e 

237 La Margareta 31/LX, a se adăoga: 

a) La finele textului: . 

Incetată din vieață la 20 Ianuarie.1940, la București și 

înmormântată la Oneşti. (jud. Bacău), . 

241 La Constantin 48/lX, a se modifica data încetării din 

vieață punând: 1882 în loc de: 1881. ie 

La nota 6 a se adăoga: Viaţa Basaratiei, VIII, p, 170 

Elena 51/LX, a se adăoga: 

a)*In parantez: — 1916. 

d) La îinele textului: Incetată din. vieaţă în 1916 și înmor- 

“ mântată în Cimitirul Central din Chișinău *). 

c) La finele notelor: *) Viașa. Basarabiei, “VIII, p. 170. 

Paul 52/1X, a se adăog; : a) In parantez: — 1890.
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Dumitru 65/1X 
(După un clişeu păstrat la Tescani. Iscălitura pe o 

scrisoare din 26 Martie 1873 către sora sa. Arhiva 

din Tescani) 

A. R, — Studii şi Cercetări. XLVII,
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5) La finele textului: Incetat din vieaţă în 1890 şi înmormântat 
în Cimitirul Central din Chişinău 5). 

c) La finele notelor: 2) Viaţa Basarabiei, VIII, p. 10. 

la Ana 53/LX, a se adăoga:. | 

„a ) "La finele textului: 

A “fost căsătorită cu "Vladimir AL. Polzicov, inginer de . 
poduri şi șosele 2). . Aa 

b) La finc]e notelor: :) Viața Basarabiei, var, p. 170. 

248 La Neculai 1/X, a se adăoga la nota 1: - 
"Teza de absolvire a Şcoalei Superioare de Ştiinţe de Stat, are drept titlu: Uzufructul * 
în dreptul roman. Bucureşti, 1914. 

| 2ş0 La Alezanaru (Sandu) -/%, a so întereala între alineatele 
doi și trei de jos: 

Data 4 Cronicii ţării Moldovei și Munteniei ». de Miron 
„Costin (o ipoteză), în Conv. Lit., L (1916), Pp. 331—337. 

Cronique roumaine (1914-—1923), în Revue: de Îinguistique 
romane, t. | (1925), nos. 1—2, pp. 146—161, . 
„Cronique roumaine (1923—1926), idem, jt. III (2927); nos. 

11—12, pp. 207—262.. 
Fonetică istorică, fonetică generală și fonetică experimentală, 

Iași, 1928 (extr. din Minerva). Ni 
“Jules Gilitron şi geografia linguistică, ps 1929 (extr. din 

Viaţa Rominească ). . 
Linguistica în cercetarea monografică, Bucureşti, 1930 (extr.. 

din Viaţa Rominească). . : 
"Resturi de limbă scito-sarmatică, Iaşi, 1930 (extr. din Viața 

Rominească).. 
Observaţii asupra ortografiei Academiei Române (2932), Buc. > 

"1932 “(extr. din Rev, Ist. Rom., IL (1932). 
Pe marginea « notelor » d-lui Sextil Puşcariu, Buc., 1934 

(extr. din Reo. Isi. Rom., IV (1934). - 
. Antoine Meillet, Buc., 1937 (retipărire , din Revista Funda- 

" ziilor Regale, Nr. 1, 1937). 
„- Note din Grecia, Buc., 1938 (cetipărire din Rev. Fund. Reg, 

„1935 (Nr. 12), 1936 (Nr. 2, 4, 7), 1937) Nr. 11), 1938 (Nr. 10). . 
Ovud Densusianu, Buc. 1939 (retipărire din Rev. Fund. Reg. ă _ 

1939, Nr. 2). | 
„N. M. Condiescu, Buc, 1939 (retipărire din Rev. Fund. Regi 

1939, Nr. 10). 
Istoria” linubii române, II. Limbile balcanice, Buc. 1938: -
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Lexicul « Apostolului » lui Coresi comparat cu « Codicele Voro- 
nețean », în Grai și suflet, |, pp. 100—106. =. 

| - "Catehismul Marțian, idem, i, pp. 251—260. 
"O pravilă românească necunoscută, idem,"|, pp. 331—332. 
« Filhogue » în Psaltirea Scheiană, idem, 1, pp. 153—156. 
Note asupra rotacismului, idem, II, pp. 354-369. 
Asupra tratamentului lui n + consoană în limba română, 

idem, Îl, pp. 413—415. 
Asupra. trecerii lui p+-y Ia k, idem, II, pp.. 415—417- 
„Note complimentare asupra tratamentului lui n -+ consoană 

- în limba română, idem, IV, pp. 158—161. 
Asupra palatalizării Iabialelor, idem, IV, pp. 161—165. 

- Asupra repartiza sării dialectale a istromânei, idem, V, pp. 1. 
_ Dr a jupân 5, « smântină »,  « stăpin », „«stînă » şi stincă » 

„idem, V, pp. 158—172. 
„ Despre palatalizarea labialelor, idem, V, Pp. „351-355. 
Asupra teoriei « husite», idem,.V, pp. 3 56—3 58. 
Cu privire la asibilarea lui k' în limba română, idem, VL, 

„pp. 326—330. 
Sur la « morphonologie », în Bulletin linguistique, public par 

A. Rosetti, I- (1935), pp. 9—13- 
Remarques 'sur la detente des occlusives Toumaines en fin de . 

not, idem, I, p. 38. 
“Phoietigue et phonologie, idem, II, pp. 3—10.: 
Remarques sur les diphtongues, idem, JI, pp. 21—33. 
Sur I' -n- spirante des parlers dacoroumains actuels idem, ÎI, 

pp. 98—107. 
Sur la theorie de la syllabe, idem, III, p. 5. 
Sur le traitement des groupes latins ct et cs en roumain, idem, 

II, pp. 65—84 (în colaborare cu A. Graur). 
Contributions â Panalyse physiologique et ă Phistoire des . 

* 
- voyelles roumaines ă et î, idem, III, pp. 83—112.. 
Sur le passage de lat. et sl. meridional o înaccentut dă en 
roumain, idem, IV, pp. 53—63. 

A. probos de. Pinterpretation des graphics doubles dans les 
textes tcrits, idem, V, pp. 12—14. 

Sur quelques particularites du traitement de be latin en 70u- 
main, idem, V, pp. 33—37. 

Sur L'origine de L'ă au participe roumain, idem, V; pp. 38—42. 
- Esquisse d'une phonologie du roumain, idem, . VI, „PP- 5—29 

(în colaborare cu A.. Graur). : 
Sur la definition du phonee, idem, VII, pp. 102—104. 
Sur les e causes de la diphlongaison spontante, îdem, VII, PP. 

II5—I1 | 
Slavo-romanica, idem, VII, pp. II7—120.
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251 La Teodor 10/%, a se moditiea: 

“a) Rândul 2 do sus: data căsătoriei a fost 25 Iulie şi nu 24 
“Iulie. 

b) Nota 33 Actele Stării civile Bucureşti. Registrul pentru căsătoriţi Nr. 2370 
din 25 Iulie 1919. . 

c) Nota 4: Informaţia dela nota 1, 

258 La Radu 19/X, a se adioga: La A): 

259 

La 31: O traducere bulgărească a acestui memoriu, datorită colonelului Iv. Kr. 
Stoicev, a apărut la Sofia în 1919, sub titlul Zz neizdaneta prepiska na srbshiia kniaz 
Milan s “polkor: nik Katargi prez voinata v 1887/79 godina. 

36. Cultura militară - 
Ce spune mareşalul Mackensen despre operaţiile sale contra României (A. R., Mem. S.. 

_4st, Seria III, Tom. XX, mem, 16), Bucureşti, 1938. 

37. Familia Rosetti, coborftori moldoveni ai Ini Lascari: Rousaitos (A. a. Studii și Cere 
cetdri, XXXIII),  Bucnreşii 7938. 

38. Steaguri, prapure (polemici) (A. R., Mem. S. 1. Seria: III, Tom. 20, mem. "19; 
Bulemmul Muzeului militar naţional, An, 11,.Nr.3—4, pp. 23, 24, 38, 92 şi tiraj separat). 

39. Căldrajii din valea Siretului în războiul de neatârnare (a. R. Mem. S. Ist., Seria | 
«MII, Tom, XXI, mem. 3). Bucureşti 1939. ” 

'40. Ambulanţa Doamnelor din Iaşi în 1877-1878 (A. R. Mem. S. Bt Seria III, Tom, , 
XXII, mem. 18). Bucureşti. 

a. Vasile Alecsandri şi chipul de luptă al Românilor în trecut (Convorbiri Literare, LXXII, 
pp. 1693—1702 şi broșură separată). 

42. Un nou studiu asupra artei “militare la „Români (a. R., Mem, S. “st Seria a, Tom, 
XXII, mem, 14), București 1949. | 

La B): Franțuzeşti: . 

10. Xcavad pros == Hânsari (Byzantion, “Tome XIII 1938, “fascicul 2, p. 748). 

11, A propos des e FHânsari» (Bulletin de la Section historique” de PAcadimie „Roumaine, 
1939. Tome XXI, pp. 3-9 şi extras), 

12, , Zhistoire militaire des croisades (Revue internationale histoire” militaire, nos 1-2 

PP. 94 95). . , 

13. L'historiographie militaire roumaine (Revue internationale d'histoire militaire, nos az, , 

__Pp. 195—104). 
14. Ze traditions de Varmte roumaine (Courier Royal No. 184, Mai 1940, p. 5). 

- 

' 

De adaos la Cc: Engleccști : 

6. Scrisoare în The Times Literary Supplemera + din 4 lunie 1938, p. 386. 

De adaos la II. Articole şi Conferinţe istorice : . a 
27. Cu generalul Berthelot în Banat (Decezmvrie 1918) (Ştirea din Asad, 1 Decemvrie 1938); 

28. Psihologia luptătorului mold în lul al XV-lea (Spirit militar modern, revistă 
de psihologie, pedagogie, sociologie şi etică, Anul II, Nr. 1, Noemvrie-Decemvrie 1939, 
pp.:2—8, şi broşură separată). , 

29. Regele Carol I militar, (Arhiva Romanica, "Tom: IV pp. 2336, şi broșură, apacte). . 

260 La Radu 19/X, a se adăoga la nr: 

64. Mihai Koadiniceanu şi recrutarea armatei (Arhiva Românească, III, PP. 43, 47).
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262 La Radu 19/X, a se adăoga la Y: 

"264 

"267 

268 

57. Referat despre lucrarea locotenentului colonel D, 1. Vasiliu, Studii şi documente în 
legdturd cu fortificațiurile române din secolul al XIX-lea (Analele Academiei Române, 
Tomul LVII, pp. 153, 154). 

__ 58. Apărarea antizaz (Retista Tinaimei Crucci Roşii, filizla Bazargie, lanuarie-Martie 

1938, pp. 1—4)- 
59. Raport asupra celei a XVI-a conferință internațională a Crucii Roşii din Londra, 

: - Iunie 1938 (Anuarul pe - .1938 al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a României, 
pp. 131—149, şi broșură separată). - 

60. Părere “despre o.carte d: curând tipărită (Unitersul, 7 Mai 1939). 

61, Un studiu de folos obştesc (Uniersul, 6 Ianuarie 1940). 

62, Referat asupra bibliotecilor vizitate în Anglia (Analele Academiei Române, 'Tomul 

LIX, pp. 28, 29). 

63. Referat asupra lucrării Le palfoliiigue en “Roumaniz de c. S. Nicoliescu-Plopșor 

(Analele Academiei Române. “Tomul LIX, p. 257). 

La Eugeniu 21/X, a a so adăosa: 

a) In parantez: (1881-1839). i - 

b ) La sfârşitul textului: | 

Tacetat din vieaţă, la Paris, la 16 Septemvrie 1939 %) şi 
înmormântat în cimitirul Thiais “. 

E c) La sfârşitul notelor: 
“ 5) Act de deces eliberat de Primăria Arondismentuluii 7 Paris. i 

€) Act de concesiune -eliberat de aceeaşi primărie, ” 

La Constantin 27/%, a se adăoga:: 

a ) La finele rândului 3: şi o fiică Maria Elisabeta 12 bis/XI DĂ 

d) La finele notelor: 
%) Informaţie dată de Irina 26/X, la 21 Septemurie 1938. 

La Alexandru 28/X, a se adăoga, la nota 1: 

A urmat cursurile liceului (azi Al. Russo) în clasele V—VII în anii 1882—188s, dup 
care s'a înscris la institutul technic din Karkov (Raportul liceului de băieţi e Al. Russo? 
din Chişinău Nr. 1167/1933). 

La Du mitru 30/X, în parantez ase pune: 1868—1918. 

La Maria 5/XL, a se modifica textul notei 1 astfel: 
1) Act de deces Nr. 3192 din 2 Aprilie 1928, al primăriei arondismentului 16 (Paris). 

La Radu 9/XI,. a so adăoga la rândul. al treilea de sus: și o 
fiică Despina 1 bis)-/XII, născută la 12 Martie 1939, bis), 

Rândul 2 de jos, a se adăog: 

Inginer electromecanic 6 pi
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(Colecţia autorului) 

4. R. — Studii şi Cercetări. XLVII.
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Intre notele 3 a şi 4, a se intereala: 
3 bis) Buletin de naştere Nr. 433 eliberat de Municipiul Bucureşti, Primăria Secto- 
rului I Galben. 

Intre , notele 6 și 77 a se adăoga: 
* bis) Diploma Nr. ş16 (639) din"18 Martie 1939 eliberată de Rectoratul Universităţii 
din Bucureşti, | 

268 La Joana 10/XI 

a) După alineatul întâi a a so adăoga: Dă 
Măritată cu locotenentul de marină C. C. Sturdza, la 7 
Ianuarie 1940 ! bis), 

b) La note a se întereala 
1 bis) Extras de pe actul de căsătorie al Oficiului Stărei Civile, Sectorul IV (Verde), 
Bucureşti, Nr, 1292/1940. 

269 La Safta 11/XI,a se completa notele: 
1) Extract din registrul actelor de naştere pe anul 1914 al Oficiului Stării Civile a ora- 
șului Bucureşti Nr, 2352 din 17 Martie 1914. 
3) Diploma de bacalaureat Nr. 6s35 din 7 lulie 1932, cu media. « excepţional », 
€) Diploma de licenţă în drept Nr. 3836, eliberată de Facultatea de drept din Iaşi. 

269 Intre Costin 12/XI și Alexei 13/XI, a se adăoga: 

Maria Elisabeta 12 bis /XI (1938—  ). 

Fiică a lui Constantin 27/X şi a Margaretei Cărăuş, născută 
. la 8 Septemvrie 19381). 

:) Informaţie dată de Irina 25/%, la 21 Septemvrie 1938. 

270 Intre Radu /XII şi Elena 2/XII, a se intercala: 

Despina Ioana bis) /XII (1939—. 

Fiică a lui Radu 9/XI şi a Mioarei Berindei, născută în 
Bucureşti la 12 Martie 19391). 
„Calea de naștere Nr. 433 eliberat de Municipiul Bucureşti, Primăria Sectorului 1 - 

en, ; 

4 A. R. — Studii şi Cercetari, XLVII



Ea RAMURA LUPU 
“Lupu şobis/VII (c. 1780 — după 1849). - _ 

Fiu al stolnicului Gheorghe Contar și al Irinei Roset 35/VI 1), născut 
către anul 17802). Căsătorit în anul 1805 cu Safta Cuza 2), de care 
a divorţat 4). A avut un fiu Neculai 5).. 

Medelnicer în 1805, îl găsim cu acest titlu și ulterior €. După luarea 
Basarabiei de Ruşi ia parte .la diferite întruniri, la alegeri, etc.?) şi 
este unul din președinții biuroului hotarnic 8). aa 

Comisiunea pentru admiterea boierilor moldoveni în rândurile nobi- 
limei ruseşti (dvorenilor) nu-i admite înscrierea decât în partea I-a a 

- cărţii genealogice 9). | | | . - 
A venit de mai multe ori în Moldova 19); . - -. 
Incetat din vieață după anul 184915). -. Şi - 
Ca "moşii a avut: "Țigănești (Orhei) 12), o parte din Stănesti (Bacău) 

pe care o vinde unchiului său Ștefan 33/VI 13), Ciocanii (Lutova) 14), 
iar ca zestre: moșiile Costeştii. (Hotin) 15) și Drăguşeni (Fălciu) 15). 

SS ca 
OO ET 5 Ar . 

„Iscălitura lui Lupu so bis/VII. (Act din 24 Mai 1843 în Arh. 1., Tr. 1698, op. 1930, dos. 430, fila 24). 
  

*) In primul volum (p. 106) am arătat că Irina 35/VI a fost căsătorită cu baronul Belistein de care pare 
a fi fost despărțită. De asemenea am arătat că întruna din lucrările tatălui meu se spune că a fost căsăto- 
rită a doua oară cu un Rosetti, a cărui identitate nu am putut-o identifica. Alte documente arată pe Irina căsătorită cu un pitar Gheorghe Rosetti (Ia fila 119 din condica hotăririlor comisiei de admitere a « dvo- xenilor ? din Basarabia din anul 1821 se găsește o poruncă a domnitorului Constantin Moruzi, dela 31 „ Martie 1781, ca urmare a cererii boierului Gheorghe Roset pitar cu privire la moşia Şipoteni, proprie- tatea soţiei sale Irina Roset — comunicarea d-lui L. T. Boga, directorul Arhivei Statului din Chișinău. In actele tipărite ale aceleiaşi comisiuni, la pp. 161, 162, se scrie că Lupu e fiul pitarului Gheorghe şi a Irinei — comunicarea 'd-lui G. Bezveconnâi), sau cu stolnicul Gheorghe Contar (anafora din 3 Aprilie 2803 întărită de Alexandru C. Moruzi la 22 Ianuarie 1804. Uricariul, VI, p. 258; Arh. [., Cond.K. 371, ilele 87—:o2). , - Ă i - 
„Oricine ar fi fost tatăl copiilor Irinei 35/VI, aceasta este arătată ca sora lui Ştefan 33/VI (scrisoarea Irinei din 15 Iunie 1791; Arh. ], Tr. 1837, op. 2107, dos. 133, anul 1837), precum este arătată ca mamă a lui Lupu (zapis din 20 Noemvrie 18or; Arh. 1., Tr. 1837, op. 2101, dos. 133, anul 1837), care arată că este fiul stolnicului Gheorghe Contar (Arh. 1., Cond. K. 371, filele 87—r02). *) In documentele din colecţia d-lui Ion Rosetti Bălănescu 6/X se află o traducere, făcută la Mini- * * sterul Afacerilor Străine, a unui arbore genealogic (Senatul rusesc) în care se arată că Lupu, în vrâstă „de 37 ani, avea un fiu Neculai de 15 ani. Deoarece Neculai era născut la ro August 1812, arurma că Lupu ar fi fost născut în 1790. Insă prin scrisoarea din 15 Martie 1806 (Arh. 1., 'Tr. 1837, op. 2101, dosar 133, anul 1837) Lupu spune că atunci când a făcut zapisul din 20 Noemvrie 1801 eră minor (Arh, I., idem); . - majoratul era atunci de 25 ani, deci s'a născut în preajma anului 1780. - o In 1821, Lupu spune că e de 37 de ani, iar fiul său de 15 ani,ceca ce este cu neputinţă, fiul fiind născut în 1812 (Arhiva Satului Chişinău, Condica hotăririlor comisiei de admiterea « dvorenilor 1 din Basarabia, i , fila 119). . .
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„_2) Dosar 472/1813, în arhiva Consiliului eparhial Chișinău (articee Basarakiei, VI, p. 233); A.R 
Misse LXXII, 178; Gh. Ghibănescu, Cuzeştii, pp. CCXXXI, CCXXXII. Corespondenţa Saftei (înce. 
tată din vieaţă la 26 Fevruarie 1850, inscripție pe mormântul ci — Costeşti-Bălţi — comunicat de G. 
Vârnav) cu fraţii ei la Academia Română Ms. 2505, o 

*) Arhiva Consiliului eparhial Chişinău, dosar citat, în care se vede că Lupu a încercat să- -şi conteste 
paternitatea acestui copil; A. N. Krupenelye Kratkâi Ocerk o Bessarabskom Dvoriansiv (2812—z9r2), 

_p. 23; Gh. Ghibănescu, Cuzeştie, p. CCXXI 
In 1821, Lupu recunoaşte însă că are de A Le Neculai de 1s ani, făcut cu soţia sa legitimă Safta, tiica 

spătarului Argbiri (Arhiva Statului Chişinău, Condica hotăririlor comisiei de admiterea. « dvorenilor s din 
Basarabia din 1821, fila 119). E 

. +) Arhiva Consiliului eparhial Chişinău, Dosar 472/1813 (Arhivele Basarabiei, VI, p. 233). In anul - 
3818 divorţul nu era încă pronunțat (acelaşi dosar; comunicare a d-lui L. 'T, Boga). 

*) Dosarul familiei Rosetti în Arhiva Statului Chişinău; A, R, Msse LXXII, 175, 178, fişe T; R. Ro- 
sctti, Arhiva Senatorilor din Chişinău, VII, p. 28; A. N, Krupensky, Kratkâi Ocerk 'o Bessarabskom dto- 
riansiv, pp. 8, 9, 20 nota, 27, 28 nota, 7 apendice, 16 apendice, 59 apendice Nr. 333. 

A. N. Krupensi:y, o. c., pp. 8, 9, 20, 27, 28, s6 apendice. 
») A. N. Krupensky, o. c., p. 7 apendice, - 
*) Hotărirea comisiunii are următorul cuprins: 
« Deşi petiţionarul arată că este fiul lui Gheorghe Roset pitar, însă cum pentru acest lucru nu depune 

acte, drept aceea luându-se în consideraţie rangul său de medelnicer, care îi dă dreptul la treapta dvo- 
reanstvii (boieriei) şi întroducerea (inscrierea) lui în Partea I-iu a Cărţii Genealogice, conform rescrip= 
tului imperial, cu dreptul de va voi mai târziu să dovedească origina sa din strămoși boeri cu alte docu- : 
mente, atunci el se va trece în acea parte a cărții genealogice, care va fi arătată de acele documente; acum 
însă numele medelnicerului Lupul Roset să fie trecut în tabloul alfabetic al dvorenilor judeţului Orhei 
şi săi se dea certificat, Documentele depuse să i se restituiască, 

ii . - 382: Decervrie 103. 

6 Gheneral-leitnant Inzov (rusește); Predvoditelul dvoreanstvii oblastii Basarabiei nadvorni so- 
vetnic Dimitrie Rășcanu; statschi sovetnic Ghica; colejschi sovetnic loan Sturdza; colejschi sovetnic 
Panait Cazimir; colejschi asesor Petrachi Catargiu; sfetnicul curţii Iordache Milo; titularni sovetnic 
“Teodor Krupenski; Iacovachi Paladi; Iancul Donici; Matei Ziloti (Arhiva Statului Chișinău, Condica 
Hotăririlor comisiei de admiterea + dvorenilor » din Basarabia din . -2821, Î. c. "Textul rusesc, semnături 
afară de a lui Inzov, româneşti. Comunicat de d-l L.T. Boga). Ă 

12) Corespondenţa Saftei Cuza, sus citată; în 1842 a venit în Iaşi pe 6 luni (Bul. Mold., 22 Martie 
1842, p. 98). 
"aa Când anulează o procură (vechilimea) (Bu. Mold., 28 Iulie 1849, p. 245). 

13) Arhiva Statului Chișinău, Condica kotăririlor comisiei de admiterea i desenitor s din „Basarabia 
din Fuia I, c.; dosar, nobil. basarab. Nr, 532/1846, fila 46; dosarul familiei Rosetti. Ă 

A. R. Msse XXIV; Arhivele Basarabiei, VI, p. 233; VII, p. 20. 
5 Arh. 1, Tr. 1837, 0p. 2101, dos. 133, anul 1837. i 
>) Arh, 1., Tr. 1765, op. 2014, dos. 2388, filele 126—127, 
1) Gh. Ghibănescu, Cuzeştii, p. CCXXXII; informaţie dată de G. Vârnav. 
3) A. R. Msse, LXXII, 178; Arh. I., XXXVII, Nr, 28 31 şi doc. pach. ICI, Nr, ro şi 17; Arh, 1 

1978 (fişe-T.); “Uricariul, vi, pp. 258, 269. , 

SR e a 

Jlinca şotez/VII (Pine sec. XVIII — mijlocul. sec. XIX). 

Fiică a Irinei 35/VI, măritată, înainte de 20 Noemyrie s8or, cu 
„Iacovachi Carp 1). - 

3) Arh. II., Tr. 1837, op. 2101, dos, 133, anul 1837, zapis din 20 Noemvrie 1801, arătând că Ilinca 
e sora lui Lupu, fiul stolnicesei Irina. 

'Traian Ichim, Alecu Russo, p. 17, în special mărturia lui Lupu Rosăt, reprodusă din Arh. Stat. Iași, 
Tr. 545, dos. 1587, fila 11ş. - 

Jacovachi Carp murise în 1807 (Idem). 

Neculai 685/VIL (1812 — înainte de 1862). - 

Fiu al lui Lupu soti: /VII și al Saftei Cuza 1), născut în anul 18122). 
Căsătorit cu Sofia Constantinovna N 5), a avut un. fiu Mihai €), 
A: fost intendant al grânarelor de rezervă 5). 
A murit înainte de 1 Iunie 18626). 
Proprietar al. moșiilor Rezina, Pereni 'şi Stogina (Orhei) 7), - 

1) Copie după documentele aflate la departamentul Senatului dirigent (rus), aflată în colecţia I. Ro- 
teuti-Bălânescu 4 6/X; în aceeaşi colecţie o traducere de pe cartea genealogică a nobilimii guvernămân- 

ui Basarabiei. PR . 
„ 

pe E
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A. N. Krupensky, Kratkâi Ocerk o Bessarabskom Dworiansiu '(1912-—1972), p. 23 apendice; Gh. 
Ghibănescu, Cuzeştii, p. CCXXXI. ” 

-- 3) In actele ruseşti sus citate se arată de unele că s'a născut la 12 Mai 1812, de altele la 12 August, 
Corespondenţă cu privire la acest copil la A. R. Msse, 2508, filele 23838—299. - 
3) Copia şi traducerea din nota 1. Nu i se arată numele de familie. , 

4) Idem; Arh. Î., Tr. 1819, op. II, 2083, dos. 206, 1 lunie 1862, 
) A, N. Krupensky, Î. c. şi actele citate în nota 1. 

.%) Arh. 1., Tr. 1819, op. II, 2083, dos. 206, 1 lunie 1862. ” 

2) Arhiva Statului Chişinău, Administrația Oblastei Basarabiei. Dosar 16/1817. Lucrările lui I. N. 

Halipa, III, fila -125. 

“Mihai 635:/IX- (4837 — după 1877). 

- Fiu al lui Neculai 68bi=/VIII 1), născut la 22 Fevruarie 1837 2), căsă- 
torit: 1. la 1 lunie 1862, la Iaşi, cu Aspasia Greceanu 3); 2. cu Ale- 

xaridra Ilibdorowna N. 4) cu care a avut.un fiu Mihai 385/X 5). 
Probabil că el este acel Michel Rosetty arătat ca jucând într'o repre- 

zentaţie de binefacere, la Iași, la rr Decemvrie 1866 €).. 
A scris câteva poezii 7). , | 
„A murit după anul 1877, când iscălește o poezie în Chișinău 8). 
  

:) Arh. 1., Tr. 1819, op. II, 2083, ds. 206, anul 1862. - 
2) Copie de pe arborele genealogic întocmit după documentele aflate la departamentul heraldic al 

Senatului rusesc, aflată în colecţia I. Rosetti-Bălănescu 6/X. , , 
3) Actul din nota 1ș A. Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, p. 145. 
£) Copia din nota 2. m. Ă 
5) Jdem. - , : Ia ” : : 
*) Comunicare a d-lui Dan Simonescu, după afişul aflat la Academia Română, Msse. Foi volante .. 

XIV, mapa mică. - - 2 pf 
7) Intristarea sau sara cea din urmă, în Foaia pentru literatura și cultura română în Bucovina (Anul IV, 

1863, pp. 99, 100), poezie despre autorul căreia Alecsandri a zis că are talent şi trebue încurajat (Ion G. 

Sbiera, Familia Sbiera, p. 236). : - 

Pe albumul d-rei E. G., Chişinău 1877 (Convorbiri Literare, XI, p. 155). 
) Nota precedentă. - 

Mihai 335% 0p | 
Fiu al lui Mihai 63bPi*/1X, născut la 14 Septemvrie 1873, la' Chi- 

șinău 1). - 
  

» Copie după documente din departamentul heraldic al Senatului dirigent (rus) în colecţia I. Ro- 
setti-Bălănescu 6/X; Cartea genealogică a nobilimii basarabene, la Asociaţia foştilor nobili « Solidaritate » 
(comunicat autorului de d-l G. Bezveconnâi). |
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+ Mormântul lui Ioan 38/VI, al soţiei sale Zoe şi al fiicelor 

"lor Sultana Ventura şi Zoe Cavacu, la biserica Mihai 
Vodă din București - 

AR. — Studii şi Cercetari. XLVII,



RAMURA BIBICA 

Jon 38/VI (1750 — 1840)... 

Fiu al lui Scarlatache 19/V născut la: Constantinopol în anul 17501). 
Vieaţa lui şi aceea a descendenților lui se poate cunoaște:din urmă- 

toarea scrisoare a nepotului său de fiu Ion 80/VIII adresată lui Petre 
Rosetti Bălănescu 5/IX?): | a 
Re | «lași în 24 Aprilie 1904 

« Domnul meu, 

« Am primit scrisoarea d-voastră din 21 Aprilie, şi mă grăbesca vă 
răspunde. Cu părere de rău însă nu vă pot da multe deslușiri relative 
la familia mea, neavând niciun document în posesiunea mea. Vă pot. 
spune numai ceea ce am aflat dela părinţii mei. i 

« Bunicul meu care se iscălea loan Bibica-Rossetti s'a stabilit în 
Bucureşci în 1833; a părăsit Constantinopoli la 1821 2) în urma revo- 
luţiunei greceşti și după o şedere de câţiva ani în Rusia a venit în Bucu- 
reşti. A fost însurat de două ori. Din prima căsătorie cu o d-şoară: Mou- 
rouzi 4) a avut doi fii și-una fată. Cel mai mare fiu a plecat la vârsta 
de 18 ani în Egipt. şi nu a mai dat semn de viaţă. Al doilea Con- 
stantin a avut doue fete și doi fii, din care unul Colonelul: Bibica-Ros- 
setti are pote ceva documente de familie. Nu ştiu însă unde se află 
acuma. În fine fata a fost măritată cu George Caradja (fiul lui Vodă 
Caradja) şi a avut trei fii, Constantin, Aristide şi Jean şi o fată măritată 
în Grecia cu generalul Colocotronis. "Toţi afară de Constantin au trăit 
în Grecia. Constantin, însurat în. România cu Eufrosina Suţu, a avut 
pe cât știu patru fii: Neculae, George, Ioan şi Aristide şi trei fete: Elena, 
Ecaterina și Maria. In viaţă.sunt şi probabil îi cunoaşteţi, căci sunt 
stabiliți la moşia Grumăzești din judeţul Neamţu, numai George (însurat 
în Ungaria), Aristide (însurat cu D-ra Matilda Greceanu) şi loan 
neînsurat, o N Ma , 

«Despre cei alţi stabiliți în Grecia, nu vă pot da nici o deslușire. 
Am primit însă de la D-nul Eugen Rizo-Rangabe, căpitan de cavalerie . 
în Grecia o scrisoare prin care îmi cere ca şi D-voastră deslușiri 
relative la familia mea, căci vrea să publice o carte cu genealogiile 
diferitelor familii care au domnit în România. | _ 

« Probabil va putea să vă comunice tot ce doriți să ştiţi în această 
privință. Din a doua a sa căsătorie bunicul meu a avut 4 fete și 4 fii.
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«Fetele sunt: - ăi 
„«1. Ariana, măritată. în Constantinopol cu Rhazis, a avut 4 fii 

(Dimitrie, Aristide, Achille şi Alexandru) şi o fată Lucia. Dimitrie 
Rhazis a fost câtva timp ministru Greciei la București. 

2. Ifigenia, măritată în Rusia cu Cavacos, a avut doi fii (Dimitrie şi . 
loan) şi o fată Ecaterina loan Cavacos a murit în Kişenef în 1870. 
Ceilalți nu au mai dat semne de viaţă. Ne , 

3. Sultana, născută în. 1812, decedată în 1863, măritată cu Con- 

“stantin Ventura, a avut un fiu Grigorie care, însurat cu d-ra Elena 

Catargi (Mărăşeşti), a avut un fiu decedat în Paris. Grigorie Ventura 
"sa mai însurat a doua oară cu d-ra Vermont și are o fată care studiază 

la Conservatorul din Paris. Sa : 
4. Cleopatra, născută în 1821, decedată în 1864, a fost măritată în 
"București cu Caracașu şi a încetat din viaţă câteva luni după căsătorie 
fără a lăsa copii. 

Din fii, Scarlat (stabilit în Grecia), Alexandru decedat în Bucureşti - 
în 1882, George decedat în Bucureşti în 1874 nu .au fost însuraţi 5). 

Părintele meu Aristide, născut în 1852, decedat în 1883, s'a însurat 
cu mama mea Ortansa Ghyka în 1856, a avut trei fete: Ecaterina, năs- 
cută în 1856, Zoe, născută în 1859 şi Lucia născută în 1863, toţi în 

- viaţă și un fiu subsemnatul, născut în 1857.  :.. 
„Sora mea Lucia s'a măritat în 1888 cu căpitanul de artilerie Edouard 
Beller (astăzi major) şi are o fată Lucia, născută în 1889. In fine cu m'am 
însurat în 1896 cu d-ra Olga Cerkez, fata generalului Michail. Cerkez 
și n'am copii. Celelalte” surori ale mele nu s'au măritat. 

« Despre filiațiunea familiei mele: nu vă pot spune nimica neavând 
cum v'am spus, niciun document. D-l Căpitan Rizo Rangabe îmi scrie 
că după documentele ce le-a studiat, familia descinde dela Prințul Anton 
Rossetti, pe care însă nu l-am găsit în Istoria Românilor de Xenopol. 
Nu mă îndoesc că d-l Rizo vă va pune la dispoziţiune izvoarele pe care 
se bazează. , | ăi . 

« Am auzit dela tatăl meu și dela unchii mei că din toţi Roseteştii 
stabiliți în România, familia noastră se înrudeşte mai mult cu familia 

> C. A. Rossetti care şi ea s'a stabilit în România mai târziu decât familiile 
Solescu, Roznovanu, Bălănescu, etc. -- | 

« In fine în ceea ce privește iscălitura noastră, bunicul meu și fii săi 
Gheorghe, Alexandru, etc. se iscăleau Rossetti. Unchiul meu Scarlat 
care trăia în Grecia a schimbat, nu ştiu pe ce motiv, numele în Rossetos, 
şi tatăl meu care era atunci în gimnaziu la Atena, a urmat exemplul 
fratelui seu care era mult mai în vârstă. Nu am vroit să imitez pe unchiul - 
meu. în această privință și am păstrat ortografia. numelui cum mi l-a 
lăsat părintele meu. | pe 
„«Este tâte desluşiri ce vi le pot da și sunt la dispoziţia d-voastră 

dacă aveţi și alte întrebări să-mi puneţi. | Me 
„« Primiţi, vă rog, asigurarea consideraţiunei mele, - 1. Rossetti 
Strada Română No. 28, Iaşi». i Pee
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La” datele de mai sus putem adăoga următoarele: La 28 Iulie 1807, 
lon 38/VI era caimacam al Domnului * Moldovei şi a- plecat la oastea: 
turcească, care se afla la Silistra 6). In 1813 era capichihaia a domnitorului - 
muntean ISaradja; amestecat în nişte intrigi cu prijelul alegerii patriar- 
hului, este exilat la Ankara 7). . - | Aa 

Era spătar în 1838 şi întrebuințat de domnitorul muntean ca inter- 
mediar între dânsul (domnitor) şi consulii englez şi francez 8). Totuși 

„adunarea munteană respinge, la -r7 Mai 1838, cererea de naturalizare 
a acestui secretar pentru corespondenţa turcească a domnitorului 9), dar 
îl împământenește la 21 lunie 1841 10). | . 

In 1839, Mihai Sturdza trimete, în "Țara Românească, pe Manu ca 
să negocieze la:'Țarigrad contra lui Ghika, domnitorul muntean, cu 
“ajutorul lui Bibica (Rosetti), « fiind .este sărac, nemulţumit. .., foarte 
priceput în treburile dela Constantinopol, bucurându-se de încrederea 
Domnului şi cunoscând toate tainele lui 11). . Iu 

'Traduse cu Manu din franţuzește condica comercială a Moldovei 12). 
“Moare în anul 184012). - îi 
  

2) 1. C. Filicti, Arh. C., p. 293; E. R(izo) R(angab€), Livre d'or de la noblesse phanariate, Ed. 1, p. 151; 
Amintirile colonelului Lăcusteanu, publicate de Radu Crutzescu, p. 83. 

3) In arhiva Ion Rosetti-Bălănescu 6/X. Ea se adevereşte şi de fişa privitoare la Ion 33/VI aflată în 
colecţia urmaşilor lui Şt. D. Grecianu. . 

-3) Ar fi fost Dragoman al flotei otomane (Fişele Şt. D. Grecianu, fără arătare de izvor). , 
) Prima soţie a fost o fiică a lui Antohie Moruzi (E. R. R., o. c., p. 151) a cărui nume era Elena (notă: 

a d-lui G. D. Florescu); a doua Zoe Sulgearoglu ([. G. Filitti, Ark. C., p. 293); O. G. Lecca, Genealogia . 
a 100 case din Țara Românească și Moldova, 61. . Ea . 7 , , 

*) Inexact în ceea ce priveşte Scarlat s9/VII, precum se poate vedea la biogratia sa. 
In privinţa fiilor săi vezi Anal:le parlamentare al: Români: VILI, p. 337. DL ae A 
*) p. P. Panaitescu, Un manuscript al « Efemeridelor » lui Constantin Caragea banul, p. s2 (164). 
?) Hurmuzaki Supl. 1, 2, p. 744. - ” - 

+ 2) Chateaugiron către Mol4, Bucureşti, 3 Iunie 1838. - 
- Amintirile colonelului Grigore 'Lăcusteanu. (Revista Fundațiilor Regale, IL, p. 534). ' 
„*) Analele parlamentare, VIII, pp. 102, 337; 1. C. Filitti, Domniile române sub regulamentul organic 
1834—1848, p. 102, : „ - - 

« Eram să socotesc între mobilele vechi ale Palatului .,.... pe bătrânul Bibika, o figură ciudată din - 
timpurile acelea. Bibika Rosetti, secretarul general al mai multor domnitori munteni, eră singurul urmaş 
al ramurei domneşti a Ruseteștilor; însă scăpătat cu totul; Strănepot al lui Antonie-Vodă, înrudit cu cea 
mai mare nobilime a ţărei (îl chiemara toţi < unchiul Bibika a), dar fără nici un fel de mijloace, trăia din 
munca lui cum putea la curte, într'o poziţie cam falșe de intimitate prea dependentă. Fizicul lui eră urât 
însă particularitatea lui mai de seamă era o distracţiune de neînchipuit, : . 

« în această privință, o anecdotă se referă tocmai la timpul de care vorbesc aicea. La un mare prânz 
ce gală la curte, murma mea îi făcu odată cinstea de a-l pofti să șadă alături de ea, cu toate că erau de faţă 
consuli şi câțiva străini cu vază. Muma mea eră îmbrăcată cu o rochie de mătase albă, cu fusta foarte am- 
plă, după moda din vremea lui € Louis Philippe», în așa mod că acoperea mai mult decât scaunul unde 
şedea proprietara fustei. După fiecare mâncare şi după fiecare sorbire de vin, cu conştiinţă, Bibika lua 
fusta rochiei, socotind-o drept şervetul lui şi-şi ştergea tacticos buzele cu dânsa, Mama, foarte ocupată 
de conversaţie şi îngrijită numai de datoriile ei ca «stăpâna casei», nu vedeă nimic. Comesenii singuri . 
din cealaltă parte a mesei priviau înmărmuriţi. Din fericire după această distracție o altă curmă exerciţiul; 
colţul fustei după cea din urmă atingere cu mustăţile pline de zeamă a bunului Bibika, rămăsese cam la 
o parte pe genunchiul lui; de astă dată îl crezu batista şi era gata să-l trateze după atribuție, când, tră- . 
gând pe d'asupra lui deșteptă băgarea de seamă a mumei mele şi,.... râsul omeric-al tuturora. Supli- 
ciul rochiei era sfârșit, dar după un tratament carc o fâcuse mai pestriță decât o piele de panteră. Atare 

.. accident n'ar fi putut să se producă cu rochiile de astăzi; e poate singurul lor avantagiu. 
« Una mai mare se întâmplă câţiva ani mai pe urmă, sub domnia lui Bibescu. Eră la un bal de Curte, 

Bătrâneţele lui Bibika erau ostenite; vru după un răstimp oare-care să se retragă; obişnuit cu locuri şi 
cu oameni în calitatea lui de secretar..... perpetuu şi de rudă a atâtor domnitori, luă, fără a uimi pe 
nimeni când ieşi din sala de dans, cel d'ântâiu coridor ce se prezintă, gândindu-se ca totdeauna la alt- . 

ceva decât la lucrurile prezente; se învârti în apartamentele, de altfel bine cunoscute lui; peregrinaţiile 
sale l-aduseră la odaia de culcare a Domnitorului. Cu gândul tot aiurea, când se găsi înaintea patului, 

crezu că se 'ntoarse acasă, se desbrăcă liniştit, se culcă şi dormea din somnul celor drepți când Vodă intră 

în propria lui odaie şi găsi grămadă, oasele și pielea galbenă a bătrânului Bibika horcăind cu toată feri- 
cirea inconștienţii, în patul domnesc, Vă închipuiţi scena, Din fericire nu eră Doamna de faţă +. (Din istoria 
Palatului Regal. Amintiri din prilejul unor vechi socoteli, de Domnița Alexandrina Ghika (Convorbiri Li- 
terare, Anul XLVII, Nr. ş,: Maiu, pp. 458—459). Ă . E : 

19) Analele parlamentare ale României, X, pp. 380, 331.
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3) Hurmuzaki, Supl. Ia, pp. 38—41, 493, apud I, C.-Filitti, 0. e. Pp. 141,142. : - 
32) Publicată în 1841, deci după moartea lui Ion Bibica Rosetti (1. C. Filitti, o, c., p. 499). 
13) Izvoarele citate în nota 1. 
A fost înmormântat la Biserica Mihai Vodă, din Bucureşti, împreună cu soţia și fiicele sale Sultana 

şi Zoe (Ifigenia), precum adevereşte o piatră de mormânt aflată acolo și purtând inscripția: 

IOANNHZ POZZETTH - - 
- META THE ZYZYI5 ZOH, KAI TON 
TEKNON AYT5 - i 
ESATANA BENTSPA ZOH KABAKO 

Maria | 39/VI Ă | 
- Fiică a lui Scarlatache 19/V, măritată cu Ion C. Mavrocordat!). 

2) 1. C. Filiti, Arh. Cc. Arborele Rosetti; O. G. Lecca, Genealogia a 100 de case din Tara Românească 
şi Moldova, arborele Mavrocordat; E(ugtne) R(izo) R(angabt), Zivre d'or de la noblesse phanariote, Ed. Il, 
p. 184. 

Atanase 53/VIl . (1701 —1866). | 

Fiu al lui Ion 38/VI şi al Elenei Moruzi, plecat la vârsta de 18 ani 
“în Egipt!), a fost căsătorit cu Elena Constantin loanid Iplicsi 2). 

Către sfârșitul vieţii locuia în Atena î), unde a murit la 26 Martie 
1866 4), | Ea Da 

3) Vezi la Ion 38/VI sezisoarea din 24, Aprilie 1904 a lui Ion 8o/VIII; R(izo) R(angabt), Licre d'or 
de la noblesse phanariote, Ed. II, p. 184. Asupra datei naşterii vezi cele arătate la fratele său Constantin 

" 55/VII, în nota 2, : , 
-- 3) Mon. Of. Mold, 7 Noemvrie 1860,: pp. 119, 120. o : 

2) Mon. Of. Mold. |. c., E. R. R., 1. c.; probabil este tot el acel Atanasie Roset, moldovan, supus ru- 
sesc, de loc din Iași, arătat (Bul. Mold., a Martie 1842, p. 74) ca ducându-se la Constantinopol pentru 
negoţ. 

Și E.R.R.,lc 

Constantin 54/VIL (după anul 1790 — 1860). 

Fiu al lui Ion 38/VI: şi al Elenei Moruzi 1), născut, probabil la Con- 
stantinopol, după anul 1790 2). A fost căsătorit, după un izvor, de trei 
ori 2), având mulți copii 4), din care se cunoaşte existenţa a două fiice 5) 
şi a trei fii: Vasile '75/VIII 6), Costache 76/VIII7) şi Grigore 77/VIII?). 

Ştia franțuzeşte și turcește 9). . - a 
Hatman, om de încredere al lui M. Suţu în 181910), al lui Mihai 

Sturdza, care-l trimite în taină în 1833 la Constantinopol 11) şi-l ia cu 
dânsul la Silistra în 1837 'ca secretar grecesc 12). . Sa 

„» Grenier, fost câtva timp secretar al domnitorului Gr. Ghika (1849— 
- 1856), scrie despre dânsul: a i | | 

« Trebue să amintesc şi despre bătrânul Bibika (Rosetti) secretarul 
grecesc care corespundea cu Vogoridi, un pandur de 7ş de ani, care 
în tinereţele sale, îndeplinise înalte slujbe pe lângă Domnitorii din . 
Muntenia. Povestea cum luase parte la războiul independenței elinești 
al Eteriştilor 13); pretindea să fi fost în strânse legături cu Lord Byron, 
la Missolonghi - „Se căsătorise la Iași pentru a treia oară şi avea vreo 
doisprezece copii. Era urît de te speriai, pleșuv, sbârcit, cu ochii șubrezi, 
un' chinez curat » 14),
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A scris o istorie veche a Greciei 15), 
Era pensionar în 1860 1%) şi a murit la 3 Noemvrie 1860, fină: înmor- 

mântat în. Mitropolia din Iaşi 17). 
A avut un lung proces pentru bani cu un boier din "Fara Româ-Ș 

nească 18). | Da i TA 
7 

  

    
  

1) Scrisoarea lui Ion 8o/VIII din 24 Aprilie 1004, la biografia lui Ion 38/VI. G. Fotino, Din vremea ” E 
venaşterei naţionale a Țării Româneşti. Boierii Golescu, 11], p. 326, nota 3. - 

%) Deşi în documente se arată că a încetat din vieaţă în 1860, în vâzstă de 70 de ani (Arh, 1., Tr. 1819; - 
op. ÎI, 2033, dos. 105), însă atât Ion 8o/VIII în scrisoarea de mai sus cât și E. R.R. în Lire d'or de la 
noblesse phanariote (Ed. II, p. 184) arată că Atanase 54/VII era mai în vrâstă ca Constantin s55/VII. S'ar 
putea ca autorul acestei din urmă cărţi, care nu arată niciodată izvoarele pe care se bizue, să fi greşit 
data naşterii lui Atanase. - 

3) Ce spune Grenier, în text. Pe una din soţii (mama lui Grigore 77/VIll) o chema Elena (Mitrica 
bisericii, Trei Erarhi din laşi, condica 32 pe anul | 1541 la Nr. 24 —la Oficiul stării civile, Iaşi). 

em. 
1) Scrisoarea arătată la nota 1, 
*) Idem; cataloagele liceului Naţional din Iaşi pe anul 1853. 
7) Cataloagele sus arătate, 
s) Mitrica bisericii Trei Erarhi din Iaşi, la data de 18 Decemvrie 1841 (condica Nr. 32 pe anul 1841, 

Ja Nr. 24; Oficiul stării civile, lași), 
*) C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, p. 223. Cum ştia de altfel şi româneşte și 

grecește (secretar de grecește al lui Mihai Vodă Sturdza; 1. C Filitei, Domnie române sub regulamentul 
organic 1834-1848). 

12) Hurmuzaki, X, p. 80. 
1) 1, C, Filitti, o. €, p. 3. 
2) 1. C, Filitti, o. c., p. 46. 
1:) Kogălniceanu, PPR XII, p. 368; Liure d'or de la noblessă phkanariote par un Phanariote (E. . : 

Rizo Rangabe, Ed. I, p. 112). . 
33) V, |. Ghika, Spicuri istorice, Seria IÎ, pp. 136, 137. . 

15) > EorgerpiStov fe zxhotăa “Edonwis “toropizc rupă R. Peoootzoy Mztunira, 
"Ev "Iaotop, Ex 718 “ymoypaplae Menloons. 1841. 

Exemplarul, aflător în colecţia d-lui Ren€ Bogdan (Oneşti) are următoarea dedicație (grecească): «Eu- 
frosinei Rosetti, născută Manu, mult stimata mea verișoară, pentru virtutea şi cultura ei, autorul 2. 

Eufrosina căreia îi dedică acest exemplar era a doua soție a Hatmanului Răducanu Rosetti 36/VII 
2) Mon. Of. Mold., 1s Aprilie 1860, p. 503 . 
2) Arh, Î., Tr. 1819, op. II, 2083, dos. 105, Î data arătată, . 
13) Arh, L., Pachet „45, doc. aa. 

Smaranda 55/VIL - (fine sec. XVIII — 2). 

Fiică a lui Ion -38/VI și a Elenei Moruzi ), născută probabil $ în ultimii 
ani ai secolului al XVIII-lea 2). Măritată în 1816, la Constantinopol, 
cu beizade Gheorghe Caradja 3). 
  

3) E. R(îzo) Rţangab), Liure d'or de la noblesse phanariote, E Ed. UI, P. 79; scrisoarea lui Ion 8o/VIIli 
în biografia lui Ion 38/VI. 7 

) Fiind măritată în 1816 (E. R.R.,lc.). ; 
»E.R.R.,l.c., care spune că o cronică contimporană (nu arată care) dă o scriere a celebrării acestei 

cununii cu prilejul "căreia s'a arătat toată splendoarea şi strălucirea prinților greci ai acelei vremi. Intre 
alele se spune că mai bine de opt mii de franci în piese de argint au fost aruncate poporului, 

a 

“Ariana S6/VIL. | (Inceputul sec. XIX — 9. 

Fiică a lui Ion 38/VI şi a Zori Sulgearoglu, măritată cu Gheorghe 

Rhazis 0 
  

2) Scrisoarea lui Jon 8o/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI); E, R(izo) tanezbe), Liore d'or de lo 

noblesse Phanariote, Ed. II, p. 185.
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Ifige na (Zoe) 57/VII . (Inceputul sec. XIX — 2). 

„Fiică a lui Ion 38/VI şi. a Zoei Sulgearoglu 1), măritată în Rusia cu 
„ Cavacos 2).. : ae . | 
  

” 1) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI); E. R(izo) R(angabt), Livre d'or de la noblesse phanariote,. Ed. II, p.-185. -. .- - - ae e - 
Inscripţia de pe piatra mormântală a tatălui ei (vezi la acesta nota 10) — ea fiind înmormântată la 

un loc cu 'dânsul-—în care este numită însă Zoe. : - , 
1) Scrisoarea dela nota 1 şi “inscripţia de pe mormânt, 

Scarlat $8/VIL.. . (1808 — 894). . | 
„Fiu al lui Ion 38/VI şi al Zoei Sulgearoglu 1), născut în 1808 sau 
„1809 2). Căsătorit cu. :. â avut un fiu Salvator 78/VIII3).. - 

A venit în Grecia, cu tatăl său, în 1827. In 1847 a fost numit consul 
grecesc în Ianina cu instrucţiuni secrete de a pregăti răscularea Gre- 
cilor care izbucni în 1854. Intors la Atena, fu de mai multe ori prefect 4). 
„In Biblioteca Naţională din Atena se află manuscrisul atlasului istoric 
al lui Lesage, tradus în grecește de Scarlat 59/VIII, din ordinul guver- 
natorului general al Greciei I. Capodistria 5). - a 

- A murit la Kefissia, lângă Atena, la 3 Iunie 1894%). 
  

„_ 1) Scrisoarea lui Ion 8o/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI); E. R(izo) R(angab€), Livre. d'or de la „noblesse phanariote, Ed. 1], p. 185; Analele parlamentare ale României, VIII, p. 337. 3) E. R.R., d. c., care se contrazice arătând întrun loc că e născut în 1808, iar în altul în 1809. E. R.R., d. €.; scrisorile lui Raoâl 70/IX, din ro Ianuarie 1935 şi 23 Martie 1939, către autor, WE. RR, Le, - - 
„5) Idem,. 2. - ă - 

-.5) Jdem. . . -. - 

„ Sultana 59/VIL * (1812 — 1863), 
Fiică a lui Ion 38/VII și a Zoei Sulgearoglu, născută în 1812 D, mări- „tată cu aga Constantin Ventura 2). A avut avere: o casă și un hotel la „.. Galaţi?) şi moşia Puţichioaia, Rarişul, Dăinieni şi Cuca în ţinutul Co- -vurlui Î). - | 

"A murit în anul 18635). 
  

1 Inscripţia de pe piatra mormântală a tatălui său (vezi la acesta nota 10), ea fiind înmormântată “în acelaşi mormânt. Scrisoarea lui Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI); E. R(izo) R(angabâ), Livre d'or de la noblesse phanariote, Ed. II, p. 185. Mi : ! Şoră cu Aristide 64/VII „But, Mold. 30 Aprilie 1850, p. 135). o - crisoarea suscitată; » Mold., 7 Septemvrie 1844, p. 294; i . 96; i p. EEE Ra LE 226, 1 u P 1844, p. 94 7 Martie 1846, p 96; 5 Mai 1946, 
„ Mold,, '7 Martie 1846, 1. c.; 5 Mai 1846, 1, c. Aceste case chiri cuartieruir oștirii turcești” (Bul. Mold., 30 Aprilie 18s0, te 135). . case au fost în . ate pentru, “a Ulterior hotelul a fost vândut judeţului Covurlui, dar cumpărarea de către acesta a fost anulată (Bu. Mold., 12 Noemvrie 1868). - *) Bul.: Mold., 7 Septemvrie 1844, î..c. ” 2) Scrisoarea suscitată; E, R. R., Lc: : - 

Cleopatră 60/VIL | (182x —1864). -: 
Fiică a lui Ion 38/VI şi a Zoei Sulgearoglu, născută în 1821 1) şi mări-. tată în Bucureşti, în anul 1864, cu Caracaş 2). Moare câteva luni după căsătoria ei 3). . . . „
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„Ca avere a avut bani 4). 
  

1) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 39/VI); E.: R(izo) R(angabâ), Livre d'or de la 
noblesse phanariote, Ed. II, p. 185. - . 

*) Scrisoarea suscitată; E. R. R., 7. c. i , 
3) Idem, - - . i . ă 
*) In 1854 împrumută lui Francisco Dilvechi 110.000 de lei, curs de Galaţi, pe o ipotecă asupra cinci 

magazii din Galati (Bul. Mola., 4 Martie 1854, p. 72); banii au fost restituiţi în 1855 (Bul. Mold., 20 Ia- - 
nuarie 18şs). N - E 

In 1859 împrumută Cleopatrei Steriade 1700 de galbeni cu ipotecă asupra unui loc în Galaţi (Bu. 
Mold., 17 Octomvrie 1859, p. 55). o ” a 

'Tot în 1859 împrumută colonelului Neculai Steriade 1500 de galbeni cu ipotecă asupra t unui loc 
moşie cu binale din Galaţi, ulița Mihai Vodă » (Bul. Mold., 9 Aprilie 1859, p. 147). - o” 

Alexandru 6r/VI - (1818? — 1882). 

Fiu al lui Ion 38/VI și al Zoei Sulgearoglu 1), necăsătorit 2). Preșe- 
dinte de Curte. de Apel 3). | a 

Probabil el, dar posibil unul din fraţii săi,-a plecat, la 29: Martie 1844, 
la Paris cu Neculai Kretzulescu 4). OO. = a 

A tradus, cu” G..A. Manu, codicele comercial francez 5).-. | 
A murit în 18826). a 
  

2) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (biografia lui Ion 38/VI). E. R(izo) R(angab6), Liure d'or de la noblesse 
Phanariote, Ed. 11, p. 185; Analele parlamentare ale României, VIlI, p. 337. Data naşterii e dată ca fiind . 

în preajma anului 1818 (de E. R. R., î. c.), dar fără arătarea izvorului, nu corespunde cu ordinea copiilor 

din celelalte izvoare. . : 
2) Scrisoarea suscitată. a | 

E. R.R., 1. c. Fişele St, D. Grecianu: . , 
4) Insemnare a tatălui lui Neculai Kretzulescu (Colecţiunea d-nei Ana Lahovary). : 
*) Tălmăcirea .condicii comerțiale după metodul lui Bravar-Vistier pentru întrebuințarea judecătorilor, 

a avocaților şi a neguțătorilor ; cu o introducere asupra raporturilor sale cu iconomia politicească şi asupra 
jitorii dreptului comerțial, de Gi: A. Manu şi A. Roset Bibica, Bucureşti, Tipografia Curţii a lui Fr. Val- 
baum, 1842 (A. R. S. 5533). . _ Ia E Ia 

DE.R.R,Lc. - ” 

Gheorghe 62/VIL (18152—1974). | - 
Fiu al lui Ion 38/VI şi al Zoei Sulgearoglu 1). 
Și-ar fi făcut studiile în Școala franceză de poduri şi şosele 2). In . 

Fevruarie : 1841, i se îngădue, pe temeiul cererii sale, să exercite « mește- 

şugul ingineriei şi hotărniciei » 3). Este inginer al ocolului I 4). Ca răs- 

plată pentru sârguința sa, este înaintat pitar 5) şi apoi serdar $). In 1848, . 

e numit în comisia lucrărilor publice ?). In 1850 înaințât paharnic?). 
-Insărcinat cu conducerea ocolului'I de poduri şi şosele în 1852 ?). Inaintat 
clucer în 1856 10). Face o sumă de lucrări 11). Numit în comisia tehnică 

- în 1858 12). Demisionează din postul de inginer al ocolului I în Ianuarie 
185913). e E SE 

- Moare în 187411). e Do » 
Proprietar al moșiei Uda (Teleorman) 15) şi a unei case în Bucureşti 19). 
  

1) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 33/VI). E. R(izo) R(angabe), Livre d'or de la 

noblesse phanariote, Ed. II, p. 185; Analele parlamentare ale României, VIII, p. 337. In privinţa datei na- 

şterii aceeaşi observație ca la fratele său Alexandru 61/VII. : . ia 

DER. Rl | = - - ” , _ 
3) Bul. Ț. Rom., 6 Fevruarie 1841, p.:26.. : . - , NA 

%) Bul. Ț. Rom., 26 Martie 1842, p. 77; Alnanah al Statului pe anul 1842, P. 75; Idem, anul 
1844, p. s7; Idem, anul 1846, p. s6. - - . | - -
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3) Bul. 7. Rom., 21 August 1844, p. 389. i . , 
*) Bul. Ț, Rom., 29 Aprilie 1846, p. 106; Almanah al Statului pe anul 1848, p. 61; Almanah a ISta- 

tului pe anul 1850, p. 59. . ă - 
„.1) Anul 1848 în Principatele Române, UI, p. 219. 

*) Bul. 7. Rom., 16 Octomvrie 1850, p. 311. - ” - 
*) Bul.. Ț, Rom., 17 Octomvrie 1852, p. 322; Almanahul Statului pe 1855, p. 67; i se măreşte leafa 

dela roco lei lunar Ja 1200 iei (Idem, 20 Septemvrie 1852, p. 325). Nicolae Golescu spune, la 26 Aprilie 
1852, că este în serviciul de poduri și șosele (G. Fotino, Din vremea renaşterei naţionale a Țării Românești 
Boerii Goleşiii, III, p. 326). -. . - 

19) Bul. Ț, Rom., 28 Iunie 1856, p. 197; Almanahul Statului pe anul 1858, p. 31. 
13) Bul. 7. Rom.» 28 lunie 1854, p. 185; 10 lunie 1855, p. 177; 12 Martie 1856, p. 82; 16 Martie 1856, 

p. 85; 3 lanuarie 1858, p. 1; 22 August 1858, p. 261; 26 Fevruarie 1859, p. 71. Î. Nistor, Corespondenţa 
lui Coronini din principate, pp. 87, 88, 745; Nestor Urechia, Drumul Brașovului, pp. 64, 91, 92. 

5) Bul. 7. Rom., 13 lunie 1858,.p. 181. - E 
13) Bul, Ț. Rom, 9 Ianuarie 1859, p. 10. , 
14) Scrisoarea lui Ion/VIII suscitată. 
33) Bul. Ț. Rom., 1 Ianuarie 1854, p. 2; 19 lunie 1857, p. 223. 
1) Bul. Ț. Rom., 14 Septemvrie 1857, p. 291. 

Aristide 63/VIL (1825 —1889). 

Fiu al lui Ion 38/VI şi al Zoei Sulgearoglu 1), născut în 1825 2), căsă- 
torit în 1856, cu Ortansa Ghika 3), cu care a avut-următorii copii: Eca- 

"terina 79/VIII 4), Ion 8o/VIII 5), Zoe 8r/VIII €) şi Lucia 82/VIII?). 
„ „Şi-a făcut studiile la Atena)... .  .- 

Decedat în 1884). - . Se 
A ţinut cu arendă moşia sorei sale Sultana s9/VII Puţichioaia 1) 

şi a avut neînţelegeri cu locuitorii din Cudalbi 1). 
  

1) Scrisoarea lui Jon 8o/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI); E. R(izo) R(angabe), Livure d'or de le 
noblesse phanariote, Ed. II, p. 185; Analele parlamentare ale României, VIU, p. 337. A 
"Frate cu Sultana Ventura 60/VII (Bul. Mold, 3o Aprilie 1850, p. 135). ” 

Frate cu Cleopatra 61/VII (Bul. Mold., 9 Aprilie 1859, p. 147). hi 
2) Scrisoarea sus citată. E. R. R., o. c., zice Ruxandra Ghika întrun loc şi Ortansa în altul. Procura 
socrului său (Bul. Mold., 27 Septemvrie 1856: adaos p. 152). . Eat - . 
„_€) Scrisoarea suscitată, . - - A 

3) Idem. 

:) Jdem ; E. R. R., 0, c., zice 1882 într'un loc și 1884 într'altul, 
2%) Bul, Mold, 1 August 1857, p. 69.. 
3) Bul. Mold., 26 Februarie 1859, p. 88. » 

aan aan 73/VIII C. i 

Fiică a lui Constantin 55/VIID. . E 
  

1) Scrisoarea lui Ion 8o/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI). 

eee TA NIC 

Fiică a lui Constantin 55/VII:1). | 
  

2) Scrisoarea lui. Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI). 

Vasile 75/VII (1831 — 1899). - 
Fiu al lui Constantin 55/VII 2), născut în, Iași, la 6 Martie 1839 2). 

Căsătorit cu Maria (Draga) Rătescu, cu care a avut două fiice: Florica 
66/IX şi Maria (Miţa) 67/1X2). - 

7
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A fost elev intern al liceului din Iași, în anii 1852 şi 1853, fiind notat - 
ca rău la învățătură şi la purtare și ca trebuind a fi depărtat din școală 4). 

Serpgent la 5 Mai 1855 5), sublocotenent-la 25 Martie 1856), loco-. 
tenent la 28 Iunie 18567), căpitan la ro Iulie 18603), maior la 26 Sep- 
temvrie 18682), locotenent-colonel la 1 Ianuarie 1678 19), colonel la 8 
Aprilie 1893 11). A fost pus în retragere la 6 Mai 1895 12). ME 

Incetat din vieață la 1 Aprilie 1899 19). 
  

1) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (vezi biografia lui Ion 38/VI). - “ 
„2) Adresa Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiunea Personalului, Nr. 19.642 din 30 August 1933, 

în colecţia autorului. In anuarul pe anul 1885 și anii precedenţi este arătat ca născut la 15 Mai 1826, în * 
cele următoare anului 1885 ca născut la 6 Martie 1836. După actul său de deces ar fi născut în 1831. 

- 3) Insemnare a d-lui Gh: D. Florescu din 14 Noemvrie 1939; informaţie dată de d-l Paul Celibidache 
la r Decemvrie 1939. - 

1) Cataloagele acelei şcoli pe acei ani, în care este şi nota inspectorului şcolar A. Tr. Laurian. 
%) Anuarul armatei pe anul 1877. . 
€) Idem. , 
1) Anuarul armatei pe anii 1885 şi 1800. : e 
Pedepsit cu o lună arest pentrucă, cu alţi ofiţeri, a călcat casa postelnicului Dimitrie Corne (Bu. Mold. 

19 August 1856, p. 265). : E . 
*) AM. OJ. Mold, 18 lulie 1860, p. 807. . , 
Fiind căpitan a fost căpitan adjutant major al Regimentului 4 de Linie (Anuarul armatei pe 1864, 

p. 33) şi comandant al batalionului de miliții din Regimentul 4 Dâmboviţa (M. O., 13 August 1868, p. 1055). 
3) M. O., 25 Octomvrie 1868, p. 3001. In acest grad a fost şi membru al consiliului de revizie şi re- 

crutor al contingentului anului 1870 la judeţul: Brăila (4. O., ro mai 1870, p. s87)-: . 
19) Anuar 1878. A . : 
1) Anuar 1894. - , 
3) Monitorul Oastei 1895, p. 632. . : a a 
13) Deși prin scrisoarea lui Ion 80/VIII (la biografia lui Ion 39/VI) se arată că trăia în 1904, Vasile 

75/NIIL a murit la 1 Aprilie 1809 (Primăria Comunei Bucureşti, Oficiul stării civile, extract din regi-" 

strul pentru morți pe anul 1899 Nr. 2114, la Arh, B. dosar 1248/1903). - . Pa 

Costache 76/VIII (1839 — ). 

„Fiu al lui Constantin 55/VII1), născut la laşi în 18392). 
"A fost elev intern al liceului din Iași, în anii 1852 şi 1853, fiind notat 
rău la învățătură și purtare şi ca trebuind a fi depărtat din şcoală 5). 
  

1) Matricolele liceului din Iaşi (Naţional — Academia Mihăileană) pe anii 1852 şi 1853. , 
2) Aceleaşi matricole. . e : - 
*) dem, e . 

Grigore 77/VIIL  , (1841 — ). 

Fiu al lui Constantin 55/VII şi al Elenei născut. la Iaşi, la 18 
Decemvrie 38411). a 

A slujit în armată fiind înaintat locotenent la 15 Aprilie 1861 2). 
  

1) Mitzica bisericii Trei Etarhi laşi (Oficiul stării civile Iaşi, condica Nr. 32, anul 1841, sub Nr. 24). 

3) Anuarul armatei pe anii 1864 (p. 31), 1865 (p. 55); Almanahul român pe anul 1866, p. 129- 

Salvator 78/VIlL - (1860 — 2 1917). 

Fiu al lui Scarlat 61/VI:) şi al............+, născut la 31 August 
1860 2), căsătorit: 1) cu Ecaterina -Spanopulo 2), cu care a avut o fiică 
Zoe 66/[X 4), 2) la 28 Decemvrie 1890, cu Emilia -Rizo-Rangabe 5), 
cu care a avut doi fii: Scarlat 69/[X $) şi Raoăl 7o/IX?).. : -
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“Fost căpitan de infanterie în armata grecească 49) şi comandant al 
garnizoanei din Corfu 9). | - . 
  

1) Scrisoarea lui Ion 80/VIII (la biografia lui Ion 38/VD; E. R(izo) Rlansabe), Liure d'or de la no 
. blesse phanariote, Ed. II, p. 195. 

E.R.R.,Le : 
2 E.R.R.,Le. 

n) Scrisorile, din 10 Ianuarie 1935 şi 23 Martie 1939 ale lui Raoul 7o/IX către autor, 
2 Peris Şerisorile din nota precedentă, | , 

2 Ep UR, de N 
2) Informaţie ata de d-l Stamate Lascaris, consul al Greciei la Galaţi, care l-a cunoscut, 

Ecaterina 79/VIII | „_(2856— 1930). 

Fiică a lui Aristide. 64/VII şi al Ortansei Ghita, născută î în 050 D, 
„Măritată cu 'Tararin 2) în 1907 3). 
"Și-a făcut studiile la Gena 4), | - 

A murit în anul 1930, la București D 
  

i) Scrisoarea lui Ion 8o/VIII, vezi biografia lui Jon 38/VI; E. R. R., Livre d'or de la noblesse pha- 
nariote, Ed. ÎI, p. 195. 

- 2 Informaţie dată de nepoata sa, d-ra Lulu Beller, la 16 Ianuarie 1940, 

d a . 
dem a îi | - 

Ion “so VIII (1857 — — 1923). 

Fiu al lui Aristide 64/VII și al Ortansei Ghika, născut în Decemvrie 
1857, inginer, căsătorit în . 1896 cu Olga Cerkez 2. 

- Studiile şi le-a făcut la Geneva și Ziirich. Ingirier în serviciul C.FR.2). 
„ Incetat, din .vieaţă în 1923 2).. 

_ 

>) Scrisoarea lui, la biografia lui "Ion 38/VI: E. R. R., Livre d'o de la; 08 
933 Informaţie dată de nepoata-sa d-ra Lulu Beller, "la 16 Ianuarie cblesse Phanariote, Ed, 1, p, 195. 

7 

Zoe 8x/VIII (4859 — după 1904). 

Fiică a lui Aristide 64/VII şi a Ortansei Ghika, n născută în anul 18591). 
Studiile şi le-a făcut la Geneva 2). 
A murit “după 10043). 
  

- > Scrisoarea lui Ion 8o/VIII la biografia lui Ion 38/VI. : 
5 Informaţie dată de nepoata sa,.d-ra Lulu Beller, la 16 Ianuarie 1940. 
) Trăia în 1904, vezi scrisoarea fcatetui său Ion 80/VIII la biografia îui Ion 39/VI. 

. 

Lucia 82 VIII (3863 — 1930). 
Fiică a lui Aristide 64/VII şi a Ortansei. Ghika, născută în anul 1863 și măritată, în anul 1888, cu căpitanul de. artilerie Eduard Beller 1). Studiile și le-a făcut la Geneva, unde a urmat și Conservatorul 0
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A murit în Decemvrie 1930 3). 
  

1) Scrisoarea lui Ion 8o/VIII, la biografia lui Ion 38/VI. Confirmat de fiica sa, d-ra Lulu Beller, 
la 16 Ianuarie 1940. - 

:) Idem. 
:) Idem. 

Florica 661” (076 — 190) 

Fiică a lui Vasile 75/VIII şi a Mariei (Draga) Rătescu, născută în 
- anul 1876. Măritată în anul 1903 cu Paul Celibidache. Incetată din vieaţă .. 

în lunie 1907. - : . 
A învăţat în pensionul d-nei Beaumont 1), Ă 
  

1) Informaţiuni date de d-l Gh. D. Florescu, la 14 Noemvrie 1939 şi de d-l Paul Celibidache la x 
Decemvrie 1939. - 

Primăria Comunei București, actele stării civile depuse la Arh. B, în dosarul '1248/903 şi anume: 
Să dotal Nr. 6455/1903 a Tribunalului Ilfov, Secţia Notariat; procesul-verbal Nr. 12.669/903 de vârsta - 

oricăi. 

Maria (Miţa) 67/1X . (După 1876—1906). 
Fiică a lui Vasile 73/VIII şi a Mariei (Draga) Rătescu, | încetată din 

vieață în 1906. _ 5 ” 
A învăţat în _pensionul d-nei Beaumont 5, 
  

1) Informaţiuni date de d-l Gh. D. Florescu la 14 Noemvrie 1939 şi de d-l Paul Celibidache la 1 De . 
cemvrie 1939. 

Era soră mai mică a Floricăi 66/IX (aceleaşi informaţiuni), 

Zoe: 68/1X. (1889— 2). 

Fiică a lui Salvator 78/VIII şi a Ecaterinei Spanopulo, născută la za. 
Mai 18891). 

E. Rtizo) R(angab€), Livre d'or de la noblesse phanariote, Ed. ÎI, p. 195. 

  

Scarlat 69/IX . (1892 — 1912). 

Fiu al lui Salvator 78/VIII şi al Emiliei Rizo Rangabe, născut la Atena 
la 1 Iunie 1892, mort în războiul balcanic în 1912 1). 

1) Scrisoarea din 10 Ianuarie 1933 a lui Raofl 70/1X către autor. E. R. R., Livre d'or de la noblesse 
Phanariote, Ed. II, p. 195. 

Raoâl 70/IX (1893 — ID A 

- Fiu al lui Salvator 78/VIII şi al Emiliei Rizo- Rangabt, născut la Ki- 
fissia la 30 Iunie 18931). Căsătorit cu......... Acton, cu care are 

- o fiică Roxane 37/X5). - 
„ Diplomat; atașat la Ministerul Afacerilor Străine grecești 1914; la le- 
gaţia greacă din Berna în.1917; secretar la acea din Cairo în 1923; însăr- 
cinat cu afacerile la Sofia 1025—1928; secretar la Berlin 1929; 'director
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„al afacerilor politice la Ministerul Afacerilor Străine din Atena 1930 ?); 
ministru la Belgrad 4). - 
  

i 1) E. R. R., Liure d'or de la noblesse phanariote, Ed. II, p. 195. | 
1) Scrisoare a lui Raoâi 70/IX. - : 
) Comunicat de d-l Stamate Lascaris, consul al Greciei la Galaţi, după Anuarul Ministerului Afa= 

'cerilor Străine grecesc, ediția 1934. 
:) Corespondenţa autorului cu dânsul. 

Rozane 37/X “094 
Fiică a lui Raotl şi a... ........... Acton, născută în toâmna 1934 1). 
  

1) Scrisoarea din 10 Ianuarie 1935 a lui Raoâl 70/IX către autor,



"RAMURA DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ | 

Constantin 47/VI (mijlocul sec. XVIII — între 1815 și 1822). 

Fiu al lui ... eee Și alb c......... A fost căsătorit cu Măria 
Lehliu 1), cu care a avut următorii copii: Ion 65/VII 2), Scarlat 66/VII 3), 

- Alexandru 67/VII 4), Eufrosina 68/VII 5), Zoe 69/VII6 și Nicolae 
“mo /VII?). | | o | 

Ca boierii îl găsim cu rangurile de clucer 8), vel clucer ?), paharnic 10) 
şi vel paharnic 11). a Ă - 

A ajutat pe scriitorul I. Prale 12). 
Era mort în- 182219).  _ i . 
A avut moșia Floceșşti, din josul moşiei Cornetul de jos 14) și 12 po- 

"goane vie din dealul Văii-Mieilor (Sud. Saac)i5). .- 
  

1) Jlinca Lehtoaia vinde ginerului său Constantin Ruset biv vel paharnic, la 11 Ianuarie 1300, viile 
din dealul Văii-Micilor din Sud Saac (A. R. Msse Grr, filele 120 şi 128). ii ” 

Rev. p. Ist., Arh. şi Fil., An. V, vol. IX, fasc. III, p. 243... PN - 
Insemnarea lui Nicolae 70/VIII pe un exemplar (copie) din diploma de conte, aflată în posesiunea . 

d-lui D. Budişteanu. ” | - - , 5 
G, Fotino, Din vremea renașterei naţionale a Țării Româneşti. Boerii Golești, II, p. 45, nota 2. 
Probabil că Maria Lehliu-Rosetti este eroina pamfletului dramatic Comâdie în 2 fapte pentru tarafurile 

cele ce așează domnia, în care se scoate la iveală intrigile boierilor, după căderea lui Alexandru Ipsilanti 
(1819), în vederea numirii noului domnitor (V. A. Urechiă, Istoria Românilor, VII, pp. 158, 360—365). - 

Că i se zicea Marahioală vezi la Arh. B., Condica veliţilor boieri Nr. g, fila 74, caet 1. - 
Ea era încă în vieaţă în 1814 (Bul. 7. Rom., 25 Aprilie 1814, p.6). : 
:> R. Crutzescu, Amintirile colonelului Lăcusteanu, p.. 130 nota. - 
Că a avut ca fiu pe Ion 65/VII, o spune fratele său Nicolae 70/VII pe un exemplar (copie) din di- 

ploma de conte, aflată în posesiunea d-lui D, Budişteanu. a 
La 12/24 lunie 1874, marele ban Constantin Năsturel Herescu şi Constantin Cantacuzino, fost cai- 

macam, adeveresc cum că Constantin 41/VI a avut patru fii: Ion 65/VII, Scarlat 66/VII, Alexandru 
67/VIl. şi Nicolae 70/VII (dintre cari numai acesta era în vicaţă) şi două fiice, Eufrosina 68/VII şi Zoc 
69/VII (Copie certificată de Ministerul Afacerilor Străine sub Nr. 644 din 29 Mai 1889); dată autorului 
de D. R. Rosetti 74/IX: . : . , 

“Acte constatant la Gincalogie de I' Antique et noble famiile des Rosetti 
en Roumanie 

Declaration 

= 

Nous soussignts dăclarons et affirmons en toute conscience, que le pâre te Lactuel comte Nicolas 
de Rossetti, se nommant Constantin de Rossetti, deced€, a eu quatre fils; savoir: les comtes Jean, Charles, 
Alexandre decedts et Nicolas, le seul survivant; tous les quatre sans descendence masculine, et deux 

„files avec descendence de deux sexes; savoir: Euphrosine, ne comtesse de Rossetti, marite ă Mr Gr€- 
goire Gradisteano, grand Boyard de la Roumanie, et Zot, ne comtesse de Rossetti, encore en vie, marite 
ă Mr Constantin .Falcoiano, grand Boyard'en Roumanie; que le dit Constantin de Rossetti, ptre de l'ac- 
tuel susnomme€ comte Nicolas de Rossetti, a eu deux frâres de mâmes ptre et mtre, dont la descendence 
s'est continute en ligne-directe, ainsi qu'il est demontrt plus loin; ă savoir: 1* Alexandre de Rossetti, 
dâcdt, grand Boyard de I-e classe, en Roumanie, qui a eu deux fils: Dematre decedt et Constantin en- 
core en vie, n€ au mois de juin 1816. Cousin germain de l'actuel comte N. de Rossetti, le dit Constantin 
a trois fils encore en vie; savoir: Mircea, Vintila et Charlemagne Horia de Rosetti; 2? Charles de Ros- 
sotti, decede, grand Boyard de I-e classe en Roumanie, qui a eu un fils Demttre decede, qui ă son tour 
a eu un fils nomme Rodolphe, €galement decede: ce dernier a laisst un fils, encore en vie, n€ le 17 avril 
1850, est nommt Demttre de Rossetti, arricre neveu en ligne directe de l'actuel comte Nicolas de Rossetti, . . 
Nous croyons devoir ajouter que les descendants des deux frâres de. Constantin de Rossetti, ptre de 

Vactuel comte Nicolas de Rossetti, dont il est parl€ plus haut, ă savoir: Constantin de Rossetti, cousin ger- 
maia et Demttre de Rossetti, arritre-neveu du comte. Nicolas de Rossetti, font partie en Roumanie, leur 

5 A4.R. = Studii şi Cercetări, XLYII
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patrie ct la ntre, de la plus haute Socictt ct sont entourts de toute la considtration que leur ont valu 
Jes services rendus â leur pays ct posstdent lcur propre fortune, qui leur permet de soutenir avec dclat 
les charges d'un nom aussi ilustre. Mais comme le dit Constantin de Rossetti, cousin germain du Comte 

- Nicolas de Rossetti, ne posstde pas d'acte de bapttme, par la raison; qu'â l'dpoque de sa naissance, le 
pays €tait soumis A toutes les perturbations d'une existence politique precaire, la loi ne demandait pour 
tout acte d'Etat civil que le timoignage d'une ou de plusieurs personnes d'une certaine notoricte, 

„+ En constquence nous soussignts, contemporains des parents des susnommts de Rossetti, donnons 
la presente dâclaration pour servir aux membres de cette famile d'acte vtridique et authentique oă be= 
soin_ sera. Ă . . 

: En foi de quoi nous avons appos€ nos siunatures et nos Sceaux. 
Fait ă Bucarest, capitale de la Roumanie, le 12/24 juin 1874. 

L. S. (Ss.) Constantin Nesturel Heresco, pran Ban et General. 
L. S. (Ss.) Constantin Cantacuzene, Ex-Caimacam et Senateur, 

PREFECTURE DE POLICE DE LA VILLE DE BUCAREST 

Nous soussignes Prefţt de Police de la Ville de Bucarest certifions Ja verracite (sic) des signatures: 
de Mr C. Năsturel Hâresco, sran Ban ct Gentral et de Mr Constantin Cantacuzine, Ex-Caimacam et 
Enateur, ” i i : 

L, S. (S5s.) Le Prefet D. R. Rossetti i 
, | No. 74 juillet 6 , 

| . Pe . L'annce 1874. E ă 
Le Ministâre des Affaires Etrangtres certifie authenticite de la legalisation d'autre part apposte - 

par Ja Prefecture de Police. - : , _ Ă - 
DR - , „= Bucarest, le 6/18 juillet 1874 

” - No. $48. 
L. S. (Ss.) Le Ministre B. Boeresco. 

No. 300. Ă 
Geschen zur Beglaubigung der vorstehenden Amitsfertigung des fiirstlich rumânischen Ministeriums, 

des Aeussern. | - . - 
” „ Bukarest, am 18 Juli 1874. 

Von der k.u.k, &sterr. ung. diplomatischen Agenzie und general Konsulat. 
L. S. (Ss.) H. Freih, v. Calice, - 

„“Ministâre des Affaires Etrangeres. 
„Pour copie conforme ă -Yoriginal 

” - Bucarest, le 29 Mai 1889 
No. 644 p. Le Ministre - DN i 

E N L. $. (Ss.) A. Ion Lahovary 
2) Actul din 12/24 Iunie (nota 2). . 
€) Actul din 12/24 Iunie 1874 (nota 2). , - : 
*) Actul din 12/24 Iunie 1874 (nota 2; Arh. B. e Statu de dincoace de Milcov», p. 46, apud fişe Şt, 

- D. Grecianu, A - 
*) Actul din 12/24 Iunie 1874 (nota 2). E - 
p R. Crutzescu, ae p. so nota. , . - 
nsemnarea lui Nicolae arătată mai sus (notele 1 și 2). Actul din 12/24 Iunie 18 nota 2). 

2) Ispravnic de Romanați, 29 Mai 1815 (Rev. p. Ist., Arh, şi Fil., III, € 237): 1574 (e din ), Junie 
1816 (Arh. B., Condica veliţilor boeri Nr 9, fila 53, caet I) apud fişe Şt. D. Grecianu. A. R. Msse, Con- 
dica mitropoliei laşi pe anii 1705-—18or, 20 Aprilie 1797. - - 
Ș .) pulie 1798 V. A. Urechia, Istoria Românilor, V, p. 462; Rev. p: Ist., Arh. și FiL, Anul V, vol. IX, 
asc. ÎI, p. 243). , , i i 1%) Ispravnic de Muscel, 8 Mai 1809—28 Februarie 1810 (V. A. Urechia, o. c., IX, p. 216; Arhivele 

Basarabiei, YI p. 105; D. [. Băjan, Documente de la Arhivele Statului 1586-—71840, d 20); AR. Msse” 
Ir, fila 182. . , - 

1) 19 Decemvrie 1803 (R. Rosetti, Arhiva senatorilor din Chișinău Ă 110 (Arhivele Basarabia, VI, p. '25). pinâu, IV, pp. ar, 102). 
B 12) Pen exemplar din Psăltir€ Prorocului şi împărat David. In versuri alcătuită de... Loan Prale 
raşov 1827: ” - a 

> e Aquestu D. Prale, barbatu eruditu, fără mijloace, fuse îmbrățişai inţii miei i i ani 
vieţui în casa loru şi isbuti a-sie da la "lumină epera sa, ? jisatu de părinţii miei, mai mulţi an 

| 4 Comitele Nicolae de Rossetti, anul 1830.2 . - 
(Tinerimea Română, seria nouă, II, p. 119 — semnalat autorului. de d-l Dan Simonescu), pi Insemnarea pe un arbore genealogic în posesiunea d-nei M. N, Filipescu. . 

. . B., Condica veliților boeri Nr. g, fila caet ÎI), act di i i , - ciană, AR” Nae ca LIPHor boe 9 53 ( i ), act din 16 Iunie 1816, apud fişe Şt. D Gre 

> A) A. R. Msse Gin, filele 120 şi 128. ii 

Sc arla 2 42/Vl (mijlocul sec, XVIII — 1821), 
Fiul lui... cc...) şi al... ...-..., născut pe la mijlocul 

„secolului al XVIII-a 2), căsătorit cu Zoe Băleanu 3), cu care a avut 
e A purnitru î) 71/VII şi două fiice Catinca 72/VII 5 şi Luxandra 
73 . PT



  

FAMILIA ROSETTI !. E „67 

„A îndeplinit diferite slujbe între anii 1788 şi 18147), - 
In primăvara 1821 se afla refugiat la Braşov. 
A încetat din vieață la 29 Septemvrie 1821 ). - 
A avut de zestre o casă și un loc viran în Craiova 10), 
*) Actul din 12/24 Iunie 1874 (vezi Constantin 41/VI nota 2) îl arată ca frate al lui Constantin 41/VI, : =” Era unchiul lui Nicolae 70/VII, deci frate cu tată! acestuia (însemnare a lui Nicolae 70/VII pe o copie de pe “diploma de conte în posesiunea d-lui Budişteanu). 7 Frate cu Iordache +/VI (V. A. Urechiă, Istoria Românilor, IV, p. 31), :) Fratele său mai mie Alexandru 43/Vl s'a născut în anul 1759, - - N UI 2) 1. C. Filitei, Arhiva C,, la Arborii Băleanu şi Rosetti; Rev. p. Ist., Arh. şi Fil., Anul V, vol. IX, fasc, > p. 243. 55 NE 4) Insemnare a lui Nicolae 70/VII pe o copie de pe diploma de conte, aflată în posesiunea d-lui Bu- dişteanu. Fişe Şt. D. Grecianu. _ . - ” *) 1. C. Filitti, o. c., arborele Rosetti; fişe Şt. D. Grecianu, o *) Vezi la aceasta, nota 1; fişe Șt: D. Grecianu, . i ” 7) Clucer, însărcinat a fi de gardă la palat Vinerea seara, Septemvrie 1788 (V. A. Urechiă, Istoria Ro- mânilor, 111, p. 652); stolnic, numit ispravnic la judeţul 'Telcorman, Septemvrie 1792 (Id., IV, p. 31); vel stolnic, Iulie 1703 (Id., V, p. 462); ispravnic al judeţului Muscel în August 1794 şi în Junie 1806 D, ].. Băjan, Documente dela Arhivele Statului 1586—z80, pp. 75—76); paharnic, ispravnic al ținutului Dâm- boviţa, dela 3 lunie 1808 la 23 Decemvrie 1808 (Arhivele Basarabiei, VI, p. 105); vel paharnic (R. Ro-- setti, Arhiva Senatorilor din Chişinău, IV, p. 102; Arhivele Basarabiei, VI, p. 215); mare logofăt al obi- ceiurilor, 19 Februarie 1811 (R. Rosetti, o. c., IV, p. 84); clucer, ispravnic al judeţului Prahova, 3 Fe- vruarie 1811—1 Iunie 1812 (V. A. Urechiă, o. c., IX, pp. 289, 290); biv vel spătar de Moldova și ispravnic . de Vlaşca în 1813 (Arh. B., Adm, vechi, dos. Nr, 2086 albastru, fila 36, în fişele Şt. D. Grecianu); biv : vel hatman la 29 Aprilie 1820 (Arh. B., condica Domnească Nr. 95, fila s6r, în fişele Şt. D. Grecianu); clucer, ispravnic de Olt, 16 Iulie 1814 (V. A. Urechiă, o. c., X, p. sc8); clucer, ispravnic de Olt; 1, Au- gust 1814 (A. P. Ilarian, Tezaur de monumente istorice, Il, p. 383). Ulterior a fost hatman (nota g mai jos; Radu Crutzescu, Amintirile colonelului Lăcusteanu, p. 16, nota; Rev. p. It. Ark, şi Fil., l c.). 
*), Unde făcea parte din partida celor ce erau gata să se asocieze la orice lucru de folos obştesc (1. C, - Filitti, Frâmântările politice şi sociale în principatele române dela 1821 la '1828, p. 65). 
”) , - Mormânt, lăcaş de vecie | 

' i Aici mie mi s'a gătit - : 
Pământul ș'a mea ţărână, 

„Aici zac şi s'au topit 
Scarlat Ruset al meu nume 
Din neam şi sânge domnesc, 
Fost-am din rang Hatman mare 

„S'acum aici odihnesc. „o 
Datorii soţiale 
Ca un om am trăit 
Ca creștin bun cu credință 
După legi am- împlinit. ” 
Dar ca om slab iarăşi multe 

. - - Poate ca să fiu uitat, ” 
” - Câţi cetiţi aceste scrise : 

-Vă rog să fiu de voi iertat. 
An 1821 Septembrie 29. 7 . 

(Pe o piatră de mormânt în curtea bisericii Stavropoleos. R. Crutzescu, 1. €.). 3*) Anafora din 29 Aprilie 1820 în condica veliților boeri Nr, 12, fila 127 verso (Arh. B.), în fişele Şt. D. Grecianu, _ - - _ Aa , 

Alexandru 4/NI „(759 — după 1829). -., 
Fiu al lui. < eee) i alee ie ceeeep Născut la 

„Constantinopol în 17592); căsătorit cu Elena Obedeanu 3), cu care a. 
avut doi fii: Dumitru 74/VII 4) şi Constantin 75/VIL 5). 

In 18 Fevruarie 1803 era biv vel spătar şi făcea parte din '« Departa- 
mentul de opt» £); la 20 Iulie: 1808 era clucer?), la 25 Fevruarie 1810 . 
era tot spătar şi ispravnic de Muscel ); figurează printre boierii munteni 
între 1820 și 1822), iar în Catagrafia oficială de toţi boierii Țării Ro- 
mâneşti la 1620 este arătat ca spătar de: Moldova, șezând în București, 
în mahalaua Bradului, în casele sale din văpseaua de Galben la Nr. 
ȚI7 10), o. | , E | - E a Ă 

3*
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A murit la Paris şi a fost înmormântat î în cimitirul Pere Lachaise 11), de 
unde osemintele-i au fost aduse în țară și depuse la mănăstirea Pasărea 12). 
  

1) Alexandru era frate cu Constantin W/VI, vezi la acesta nota 2. 
1) Fiind de 70 de ani în 1829, era născut în 1759; 1. C. Filitti, Catagrafia oficială de toți boerii Țării . 

Românești la 1829, p. 7, (unde se arată că era născut la Constantinopol). 
„2) Este trecută pe pomelnicul din 1866 dela Mănăstirea Pasărea sub numele de; Elena Ruset. 

“Rev. p. Îst., Arh. și Fil., Anul V, vol. IX, fasc. ÎI, p, 243. , 
+) Actul reprodus ia biografia lui Constantin si nota 2. 
*) Acelaşi act ca în nota 4; Lui C. A. Rosetti (1816—1916) la o sută x de ani dela naşterea sa, 9. tă , 

* V. A. Urechiă, Istoria Românilor, VU, p. s16. Fusese secretar particular al Domnului (Lui 

C. Î. Roseti... . le e). | 

7) V, A. Urechiă, o. e. LX, p. 342. 
2) R. Rosetti, Arhiva Senatorilor di Chipiniu, pp. 109, 102; Dumitru |. Băjan, Documente dela Ar- 

kivele Statului 1786—19840, p. 76. ” 

V. A. Urechiă, o. c., XII, p. 455. 
2) 1. C. Filitti, o. c,p.7; Rev, p. Îsi, Ark. și Fi NA c., îl arată ca , vel logăfăt. 

1:) După tradițiunea păstrată în familie. - 
n) Urna în care se aflau rămășițele sale, a cărei fotografie făcută acum doi ani o dâm aci alăturat, nu 

Ă se mai găsea în Fevruarie 1039 la Pasărea, din pricina sălbăticiei Căluzărițelor de acolo; s'a găsit ulterior 

şi luat de d-l Dinu H. Rosetti, , , 

| G heorghe 4 VI (mijlocul sec. xn — după. 1809). 

Fiu al lui eee eee ȘI Ace eee 
" Sulger și ispravnic de Buzău 1782 — 153 Armaș și ispravnic de 

"Teleorman în. 1792 5). 
Căminar, ispravnic de Argeş în 1809 €). 

1) Stolnicul Scarlat Ruset 42/VI e numit în Septemvrie 1792 ispravnic la judeţul Teleorman, î& în locul 

« fratelui său Iordache Armaş Roset». (V. A. Urechiă, Istoria Românilor, IV, p. 315).: 
3) V. A. Urechiă, o. c., |, p. 251): A. R., Mem. S, Îst., Seria ÎL, "Tom. XII, p. 367. 
»V. A, Urechiă, 0. €. 1V, p. 31. . 

"€) Iden, XI, p. 706. - 

Ion 65/VIL . (1800 — 1860). e - 

Fiu al lui Constantin 41 /VL1) şi al Mariei Lehliu, născut în anul 
1800 2). A fost căsătorit cu Safta Creţulescu 2), având copii: Anastasia 
83/VIII 4), Sultana 84/V 5), Elisabeta 85/VIII 6), şi Alecu 86/VIII?). 

A avut o lungă carieră 8), mai ales judecătorească 2), şi a luat parte la 
luptele politice din mijlocul veacului al XIX-lea 10). , 
Om cu carte, cunoscând mai multe limbi 11), a tradus câteva scrieri 

franţuzeşti 12), și a luat parte la mișcarea culturală în 
„Părerile contimporanilor (acele ce au ajuns până la noi) îl arată ca 

fiind de puţină însemnătate 1). 
A murit în anul 1866 15) și este înmormântat la mănăstirea Sfantului 

Neculai din Cernică 18). 
Averea sa nu a fost mare; ea a constatat dintrun loc în București 1), 

moşia Rosetti (numită și Rosetească şi Roșeşti) din judeţul Ialomiţa 1), 
moșia Tărtășeşti (Ilfov) 1), o moșie în "Vlașca 20), A avut multe datorii 2). 

fa 

     
Iscălitura lui Ion 65/VII (pe o împuternicire anexată “la adresa Mi iata h 

Publice Nr. 2381 din 28 lunie 1360; în cerieite anexat | inisterului Cutter și nstruţi
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3) 1. C. Filitti, Catagrafia oficială de toţi boerii Țării- Românejti la 1829, 'p. 9; R. Crutzescu, Amintirile 
colonelului Lăcusteanu, p. 130, nota. : - 

Pe un exemplar reproducând diploma de conte, exemplar dat, la 25 Octomvrie 1889, Ecaterinei Bu- 
dişteanu 72/IX (în posesiunea fiului acesteia Dumitru), Nicolae Rosetti 70/VII arată că Ion 65/VII est 
cel mai mare dintre fiii lui Constantin 41/VI și frate cu dânsul. - . Ă 

Act din 12/24 lunie 1874 (vezi Constantin 4?/VI, nota 2). PU 
Că e fiul lui Constantin o dovedeşte faptul că el iscăleşte I. K, Roset (Analele parlamentare ale Româd- 

niez, UI, p. VI şi V, partea [, p. V) şi că este arătat în acte oficiale ca Ioan C. (sau 14.) Roset (Bul, 7, Rom., 
8 Februarie şi 12 Aprilie 1857, 19 Ianuarie 1859). Tot aşa în Gazeta de Moldavia din 30 Septemvrie 1857). 

"23 In 1. C. Filitti, 7. c., se arată că era născut în Bucureşti şi că era (în 1829) de 29 de ani. Dar în 
Monitorul Oficia! al Țării Româneşti din 13 Ianuarie 1862, este arătat ca fiind de 6o de ani. 

>) Arh. B., Judec, noui Condica Nr. 10.619 (roşu), fila 64 în fişe Şt. D. Greceanu. 1. C. Filitti, Arh. C., 
arborele Creţulescu.* . , , a E 

In cimitirul vechiu din Mănăstirea Sf-tul Neculai din Cernica este înmormântată la un loc cu soțul ci. 
91. C. Filiti, o. c., arborele Rosetti. . i 

Informaţie dată de d-na Maria N. Filipescu, nora Anastasiei, la 30 Iaruarie 1939. 
Jon a avut de ginere pe Gr. Filipescu (Eul. Ț, Rom,., 12 Aprilie 1857, p. 110). 
*) Informaţie dată, la 30 Januarie 1939, de d-na Maria N. Filipescu, nepoată prin alianţă, 
Este înmormântată la un loc cu tatăl său în cimitirul vechiu din Mănăstirea Sf-tul Neculai din Cernica. 
+) Piatra de mormânt a tatălui său (Cernica); pomelnicul Schitului Mărculeşti (Muscel). 
7) Bul. Ț. Rom, 7 Octomvrie 1840, p. 277. - 
*) Paharnic în 1929 ([. C. Filitti, Z. c.); paharnic în 1831 (Analele parlamentare ale României, VII, 

p. VIlI); paharnic în 1838 (Almanahul Curţii şi al Statului din Prinţipatul Valachiei, 1838, p. 35); mare 
paharnic, contracciu al poștelor dela București la Călărași (acelaşi Almanah, 1840,.p. 223); spătar 1837 
(Bul. Ț. Rom., 19 Aprilie 1837, p. 136), e decorat cu Nişam Ifticar (1d.); 1838—1844 spătar, însărcinat 

- cu corespondenţa turcească cu Constantinopolul (Almanahul suscitat pe 1838, p. 67; 1840, p. 43: 1841, 
p. 114; 1844, p. 100; Bul. Ț. Rom., 6 August 1843, p. 284); clucer 1841—1846 (Bul. Ț, Rom., 6 Ianuarie 
1841, p. 3; 20 Martie 1844, p. 102); agă 1846—1856 (Bul. Ț. Rom., 29 Aprilie 1846, p. 99; 2 Martie 1856, 
p. 69); logofăt 1856, 1857 (Jd., 17 Septemvrie 1856, p. 294; 22 lulie 1857, p. 225; 26 lulie 1857, p.230; 
Acte şi Doc., V, p. 656). _ . - . E 

Un Ion Roset e arătat ca ispravnic al judeţului Muscel în Aprilie 1820 (D. 1. Băjan, Documente dela 

Arhivele Statului 1586—18+0, p. 77); ar fi greu să fic acesta căci ar fi fost minor neavând decât 20 de ani 

ca vrâstă sau chiar mai puţin (nota 2 mai sus), Alt Ion Roscti nu găsim în "Țara Românească la această dată. 

») 12 Octomvrie 1842 supleant la Curtea apelativă de comerț (Bul, Ț. Rom., 26 Octomvrie 1842, p. 3 55); 

la divanul civil, secția I-ia (Id., 27 Noemvrie 1843, p. 295); Curtea apelativă de comerţ (d, 2 August 1843, 

- p. 273); supleant la înaltul divan (Id., 20 Martie 1844, p. 102; 26 lunie 1844; IL. C. Filitti, Arh. C., p, 126; 

17 Noemvrie 1845. Id., p. 182; Almanahul Statului, 1844, p. 82; Jd., 1846, p. 81); judecător la Curtea 
apelativă din Bucureşti, Secţia 2-a (Bu. 7. Rom, 20 Decemvrie 1847, p. 322); mădular la Curtea ape- 
Jativă de comerț (1d., 26 Septemvrie 1851, p. 333; 31 Ianuarie 1855, p. 33; Almanahul Statului, 1853, - 
p. 104; 1855, p. 108); mădular la înalta curte (Bul. 7. Rom., 14 Septemvrie 1856, p. 289; Acte şi Doc 
V, p. s69; Almanahul Statului, 1858, p. 70); scos la pensie, 25 August 1864 (Bul. Ț, Rom., 17 Septem- 

„vrie 1860, p. 100). Ă 
1%) Deputat în 1831 (locuia în curtea Bisericii Creţulescu; Analele parlamentare ale României, II, 

pp. 191, 210), 1832, 1833 (|. C. Filitti, Principatele române dela 1828 la 1834, p. 242); 1836 (Almanahul 
„Curţii şi a Statului pe anul 1336; Analele parlamentare, VI, partea 1, pp. 638, 689; 1. C. Filitti, Domniile 
române sub regulamentul organic 1834—1848, p. 41); 1837 (|. C. Filitti, o. c., pp. 43 — fiind ales în opo- 

“ ziţie —, 44, 52), când a fost unul din acei cari au urmat pe 1. Câmpineanu (A. D. Xenopol, Istoria Ro- 
mânilor din Dacia Traiană, Ed. Şaraga, Vol. XI, p. 118), fiind persecutat din această cauză (/d., XI, p. 123); 
1838 (|. C. Filitti, o. c., p. 57, Hurmuzaki, XVII, p. 700, Almanahul Curţii şi al Statului, 1838, p. 35); 
1840 (1d., 1840, p. 23); 1841 (d, 1841, p. 69); 1842 (Bul. Ț. Rom., 7 Decemvrie 1842, p. 398); 1847 
(Hurmuzaki, XVIII, p. 40); 1848, când a avut o atitudine oportunistă (Almanahul Statului, 1848, p. s6; 

Hurmuzaki, XVIII, p. 74; Anul 1648 în Principatele Române, |II, p. 320, IV, p. 476); 1857, când ia deseori . 

cuvântul (Acte și Doc., V, pp. 659; Vaz, pp. 68, 74, 176, 86, 105, 106, 107, 350, 370, 397; Gazeta deMol- 

davia, 30 Septemvrie 1857; Monitorul adunărei ad-hoc, pp. 2, 19, 22, 24, 41, 45, 48; Proces verbaux des 

stances” de Passemblee ad-hoc de la Roumanie, pp. 39, 46). . . a | . : 

Făcea parte din societatea secretă cu scopuri politice înființată în sânul societăţii filarmonice (|. C. 

Filitti, Domniile române sub regulamentul organic, 1834—1848, p. 112). ” . ” 

11) Ştia turcește, fiind şeful corespondenţei turceşti (Bul.. 7. Rom., 6 August 1843, 284; Almanahul 

_ Curţii și al Statului, 1830, p. 67; 1840, p. 43; 1841, p. 114; 1844, p. 100) şi franţuzeşte (vezi nota următoare). 

32) PAvare, de Molitre (Curierul Românesc, 7 Iunie 1843, p. 34; A. R., Catalogul imprimatelor, C. . 
163/1937; A. R. II, 62.205; N, lorga, Istoria literaturii românești în veacul al XIX-lea, |, p. 132 şi nota 2); 
Heraclius, de Corneille (iorga, 1. c.,; A. R. 1, 80.761; G. Baiculescu și I. Massof, Teatrul românese acum 

o sută de ani, p. 80); Don Quichotte de Florian (Don Chisot după Florian, tradus de I. R(oset), Bucureşti 

1840—biblioteca N. Iorga); Cina între prieteni (lorga, |. c:). : “ _ , 
13) Membru al societăţii filarmonice (D. C. Ollânescu, Societatea filarmonică, în Literatura și arta 

„română, III, 1898; I. C. Filitti, Principatele române dela 1828 la 1834, p, 367: A!manahul Curţii şi al Sta- 

tului, 1840, p. 155; Iorga, Istoria literaturii româneşti în teacul al XIX-lea, 1, p. 148); secretar Ja Agri- 

cultură (Almanahul... Î, e. ; Baiculescu şi Massof, o. c., p. 80); membru în comitetul pentru clădirea 

“Featrului Naţional (1. C. Filitti, Domniile române sub regulamentul organic 1834—1848, p. 249). Scria-la 

ziarul Curiosul care apare în 1837 (12., p. 249). 

A fost în corespondență cu Moisă Nicoară (A. R. Msse 2439). | 

3) e 51. Jean Rossetti (famille italienne ctablie depuis longtemps en Valachie, actuellement consi- 

dtrâe comme indigene), âg& d'environ 60 ans; homme de peu d'importance, Point de fortune; opinions . 

plutât anti-russes: membre d'un divan » (Turquie, Moldavie et Valachie, Vol. 54, Memoires et docu- . 

mente fo. 359. Annexeă la depâche politique du 28 avril No. 41; Arhiva Ministerului Afacerilor Străine 

rancez), . | , . 
+



zgo GENERALUL R. ROSETTI 

« Roseti Ioan. De o familie greacă stabilită de mult timp în “Tara Românească, după o vieață aventu- rieră, prin Italia şi Ungaria, a fost considerat tot ca străin în astă țară pe care n'a făcut decât a o trăda, " Om cu învăţătură și inteligenţă, dar de o capacitate mediocră şi un caracter slab: integritate n'a fost cua- litatea sa principală. Opiniunile sale politice nu prea sunt bine pronunţate, Cu toate acestea Ro- seti Ioan nu este unul din cei mai patrioți. Scandalul însă n'a lipsit niciodată din casă sas, (Biografiea oa- 
menilor mari scrisă de unu omu micu (Valentineanu?), Paris, Place du Panthton, 1859, p. 119; Cercetări 
istorice, An. VIII—IX, p.. 256). - 

« M. Rosetti Jean, membre de la Haute Cour; a toujours rempli de hautes tonctions sous les gouver. . 
nements qui se sont succedes. Il passe pour un anti-unioniste declare et un agent zel€ de VAutriche; il 
avait €t€ auparavant celui de la Russie. C'est un vieilard sans moralite aucune; il se rattache maintenant . 
au parti Ghika; boyard de premitre classe (logothâte) ultra conservateur > (Le Sourd către Talleyrand 
Ptrigord, 3 Octomvrie 1857, în Acte şi Doc, V, p. 678)... - , 

„+%) După o însemnare pe un arbore genealogic aflat în colecţia d-nei: Maria N, Filipescu. . 
"*) Inscripţia de pe mormânt (fără dată). La un loc cu dânsul mai sunt înmormântate: nevasta sa 

(Elisabeta), fiica sa Elisabeta şi fiica sa Sultana Cretzeanu. . 
::).In mahalaua Grozăvești (Bu. 7. Rom., 13 Mai 1846, p. 128). a RN . DR 
3) Bul, Ț., Rom., 23 Septemvrie 1838, p. 253; 6 Iulie 1840, p. 162; 3 Mai 1843, p. 151; 30 Decemvrie 

1849, p. 463; 4 Octomvrie 1852, p. 347; 17 Septemvrie 1856, p. 294; 16 Mai 1860, p. 472; 9 Mai 1862, p. 
415; 17 August 1862, p. 761, Această moşie avea un podumblător pe Borcea (1d., 21 Septemvrie 1835, p.358). 

9) Bul, Ț. Rom., 10 Octomvrie 1852; p. 354 - 
*) Analele parlamentare ale României, 1], pp. 192, 195. , Ea , 
23) Bul. Ț, Rom., 19 Fevruarie 1841, p. 36; 25 Ianuarie 1843, p. 19; 14 Fevruarie 1845, p. 87; 13 Mai 

1846, p. 128; 31 Martie 1849, p. 123; 24 Octomvrie 1851, p. 371; 30 Mai 1852, p. 171; 15 Fevruarie 1854, 
p. so; 1s Fevruarie 1857, p. so. - - - 

Oferă Statului preţul de răscumpărare a doi ţigani (7d., 12 Aprilie 1857, p. 109). 
Şi nevasta sa, probabil tot din cauza sa, a fost urmărită pentru datorii (Bul. Ț. Rom., 16 Pevruarie 

1843, p. s2; 16 lulie 1854, p. 206), : , . 

Scarlat (Carol) 66/VIL (1802 — 1872). . 
Fiu al lui Constantin 41 /VI 1) și al Mariei Lehliu, născut în anul 1802 2). - 
Studiile şi le-a făcut la Sfântul Sava?), desvoltându-și cunoștințele prin 

multe călătorii, mai ales în Asia 4). - a 
A luat parte la campania ruso-turcă din 1823—1829, Rușii decorându-l 

cu ordinul Sfta Ana cl. III-a şi cu medalia campaniei anilor 1828— 
Bag | 

A îndeplinit multe slujbe administrative €), judiciare 7) şi politice 8). 
„Este arătat de un contimporan, care de altfel descrie aproape pe toată 
lumea în chip. pejorativ, ca nefiind cu totul desinteresat 3). . 

- Om cult10), dela care avem câteva cuvântări şi. publicaţii 11), a în- 
curajat pe scriitori, pe artişti și diferite instituțiuni 12), e , 

Membru al mai multor societăţi culturale 12), a fost întemeietorul: bi- 
bliotecii Ateneului Român, care-i poartă numele 14), Incepuse a-și alcă- 
tui o bibliotecă încă din anul 1823 15). - A A 

Averea sa 16) trebue să nu fi fost prea mică, având în vedere darurile 
ce le-a făcut 7). 

A murit înainte de 15 Iunie 1872%). - 

gre E fm 

  

/VII (pe o împuternicire anexată la adresa Ministerului Cultelor și 
Iscălitura lut Scarlat (Carol) 66 

Nr. 2381 din 28 Iunie 1860, în colecţia autorului). Instrucţici Publice, 

1) Act din 12/24 Iunie 1$7+4 (vezi Constantin 41/VI, nota 2), 
3) D. R. Rosetti (Max), Dicţionarul Contimporanilor, p. 163. 
) Boabe de Grâu, IV, p. 393, nota 1, .
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Inscriere autografă a lui Scarlat 66/VII pe o carte din biblioteca sa, 

azi în colecţiile Academiei Române (Primiri C. 53/1939) 

A, R. — Studii şi Cercetări. XLVII.



  

FAMILIA ROSETTI + - ŢI 

% D. R. Rosetti (Max), cc. | , 
Că a fost la Ierusalim, o dovedeşte pagina de titlu a conferinţei sale la Ateneul Român (Despre Dum- 

nedeu şi despre diferitele forme ce a învestit acestă idee la diferitele popsre, conferinţa Ierosolimitului Hag 
Carolu comite de Rossetti, marele orat(or) al tron(ului) apost(olic) ecumen(ic) orth(odox) al Răsăritului; 
București, "T'ypografiia Curţei (Lucrătorii asociaţi), 1870; 30 p., A. R. 3052), Termenii ierosolimit şi hag 
arată că a fost la Ierusalim. - Ă 

3) Almanahul Curţii și al Statului pe anul 1840. 
<) Ispravnic de străini la Craiova în 1829 (Î. C. Filitti, Principatele româneşti dela 1828 la 1848, p.! 

194, n. 8); şeful secţiei II-a a departamentului finanţelor, până la 2 Decemvrie 1831 (Bul. 7. Rom. pe 
1832, Nr. 1, p. 2); serdar în 1837 (d, 9 Septemvrie 1837, p. 152); paharnic 1839 (Id., Nr. s6, p. 2483); 
prezident al Sfatului orășenesc Bucureşti (una sută treisprezece ordonanţe, publicaţii'semnate de dânsul 
în Bul. Ț, Rom, dela 30 Ianuarie 1842 la 12 Noemvrie 1842; 1. C. Filitti, Domniile române sub regulamentul 
organic 1834—1848, p. 83, nota 2; Almanahul Curţii şi al Statului pe anul 1842, pp. 86, 106; Aşezămintele 
Brâncoveneșşti, O sută de ani dela înființare 1838—x933, p. 193): clucer 6 Septemvrie 1842 (Bul. Ț. Rom., - 
11 Septemvrie 1842, p. 4 supl.); vice preşedinte al consiliului de Stat (14., 11 Martie 1865, p. 261); membru 

“al Consiliului comunal al Capitalei (Mon. Of., 19 Fevruarie 1871, p. 205; 12 Mai 1871, p. 555); ajutor 
de primar al Capitalei (A4fon. Of., 20 Mai 1871, p. 581; 7 lulic 1871, p. 799; 12 Noemvrie 1871, p. 1300). 

*) Procuror la divanul judecătoresc, secţia civilă, 1837—1842 (Bul. Ț. Rom., 31 Decemvrie 1837, 
p. 260; Id, Nr, 56 din 1839, pp. 248, 249; Jd., ro August 1840, p. 226; Jd., 26 August 1842, p. 270; Al- 
manahul Curţii. .... pe anul 1840, p. 94; 1842, pp. 86, 106); membru la Curtea criminală 1843—1852 
(Bul, 7. Rom., 25 Octomvrie 1848, p. 206; Jd., 24 Octomvrie 1850, pp. 353, 354; Almanahul Curţii. . . « « 
1850, p. 91; Anul 1848, VI, pp. 202, 215, 217, 221, 223, 224, 229, 232, 233, 253; Acte și ducumente, IX, p. 
176); prezident: la Curtea apelativă civilă, secţia I-a (Bul. 7. Rom., 22 lulie 1857, p. 225; Almanahul 
Statului, 1858, p. 71); numit în aceeaşi calitate la Craiova (Bu. 7. Rom., 26 Februarie 1859, p. 69). - 

- 2) Senator 1864—1867 (Mon. Of., 28 Noemvrie 1864, p..1253; 16 Fevruarie 1865, pp. 166—1683; 
11 Martie 1865, p. 251; 27 Mai 1865, p. şir; 3 Ianuarie 1866, p. s; 28 Noemvrie 1866, p. 1270; 11De- 
cemvrie 1866, p. 1238; 20 Decemvrie 1866, p. 1344; 3 lanuarie 1867, p. 7; 12 lanuarie 18t7, p. 40; 19 
Ianuarie 1867, p. 71;'7 Fevruarie 1867, p. 199; ro Fevruarie 1867, p. 221); vice-președinte a! Senatului 
(Mon. Of., 18 Februarie 1867, p. 275; 14 Martie 1867, p. 343); senator 1870, 1871 (Mon. Of, 6 Iunie 
1870, p. 651; 8 Iunie 1871, p. 657; 11 Iunie 1871, p. 662). - , 

?) «e Rosetti Scarlat (graful). Frate mai mic al celui de sus (Ioan Rosetti). E copresident al consiliului 
municipal din Bucureşti. Om cu instrucţiune şi inteligență, de un caracter -foarte acomodant; trece tot- 
deauna în partea unde se află interesul său propriu. Speculează cu orice lucru. Foncţiunea ce a ocupat 
nu a fost decât un scop de a se înavuți. Ca president al Municipalităţii a făcut nisce abuzuri aşa de revol. 
tante, încât a speculat chiar articolii de întăia necesitate. I-a fost îndestul un an de hoţie oficială, ca să-și 
creeze o stare care-l face să trăiască astăzi în toată comoditate boerească. Opiniunile sale politice se schimă 
după împrejurări. Om foarte orgolios și van; desbrăcat de orice simţiment generos. Nu poate fi patriot 
şi făcător de bine, decât atât pe cât îi permit interesele sale private >. (Biografia oamenilor mari scrisă 
de unu omu micu (Valentineanu), Paris, Place du Panthcon. 1857, pp. 119, 110). - 
210) Nota precedentă. ” ” 

11) Discursuri în Senat (vezi Mon. Of., la paginile citate în nota 8 de mai sus), dintre care unul a fost : 
„publicat în broşură aparte (Cuventu rostitu de comitele Rossetti Scarlatu în ședința publică a Senatului din 
Fevruarie assupra proectului de lege pentru mumirea mitropolițiloru. şi episcopiloru în Roniânia, Bucuresci, 
'Typographia Stephan Rassidescu.: 1863. 4o p. A. R. 3307). .. UR - 

Discurs la împărţirea premiilor (Mon. Of., 7 Iulie 1871, p. 799, coloanele I, II, Iil). — 
A publicat: a) Carte gentrale des Principautes de Valachie et de Moldavie, redigte sur les cartes admi- 

” nistratives, publices en 1833 par le colonel Bergenheim et dedice ă S. A. S. le Prince Regnant de Valachie 
Alexandre Demâtre de Ghyka par Charles Rossety premier secretaire de la Socicte d'Agriculture de Va- 
lachie et membre de plusieurs socictes. de France. 1837. IN - Da 

b) Broșura citată în nota 4. : Pa Ă 
- 23) A ţinut câtva timp pe pictorul loan Negulici în casa sa (Gh. Oprescu, Pictura românească în se- 
colul al XIX-lea, p. 69). Ă - - 

A plătit costul tipăririi gramaticii românești 'a lui. Eliade Rădulescu (Gramatica românească, de D.I 
Eliad, dată la tipar cu cheltuiala D. Coconului Scarlat Roset. 1828 (Sibiu). .I. Bianu şi D. Simonescu, 
Bibliografia Românească Veche, LII, p. 579; Iorga, Istoria literaturei rom. în veac. al XIX-lea, I, p. 69) 
ca şi aceea a izvoarelor de caligrafie a lui Pleşoianu şi gramatica aceluiaşi (I. Bianu şi Simonescu, 0. c., 
III, pp. 658, 659; Curierul Românesc, 1 (1829, p. 40); Iorga, d. c.). . . o. . 

15) In 1848—1849 avea o litografie în Bucureşti (Anul 1845, VI, p. 189; Supliment la Bul. Ț. Rom. 
2 Mai 1849, p. 165). - -- Ă - - 

Membru al Socictăţii Filarmonice, o ajută (Iorga, o. c., Î, p: 148; G. Baiculescu şi Î. Massof, Teatru 
vomânesc acum .o sută de ani, p. 78). . 5 

Secretar al societăţii de agricultură a României (Iorga, o. c., I, p. 268; Arhivele Olteniei, An. UI, 
p. 367; Almanahul Curţii ..... pe anul 1837, p. ...; Bul. Ț. Rom., 20 Ianuarie 1835, p. 7). n 

Membru al Asocietăjiei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român încă dela în- 
temeiere în 1861 (N. orga, Istoria Românilor, Vol. X, Intregitorii, p. 76). . ” . 

Membru fondator şi într'un timp preşedinte al! Societăţii pentru învăţătura poporului român:(So- 
cietatea pentru învățătura poporului român, de P. Gârboviceanu, pp. 6, 19—22; M. 0f., 27 Martie 1865, 
p. 1178; 13 Iunie 1868, p. 856). - DR i 

Face diferite daruri unor instituțiuni Mon. Of., 27 Martie 1865, p. 309; 27 Martie 1865, p. 
111; 8- Septemvrie 1866, p. 964; 25 Iunie 2869, p. 642). ” | , 

Unul din întemeietorii societăţii pe acţiuni a ziarului Românul (Mon. Ț, Rom., 22 Septemnvrie 1860, 

Pp. 1024, 1025). A FR . 
Abonat la Hevista Carpaţilor (această revistă, anul 1860, II, partea 2, la finele volumului). 
A premiat traducerile din Tacit făcute de G. Munteanu (Diaconovitch Enciclopedia Română, LII, 

p. 845). . | „. -.
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Il ); V. A. Urechia, Anuarul 
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Ateneului Român pe 1900, pp. 6, s6, 66; Mon. Ț. Rom., 29 Martie 1862, p. 298; Mon. Of., Nr. 161 din 22 Iulie 1872. Ru “ 
"Era preşedinte al Ateneului Român în 1867 (Mon. Of., 4 Noemvrie 1867, p. 1238). Inventarul bibliotecii donate Ateneului Român (peste 1000 de opere) se găseşte în Dos. 464/1872 a “Tribunalului Ilfov, Secţia II-a c. c., la Arhivele Statului , Bucureşti. 

15) Peun Adda î6 zf Gylav xe ueyădov TEGOXCARHOGTIV... “Exeztrgw, 1805. de Ilie Miniati (1805), acum în Biblioteca Academiei Române (Primire C 53/1939) o însemnare a lui Sc. Rosetti arătând că face parte din biblioteca sa și că poartă Nr, g2. 
1%) In ziarele oficiale găsim următoarele date: 13 Septemvrie 1846 e-proprietar, cu fraţii săi, unor case pe ulița Sftul Sava din Bucureşti (Bul. 7. Rom,., 19 Scptemvrie 1846, p. 278); la 20 Aprilie 1851 se pune în+vânzare casa din mahalaua Livedea-Gospod, Bucureşti (14., 27 Aprilie 1851, p. 143); poseda peste 100 fălci lucrătoare în 1857 (Jd., 19 Iulie 1857, p. 222); în 1858 avea trei rânduri de casă în Bucu- reşti, preţuite 7.131 galbeni (Jd., 1858, prima listă la finele volumului); 1858 şi 1862 ate avere de peste 6.000 galbeni (Mon. Ț. Rom., 18 Decemvrie 1858, p. 405; 13 Ianuarie 1862, p. 2); în 1864 era proprie- tarul unei prăvălii pe strada Steriadi din fața intrărei în Cismegiu (Mon. Of., 29 Decemvrie 1864, p. 1367); în 1857 este o stradă Rosetti la intrarea în Cismegiu (Mon. 0/., 29 Noemvrie 1857, p. 379). A _ A dat bani cu împrumut (Bu. 7. Rom., 23, Octomvrie 1839, 16 August, ş Septemvrie, 16 Octomvrie şi 11 Decemvrie 1840, 2 Iulie 1843, 19 Noemvrie şi 22 Decemvrie 1845, 12 Mai 1848, 21 Decemvrie 1856; Mon. : Of. 7. Rom., 16 Octomvrie 1859, p. 507). - . : ! A făcut parte din consiliile de administraţie a societăţii de asigurare Providența (Mon. Of. Ț. Rom., 3 Octomvrie 1862) și a celei pentru exploatarea şi comerciul de păcură (Mon. Of., 24 Octomvrie 1867), „ 22) Tot terenul cuprins între străzile Clemenţei (C. A. Rosetti), Poşta Veche (Nicolae Golescu), Dreaptă,.. (Jules Michelet) și Pitar Moșu ar fi aparţinut lui. El a parcelat întâi locul şi-şi avea casa pe strada Colţei în dreptul Muzeului Simu de azi (informaţie dată de d-l G, D. Florescu la s Decemvrie 1939). | Dărueşte unui ospiciu « Rosetti » pentru bătrâni de sex masculin casele din Lucaciu, 1000 galbeni şi un loc de casă în mehalaua Dârvari (Mon. Of. Ț. Rom., 6 Iunie 1860, p. 544). Prin testamentul său din g Aprilie 1870 dă Atencului un loc în strada Mercur, o casă în strada Aca- demiei şi i cazin în strada Rossetti la intrarea Cismegiului (Ateneul Român, conferințe publice, 1884— 1885, p. 25). i - . - . 1%) La 7 lulie 1872 este arătat ca decedat de câtva timp (Mon. Of. Nr. 161 din 22 Iulie 1872). “La 15 Julie 1872 Antim patriarhul din Constantinopol scrie jui Nicolae 70/VII, exprimându-i con- doleanţele sale pentru moartea "contelui Scarlat Rosetti (în colecţia autorului). . : 

2) Atheneul Român, Conferinţe publice 188485, p. 25 (B. A. R.   

Alexandru 67/VII (după '1802 — înainte de 1874). 
Fiu al lui Constantin 41/VI și al Mariei Lehliu, născut între 1802 şi 1811 1) i | 
A fost ofiţer 2) şi a îndeplinit slujbe administrative 3) şi judiciare 4). A făcut parte din. Societatea Filarmonică 5), . - In anul 1853 a călătorit în 'Turcia și în Europa 6). - 
Despre starea averii sale se ştie puţin DD 
A murit înainte de anul 18745), | 

„.4) Era frate cu Ion 65/VII și cu Nicolae 70/VII (Bul. 7. Rom., 30 Decemvrie 18 . 467), Actul din 12/24 Iunie 1874 (vezi la Constantin 41/VI, nota e ve 1049 P 467) Era văr primar cu Constantin 75/VII (Pagini din trecut. Note intime I834-—1859 scrise duinic de C. A. . Rosetti, anotate şi publicate de Vintilă C. A, Rosetti, I, p. 13). , „_5) Actele îl arată ca fiind mai mic ca Scarlat născut în 1802 şi mai mare ca Nicolae născut în 1811 (actul din 12/24 lunie 1874, suscitat), - 3) Almanahul Statului, 1836, P. 144; Bul. Ț. Rom., 26 August 18 5 Martie 1843, p. 8o; 31 Martie 1843, p. 1; 22 Mai 1843, p.2. *) Poliţmaistru al Piteştilor (Almanahul Curţii şi al Statului pe anul 1838, p. 197); şef de masă la Se- cretariatul Statului (Id., 1841, p. 114); pitar (Bu, Ț. Rom., 11 Septemvrie 1842); paharnic (1d., 29 Aprilie 1846, p. 107; 30 Aprilie 1850, p. 125); cârmuitor a județului Brăila (1d., 14 Septemvrie 1846; Almanahul Curţii i, al Statului, 1855, P. 44). - ' udecător la Ilfov (Bul. Ț, Rom., 26 August 1842, 27 Noemvrie 1842, s Martie 18 1 Martie 1843, 22 Mai 1843); judecător la Tribunalul de comerț Bucureşti (1d., 2 Auguee 843 11 Notite 1847); prezident la acelaşi tribunal de comerţ (Id., 4 Ianuarie 1848, 12 Iunie 1850), demisionează la 29 Octom- vrie 1855 (1a., 4 Noemvrie 1855); membru la Curtea apelativă, secţia II (72., 28 Martie 1858, 26 Fevruarie .. 1850); prezident la Curtea apelativă de comerţ (1d., 2s Aprilie 1859); prezident la Curtea apelativă civilă, Secţia I (d., 13 Iulie 1Ss50); membru la Curtea apelativă civilă, secţia II (Jd, 26 Iulie 1862). : = ă ) Almanahul Statului, 1836, p. 154; N. Iorga, Ist..Lit. Rom. în veac. al XIX-lea, |, p, 148; G. Bai . culescu și IL. Massof, Teatrul românese acum o sută de ani, pp. 78, 81. : 2 Bul. 7, Rom., 9 şi 23 Martie 1853. - ) Era Proprietar a trei din patru părți a caselor părinteşti din Mahalaua Sft., Sava (Bul. 7. Rom., - 30 Decemvrie 1849, p. 647); i se pune secvestru pe jumătate din leafă pentru o datorie (d., 18 Septem= vie, 1844, p. 436); subscrie 2000 Jei la împrumutul naţional (Id., 20 Mai 1850, p. 228). ) Era mort în 1874 (actul din 12/24 Iunie 1874, suscitat), ” , : 

42, p. 270; 27 Noemvrie 1842, p,
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- Eufrosina 68/VIL (între 1802 şi 1811 — 1836)... - „- 

Fiica lui Constantin 41/VI 1) și a Mariei Lehliu. i 
"A fost măritată cu marele vistier şi cavaler Grigore Grădișteanu 2). 

Incetată din vieaţă la 1 Iulie 18365). - o 
A avut case în mahalaua Sf. Sava din Bucureşti, ce i-au fost hărăzite, 

la 16 Octomvrie 1818 de Pană Costescu, biv vornic 4). . .. 
  

1) Actul din 12/24 Iunie 1874 (vezi Constantin 41/VI, nota 2). 
Arh. B. « Statu de dincoce de Milcov, p. 46, apud fișe Şt. D. Grecianu. - , 

3) Iorga, Inscripții din bisericile României, I, p. 241; Iorga, Ist. Lit. Rom. în veac. al XIX-lea. 
3) Iorga, Inscripţii din bisericile României, l. c. Inscripţia, la Mitropolia din Bucureşti, este“ 

Cenuşa veche strămoșească - La acest mormânt vechiu și părintesc, 
Dator(i) sint fii s'o cinstească ” Cum ș'a soţi mele şi frătesc, 
Această sf(â)ntă datorie Pentr'aceasta aici am așezat 

” Plătind-o şi eu (cu) cucerie - Şi numele lor jos am însemnat. 
«) Arh. B., document citat în nota 1, în fişe Şt. D. Grecianu, 

Zoe 69/VIL  - (1810 — 1880). 
Fiică a lui Constantin 41/VI:1) şi a Mariei Lehliu. Născută în anul 

18102). A Ia 
Măritată cu Constantin Fălcoianu 3). 
Moartă în 18804). Ă 

” 

  

1) Actul din 12/24 Iunie 1874 (vezi la Constantin 41/VI, nota 2). - E 

2) Al, Al. Falcoianu, Arborele genealogic al familiei Falcoianu. „- | 

3) 1, C. Filitti, Arhiva C,, arborele Falcoianu; Al. Al. Falcoianu, Arborele genealogic al fami'iei Fal- 

poianu ; Acelaşi, Familia Falcoianu, note culese şi întocmite de, la arborele genealogic. . 

+) Al. AL. Falcoianu, Arborele genealogie al familiei Falcoianu. 

Nicolae 70/VII (4811 — 1893). i 
““Fiu al lui Constantin 41/VI1) și al; Mariei: Lehliu, născut în anul 

„1811 2). A fost căsătorit cu Zoe Cornăţeanu 2). 
Elev al lui Gh. Lazăr în 1824 — 1825 4), Vorbea şi scria bine fran- 

ţuzește 5). Nu pare a fi ştiut sau cel puțin ştiut bine grecește €). 
A servit în: armată ?), administraţie 8), justiţie 9), diplomaţie 19) şi a 

luat parte la luptele politice 11). a e 

Ca şi fraţii săi, este descris în colori negre de acelaşi autor al broșurii 
Biografia oamenilor mari scrisă de unu omu micu 12), care pare pornit în 

contra tuturor. E Se a 
Pe lângă activitatea sa politică a avut şi o'activitate intelectuală, fiind 

scurt timp director al teatrelor de operă şi vodevile străine 13) şi publi- 

când câteva broșuri 14). e 
Ca avere a avut moșiile Cornăţelu şi Cernelile (Argeș) 15). Este arătat 

“ ca având un venit de 6.000 galbeni în 1859 16) şi de 1.000 de galbeni în 

1862 17). I s'a pus de mai multe.ori sechestru pentru datorii *). In 1866 

a oferit tezaurului public diferite bijuterii *). a 

A încetat din vieață la 29 Martie 1893 şi a fost înmormântat la cimiti- 

rul Belu (Șerban Vodă): din Bucureşti 29). - 

2) 1. C, Filitti, Un raport diplomatic muntean din 1856 (în Rev, st, An. IX (1923), P. 67); R. Crutzescu, 

Amintirile colonelului Grigore Lăcusteanu, p. 130 nota. , .
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Era frate mai mic al lui Scarlat 66/VII (Biografia oamenilor mari scrisă de unu omu micu (Valentineanu), . 120). - . - po P 20) nare a lui Nicolae 70/VII pe o copie de pe diploma de conte aflată în posesiunea d-lui Budişteanu. Actul din 12/24 Iunie 1874 (vezi Constantin 41/VI, nota 2), - Daia 2) In anunţul morţii sale (Voința Naţională, 1/13 Aprilie 1893) se spune că la acea dată era de 82 de ani.- - In Mon. Of. Ț. Rom. (1 şi 8 Ianuarie 1860, pp. 14 şi 17) este arătat ca fiind de 47 ani în 1859, deci născut în 1812, | - . -. | In Mon. Of. T. Rom. (10 Ianuarie 1862, p. 26) este arătat ca fiind de 48 de ani în 1861 — data stabilirei listei electorale — deci ar fi fost născut în 1813. Dată cea dintăi, 1811, pare mai verosi- milă , - - - - ” 3) 1. C. Filitti, o. c., p. 80, nota 2, - . | - Că a fost căsătorit cu Zoe: Mon. Of. Ț. Rom., 9 Mai 1860, p. 452; Mon. Oj., 3 lunie 1866, p. 529; anunțul” mortuar suscitat, . . , . - . ) Boabe de grâu, IV, p. 394. - ” - 2) 7. C. Filitti, o. c., p. 68, . Ă . . E - *) La 5 Noemvrie 1887 îi scrie, grecește, Ioachim, patriarhul Constantinopolului, că a primit cele două scrisori: una în franţuzeşte a arhiepiscopului latin din Bucureşti Iosif Palma, iar cealaltă a sa (Ni- colae Rosetti) în româneşte, şi-l îndeamnă să sc ferească de învățăturile eterodoxe (original în colecţia autorului), Dacă ar fi știut bine greceşte, de sigur că scria patriarhului în limba acestuia, _7) R. Crutzescu, o. c., p. 8o: Albina Românească, gazetă politico-literară, 20 Iunie 1830. 2) Serdar, 1 Ianuarie 1841 (Bu. 7, Rom, 6 Ianuarie 1841, p. 1); paharnic, 23 Aprilie 1846 (d. 29 Aprilie 1846, p, 107); 15 Martie 1849, fiind cârmuitor al judeţului Gorj, este mutat la judeţul Olt pentrucă n'a luat măsuri pentru arestarea generalului Magheru (Anul 1848, VI, pp. 1s3—154). - ?) Procuror la Prahova, Octomvrie (Bul. 7, Rom., 8 Octomvrie 1837, p. 192); mutat la ținutul Saac, "10 Iulie 1838 (Id, 15 Iulie 1838, p. 185); mutat la Argeş, 29 Noemvrie 1939 (1d., 8 Decemvrie 1839, p. 337); numit prezident la Muscel 15 Septemvrie 1844 (Id., 18 Septemvrie 1844, p. 434); fiind în aceeaşi funcţiune, eliberează toţi ţiganii săi la 24 Iunie 1848 (Anul 1838, II, p. 68); demisionat 23 Octomvrie 1848 (Bu. 7. Rom., 30 Octomvrie 1848, p. 209). . Pe 1%) In misie la Constantinopol, 19 Fevnuarie 1859 (Mon. Of. 7. Rom., 9 Martie 1859, p: 89; Acte si Documente, VIII, p. 993). ” , , . Delegat al “Țării Româneşti la Viena pentru încheierea 'actului de navigaţiune pe Dunăre între Au- „stria, Bavaria, “Turcia, Wârtemberg, Serbia şi Ţările Românești (M. Mitilineu, Colecțiune de tratatele și convențiunile României cu puterile străine, p. 99; Bul, Mold., 1-Mai 1858, p. 137; Mon. Oy. Ț, Rom., 9 lunie 1859, p. 26; 2 Octomvrie 1859, p. 473). : . - Asupra acestei misiuni d-] 1, C. Fiii a publicat un articol în Rev. Ist. (An IX, pp. 65 sqq.) în care arată că N. Rosetti a avut, dela Caimacamul muntean şi misiunea de a combate acţiunile duse la Viena de foștii domnitori G. D. Bibescu şi B. Știrbey (p. 63). D-] Filivti publică în acel articol şi un lung raport al lui N. Rosetti, arătând că acesta a stăpânit uşor cestiunea de drept și a avut toată fineţa necesară pentru a urmări pas cu pas acţiunea partidului Bibescu-Știrbey (pp. 63, 69). In Octomvrie 1859 a fost înlocuit prin Ion C. Bălăceanu (Mon. Of. 7. Rom., 2 Octomvrie 1859, p. 473). 11) Ales deputat în 1859 (Bul, 7. Rom., 19 Ianuarie 1859), ia parte la lucrări (Id, 13, 21 Fevruarie, - 6 Iunie, 17, 31 Iulie, 2+ August şi 11 Septemvrie 1859; Acte și documente, VIII, PP. 504, 596, 507, 910); „ales senator de Argeș în 1866 (4Jon. Of., s Noemvrie 1866, p. 1157), ia cuvântul la 19, 22 şi 23 Februarie, 1, 8, 15, 22 şi 31 Martie, 6, 12, 13, 21, 25, 26 şi 27 Aprilie și 13 Mai 1867 (7d., passim); ales senator din nou, în Decemvrie 1867 (Id, 21 Decemvrie 1867, p. 1379) ia cuvântul la 8, 9, 10,.12 şi 24 Ianuarie, o, 11, 18, 27 şi 29 Fevruarie, 5, 7; 8, 20 şi 22 Martie, 27 Aprilie, 3, 4, 7, 15, 18, 23, 25 şi26 Mai, 12,18, 23 şi 27 lunie, 13 Iulie, 12, 21, 22 şi 27 Septemvrie, 4 şi 8 Octomvrie, 2 şi 2â Noecmwrie (vicepreşedinte), 4, 8, 11 şi 19 Decemvrie 1868; 4» 15, 16, 18, 19, 25, 26 şi 28 Ianuarie, 16, 19; 21 Fevruarie 1869 (Afon,. O/.); ales senator de Muscel la 11 Martie 1871 (Id., 13 Martie 1871), își dă demisia la 1 lunie 1871 (d., 5 Iunie 1871, p. 649). 
- ' a 13) e Frate mai mic (al lui Scarlat Rosetti) era magistrat fără instrucțiune nici capacitate, De un ca- racter foarte ordinar, Viaţa sa publică şi privată este foarte blamabilă. Opiniunile sale politice îi sunt dic- tate după împrejurări de moment şi interese private, Om fără principiu şi fără opiniuni politice; nu are nici o afecţiune şi nici o grijă pentru ţeara sa; se va atașa de bună voie aceluia ce îi va procura o func= țiune lucrativă. A fost ataşat la poliția secretă în timpul invasiunei ruseşti pe când se afla agă renumitul Radu Rosetti; pe urmă „a trecut Ja poliţia secretă a Austriei, în timpul ocupațiunei austriace, Sub Ghika a fost membru al Comisiei Dunărene şi a servit interesele Austriei, supunându-se dorinței şi ordinelor aghentului austriac dela Constantinopole. Mai târziu fu ales deputat al Camerei şi trimis de principele Cuza la Constantinopole spre a cere investitura sa, dar își îndeplini foarte rău şi această misiune, și de aceea fu chemat înapoi» (pp. 120, 121). | - : s9 Dela 22 Julie 1867 la 1ş Ianuarie 1868 (Afon. Of. din 26 Iulie 1867, p. 915 şi din 20 Ianuarie 1868, p. 89). - 

. . . 14) Cestia liberi navigaţii pe Dunăre, Bucureşti 1859. 73 p. + 1 hartă. Ă „Un nou proces sau soluția împiedecatei certii mânăstirilor din tarra dise încinate (București? 1861? 54. p. Bibl. A. R. A. 6174). . Urmarea Procesului Do... Cu egumen monastirei Mărgineni şi comunitatea sa. Bucureşti 1862, Appelu, către D-nii Proprietari possessori de titluri de despăgubire rurală. Bucureşti 1866. 5 Graurii vânători de insecte (foarte scurt articol după L'indtpendance telge, în Mon. Of. Mon. Of. din 1907, p. 770). i Ă i 9 repede privire asupra Așezămintelor Brâncoveneşti din Capitală, Bucureşti 1892, 21 p. 15 Bul. Ț, Rom, 18 Noemvrie 1855, p. 362; Afon. Of. Ț. Rom., 29 Septemvrie 1860, p. 1048. %) Bul. Ț, Rom., 16 Ianuarie 1859, p. 185. Ă 17) Mon. Ț. Rom., 1o Ianuarie râ62, p. 26. . 1) Bul. 7. Rom, 18 Noemvrie 1855, p. 362; 2 Ianuarie 1856, p, 21;+4 ] unie 1856, p. 174; Alon. Of. 7. Rom., 29 Septemvrie 1860, p. 1048. a - : Ă 3) Mon. Of., 3 lunie 1866, p. ş2o. -



  

FAMILIA ROSETTI e - 75. 

20) Inştiinţare de încetarea din vicaţă în Voința Naţională din 1/3 Aprilie 1893, în care se arată că e 
comite a Sfântului imperiu, mare ofițer al mai multor ordine, cavaler al ordinului teutonic, că a încetat” . 

din vieaţă la 209 Martie ora 9 dimineaţa,fiind în vrâstă de 82 de ani. Se mai spune că ceremonia funebră 
va fi la biserica Manea Brutaru la 31 Martie. “ - 

Almanach du High Life, 1894, p. 31. 

Dumitru NL (a doua jura. a sec. XVIII — înainte de 1834). 

__ Fiu al lui Scarlat 43/VI 1) și al Zoei Băleanu. Căsătorit întâia oară, la 

„1806, cu Smaranda Neculescu 2) şi.a doua oară, în 1819, cu Ana Far-. 

fara 2); cu prima a avut un fiu Radu 87/VIII ), iar cu a doua o fiică 
Catrina 88/VIII 5). ” a 

In anii 1820, când trăia în Craiova în casa tatălui său 6), şi 1822, el şi 
nevasta sa aveau afaceri cu casa. de bancă Zenobie Pop din Sibiu 7). 

In 1824 a fost ispravnic de Gorj 8). A fost serdar ?) şi spătar 10). 
Moare înainte de Iulie 183411). NE 
  

1) Insemnare a lui Nicolae 70/VII că Dumitru 71/VIL era tatăl lui Radu 87/VIII şi acesta nepot în 

linie dreaptă a lui Scarlat (Carol) 42/V1 (pe o copie de pe diploma de conte aflată în posesiunea d-lui 

Budişteanu). - - A - ă - Ă 

D-trie R. Rosetti 74/IX a spus autorului, la 3o Noemvrie 1933, că bunicul său Dimitrie 71/VIL era 

văr primar cu C. A. Rosetti 75/VII, cu Ion Rosetti 65/VII, tatăl Anicăi Filipescu 83/VIII şi cu Con- 

tele Nicolae Rosetti 7o/VII. . - a ” 

„Act din 12/24 Iunie 1874 (vezi la Constantin 41/VI, nota 2), arătând că e fiul lui Scarlat 42/VI. 

*) Arh. B., Cond. domnească Nr. 55, fila 12, 3 lunie 1808 (apud fişe Şt. D. Grecianu); dem, .cond. 

domnească Nr. 76, fila 785 (fişe Şt. D. Grecianu); Idem, Cond, veliţilor bocri Nr. 3, fila 5 (fişe Grecianu); 

Idem, Cond. veliţilor boeri -Nr. s, fila 66 (fişe Grecianu). - 

[. C. Filitti, Arh. C., Arborele Neculescu, şi informaţie dată de d-l G. D. Florescu. 

1) Notă scrisă, dată autorului, de nepotul lui de fiu Dimitrie 74/IX, la 26 Noemvrie 1933; informaţie 

dată de d-ra Maria C. Golescu (strănepoată de fiică) la 19 Decemvrie 1933; informaţie dată de d-na Elise 

I. C. Brătianu, la s Decemvrie 1933; - 

Dar în G. Fotino, Din vremea renajterei naționale a Țării Româneşti. Boerii Goleşti (Vol. I[, p. 143, 

nota 3) se spune că e fiica medelnicerului Răducan Bengescu şi a Ecaterinei născută Farfara. 'Fot acolo 

se arată că s'a căsătorit, în 1819 cu D-trie Sc. Rosetti. ” 

Anica Roset iscălește grecește: Anica Roseti şi alăturea de ea iscălea bărbatul său: D(umitra)ch (i) 

Roset (Iorga, Stud. și Doc. VIII, p. 65, Nr. 423). - i 

) Insemnarea lui Nicolae 7o/VII, arată în nota 1, 
- Actul din 12/24 Iunie 1874 sus citat. 
Informaţiile de mai sus, date de d-na E. Brătianu şi d-ra Maria Golescu." . . 

*5) Informaţiile de mai sus, ale d-nei E. Brătianu şi d-rei Maria Golescu. - , 

*) Anafora din 29 Aprilie 1820 în Condica veliţilor boeri Nr. 12, fila 127 verso (Arh. B.) în fişele Şt. 

D. Grecianu. - - - 

_2 N, Iorga, Stud: și Doc., VIII, pp. 64, 65, 80. - 

*) Al. Ştefulescu, Istoria : Târgului, p.. 117." - - , a 

”) Bul. Ț. Rom., 12 lulie 1834, p. 102; Arh..B., Condica veliţilor boieri Nr. 12, fila 127 verso (fişe 

Şt. D. Grecianu). . po a 

El ar putea fi acel Dimitrie sau Dimitrache Roset pe care-l găsim amintit în: V. A. Urechiă, Istoria 

Românilor, VIII (1), pp. 20, 43; N, Iorga, Stud, şi Doc., XXI, p. 74; Rev, Ist., XIV, p. 447. a 

10) Actul din nota 1. , IRI a: - 

11) “« Casa răposat serdar Dimitrie Roset, după podul Mogoșoaiei sub Nr,... lângă Serindar ș (Bu. 

Ţ. Rom., 12 Iulic 1834, p. 102). , - - N . 7 

Acest loc a aparţinut ulterior fiului său Radu 87/VIII (vezi la biografia acestuia, nota 20). 

. 

Catinca 2/VIL. - (începutul sec. XIX— mijlocul aceluiași secol). 

Fiica lui' Scarlat 42/V11) şi a Zoei Băleanu. . | 
A fost măritată cu C. Dedulescu supranumit Pârjol 2). , 

_A studiat în institutul d-nei Vaillant, luând, în 1834, un premiu pen- 

tru cetire 2). . 

1) Fişele Șt. D. Grecianu, unde se arată că avea şi un frate Dumitrache şi o soră Luriţa. | 

Amintirile colonelului Lăcusteanu, publicate de Radu Crutzescu, p. 16 nota. Ă 

:) R. Cnatzescu, Î, €. - 
2) Curierul Românesc, 2 Septemvrie 1834, p. 81.
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Luxandra 73/VU (1393—1 877). 
Fiica lui Scarlat 42/VI 1) şi a Zoei Băleanu născută în '17932). A fost măritată cu Dimitrie Mavrocordat 2). E 
După moartea soțului său i se acordă, la 26 Aprilie 1843, o pensie 4), 
A murit la 1 Martie 1877 şia fost înmormântată la Mănăstirea , 

Văcărești 5). 
  2) Că a fost fiica lui Scarlat: 1. C. Filiti (în Arh. C., arborele Mavrocordat, unde este arătată Luxanda Sc. Rosetti); unchiul ei Nicolae Băleanu ca: tutore al lui Radu 87/VIII — nepotul ei — îi cere nişte bani (Bul. 7, Rom., 16 Iunie 1840, p. 255); fişe Şt. D. Grecianu, a 2) Avea 84 de ani la încetarea sa din viaţă. G, Fotino, Din vremea renașterei naţionale a. Țării Ro- mânești. Boierii Golești, IV, p. 300, nota 3. . „ 2 1. C, Filitti, Arh. C., arborele Mavrocordat; fişe Şt. D. Grecianu; G; Fotino, 1. c, *) Analele parlamentare al României, XLL, p. 135, în fişele Şt. D. Grecianu. 

) Românulu 2 Martie 1877. 

Dimitrie 74/VIL (înainte de 1815 — 15841). 
Fiu al lui Alexandru 43/VI şi al Elenei Obedeanu (Cretzeanu) 1), născut înainte de 18152). e ă 

- Postelnic în 1873, este ridicat la rangul de serdar 2), ajutor al șefului secţiei a 3-a din visterie; îşi dă, după o slujbă de mai mult de ş ani, de- misia, la 13 Septemvrie 1841, din cauza stării sănătății 4), . 
Moare la 25 Decemvrie 1841 5) şi este înmormântat la mănăstirea Pasărea 6). i 
  1) Era frate cu Constantin 75/VII (Pagini din trecut. Note intime 1844—1859 scrise dilnie de C. A. Rosetti, anotate şi publicate de Vintilă C, A. Rosetti, I, pp. 23, 67,.154). Elena Rosetti e trecută pe același pomelnic din 1866, pe care e trecut şi fiul său Dimitrie 74/VIL. 5) V. C. A. Rosetti, o. c., p. 154... . - * 3) Bul. 7. Rom., 9 Septemvrie 1837, p. 152; 12 Septemvrie 1837, p. 156. %) Bul. Ț. Rom., 7 lulie 1841, p. 160; 22 Septemvrie 1841, p. 2s0. 2) V. C. A. Rosetti, o. c., p. 67. - . 

*) V. C. A. Rosetti, o. c., p. 154. : . 

Constantin 75/VIL (1816 — 885). 
Fiu al lui Alexandru 43/VI și al Elenei Obedeanu, (Cretzeanu) 2), născut în Bucureşti 2), la 2 Iunie 1816 3). Căsătorit, la 31 August 1874 î), „cu Maria Graub $), a avut următorii copii: Libertate 89/VIII 5), Mircea 90/VIII 2), Ion.91/VIII 8), Vintilă 92/VIII *), Horia 93/VIII 10), Elena- Maria 94/VIII 5), Toni 95/VIII '2) şi Floricel 96/VIII 13), „Studiile şi le-a făcut la liceul Sf. Sava din București 14), ? A intrat apoi în armată în 1833 15), servind până în 1836, când a de- misionat 16), . | DRE i | Se apucă de literatură 17), apoi intră în administraţie, fiind șeful poli- iei din Piteşti în 1842 15) şi după aceea în magistratură, fiind procuror la Tribunalul civil din București. Iși dădu demisia în 1845 19). „La Paris, unde se duce. după aceea, ascultă cursurile lui ]. Michelet şi ale lui Edgard Quinet 20), _ „. In '1846, deschide cu Winterhalder şi E. Grant o' librărie, la care se adaugă cu timpul o tipografie şi în care se fac. apoi afaceri de comision. Ulterior ia o parte din ce în ce mai activă la conducerea comerţului bu- cureștean 21), - 

Pi
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Propagandist pentru schimbarea stării de lucruri 22), a fost arestat 

în preziua revoluției din 1848, dar eliberat de poporul din Bucureşti și 

numit, de guvernul provizoriu, la 11 lunie 1848, prefect de poliţie al Ca- 

Pita în care calitate întovărășeşte pe Vodă Bibescu până la gra- 

niță 24). a 
“ La 15 lunie 1848, este numit secretar al guvernului provizoriu 2) şi 

ia ca atare parte la toate actele acestuia 2%), întemeind şi ziarul Pruncul 

“Român 27). Nu se înţelegea însă cu Ion Heliade Rădulescu %). . 

- Arestat de Turci în tabăra dela Cotroceni 2), expulsat din țară 5), 

stabileşte la Paris 3), unde ascultă din nou prelegerile lui ]. Michelet, 

cu care întreţine legături de prietenie şi cu care are.o lungă corespon- 

denţă 3%). Pe lângă propaganda ce o face pentru cauza românească, sco- . 

țând şi două reviste, România Viitoare 3) și Republica Română %4), el. - 

face parte dintre acei cari se întruneau la Adam Mickiewicz 35). 

In campania ce o duse, făcu pe de o parte apologia revoluţiei din 

1848 36), făcu de asemenea apel -la toate partidele din ţară %) și tipări, 

împreună cu I. C. Brătianu, Catehismul sâteanului %). Pe de altă parte 

prin trei scrisori impută domnitorului Știrbei măsurile luate şi atitudi- 

- nea sa faţă de ideile revoluţiei din 1848 %).. 

- înainte, paralelă cu acea a lui I. Brătianu, de care 

In timpul războiului din Crimeea a voit, împreună cu alţi prieteni de 

idei, să reintre în ţară pentru formarea unei legiuni române, care să lupte 

contra Ruşilor, dar n'a reușit 49). | 

Intors ulterior în ţară, luă parte mare la lupta pentru Unire îi), creă 

ziarul Românul 42), în paginele căruia își expuse, cu mare talent, timp de 

mai bine de 25 de ani, ideile, făcând educaţia politică a cetitorilor să: 4). 

Făcu parte din delegaţiunea . Adunării elective/a “Țării Românești, 

trimise să comunice oficial lui Cuza, la Iaşi, la 29 Ianuărie 1859, alege- 

rea sa ca domn al Țării Românești. Cu acel prilej ţinu doua cuvântări: 

una către domn şi una în Adunarea electivă a Moldovei 44). 

Ca deputat propune hotărîrea ca niciun reprezentant al. națiunii să 

nu poată ocupa vreo altă funcție şi să nu primească decoraţii 45), 

Deşi Cuza căută să și-l aproprie 46), între altele numindu-l ministru 

şi membru onorific al comitetului teatrului 17), C. A. Rosetti trecu cu- 

rând în opoziţie 15), mai ales din cauza chestiunii rurale 49), El fu arestat 

după mișcarea din 3 August 1865, dar pus imediat în libertate 50). 

Făcu parte din comitetul. pentru răsturnarea lui Cuza 51). , 

In politica externă fu pentru înțelegerea “cu Ungurii în 1848 şi în 

1859 £2), pentru ajutorarea Polonilor în 1863 52), fiind chiar dat în jude- 

cată, dar achitat, cu prilejul afacerii dela Costangalia 5). EI a.susţinut 

de asemenea pe revoluționarii bulgari 55). | AISI 

După detronarea lui Cuza, fu ministru de Culte (11 Fevruarie 1866— 

15 Iulie 1866) 5), creând Societatea Academică. Română, devenită, ulte- 

rior, Academia Română %). Acţiunea sa politică fu apoi, și mal mult ca! 

-l lega identitatea de 

puternică. prietenie. El locui, cu întreaga sa familie, de mai . 
idei și o £ 

multe ori, la' Florica, la I. C. Brătianu 58),
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Venind liberalii la putere, fu de mai multe ori 5) președinte al Camerei deputaţilor, un președinte ideal, bucurându-se” de-un prestigiu fără margini 5). In această calitate fu acela din mâinile căruia Regele Carol I - primi Coroana 'de oţel, la ro Mai 1881 €n), Da E "A fost de două ori ministru de Interne, dela 26 Martie .1878 la -x7 “Noemvrie 1878 şi dela 9 Iunie 1881 la 25 Ianuarie 1882 , „„. Fu însărcinat cu misiuni în străinătate 6), N „Ideile sale foarte înaintate, neaplicabile încă atunci întocmai 63) — şi. C. A. Rosetti era intransigent — cum şi influenţa celor din jurul ui 65), îl despărţi de 1. C; Brătianu, în ultimii ani ai vieţii sale 66), . El muri la 8/20 Aprilie 1585 %) și este înmormântat în cimitirul Belu (Șerban Vodă) din București 6), - i a In afară de scrierile arătate mai sus şi de numeroasele sale articole din ziare, el a mai scris poezii şi alte lucrări %), a făcut parte din asociaţii cultu- rale 70) și a susținut reviste 71). In tinerețea a jucat în piese de teatru 72) și a „avut o deosebit de mare” influență asupra desvoltării teatrului român 73), „A fost în toată vieaţa lui de o absolută desinteresare 74), 

  

(Iscălitura lui Constantin 75/VII pe un act în posesiunea autorului) 

  2) Lui C. A. Rosetti (1816—1916) la o sută de ant dela nașterea sa, p. 1. Elena Obedeanu (Cretzeanu)- 
Rosetti a murit la 13 Decemvrie 1844 (Pagini din trecut. Note intime 1844—1859 scrise dilnie de C.A. 

- Rosetti, “anotate şi publicate de Vintilă C. A. Rosetti, 1, p. 32). , . , 
” Că mama era născută Cretzeanu (Elena General Perticari- Davila, Din viața şi corespondența lui Carol 
Davila, p. 251, nota 1), - ” - ” 3) Lui C. A. Rosetti... p.r. 

i 3) Lui C. A. Rosetti... p. 1. 
. „Lui C. A. Rosetti, .... p. 7. 

: 2 , a Li) Biografiea oamenilor mari scrisă de unu omu micul 21. G. Valentineanu), Paris, Place du Pantheon, 
1859, p. 116. 

” - - - . 
Născută în 1819 în insula Guernesey, d-ra Maria Grant venca în Bucureşti cu fratele său E. Grant, 

secretarul consulatului englez (1d., 1, €.). Aci a dat lecţii între alele în casa Odobescu (Sabina Cantacuzino, 
- Din viața familiei 1, C. Brâtianu, p. 22), 2 _ Di a . 

ea ei în 1848 este în deobşte cunoscută, mai ales în urma broşurii lui ]. Michelet (Principautes 
Danubiennes. Madame Rosetti, 1848). 

- 
Soţie devotată, a făcut din cauza României cauza sa. In afară de acţiunile politice o vedem luând parte 

activă, în 1866 şi 1867, pentru ajutorarea ținuturilor bântuite de foamete (Mon, Of., 6 Martie 1864, p.. 
232; 12 Martie 1866, p. 255; 16 Martie 1866, p. 270; apoi Nr. '6r, p. 276; Nr. 64, pp. 288, 289 şi nu- 
merile 66, 68, 74, 75, go, 91; 25 Noemvrie 1866, p. 1220; 30 Martie 1867, p. 429), în 1871 pentru ser 
barea comemorativă dela Putna (Teodor Bălan, Serbarea dela Putna 1871, Pp. 14, 15, 70, 71), în 1877, 
când întemeiază şi conduce un spital pentru îngrijirea răniților (General R. Rosetti, Partea luată de ar- 
mata română în războiul din 1877—7878, pp. 44 și 123, nota 437). - Ei fi este dedicată o dramă întitulată Unu dgiutoriu la timpu de D. 'T. Tăutu.. A murit la 13 Fevruarie 1893 (Almanach du High Life, 1894). *) Anul 1848,-V, p. 363. - _ - ) Registrele bisericei române din Paris (Rev. st. XI (1925), p. 7). *) Notele lui C, A. Rosetti, în Lui C, A. Rosetti... p. 213. *) Registrele bisericii române din Paris (Rev, Isi, d c.). 19) Iden. - - 2) Lui C. A. Rosetti, ..., Ed, III, p. 240, d Din sorespondenja familiei I. C, Brătianu, 1, p. 3. , „ p. 46. 

- . 14) Boabe de grâu, IV, p. 399, nota 2 şi p. 416, Lui C. A. Rosetti...,. pr. -. A fost şi elev al lui Vaillant (. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul organic 1834—1848, p. 288; . 
Melanges de V'icole roumaine en France, X1V, p. 11). . : | 

  



  

  

FAMILIA ROSETTI. i ” 79 

Acolo a avut între alţi profesori pe Eftimie Murgu (G. Bogdan-Duică, Eftimie Murgu, pp. 86, 132; 
notele lui C. A. Rosetti publicate de fiul său Vintilă, pp. 144, 145). i : 

15) Pagini din trecut. Note intime 1844-1859 scrise dilnie de C, A. Rosetti, anotate şi publicate de Vin- 
tilă C.A. Rosetti, Vol, I, 31844—1846, p. 59. E aa - . 

„2 Valentineanu, 0. c, p. 116. a Se E 
Totuşi în Anuarul Armatei Române, pe anul 1877 este arătat ca.locotenent milițian cu vechimea din -: 

Io Aprilie 1832. - - - 
Lui C. A. Rosetti... p.I.- - “ . 
1*) In 1834 i se dăduse o recompensă de 866 de lei (Bul. 7. Rom., 14 Octomvrie 1834, p. 118). Atât 

în acest buletin cât şi în Almanahul Statului pe 1836 (p. 147) este arătat ca Constântin Rosct al 3-lea, pra- 
poric; deci mai erau atunci încă doi Constantin Roset servind în oastea pământeană a "Țării Româneşti. 
Cari erau aceştia? . , . - - . ” 

Demisia i s'a primit la 9 August 1836 (Bul. 7, Rom., 14 Septemvrie 1836, p. 1 (109). 
17) Scrierile sale se arăt mai departe. . 
12) 2 1. G. Valentineanu, o. c., p. 116. Lui C. A. Rosetti... p.1. 
1) Bu, Ț. Rom., 11 Ianuarie 1843, p. 11; ? I. G. Valentineanu, Î. c.- - 
3%) Joan Breazu, Jules Michelet şi Folklorul românesc, în Anuarul Arhivei de Folklor, II, pp. 181—193; 

Al. Cretzeanu, Din arhiva lui Dumitru Brătianu, I, p. 15; Lui C. A. Rosetti... p. 6. 
Acolo făcea parte şi dintr'o lojă masonică (Lui C, A. Rosetti... p. 5; Al, Cretzeanu, o. c., I, p. 115, 

« 

nota 3. 
3:) 2 1. G. Valentineanu, , €.; I. C. Filitti, o. c., p. 397. . d 
D-l Dr. N-ae 1. Angelescu a scris un documentat studiu cu numeroase ilustrații — despre activitatea 

negustorească a lui C. A. Rosetti, intitulat: C. A. Rosetti prim staroste al negustorilor Bucureţteni 1816—1885 
(pp. 4 5, 6, 8 0, 12, 13, 14 15, 20—30). .: - ; - ÎN 

Ilustrațiunea Română, 4 Mai 1932. - d; 
După nereuşita revoluţiei din 1848, tipografia sa a fost pusă sub sechestru din cauza unei datorii (Bu, 

„Ț. Rom., 9 Decemvrie 1848, p. 272). n... 7 
* Deschiderea unei librării de un membru al familiei Rosetti a supărat pe unii_boieri (1. C. Brătianu, 

Acte şi cuvântări, V, p. 140); Anul 18458, |, pp. 53» 54. ” , . . ă 
2) Făcea parte din comitetul societăţii politice « Dreptate şi-Frăţie » (Al. Cretzeanu, o. c., I,p.22). * 
23) Anul 1848, 1, pp. 524, 543, 545, 643—645; II, p. 273; Lui C. A. Rosetti,.... p. 91. C. Filitti, 

0.. €., p. 429; ÎI. G. Valentineanu, 0. c., p. 117. - Ia . Ă | 
=) Revista Fundațiilor Regale, II, p *38. . - . 
2) Bul. Ț. Rom., 15 lunie 1848, p. 122; 1. C. Filitti, o. c., p. 431.. 
2) Anul 1848, passim. : , . a 
Intre altele trebueşte semnalată cuvântarea sa din 9 August 1848 la deschiderea şedinţelor comisiunii 

proprietăţii (Foaia Română Nr. 10, 1848). , , . 

37) Anul 1848, LL, p. 13; 1. G. Valentineanu, Î. c.; Lui C. A. Rosetti... Pe 10. 

23) 1, C, Filitti, o, €., p. 437. : - - , . 

- 3) Al. Cretzeanu, o. €., Î, pp. 31, 32; Anul 1848, IV, pp. 437, 448. I. G. Valentineanu, Le 

y 32) Se gunosc imprejurările drumului pe Dunăre a exilaţilor (Broşura lui J]. Michelet, în Anul 1848, 

, pp. 763-787). A , . 
Anul 1848, IV, p. 516; Al. Cretzeanu, ]. c.; Bul. 7. Rom., 28 Septemvrie 1848, pp..105, 106; Journa? 

de Bucarest, 8/20 Iulie 1849. - : . 
31) 1. G. Valentineanu, î. c. 7 . | , 
A făcut mai multe călătorii în Anglia (Al. Cretzeanu, o. c., I, passini) şi s'a stabilit pentru câtăva vreme, 

în Iulie 1852, în satul Douet, lângă Nantes (Notele lui C. A. Rosetti, în Lui C, A. Rosetti..... p. 230). 

„ Breazu, 1. c, . : , i . 
In scrisoarea sa din 8 Noemvrie 1851, C. A. Rosetti spune lui J. Michclet că confederațiunea dună- 

reană,; de care se vorbea atunci atât de insistent în cercurile emigrației, este imposibil de realizat, tocmai 

in cauza imperialismului ungur (Id., p. 191, nota 1). Ă 
3) 1. G. Valentineanu, L. c.; N. Iorga, Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea, III, pp. 63,64. .. 

3) [. G. Valentineanu, 1. c.; G. Adamescu, Contribuţiune la bibliografia românească, fasc. 1, p. 84. 

N. Iorga, o. ce. III, pp. 64, 65. ” i . - - 
33) Melanges de Pâcole roumaine en France, XI, pp. 159, 160. , 

3) 1. G. Valentineanu, o. c,, p. 118-: , , , 
31) Apel la oameni cei liberi, Paris 1849; Apel la toate partidele, urmat de Increderea ?n sine, Paris 1850. 

I. G. Valentineanu, . c€. . - i a 
3%) Katehismul săteanului sau sfaturi la vatra focului Între un revoluţionar şi un sătean, de C. A. Rosetti 

şi Ion Brătianu, Bruksel, "Tipografia lui J. N. Denon — exemplar unic în biblioteca LI. Î. C. Brătianu, 

restul confiscat la Constantinopol în 1852 — (Boabe de Grâu, An. IV, p. 265); Olimpiu Boitoş, Biografiile 

Româneşti ale lui Ubicini, p. 21; 1. G. Valentineanu, î. c. E 
3) G. Adamescu, î. c.; Olimpiu Boitoş, î. €. i - , : 
Făcea parte din comitetul asociaţiunii pentru conducerea emigraţiunii (Al. Cretzeanu, o. c., |, p. 43); 

1. G. Valentineanu, /. c, - | Ii IRI 
«) Al. Cretzeanu, o, c., pp. 56, 57, 360; Lui C. A. Rosetti..... pp. 17, 262—275; I. |. Nistor, Co- 

respondența lui Coronini din Principate, pp. 66, 8o; G. Fotino, o. €, 1V, pp. 55, s9. . 

i) Fu deputat al Capitalei (Gazeta de Moldavia, 30 Septemvrie 1857; |. G. Valentineanu, d. €.; Bul. 

7. Rom., 19 lanuarie 1859, p. 21), după cei se contestă dreptul de a fi şi alegător şi ales (Bul. Ț.Rom., 

5 August 1857, p. 225; 14 Septemvrie 1857, p. 200; 27 Septemvrie 1857, p. 3053, 18 Decemvrie 1858, 

p. 405; 22 Decemvrie 1858, p. 413; lista dela finele volumului pe 1858; T. W. Riker, The making of 

Roumania, p. 193). , , , LT . 

Fu ales secretar al Adunării ad-hoc cu 59 de voturi în şedinţa.din 2 Octomvrie 1857 (Monitorul Adu- . 

mărei ad-hoc, p. 1). ! A . - ” - . : 

A. Cretzedau, ) c., |, pp. 71, 72; II, pp. 58, 80, sa, 208, 207, 217, nota 1; N, Iorga, Stud. şi Doc. 

XVIII, Scrisori şi alte acte privitoare la Unirea Principatelor, pp. 10, 43, 45; ]. I. Nistor, Corespondența. 

“lui Coronini din Principate, p. 985. IN - . . : ”
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) 9 August 1857. Banchetul oferit lui C. A. Rosetti cu ocaziunea fondărei a XXV-a a + Românului la 27 Septemtrie 1881 (broşură); "ÎI, W, Riker, o. c., p. 251; N. Iorga, Ist, Lit. Rom. în veacul al XIX-lea, III, p. 265; Lui C, A, Rosetti... p. 19. Ă *3) Regele Carol I îi scrie, ia 27 Septemvrie 1881, cu pr lejul banchetului ce i se dă când se serbează a XXV-a aniversare a fondării ziarului Românul: « îndreptez şi Eu felicitările Mele scriitorului aprig, în a căruia puternică mână, în timp de mai bine de un pătrar de veac, pana n'a obosit; publicistului via gilent, a cărui neşovăită țintă zilnic a fost luminarea naţiunii sale; patriotului fierbinte care a lucrat, a luptat, a suferit, fără a dispera niciodată de viitorul țării sale s. (Banchetul oferit lui C. A. Rosetti... .. p. 33, 34. : E Na . P %) Alon. Of. Mold, 8 şi 9 Fevruarie 1859. ” „ “) Bul. Ț. Rom,, 21 Fevruarie 1859, p. 62. ” 4) Scrisodre a lui I. C. Brătianu către soţia sa, 11 Aprilie 1861 (Din corespondența familiei Ion C. Bă. tianu, I, p. 3). - 
„ Cretzeanu, o. c., I, p. 8. PR . “7) N, Iorga, o.c., III, p. 318; Mon.. Ț, Rom., 30 Mai 1860, p. ...; 23 Iulie 1860, p. 813; A. D. Xe- nopol, Domnia lui Cuza Vodă, 1, Pp. 152, 153. | C. A,. Rosetti se ocupase şi înainte de teatru (A. D. Xenopol, o. c., Il, p. 140; Anul 7948, |, p. 883). 42) Al. Cretzeanu, o. c., Î, pp. 81; Paul Henri, L'Abdication du Prince Cuza, pp. 5, 7, 128; T.W, Riker; 0. c., p. 346; A. D. Xenopol, o. c., 1, pp. 369, 411, 412; Olimpiu Boitoș, Contribuţii la misiunea lui A. Pann în Apus (1864), pp. 20—-23. - . PR , -Din cauza opoziţiunii sale i se suprimă de guvern, de mai multe ori, Românul şi Libertatea care înlocui câtva timp Românul (Olimpiu Boitoş, Contribuţiuni la misiunea lui A. Pann în Apus (1864), pp. 11, 14, 17, 41). . . - . _ 4?) Făcea parte din comisia ce studia proiectul de lege (Mon. Of. Mold., 1s Aprilie 1861, p. 629); A. D. Xenopol, o. c., [, pp. 267, 268; A. Lapedatu, In jurul asasinării lui Barbu Catargiu, p. 4. 5%) General R. Rosetti, Un document inedit asupra mişcării dela 3 August 1865, p. 11 Qo3); T. W. Riker, o. c., p. 474; Sabina Cantacuzino, Din viața familici 1. C. Brătianu, p. 47; Din corespondența fa- milici Ion C. Brătianu, |, pp. 31, SI. , - 

*1) General R. Rosetti, o. c., p. 13 (105); T. W. Riker, o. e., p. 475; Olimpiu Boitoş, o. c., p. ş; Paul Henry, o. c., pp. 9, 10.': Ă ” - - 2) N. Iorga, Stud. și Doc, XVIII, p. ss; AL. Cretzeanu, o. c., Î,.pp. 41, 211, nota 1. s:) Gh. Duzinchevici, Cuza Vodă şi revoluția polonă din 1863, pp. 23, 36. 55, 62, 68, 69, 73, 84,86, 93. Gh. Brătianu, Politica externă a lui Cuza Vodă (Rev. st. Rom., LI, pp. 130, 136); N. Iorga, Un pensatore politico italiano: Marco Antonio Canini (Bulletin de la Section historique de b' Acadimie Roumaine, XX, p. 80). R. V. Bossy, L'Autriche et les Principautâs Unies, p. 107. - . 5) O. Boitoş, o. e, p. 13. . 
*) Graiul Românesc, Anul VII, p. s3. - - . 5) Costescu, Fazele ministeriale în România, p. 29; Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol I, 1, Pp. 1, 106; Regele Carol I, Cuvântări şi scrisori, |, pp. 16, 27, 31, 36, 37. Ă 3?) Referatul său şi regulamentul în Lui C, A. Rosetti... ... pp. 324, 328. Fu numit membru al Academiei la 2 Iunie 1867. : : Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol Î, 1, p. 139; Il, p. 268. 5) Sabina Cantacuzino, o. c., pp. 41, 44, 47, 307. i 3) Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol JI, 1, Pp.'402, 427. *) Sabina Cantacuzino, o. c., p. 2f0. - *:) Mon. Of., .. Mai 1881, p. ...; D.C. Moruzi, Instrdinaţii, pp. 235, 286. Cu acel prilej ură noului rege să domnească dela Tisa pân” la Nistru (Ai. Cretzeanu, o. €., IL, p. 95). +) Costescu, o. c., pp. 70,81; 1.C. Atanasiu, Mișcarea socialistă, |, pp. 14, 17; Treizeci de ani de domnie ei Regelui Carol ], I, pp. 493, sos, 510, 517, 523; II, pp. 16, 19, 37, 41; Regele Carol 1, Cuvântări şi scrisori II, pp. 227, 241, 245, 261, 267,443, 459; l. C. Brătianu, Acte şi cuvântări, VI, p. 398. *3) In 1878 pentru stabilirea reprezentanţelor diplomatice la Roma, Paris ş :Londra (Regele Carol I, o. c., II, p. 278); 1. C. Brătianu, o. e, V,p. ru, . E - *) 1. C. Atanasiu, o. c., 1, pp. 14, 17, 392; Sabina Cantacuzino, o. €., p. 338; Diaconovitch, Enciclo= pedia Română, II, p. 845. . ! , pd Sabina Cantacuzino, 9. c., p. 338; Din corespondența familiei Ion C, Brătianu, p. 273; Diacono- vich, î. c. Pi Ă - 9) Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol Z, ÎL, pp. 88, 112, ” . 1 e) „Universul, 11 Apriie 1885; 1. C. Atanasiu, o. c., p. 392; Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol 1, „p.r8 . . , | *) Universul, Î. c.; 1. C. Atanasiu, £. e. E i *?) Poezii în Foaia pentru minte din Brașov, 1842, pp. 1, 388; 1843, p. 256; 1844, pp. 81, 207 (Gh. Adamescu, o. c,, fasc. II, p. 96; fasc, IU, p. 72). - Ceasurile de mulțumire, București, 1843. N ” Influența igaretei asupra mea (Calendaiul de Bucureşti, 1848). Dare de seamă către comitenții săi (Bucureşti) 1862. Discurs la înmormântarea lui JI. Câmpineanu (Reforma, 16 Iunie .1863), Relation authentique du coup d'Etat du Prince Couza, Paris, 1864. ' Discursul, ... asupra tocmelelor agricole, Bucureşti, 1882. „ Scrieri din junețe şi exiliu, 2 ediţii a doua ediţie Biâcureşti 1885). . ” . Scrierile Îi... 1... publicate de V, C. A. Roseti, Volumul 1, Rusia, Bucureşti, 1887, * Haina mea, traducere (Foaia pentru minte), 1842, Nr. 1. . Byron, Manfred, tradus de C. A.. Rosetti, Bucureşti, 18383. . “ . x A radu în franţuzeşte volumul II din Cronica lui Cantemir (Melanges de Ecole roumaine en France, „ p. 162). 

, A colaborat la revista Les Ecoleş (Al. Cretzeanu, o. e. p. 18) şi la Ținjarul (Iorga, Jst. Lit. Rom. în veacul al XIX-lea, Ul, p. 268), - . pp : 

.
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Asupra valorii operei sale literare vezi: N. Iorga, st, Lit, Rom. în veacul al XIX-lea, N, pp. 194-—198; 
III, pp. 72—74- 

7%) Unul dintre întemeietorii Societăţii pentru învățătura poporului român (L. C. Filitti, o. c., p. 108; 
" Al. Cretzeanu, o. €., I, pp. 132, 133), făcea parțe din Asiciaţia literară a României (Idem, pp. 399, 400; 
Anul 7848, 1, PD. 49, 52, 59). 

2) Revista Carpaţilor, 1806, JI, partea 1, la fine, 
2) N. Iorga, o. €., Î, p. 149. 
*3) Ioan Massoff, Matei Millo, pp. 155, 159, 175, 176, 209, 210, 221 sqq., 300, 312—315, 
*) Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol d pia p. 86. 

- Anastasia 83/VIIL (1828 — 1918). 

Fiica lui Ion 65/VII şi a Saftei Creţulescu 1), născută la 29 Decemvrie 
1828 2). Măritată cu Gr. Gr. Filipescu, la 16 Ianuarie 1855 5). 

Incetată din vieaţă la 28 Septemvrie 1918 şi înmormântată în cimitirul 
Șerban Vodă (Belu) din Bucureşti 4). 
  

II Dosar 464/1812 al Tribunalului “Tifov, secţia II c. c., acum la Arhivele Statului Bucureşti. 
G, Filipescu, fiind ginercle lui Ion 65/VII (84. 7. Rom. 12 Aprilie 1857, p. 110), soţia lui trebuia 

să fie fiica acestuia, 
2) Inscripția de pe mormântul său, în cimitirul Şerban Vodă (Belu) din Bucureşti. 
3) B Ț. Rom. |. c.; 1. C. Filitti, Arh. C., arborele Filipescu. 
Piaiie de nuntă (facsimilul alăturat, în colecția d-nei Maria N. Filipescu). 
«) Inscripţia de pe mormântul ei, 

Sultana 8/VIIL . (după 1828 — 1894). 
Fiica lui Ion 65/VII şi'a Saftei Creţulescu 1), măritată: 1) în 1844 cu . 

beizade Panait Ghica 2), căsătorie anulată 3); 2) în 1850.4), cu. Ulise” 
Cretzeanu 5). - 

Incetată din vieață la 17 Aprilie 1894 și înmormântată în cimitirul 
mănăstirii Sfântul Neculai din Cernica €). 
  

1) Dosar 464/1872 al Tribunalului Ilfov, Secţia II c. c., acum la Arhivele Statului, București. 
Soră mai tânără a Anastasiei 83/VIII (Informaţie dată la 30 Ianuarie 1939, de d-na Maria N. Fili- 

pescu, nora Anastasiei), 
3) Hurmuzaki, XVII, pp, 1025—1026; 1. C. Filitti, Arh. C., arborele Ghica din "Țara Românească. 

C. Gane, Trecute vieți de Doamne şi Domnije, III, pp. 104-105. 
) Hurmuzaki, Î. c.; C. Gane, î. c. ” 
€) Insemnare a d-lui G. D. Florescu 
3) Dosar 464/1872, citat în nota 1. 
Informaţie dată, la 3o Ianuarie" 1939, de d-na Maria N, “Filipescu (nora surorei Sultanei). 
Este înmormântată la Mânăstirea Sft. Neculai dela Cernica la un loc cu dânsul. 
*) Inscripţie de pe mormântul ei la Cernica. 

Elisav die a 35 [VIII (ooijlocul secolului enx-tea), 

Fiică a lui Ion 65/VII şi a Saftei Creţulescu, înmormântată la mănă- 
stirea Sft. Neculai (Cernica) 5, 
  

:) In pomelnicul bisericii schitului Mărculeşti (Muscel). | se găseşte la alineatul: pomelnicul comi- 
ţilor Rosetti (5 Iunie 1861) între cei vii: Ion (65/VII), Elisaveta (soţia lui), Nastasia (83/VIII), fica lui, 
Sultana (84/VIII), fiica lui şi Elisabeta, după care urmează ceilalţi fraţi şi surori ai lui Ion (65/VII) şi 
descendența lor. . 

In cimitirul Mănăstirii Sft. Neculai (Cernica), pe crucea deasupra mormântului lui Ion 65/VII se 
află săpate şi numele soției sale Elisaveta şi acel al încă unei i Elisaveta, precum şi acel al fiicei lui Sultana 
84/VIII. 

Alecu 86/VIIL (începutul “secolului XIX — înainte de 1861). 

Fiu al lui Ion 6Ş/VII 1) şi al Saftei Creţulescu. - 

„16 A. R. —' Studii şi Cercetări. XLVII,
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A fost şef al mesei jlbior la Secretariatul de Stat, în 1840 — 1842 2), 
„Era mort în 1861 3). 
  

) Bul. Ț. Rom., 7 Octomvrie 1840, p. 277. 
:) Bul. Ț. Rom., 7 To ceermvrie 1840, p. 277. Almanahul Statului pe anul 18ar, p. 114; Jdem pe anul 

1842, p. 118. -: 
3 Pe pomelnicul dela „Mărculești (Muscel) din 5. Junie 1861 e trecut printre morţi, 

R adu 87/NIIL (1820: — 1868). 

Fiu al lui Dumitru 71 /VII şi al Anei Farfara 1), născut în 1820 2) la 
Craiova 3). Căsătorit cu Casia Brăiloiu 4), a avut următorii copii: Coralia 

"71 /IX 5), Caterina 72/IX 6), Maria 73/IX 7, Dimitrie '74/1X.8), Zoe 
75[1X%), şi Ana 76/IX10). . 

Studiile și le-a făcut la Şcoala Centrală din Bucureşti (Sfântul Sava) 
şi la Colegiul Sft. Sava 11). 

A îndeplinit multe funcțiuni, administrative judecătoreşti şi elective 12), 
Acuzat de lipsă de corectitudine 'şi dat în judecată, a fost achitat de 

- Inalta Curte de Casaţie 19). Străinii cari au lucrat cu dânsul îl socoteau 
om.cu duh, capabil, dar nu prea scrupulos 14). 

A luat o par:e modestă la mişcarea literară din vremea sa, făcând 
„parte din Societatea pentru înaintarea literaturii 15), fiind abonat Ia re- 

„viste 16), scriind câteva articole politice 1), fiind însărcinat să facă tra- 
duceri 18) şi fiind membru în Comitetul teatrelor 13). . 

__... Ca avere a avut un loc de casă în Bucureşti, acolo unde acuma este 
Hotel Bulevard 20), moșiile Caraula şi Vârtopul în Dolj %), Prigoria şi 
Totoi în Gorj *), precum şi moşiile Farcăşeşti și Pârăcui în Vâlcea, am- 
bele zestre a soţiei sale 2). 

In 1860 este arătăt ca având venit, în județul Gorj de Soo de lei pe . 
an 24). 

„Risipitor este pus sub tutelă 25). 
A încetat, din vieață, la București, la 13 Martie 1868 26), 

To 

:) D. R. Rosetti (Max), Dicţionarul Contimporanilor, p. 163; intormaţiuni date autorului, la 26 și 30 
Noemvrie 1823, de Dimitrie (Max) 74/IX, fiul lui Radu 87/VIII. 
ai Insemnare a lui Nicolae 70/VII pe o copie de pe diploma de conte, aflată în posesiunea d-lui D. Bu- 

şteanu. . 
Act din 12/24 Junie 1874: (vezi Constantin 41/VI nota 2). 

Informaţii date autorului,-la s Decemvrie 1933, de d-na Elise 1. IL. C. Brătianu şi la 19 Decemavzie 
1933 de d-ra Maria Golescu, 

3) D. R, Rosetti (Max), î. c. In Mon. Of. 7. Rom. din 8 Ianuarie 1860, p. 17 este arătat că fiind de 
32 ani în 1859, ceea ce de sigur este o greșală sau arată o dorinţă de întinerire, 

2) Registrul de școlarii ce urmează (în anul 1835) învățăturile în colegiul Sfi. Sava din Bucureşti, pp. 
186, 200, 214, 226 (notă dată autorului de d-l Ştef. Pop, fost director al colegiului Sft. Sava). 

:) Notă scrisă de Dimitrie (Max) 74/IX, dată autorului la 26 Noemvrie 1933; Mon. Of., 16 Mai 1868, 
p. 689 şi 30 Mai 1868, p. '727, lege pentru acordarea unei pensii de 493, so lei pe lună Casiei Rosetti, vă- 
Euva lui R. Rosetti 

Căsătoria ar fi avut loc în preajma anului 1843, (scrisoarea din :8 Decemvrie 1933 a d-lui N. Racotta), 
Casia Rosetti a murit la 18 Decemvrie 1000, în vrâstă de 84 de ani (informaţie dată de fiul său Di- 

mitrie (Max) 74/IX, la 26 Noemvrie 1933); L'Indipendance Roumaine, 19 Decemvrie 1900/1 Ianuarie 1901. 
+) Insemnarea dată autorului, la 26 Noemvrie şi 4 Decemvrie 1833 de Dimitrie (Max) 74/1X; scri- 

soarea d-lui Racotta, ambele suscitate; anunţul mortuar din Ind4pendance Roumaine, suscitat. 
Informaţie dată de fiica sa d-na Zoe Bolintineanu, la 2 Martie 1939. 

„%) Extras după actul de deces (colecţia d-lui D. Budişteanu). 
ai Insemnare a lui Nicolae 70/VII pe o copie de pe diploma de conte aflată în posesiunea d-lui D. Bu- 

şteanu. 
Insemnarea sus citată a lui Dimitrie (Max) 74/IX şi scrisoarea d-lui Racotta. 
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A - = - 
?) Insemnarea lui Dimitrie (Max) 74/IX și scrisoarea d-lui Racotta, suscitate, ' 1) Actul său de botez (vezi la biografia sa), , . ”) Inscmnările lui Dimitrie (Max) 74/IX şi 'scrisoarea d-lui N, Racotta, sus citate. 1%) Jdem; notă a d-lui Rădulescu Pogoneanu, . - , ") In 1832 era elev în: clasul al doilea de învăţătura începătoare prin metodul lancastricesc, iar. în 1835 în: clasul al treilca de umanioare (comunicare a D-lui Stef. Pop, fost director al Cole: giului Sft. Sava, dupa cataloagele şcolarilor pe acei ani). - | : 1) Pitar în Decemvrie 1844 (Bu, Ț. Rom., 8 şi 21 Decemvrie 1844); judecător la Tribunalul Doij, Secţia I-a (Jd., 11 Octomvrie 1846, p. 297); cârmuitor al judeţului” Gorj (Jd., 9 Aprilie 1847); serdar Id, 4 Lanuarie 1848; diploma Nr. 2421 din 22 Decemvrie 1847, în colecţia d-nei Florica Kostaki); cârmuitor . al judeţului Gorj (Anul 1848, 1, Pp. 634, 662; II, pp. 226, 227; Almanahul Statului pe anul 1848, p. 78); proclamă acolo noua constituție (Anui 1848, II, p. 48); se ordonă arestarea sa ca contrarevoluționar (7d., II, pp. s66, 665); fugit în Ardeal (d., III, p.'24); vine la Bucureşti prin Mehadia, Orşova, Giurgiu (1d., III, pp. 80, 644); ajutor al prefectului poliției Capitalei (Bul. 7. Rom., 22 lanuarie şi 12 Februarie 1849); trece ocârmuitor al judeţului Argeș (d., 3 Mai 1849, p. 165; Almanahul Statului, 1850, p. 60); pentru buna stare în care a păsit Vodă Știrbey administraţia acestui judeţ, îl face paharnic (Bul. Ț. Rom,, 16 Au- gust 1850, p. 273); cârmuitor al județului Brăila (Id., 24 Octomvrie 1850, p. 353; Almanahul Statului pe 1851, p. 37); înaintat clucer (ul, T, Rom., 10 Decemvrie 1852, p. 421; diploma Nr. 1193 din 4 De- cemvrie 1852, în colecţia d-nei Florica Lupu Kostaki); agă (prefect de poliție al Capitalei) (Bul. Ț. Rom., 16 Ocfomvrie 1853, p. 236; Almanahul Statului pe 1855, p. 83; Vasile V. Daşkevici, Istoricul reședinţelor poliției capitalei, fosta agie, Pp. 53); iarăși prefect de poliţie (Bul. 7. Rom., 29 Aprilie 1855, p. 129; V.V., Dașkevici, 1. c.; Ion 1. Nistor, Corespondenţa lui Coronini din Principate, pp. 624, 652, 657, 982); director general al temniţelor (Bul. 7. Rom., 16 Februarie, 10 Martie, 17 August, 28 Septemvrie, 4 Octomvrie 1860 şi 6 Mai 1861) dela'9 Februarie 1860 la 21 Iulie 186: (inscripţie pe portretul său aflat la Direcţia generală a închisorilor); deputat al proprietarilor mici din Gorj (Bul. 7. Rom., 4 Aprilie 1861); nu este validat (7d., 8 Mai 1861, p. 397); prefect de poliţie al Capitalei (1d., 27 Iunie, 1 Scptemvrie 1862 şi 5 Martie 1863; Daşkevici, 7. €.); ar fi spus că ştie cine este asasinul lui B. Catargi şi că dacă dânsul ar fifost în locul colonelului Bibescu, l-ar.fi descoperit (A. Lapedatu, In jurul asasinului lui B. Carargi, pp. 16, 37, 40); membru la Curtea criminală din Bucureşti (Bul. Ț. Rom., 14 Iunie 1863, p. 453; 2 Septemvrie 1863, p. 710); ca prefect de poliţie sprijină cauza polonă (Gh. Duzinchevici, Cuza Vodă şi revoluția po- lonă din 1863, p. 23; Stanislaw Lukasik, Relaţiunile lui Mihail Czajkou'ski-Sadyk Paţa cu Românii, în Rev. Ist, Rom., II, Pp. 248, 250 256); avocat practicant pentru judeţul Ilfov (Bul. 7. Rom., 15 Mai 1865, P. 479); membru în comisiunea verificatoare a averilor ridicate dela mănăstirile închinate (Afon. Of., 23: Martie 1866, p. 295); comandant de batalion şi ajutor de comandant de legiune în garda naţională (ld,, 15 Aprilie 1866, p. 361; 21 Mai 1866, p. 488 şi 6 Iulie 1366, p. 659); deputat de Gorj (/d,, 24 Mai 1866, p. 492); director şi apoi prefect de poliţie (7d., 1 Iulie 1866, 4 Septemvrie, 11 Noemvrie, 18 Decem- vrie 1866; 4 lanuarie, 18 şi 22 Fevruarie, 10 Martie, 27 Aprilie, 25 Mai, 7 şi 11 Iunie, s şi 25 Iulie, 26 August, 12 Decemvrie 1867; Dașkevici, î. c.). . - , Ă 1) Detalii în Monitorul Oficial, 22 Octomvrie 1863, 10/r2 Fevruarie 1863, p. 135; 4 lunie 1866, p. 535 şi mai ales 8 Iunie 1866, p. s48. , Ma 14) 64. « Radu Rossetti (parent dloign€ du No, 51), âg€ d'environ 3ş ans; homme d'esprit et de ca- pacit€, mais sans instruction et sans probit€. 'Trăs protegt par les Russes qui l'ont fait nommer en 1853 chef de police â Bucharest, Il a continu€ dans les mâmes fonctions sous les 'Tures en 1854, les servant en apparence avec le meme ztle avec lequel il avait servi les Russes, Le Pce Ştirbey A son retour de Vienne Pa conserve dans le mâme poste, l'a beaucoup favorise et ne a destitut que sur les r€clamations des con= - suls et du public entier ă cause de ses €normes abus de pouvoir; quelques mois plus tard, il a ct€ nommâ& membre d'un divan ». (Min, Af, Str. francez. “Turquie, Moldavie et Valachie. Vol. 54, Memoires et do-= cuments, fo 359. Annexe â la deptche politique du 28 avril No. 41). , „i « Einer noch anderen Cathegorie gehzrt der ehemalige: Polizei-Chef Aga Radu Rosetti an, der sich mehr russischen 'Tendenzen zuncigt, ein thâtiger, hâchst fâhiger und intelligenter Beamter, der aber. durch die Umstănde, die sein Abtreten vom Amte begleitet haben, sein Ansehen ziemlich verwirkt hat und auch seiner gănzlich zerritteten pecuniaren Verhăltnisse halber nicht geeignet wăre, als Mitglied einer so angesehenen Versammlung zu fungieren s. (Prokesch către Coronini, 3 Aprilie 1856 în Ion 1. Nistor, Corespondența lui Coronini din Principate, p. 932). II : . 15) Rev, Ist., XXIII, p. 249; Anul 1848, 1, p. s9. 

1) Revista Carpaţilor, 1860, II, partea I, la sfârșit, Ă 1) Românul, 16, 17, 18 Februarie 1866, articole liudând faptul dela 1 Fevruarie 1866. 1) A fost însărcinat, în luna Mai 1847, de Societatea pentru înaintarea literaturii, să traducă pe Gu- liver (Rev. Ist., XXIII, p. 251). i Ma , . . : 1) Ain. Of. Ț. Rom., 3 Decemvrie 1860, p. 1358; 19 August 1861, p. 731; 12 Martie 1862, p. 235; 3 August 1862, p. 661; 7 Septemvrie 1862, p. 831; 13 August 1863, p. 640. , a *) Bul. Ț. Rom., 15. Mai 1850, p.:147 (loc pe Podul Mogoşoaici); 26 Ianuarie 18ş1, p. 23 (loc între Mănăstirea Sărindar şi generalicescul consulat rusesc). Acest loc aparținuse și tatălui său Dimitrie 71/VII (Bu. 7. Rom., 12 Iulie 1834, p. 102). . - , . , . 
»:) Bul. Ț. Rom, 17 lanuhrie 1851, p. 16; 4 Aprilie 1851, p. 116; 28 Iulie 1851, p. 263... 31) Bul. Ț, Rom., 22 Noemvrie 1851, p. 420; 10 Ianuarie 1852, p. 16; 4 Fevruarie 1852, p. 39. - 33) Bul. Ț, Rom., 4 Februarie 1852, P. 39; 30 Aprilie 1856, p. 13ş; Mon. Of., 19 Noemvrie 1867, p. 1282. 4) Mon. Of. 7. Rom., 7 şi 8 Ianuarie 1860. ” . 35) « Măria Sa Domnul, prin rezoluţia pusă pe raportul L.ogofeţiei Nr, 4443, pentru punerea sub epi- tropie a pitarului Radu Roset spre a nu se mai face datorii şi să-şi amaneteze şi vânză averea, împuter= niceşte pe vornicul Nicolae Băleanu cu conducerea lui şi a averei (Bul. 7. Rom., 4 Iulie 1845, pp. 257, 258); Bul. 7, Rom., 8 August 1845, p. 306; 12 Septemvrie 1846, p. 276; 28 Fevruarie 1851, p. 67; Mon. /., 13 Junie 1863, p. 459). Neculai Băleanu; era văr primar cu Radu 87/VLIl (|. C. Filitti, Arh. C, arborele Baleinu; Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentare ale familiilor boiereşti, 1, arborele Băleanu). „a Unerea sub tutelă a fost ridicată ulterior, cu condiţia să deie surorii sale zestrea nefiind slobod a o: instrăina (Bul. Ț.. Rom., 3 Mai 1849, p. 167; 15 Noemvrie 1850, p. 386). . *: - .. EN 

Ge
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- Dimitrie (Max) '74/IX a spus autorului, la 30 Noemvrie 1933, că acest tutore (N, Băleanu) împrumuta 

„bani cu dobânzi mari lui Radu 87/VILI şi i-a cumpărat averea pe nimic. Radu 87/VIIL spunea fiului său 

Dimitrie (Max) 74/1X că voia să deie'pe Băleanu în judecată, dar n'a făcut-o. -, - 

3) D. R. Rosetti (Max), Dicţionarul contimporanilor, p. 163. | 

Catrina 88 (după 189— 

Fiică a lui Dumitru 7i/VIL și a Anei Farfara 1), căsătorită în Oc- 

- tomuwrie 1852 cu colonelul Radu Golescu, supranumit Catană 2 

A fost naşa nepotului său Dimitrie 74/1X (Max) 2)... 

Şi-a făcut studiile întrun pension din Viena î). 

“n urma revoluţiei din 1848 sa refugiat la Sibiu 5). o 

A avut multe necazuri cu fratele său Radu 87/VIIl până ce şi-a putut 

căpăta moşia de zestre — Dracea, judeţul 'Teleorman — şi trusoul 6). 

Veselă şi vorbăreaţă ?).. PE o 

A avut o lungă corespondenţă în limba franceză cu unchii săi Go- 

lescu 8). A cătătorit la Constantinopol, Dresda, Viena ?). 

Incetată din vieață la Dracea unde este înmormântată 19). - 

E Corn ce ArcZy 
1) Era soră cu Radu 87/VI1II (scrisoare din 4 Decemvrie 1933 a lui Dimitrie (Max) 74/LX câtre autor; 

scrisoare din 7 Decemvrie 1933 a d-lui N. Racotta către autor; Bul. 7. Rom, 3 Mai 1849, p. 167 şi 15, 

Noemvrie 1850, p. 386; scrisori ale ei către unchii săi Golești, 12/2+ Septemvrie 1849, 3 Decernvrie 1851, 

13 Decemvrie 1852, în G. Fotino, Din vremea renașterii naţionale a Țării Româneşti. Boierii Golești, 10. 

_ 3) 7. C. Filitti, Arh. C., arborele Golescu; scrisorile sus arătate ale lui Dimitrie (Mas) 74/LX şi d-lui 

N. Racotta; scrisorile ei către unchii săi Golești, sus citate. - E 

G. Fotino, o. c., |, p. 150; III, pp. 377, 385, 386, 387.-: - Pe 

A fost un moment vorbă să fie măritată cu Al. G. Golescu-Arăpilă (Fotino, o. c. III, pp. 83, 84)- 

3) Scrisoarea acestuia către autor, sus arătată. . _ . : . 

« G. Fotino, 0. ce II, p. 143, nota 4: : - 

% G, Fotino, 0. e Î, P. 73; Il, p. 197. . , Ra - . 

e) Bul. Ț, Rom. 3 Mai 1849, p. 167; 15 Noemvrie 1850, p. 386; scrisorile Catrinei către unchii săi 

Golești (apud Fotino, o. c.); G. Fotino, o. c., Lil, pp. 67, 140, 142. . 

) G. Fotino, 0. c-, II, p. 378. . 

% G. Fotino, o..c. ÎI, passim. 

130, 131). - - : - | 

*) G. Fotino, o. cu IL, pp. 274, 303 nota 1» 325, q28, 347, 348, 367, 371; LII, pp. 368, 372, 375. 

19) Scrisoarea d-lui IN. Racotta, sus citată. : . 

Apreciere asupra chipului ei de a scrie la același autor (o. e, I, pp.: 

Libertate 89/VIIL  (1848— 1890). | 

pică a lui. Constantin 15/NIL şi a Mariei Grant, născută la 18, lunie 

18481). A 5 | 

A fost măritată: 1) cu Generalul C. Pilat, de care a divorţat 2); 2) cu 

M. Korne%. a Ai 

 Incetată din vieaţă la 28 Iunie 1890 4). 

1) Anul 1848, V, p. 763. . 
E - 

Tatăl ei spune totuşi, greșit, într'o scrisoare din 18 Ianuarie 1855, că la acea dată, fiică-sa împlinea 

7 ani (Al. Cretzeanu, Din Arhiva lui D, Brătianu, IL, p. 12), dar tot el însemna în notele sale la 18 Iunie 

1850 că ea împlinca 2 ani în acea zi (Lui C. A. Rosetti... .- p. 211). : - 

*) Informaţie dati autorului, la 12 Fevruarie 1935, de d-na Sabina Cantacuzino. 

- Fusese înainte, între 1862 şi 1864, logodită cu Eugeniu Carada (M. "Theodorian-Carada, Efimeridele, 

Insemnări şi Amintiri, |, p. 73): 

3) Informaţie dată de d-na “Tacu, fiica Libertăţii. Ă
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Mircea go/NIIL (1850 — 882). 

Fiu'al lui Constantin 75/VII și al Mariei Grant; născut în Paris la 16 

Ianuarie 18501). . a Da 

Studiile și le-a făcut parte acasă, parte la Paris, unde şi-a trecut ba- 

- calaureatul în 1875; a început apoi studiile de filosofie şi de drept pe 

care nu le-a-isprăvit?). n. . | - 

Orator născut 3), polemist 4), scriitor 5), avea idei foarte înaintate €).. - 

_““A încetat din vieaţă la 20 lunie 1882). . -.: i 
  

1) Registrele bisericii române din Paris (Rev. Ist., XI (1925), p. 7). 

2) Notiţă biografică de Emil.Costinescu în; Mircea C. A. Rosetti, Nuvele, Ediţia Bucureşti 1908 (p. 6). 

3) Costinescu, o. cu Pp..77, II. 
€) Lista publicaţiilor mai jos. , . 

- 5) Spovedania unei muribunde, 1876. - . ” 

Bâlanul, 1873. 
: . - - 

O Româncă, 1877. , . , - 

. Prietenul meu Ion, 1877. - ” | 

Zinca, 1878. 
Prima ciocnire, 1880. - 
Inamovibilitatea magistraturei (Titlul nu e precis). 

Prostituirea adevărului (în almanahul socialist din Milano). 

74 Junie al marelui Bernard (în limba franceză), : , 

Cârmuiţii și cârmuitorii (în zece numele ale Românului), : - 

O critică asupra Filozofiei științei politice şi asupra Comentariilor declaraţiilor drepturilor. omului din 

2789, cu prilejul ieșirii de sub tipar a cărţii d-lui Emile Acollas. i - 

Nuvele, două ediţii, una din 1882, cealaltă din '1908. ” 

“Toate acestea după biografia lui E. Costinescu suscitată (pp. 8, 9). 

Întrun catalog al librăriei Şaraga mai este citat: Ă 

Potsies, Odessa 1891. : ” ă 

*) Scrierile lui; 1. C, Atanasiu, Mişcarea Socialistă, 1, pp. 40, 317. - , 

1) Călcat de o trâsură la vrâsta de 4 ani, devine astmatic (Costinescu, 0. c. p. 4) şi apoi tuberculos 

(D. R. Rosetti-Max, Dicționarul Contemporanilor). ” ” . - 

Data morţii e dată de Costinescu (o. c., p. 16) şi D. R. Rosetti-Max (L. c.). 

1 

Ion g/VIIL * (28511852)... 
Fiu al-lui Constantin 75/XVII şi al Mariei Grant, născut la Paris, la 

17 Mai 18511). Mort la 8 Mai 18522). . | 

2) Notel€ lui C. A, Rosetti în: Lui C.A. Rosetti... p. 213. . 
2) Jdem, p. 228. , - ” . ” 

  

Vintilă g2/NIII (2853 —19:6). 
Fiu al lui Constantin 75 /VII şi al Mariei Grant, născut la 11 Januarie 

1853, la satul Donet, lângă Nantes (Franţa) 1). A fost căsătorit de două 

ori: 1) cu Elisa Iatropol, încetată din vieață z1 Martie 18942); 2) cu 

Ana 'Kaechele 3). | - 

"Cu prima nevastă a avut o fiică Alina 77/LX 4); cu cea de a doua a 

avut trei fii: Dinu:78/IX 5), Dumitru 79/LX €) (aceştia doi gemeni) şi 

Alexandru 80/1X?). . - | | De 

Studiile liceale le-a făcut parte în. ţară 5), parte în Franţa, unde a stu- 

diat şi arhitectura 9). a e | 

Voluntar în Batalionul 1 Vânători, în războiul din 1877 — 1878 10), 

2 fost decorat cu Virtutea Militară, pe care a refuzat-o, fiind contra. 

principiilor sale democratice de a primi decoraţiuni 1). .:-. 

*
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Cu idei înaintate 12), a luat conducerea ziarului Românul în 1885 *); 
este arătat ca fiind unul din pricinuitorii neînţelegerii dintre I. C. Bră- 
'tianu şi tatăl său 14). 3 | : 

A făcut parte din consiliul comunal al Bucureștilor 15), din comitetul 

teatrelor 16); a fost deputat 2) şi membru al Ligii Culturale, prezidând 

secţia Ilfov 135).  -.-: A e 
“A scris, şi mai aleş a editat scrierile tatălui şi fratelui său 19), 

- A murit în anul 191620)... 

- 3) Registrele bisericii române din Paris (Rev. Ist., XI (1925), pp. 7, 173, nota 3); Zui C, A. Rosetti. .. e , 

p. 237. 
3) Almanach du High Life, 1895, p. 32. 
3) Informaţie dată de fiul ei Dinu 78/IX. 
4) Extras Nr. 257 din registrul de născuţi ( 
*) Informaţie dată de Dinu 78/IX. 
*) Zdem. | | | 
1) Zdem. | - 
3) A luat un premiu pentru gimnastică în 1689, fiind elev al gimnasiului Mihai-cel-Mare (sic) (Afon. 

Of., 2 Iulie 1869, p. 695). - . , - , 

»'D. R. Rosetti-Max, Dicţionarul Contimporanilor, p. 164. . 

1%) Corespondența lui cu mama sa, la Academia Română. 

-'21) D. R. Rosetti-Max, Î. c. , Ă - - 

33) Corespondenţa sa sus arătată; 1. C. Atanasiu, Mișcarea socialistă, IL, pp. 37, 40, 96, 147, 159; D.R. 

„ Rosetti-Max, Î. c. ” ” . 

1) D, R. Rosetti-Max, [. c.; de fapt conducea Românul încă din 1883 (Din corespondenja familiei Ion 

_C. Brătianu, |, p. 231). - - _? 

1) Din corespondența familiei Ion C. Brătianu, |, p. 251; LI, pp. 38, 177. , - 

15) D. R, Rosetti-Max, . c. Ă , ÎN 

19) Idem, - ” ” 

31) Zdem. | 
14) Idem. . o -. . [o - 

19) Pagini din trecut, Corespondinţă, scrisori adunate, anotate şi publicate de Vintilă C. A. Rosetti. 

Bucureşti, 1902. - ME o - 

Banchetul oferit lui C. A. Rosetti, E i 

- Moartea şi înmormântarea lui C. A. Rosetti, 

Legea electorală (1884). : -- 

Scrieri din exil, de C. A. Rosetti. 

Scrieri din juneță, de C. A. Rosetti. - 

Rusia, de C. A. Rosetti. . .- 

" Legea pentru Înstrăinarea bunurilor Statului. . : _ 

Amintiri istorice și programele liberalilor. Bucureşti, 1889. 

Almanachul Românului pe I891.. II 

Almanachul Românului pe 1892. - Ă 

Note istorice ale lui C, A. Rosetti (sub tipar), 1845—18438. 

Biblioteca ' Românului, 16 volume. ” . E 

- Nuvele, de Mircea Rosetti. _ 

Stăpânii noştri, de Mircea Rosetti. 
Nuvele, de Maria Rosetti. - 

10) informaţie dată de Dinu 78/1X. 

Starea civilă Bucureşti), 26 Ianuarie 1888. _ 

Horia 93/VUL (1855 —1913) —- aa 

Fiu al lui Constantin 75/VII și al Mariei Grant, născut la Paris la 

2/14 Iunie 1855 1), căsătorit la Paris în anul 1878, cu Emma Tastevin, . 

cu care a avut doi copii: Constantin 81/IX şi Maria 82/1X.?). 

Doctor în drept, doctor în ştiinţele administrative şi doctor în ştiin- 

țele politice. Ia 
A luat parte în războiul din 1877 — 1878 ca voluntar în Regimentul 

1 Roșiori î), fiind decorat cu: Trecerea Dunării, Virtutea Militară, Cru- 

cea Sfântului Gheorghe (rusă). A mai fost decorat cu ordinele: Steaua 

României (cavaler), Coroana României (comandor), Legiunea de onoare 

„(cavaler) şi Alexandru al Bulgariei (ofiţer).
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Horia 93/VIII 

(Colecţiunea domnului C. H. C. A. Rosetti) 

A. R. — Studii şi Cercetări. XLVII.
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Coralia 71/1X 
(Colecţiunea._ doamnei Z. Bolintineanu) 

A. R. — Studii şi Cercetări. XLVII,



FAMILIA ROSETTI 

Procuror la “Tribunalul Ilfov în 1888, demisionat în 1889; avocat al 
Societăţii Creditul Urban din Bucureșţi "până la încetarea sa din vieață. 

Director general al Cancelariei Camerei Deputaţilor din 19ro până 
la încetarea sa din vieaţă în Aprilie 1913. 

Pasionat mânuitor al spadei, ales deseori arbitru în afaceri de onoare, 
"a reprezentat România la concursul internațional de scrimă din Paris, . 

în Io şi a fost membru al Academiei de arme din Paris. 
A scris lucrări în legătură cu scrima şi duelul 4). . 
Incetat din vieaţă la 29 Aprilie 1913, în Bucureşti, a fost înmormântat 

în cimitirul Șerban: Vodă (Belu). 

1) Intreaga biografie este întemeiată pe o notă biografică alcătuită de fiul său Constantin Horia 8:/1X; 
a fost completată cu informaţiile arătate mai jos. 

Registrele bisericii române din Paris (Rev. Jst., XI (1925), p. 7). | 
:) Universul, 27 Februarie 1935. 
2) Bilet de trecere în miliții a sergentului Horia Rosetti voluntar pe un an în Regimentul r-iu Roşiori. 

Purcăreni, 1 August 1878 (colecția d-lui C. Rosetti 81/IX). 
___%) Notules sur le Jleuret et b'ipte. Bucureşti, 1902, 

Teoria sau alfabetul scrimei şi codul duelului, Bucureşti, 1903. 

Elena-Maria 94/VIII (87 — 1359). 

Fiică a lui Constantin 75 [NI şi: a Mariei Grant, născută la 6/18: Oc- 
tomvrie'1857 !), încetată din vieaţă curând după y2/ 24 Noemvrie 1859 2). 

1) e Octomvrie 6/18, 1857. Duminică la 3 ore de dimineaţă a născut soția mea o copilă pe care o nu= 
„_mirăm Elena-Maria + (C, A. Rosetti, Note intime, în Lui C. A. Rosetti... . p. 240, 

3) + La pauvre petite de Marie (C. A. Rosetti) continue toujours â se mourir, les pauvres parents 
sont au dâsespoir ? (scrisoarea din 12/24 Noemvrie 1859, din București, a Feliciei Racoviţa către Ştefan 
Golescu, în: G. Fotino, Din vremea renașterii naționale a Țării Româneşti. Boierii Golești, IV, p. 305. 

Toni 95/NUL - (2859 — 1861), a 
Fiu al lui Constantin 75/VIL ş şi al Mariei Grant, născut în anul 1859 

şi mort ca copil mic, după 11 Aprilie 1861 2). 

5 « 3/15 1859. La două ore după miezul nopţii a născut soţia mea un "băiat pe care'| numiră Con= 
stantin, dar la botez schimbarăm şi-l numirăm Anton » (C, A. Rosetti, Note intime, în: Lui C, A, Rosetti, ,.. 

a Din corespondența familiei Ii C. Brătianu, 1, p- 3. 

Floricel 96/VIIL - Ea Șaptea decadă a secolului XIX). 

Fiu al lui Constantin 25/VII şi al Mariei Grant, “trăia în August 
1865, mort ca copil la Florica 1). . - 

1) Din corespondenja familiei I. C. Brătianu, I, p. 46. - 

Coralia 71/IX (1843 — 1915). 

- Fiica lui Radu. 87/VIII ş şi a Casiei Brăiloiu 1), născută la 25 Ianuarie 
1844 2) şi măritată, în anul 18652), cu Panait Săvescu 4). 

Și-a făcut studiile la pensionatul domnesc de fete, condus de d-na 
Blaremberg 5). - 

&7 ă
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A încetat din vieață la 25 Ianuarie 1915 $). 
  

2) Informaţie dată autorului de Dimitrie 74/IX, la 16 Noemurie şi 4 Decemvrie 1933. Scrisoare a 
- d-lui N. Racotta, din 18 Decemvrie 1933, către autor. - ” 

_2) Informaţie dată de fiica sa d-na Zoe Bolintineanu, la 2 Martie 1939. 
2) Aceeași informaţie. .. ” . - . 
4) Informaţiile lui Dimitrie 74/IX, sus arătate; scrisoarea d-lui N. Racotta, sus arătată, 
+) Boabe de Grâu, Anul V, p. 725: scrisoarea sus arătată a d-lui Racotta, 
*) Informaţia dată de d-na Z. Bolintineanu, la 2 Martie 1939. 

Caterina 72/lX. (1845 — 1927). | | 

Fiică a lui Radu 87/VIII şi a Casiei Brăiloiu 1), născută la 15 Noemvrie 
1845 2); măritată, la 25 Octomvrie 1867, cu maiorul Alex. Budişteanu 3). 
“Şi-a făcut studiile în pensionatul domnesc de fete, condus de d-na 
Blaremberg 4). IP - 

__ Incetată din vieaţă la 28. August 1927 şi înmormântată lângă biserica» 
din Budeasa (Argeș 5).: | | - | 
  

1) Insemnare a lui Nicolae 70/VII pe copie a diplomei de conte, azi în posesiunea d-lui Budişteanu. 
Insemnări, date autorului, ]s 26 Noemvrie şi 4 Decemvrie 1933 de fratele ei Dimitrie 74/LX. 

” + Extras de pe actul ei de deces (comuna Budeasa (Argeș) Nr. 15/1927, în colecţia d-lui D. Budişteanu), 
1) Carnet personal al d-lui D. Budişteanu. Actul de deces (Nr. 1s Comuna Budeasa, an 1927) arată 

că era de 82 de ani la încetarea ei din viezţă, ' , N SRR | 
'2) Extras de pe actul de căsătorie Nr. 141 din 18 Octomvrie 1867 al Circumscripţiei IV a Comunei 

Bucureşti (colecţia d-lui D. Budişteanu). DR DR 5 
„Foaia de zestre (4.200 de galbeni austriaci, constituită de Casia Rosetti în favoarea fiicei sale Caterina 
la 9 Octomvrie 1867, legalizată de Tribunalul Ilfov, Secţia III, sub Nr. 230 din 24 Octomvrie 1867 (co- 
Jecţia d-lui D. Budişteanu). : | - . 
” 4) Boabe de Greu, Anul V, p. 72s. - E 2 

„ 2) Extras de pe actul de deces (colecţia d-lui D. Budișteanu); Universul, 1 Septemvrie 1927. 

Maria 73/1X | (2847 — 1925). . 

Fiica lui Radu 87/VIII şi a Casiei Brăiloiu 1), născută 'la 17 Iulie 
1847 2 şi măritată, în 1870, cu Iacob Negruzzi 5. 

' Şi-a făcut studiile în pensionatul domnesc de fete, condus de d-na 
” Blaremberg 4), luând, în anul 1863, o bursă prin concurs 5). 

A încetat din vieață în Iulie 1925 €). | 
  

2 Informații date autorului: a) de fratele ei Dumitru 74/IX, la 26 Noemvrie şi 4 Decemvrie 1933, 
5) de d-l N. Racotta prin scrisoarea sa din 18 Decemvrie 1933. i IN - 

:) Informaţiile sus arătate ale lui Dimitrie 74/LX. Informaţie dată de d-na Zoe Bolintineanu, la 28 
Fevruarie 1939. . : Ă Ă a 

3) Informaţiile din nota 1; 'Torouţiu și Cardaş, Studii și Documente literare, Il, p. XL. 
+) Unde era elevă în 1857 (Boabe de Grâu, Anul V, p. 725); Id., p. 749. 

_- 5) Boabe de Grâu, Anul V; p. 734. .. | | ! 
*) Informaţiile sus arătate, ale lui Dimitrie 74/IX. 

Dimitrie (supranumit: Max) a (1850 — 1934). 

” Fiu al lui Radu 87/VIII şi al Casiei Brăiloiu 1), născut la 17 Aprilie 
1850 în Bucureşti 2), A fost căsătorit de două ori: 1) în anul 1873 cu Ef- 

talia (Natalia) Gheorghiu 3), cu care a avut un fiu.Radu 38/X 4) și de 
„care a divorţat 5); '2) la 3 Decemvrie 1889 cu Alexandrina Costovici 6) 
cu care a avut două fiice: Noemi 39/X 7) şi Florica 40/X5). | 

Studiile şi le-a făcut la liceul Louis-le-Grand din Paris ?) și la Ecole 
des Sciences politiques et administratives, tot din Paris 10). 

i
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-* FAMILIA ROSETTI II „89 
- 

A îndeplinit diferite slujbe 11) şi a fost deputat!?). - - . 
„Membru în comitetul teatrului 12), a scris piese de teatru 14), articole 

de ziar, scrieri tehnice. şi nuvele 15). Dela mutarea Convorbirilor Lite- 3 

rare în București lua parte regulat la şedinţe 16). 
- - Lovit de un automobil, încetează din vieaţă la 12 Octomvrie 1934 şi 
este înmormântat, la 14 Octomvrie 1934, în cimitirul Belu (Șerban 
Vodă) 7). tă 

1) Act de botez Nr. 15, eliberat la 23 Mai 18şo de parohul bisericii Popa Dârvari, arătând că e fiul 
1ui Radu Roset și al Casiei şi că s'a născut la 17 Aprilie 1850 (original în colecția d-nei Florica Lupu Ko- 
staki), , . , 

Naşă i-a fost mătușa sa Catrina Rosetti 72/IX (dem). Ra . - 
Declaraţie din 12/24 Iunie 1874 a marelui ban Constantin Herescu şi a fostului Caimacam C. Can- 

tacuzino (vezi Constantin 41/VI).  - - „o ” „ Îi . 
Extrasul dela nota 6. - 
3) Actul.de botez de mai sus. , .. - „ 

.2) Insemnări date autorului de Dimitrie (Max) 74/IX la 26 şi 30 Noemvrie 1933. 
€) Aceleaşi însemnări dela nota 3. - ÎN 
5) Notiţa autobiografică a lui Radu 38/X, trimisă la 19 Noemvrie 1933. _ 
*) Extras după actul de căsătorie Nr. 22 din 3 Decemvrie 1889, eliberat de primăria comunei Odaia 

(Teleorman) (colecţia d-nei Florica Lupu Kostaki), , - 
”) Buletin de naştere Nr. 3180 din 26 Iunie 1890, eliberat de Oficiul Stării civile Bucureşti.! 
*) Insemnare a Floricăi 40/X. : : | , , 
Insemnările dela nota 3. ” , . , -. 
?) A luat premiul I ia latină în clasa VIII (corespunde cu I-a la noi) în 1862; Afon. Of. Ț. Rom., 1 

Septemvrie. 1862, p. 838); D. Rosetti, Dicţionarul Contimporanilor, p. 162. : Ă 
1%) D. Rosetti, 7. c. Da - AR - 
13) Copist la Ministerul de Interne, 30 Decemvrie 1871 (Mon. Of., 1 Ianuarie 1872, p. 2); secretar- 

general de poliție (Le journal de Bucarest, 20 lanuarie 1875); şef de cabinet al lui Ion C. Brătianu, în 1876 
(însemnarea lui dela 26 Noemvrie 1933); şeful poliţiei din Briâila (Jdem); avocat al Statului la Mini- 
sterul Cultelor, 1010 (1dem); şef al Serviciului contencios la același minister, 1022—1929 (Jdem). . 

13) Al colegiului al 3-lea din 'Telcorman în anii 1888—1g00 (D. R. Rosetti, Dicţionarul Contimpo- 
ranilor, p. 162). -. - . : - 

1») Dela 1888 la 1890 (D. R. Rosetti, 7. c. și însemnarea din 26 Noemvrie 1933), fiind însărcinat cu 
conducerea artistică a “Teatrului Naţional pe timpul cât I. L. Caragiale a fost în concediu (Revista Fun- 
dațiilor Regale, 1 Septemvrie 1939, p. 653). NR - | 

1) Vicleimul (Conv. Lit, XV, pp. 152 saq); Uite popa, nu e popa (Id, XVI, pp. 113 sqq); Un leu și - 
un zlot (Id., XVII, pp. 178 sqq); Plecuşcă Ciapeânul (Id., XXX B, pp. 22, 128). Mojtenire dela răposata. 

Politica Babachei (Revista Fundajiilor Regale, 2 Septemvrie 1939, p. 651), Ma : 
In colaborare cu Nestor Ureche: Șakăr-Mahâr (Conv. Lit., XVIII, pp. 363 sqq). 
In colaborare cu Iacob Negruzzi: Zeflemele, Nazat, * - - . ă o 

- 2) Formulare pentru procese verbale după Pionin şi Sorbet, București 1874 (dare de seamă favorabilă, 
în Le Joumal de Bucarest, 20 Ianuarie 1875), ' . ” - i 

Povele către săteni, Ed. I-a. Bucureşti 1888; Ed. II-a, Bucureşti 1898. 
Cronicele lui Max 1886-1888, Bucureşti 1888. . ” 
Trotoarul Bucureştiului. Tipuri şi impresii. Bucureşti 1896. 
Dicționarul contimpo+anilor din România. Bucureşti 1898.. o 
Intre Capţa şi Palat, impresiile unui trecător, Bucureşti 1904. -: 
Scump, dar face, . i . - - 
Legi, regulamente, decrete şi indicii alfabetice, privitoare la mine și petrol, Bucureşti, f. a. Ă 
A făcut parte din redacţia ziarului Românul și a'colaborat la: La boite aux lettres (în care scris despre 

- Les Dieux de P'Olympe); Românul, Timsul, Constitujionalul, I'Indspendance Roumaine, Epoca (|. E. To- 
rouţiu, Studii şi documente literare, 11, pp. 196, 197; N. Iorga, O viață de om, 1,p. 257; D.R. Rosetti, 
Dicţionarul Contimporanilor, p. 162). m. : , . - | 

3%) 1, E. Torouţiu, o. c., p. 211. “ 
11) Universul, 14 Octomvrie 1934. “ „7 

Zoe 75/LX (1852 — 1913). Ă 

Fiica lui Radu 87/VIIL şi a Casiei Brăiloiu 1), născută în_1852 2) şi 
măritată, în 1878, cu Al. Bengescu 3); E 

___ Şi-a făcut studiile în -pensionatul domnesc de fete, condus de d-na 
Blaremberg 4)... ... | 

A fost domnişoară de onoare a Doamnei României dela 1873 la 1878 5) 
şi doamnă de onoare a Reginei Elisabeta din 1890 până la încetarea sa 
din vieaţă €). i i |



  

  

go .: . - GENERALUL R. ROSETTI . 

Femeie deşteaptă, bună, simplă şi cu sufletul curat?), 
A încetat din vieață la 28 Noemvrie 19138). 
  

2) Note scrise ale fratelui ei Dimitrie (Max) 74/1X din 26 Noemvrie 1933 (în colecţia autorului) 
Scrisori, din 18 Decemvrie 1933 şi 9 Martie 1939, a a d-lui N. Racotta către autor, 

2) Scrisorile sus arătate ale d-lui N, Racotta. 
3) Scrisorile d-lui N. Racotta și notele lui Dimitrie (Max) 74/IX sus arătate, 
*) Boabe de Grâu, Anul V, p. 749. - 
*) Un englez trecând prin Bucureşti î în preajma războiului din 1877-1878, a auzit-o cântând, la Palat, 

balade şi cântece naţionale (Rev. Ist., XVI (1930), p. 222). Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea (Ed, 
. Cartea Românească, 1939, p. 112). ă 

*) Scrisorile sus arătate ale d-lui N. Racotta. 
?) D-I N. Racotta, care i-a fost ginere, spune în sus arătata sa scrisoare din 18 Decemvrie 1933: 
e Ştiu că judecata mea poate fi părtinitoare, nu mă pot împiedeca totuși a spune că Zoe Bengescu 

a fost o femeie excepţional de inteligentă, de o nesecată bunătate. După o întreagă vieaţă protocolară de 
Curte, rămăsese de o simplicitate de înfâţişare și de o curăţenie de suflet uimitoare. Nimic prefăcut, nici 
în vorbă, nici în atitudine. Cred că a avut o influență hotăritoare pentru stabilirea de bune raporturi între . 
Curte şi Societate. Nu a fost niciodată amestecată în micile intrigi inevitabile în lumea în care trăia. Nu 
am auzit-o criticând pe cineva și nu era în stare să refuze, dacă i se cerea vreun serviciu sau vreo inter. 
venţiune. Era totdeauna ascultată cu simpatie de toată lumea la care se adresa și în poziţia ei socială a fost 
în stare să facă mult bine şi să împiedece multe nedreptăţi. 

e Nu mai vorbesc de felul cum şi-a crescut copiii, singură şi cu mijloacele extrem de restrânse», 
*) Scrisoarea d-lui N. Racotta, sus amintită. 

Ana 76/IX (1854 — 1913). 

Fiica lui Radu 87/VIII şi a Casiei Brăiloiu 3, născută în anul 18542) 
şi măritată, la 3/15 Septemvrie 1887 3), cu 'T. L. Maiorescu 4). 

Şi-a făcut studiile la pensionatul domnesc de fete, condus de d-na 
Blaremberg 5, 

> A murit la 28 Septemvrie 1814, la Heidelberg, unde este înmormân- 
"tată €). 

1) Insemnări din 26 Noemvtie 1833 şi 4 Decemvrie acelaşi an, ale fratelui ci Dumitru (Max) 74/1X, 
în colecţia autorului. - 

Scrisoare din 18 Decemvrie 1933 a d-lui N. Racotta, către autor. 
Notă a d-lui Rădulescu Pogoneanu. 
3) Scrisoarea de mai sus a d-lui N, Racotta. 
Notă a d-lui Rădulescu Pogoneanu. ă . 
2) Nota d-lui Rădulescu Pogoneanu. 
) Insemnările lui Dumitru (Max) 74/IX şi scrisoarea d-lui Racotta; I. E. Torouţiu, Studii şi docu- : 

mente literare, IV, p. 74. Nota d-lui Rădulescu Pogoneanu. 
Despre rostul ei ca discretă gazdă a celor ce se adunau la bărbatul său vezi ce spune S. Mehedinţa 

în Convorbiri Literare, 1914, Pp. 1066—1067. Ea ar fi inspirat, încă din 1836, lui Titu Maiorescu poezii 
All und Nichts (|. E. Torouţiu în Fât Frumos, X, p. 206) 

5) Boabe de Grâu, Anul V, p. 749. i 

*) Isvoarele arătate la nota 4 

A lina 77/LX (1888 — 926). 

- Fiica lui Vintilă 92/VIII şi a Elizei Iatropol, născută la 26 Ianuarie 
1888 1), căsătorită cu amiralul Gavrilescu, la 29 Noemvrie 1909 2), 

Incetată din vieaţă la 30 Mai 19163). o 

1) Extract Nr, 257 din registrul de născuţi (Starea civilă Bucureşti), 26 Ianuarie 1888. 
*) Arătarea amiralului Gavrilescu, 25 Ianuarie” 1940. . 
2) Idem. . , . | | 

Dinu pp. (2859 — ). 

“Fiu al lui Vintilă şi al Anei Kaechele, la 18/ 30 August 1899. Căsătorit 
cu Emilia Prassa, la 26 Octomvrie 1930, are doi copii: Constantin 4 [> X 
şi Maria Anca Ralu 42/X1). 

1) Informaţii date de dânsul. 
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Ana 76/1X 

. (Colecţiunea doamnei Z. Bolintineanu) 

4. R. — Studii şi Cercetari. XLVIL.
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Maria 82/IX 
(Fotografie în colecţia Dr. N. Hamat) 

A. R. — Studii şi Cercetăii, XLVII.
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Dumitru (Dede) 79/1X (1899 — 1900). 

Fiu al lui Vintilă 92/VIII şi al Anei Kaechele, născut la 18/30 August: 

1899. Mort în 19005. A a | 

1) Informaţii date de fratele său Dinu 7S/1X. 

Alexandru 80/IX ” (agor — 1907). Ma 

Fiu al lui Vintilă 92/VIII şi al Anei Kaechele, născut în anul 1gor, 

decedat în anul 1907 1). - E Se a 

1) Informaţie dată de fratele! său Dinu 73/1X. - 

Constantin 81/IX : : (1881 — ). E o 

“Fiu al lui Horia 93/VIII şi al Emmei 'Tastevin, născut la Paris, la 2 

Iulie 1881, căsătorit cu Maria Grozescu, la 22 Iunie :1906. - 

Studiile și le-a făcut în ţară: licenţiat în drept.. - | 
Funcţionar la Adunarea Deputaţilor 1901 — 1906; magistrat 1907 — 

1919; avocat al Eforiei Spitalelor Civile 1919 — 1939. (-. - 

Senator de Dâmboviţa şi chestor al Senatului în 1931 şi 1932. 

Face parte din Federaţiunea Română de Scrimă. - 

Decorat cu: Medalia Comemorativă din '1006, Cproana României 

(ofiţer), Răsplata : Muncii pentru învățământ (cl. I) şi |Meritul' Cultural 

(d. 1). a a 

1) Notă biografică dată autorului de însuşi Constantin 81/IX. 

Maria 82/IX. (1879 — 1935). | 

Fiica lui Horia 92/VIII şi a Emmei Tastevin, născută la Paris, la 9 

Septemvrie 1879 1); căsătorită: 1) cu C. Grunau L ho Fevruarie 1902 2). 

divorțată în 1909 5); 2) cu Doctorul Hamat la 23 Ianuarie 1914 î). 

Și-a făcut studiile la externatul Nr. 1 de fete din București și acasă 5). 

A scris piese de teatru £), reviste7), schiţe?) şi nuvele?), - . 

Incetată din vieață la 25 Fevruarie 1935 10), â fost înmormântată la 

„Cimitirul Şerban Vodă (Belu) din București 11),/ a 

___4) Bulletin de naissance No. 23 bis, registre 86, V-e arrondissement, 

3) Almanach du High Life, 1903, P.131. - . , : . 

3) 'Tribunalul Ilfov, Secţia IV C. C., jurnal Nr. 214/1909 (colecţia d-lui Dr. Hamat). | PERI 

4) Act de căsătorie Nr. 199 din 23 Ianuarie 1914, Starea civilă, Sectorul I, Bucureşti (aceeaşi colecţie). 

*) Informaţie dată de d-l Dr. Hamat, la 17 Ianuarie 1940. - - 

%) Valurile iubirei (tradusă şi în limba franceză), reprezentată 

23 Noemvrie 1912 (aceeaşi colecţie). "| . 

   
Paris (colecţia d-lui Dr. Hamat). 

la Teatrul Naţional la ş Aprilie şi la ,



g2 i “GENERALUL R. ROSETTI 
. 

”) Alandala ; Visul unei şcolărițe ; Hai cu nunta ; Bolșevismul în paradis ; Când dracul petrece (Despre aceasta: Roxane ]. Berindei Mavrocordato, En tournant les pages, memoires, pp. 505/6) (Colecţia d-lui - Dr. Hamat). : . . 
*) Iubitul (Cămin al nostru, An. I, Nr. sn, 21 Ianuarie 1911); Din lumea copiilor (Idem, Idem, Nr. 15, 18 Fevruarie 1gi1); Primăvară (Idem, Idem, Nr. 25, 29 Aprilie 1911) şi mai multe nepublicate, atât în limba română cât şi în cea franceză (acceaşi colecţie). . - Ă 
?) Vasile Bâscă Antileristu (Furnica, 11 Iulie 1913; aceeaşi colecţie). i 
30) Act de deces Nr. 477 din 26 Fevruarie 1935. Starea civilă, Sectorul III Albastru, Bucureşti (aceeaşi 

1 

colecție), . 
| 1) Universul, 27 Fevruarie 1935. 

Radu 38/X . (1874— )1). o 
.. ] - 

Fiu al lui Dimitrie (Max) 74/LX și al Eftaliei (Nataliei) Gheorghiu s'a 
născut în București, la 18 Decemvrie 18742). A fost căsătorit de trei 
ori: 1) cu Elena Bacaloglu, cu care a avut o fiică Natalia 18/XI (cunos- 
cută sub numele de Lia) și de care a divorțat; 2) cu: Marioara Naumescu, 

„având o fiică Miorica 19/XI; a divorţat şi de această soţie; 3) cu Lucre- 
ţia Coroi, cu care a trăit 21 de ani, până la încetarea ei din vieață. 

Clasele primare le-a urmat la internatul Eliade al lui Ștefan. Velescu;. 
cele liceale ]a liceele Șaguna din Brașov, Sfântul Sava și Matei Basarab 
din București... -. | o | Ă _ 

Licenţiat în drept al Facultăţii de drept din Bucureşti; absolvent (pre- 
miant) al Conservatorului de declamațţie din Bucureşti. 

Sublocotenent de rezervă în artilerie 3), a făcut marele războiu cu 
Regimentul de. artilerie călăreaţă; ulterior redactor la ziarul România al 
Marelui Cartier General. A înaintat până la gradul.de căpitan. 

Intrat în magistratură ca portărel la Tribunalul Ilfov, a fost pe rând: 
Procuror de secţie la Brăila, supleant la Brăila şi Constanţa, jude-sindic 

“şi procuror la Ploești. o - _ 
Demisionânid din magistratură, s'a înscris în baroul de Ilfov, alegân- 

du-și ramura penală și pledând cu succes în mai toate procesele corec- 
ţionale și criminale mai de seamă. . 

In 1933 a fost ales, cu unanimitate, decan al baroului de Ilfov. 
Decorat cu mai multe decoraţii şi medalii, printre care 'cele de răz-. 3 

boiu și Bene-Merenti cl. I şi Meritul cultural. | 
A început a scrie încă de pe băncile școalei şi a scris mult ce a plăcut 

publicului, dovadă numeroasele ediţii ale unora din scrieri 4). - 
A scris de asemenea la multe reviste şi ziare. ! 

1) Intreaga biografie este luată după autobiografia alcătuită de e] însuși și trimisă autorului cu scri- 
soarea din 19 Noemvrie 1933. Notele următoare sunt adăogiri ale autorului. 

3) Anuarul Armatei Române pe anul 1899, p. 537; Jdem, An. 1915. 
*) Anuarul Armatei Române, 1..c. , îi 
) Foi de toamnă, București 1892.: 
Veneţia. Bucureşti 1893. po „ 

"Epigrame. Bucureşti 1894. Noui ediţii în 1906, 1921 şi 1936. 
Din inimă. Bucureşti 1895. Altă ediţie în 1896. : 
Fără iubire. Bucureşti 1896. , 

..* * Cartea dragostei, Antologie. Bucureşti 1896; are o a doua ediţie în colaborare cu Eman. Cerbu. 
Steaua de Andrâ Gill şi Jean Richepin, dramă întrun act. Traducere în versuri de R. D. Rosetti, Bucureşti 1896. , . „7 : SSincere, poezii. Bucureşti :1897. a i Duioase, poezii, Bucureşti 1898, Ei - 
Anecdote militare, culese de Vladimir (Radu D. Rosetti), Bucureşti 1898. . 
O Lecjie, dramă în trei acte, Bucureşti 1899. RU, - Robinson Crusoz de Daniel de Foe, traducere de R. D. Rosetti. Bucureşti 1900; noi ediţii în 1goo, 1922, 1934. .
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Delictele de presă în legislaţia noastră, teză pentru licenţă, Bucureşti 1900... 

Păcate, piesă în 3 acte. Bucureşti 1901. | E 

Cele din urmă, poezii. Bucureşti 1902. 
- 

Din largul lumii, note de călătorie. Constanţa 1903- 

Printre picături, Plocşti 1904. 

Din toate, poezii. Bucureşti 1905. Alte ediţii 1908, 1920,. - 

Dincolo de hotare, note. din călătorie. Bucureşti 1908, Ediţia Il-a 1923. ” 
a IV-a f.a. - - în 

Din Egipt, note din călătorie. București 1909. Alte ediţii 1909; a III-a 1923; 

La capătul pământului, note din călătorie. București 1910. Alte ediţii 1920, 1924. . 

Razna, note din călătorie. București 1912; ediţia Il-a 'f. a. . 

Prin pravoslaunica Rusie, note din călătorie, Bucureşti 1913. Alte ediţii Nr. 796 din Biblioteca pentru 

Apărarea unui crimina 
Redjab. Bucureşti 1916. Ă 

Da capo. Bucureşti 1910. : 
Remember 1916—1919. Bucureşti 1921. 

Din sala paților pierduţi, schiţe. Bucureşti 1922. 

Obolul meu I916—1918. Bucureşti 1922. 
Spicuri. Bucureşti 1923. . 
„Hai-hui, note de călătorie. Bucureşti 1024. 

Poezii. Bucureşti 1926. : , 

Eri. Bucureşti 1931. . 

Pagini alese, volum omagial, Bucureşti 1935. Pa 

-Prosă şi epigrame. Bucureşti f. a. - i ” 

Trei nuvele. Bucureşti f. a. 
Vechituri. Bucureşti f. a. Ă - - ă 

Comemorarea vechilor ateneişti V, A.  Urechiă şi Al. Odobescu, conferinţă. Bucureşti 1936. 2 

A tradus: Călătoriile lui Guliver de Jonathan Swift (Ediţia Ministerului Cultelor şi Instrucțiunii Pu- 

Dlice. Bucureşti 1905). - - - 

Alcătuirea acestei liste bibliografice e făcută pe temeiul notelor d-lui Radu D. Rosetti, a scrierii d-lui 

Gh. Adamescu, Contrisuţiuni la biblioarafia românească şi a catalogului bibliotecii Academiei Române. 

toţi şi 1923. . 
I (în Biblioteca pentru toți), apărută şi sub titlul de Apărarea lui Hassan Tahsin 

! 
1 

Noemi 39/X: (U89o— SE 
Ra Te cae . SIR IAR 

Fiica lui Dimitrie (Max) 74/IX şi a. Alexandrinei Costovici, născută 

_ în Bucureşti, la 21 Iunie 1890 1). A fost căsătorită, la 13 lunie 1921, cu 

Ioan I. Iancovescu 2), de care a divorțat 3). . 

1) Buletin de naştere Nr, 3180 din 21 Iunie 1800, eliberat de Oficiul stării civile Bucureşti (original 

în colecţia d-sale). Pe verso se arată că a fost botezată la 16 Septemvrie 1890, naș fiind P. Sevescu. 

3) Certificat de cununie Nr. 11 din 16 Iunie 1921, eliberat de parohul bisericii Ienii (fil. Batişte) pe 

temeiul actului de căsătorie Nr. 2440 din 13 Iunie 1921 (original în colecţia d-nei Noemi Rosetti), 

3) Informaţie dată de sora ei Florica 40/X. . , , - 

„Florica 40/X  (U895— 

Fiica lui Dimitrie (Max) 74/IX şi a Alexandrinei Costovici, născută 

la 17 Aprilie 1895 şi măritată: la 17 Aprilie 1916, cu Nicolae Lupu 

Kostaky 1). . pe _ 

1) Informaţie dată de d-sa. BN i ai i J 

Constantin qa[ă — ). 

Fiu al lui Dinu 78/LX şi al Emiliei Prassa 1). 

1) Informaţie dată de tatăl său. N 

Maria: Anca 42/X | i 3 | 

“Fiica lui Dinu 78/IX și a Emiliei Prassa !). Ă 

1) Informaţie dată..de tatăl său,
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Natalia 18/X1 (197), - | 
Fiica lui Radu '38/X şi a Elenei Bacaloglu 1), născută la 18 Octomvrie 18972), măritată cu... şi apoi divorțată ), Studiile primare şi secundare le-a făcut Îa' Roma 4). A fost funcţionară la Municipiul Bucureşti şi la Ministerul Afacerilor Străine 5). E 

  1) Autobiografia lui Radu 38/X, vezi la acesta, 3) Memoriu al mamei sale, - 
3) Jdem. ' 
%) Idem, 
2) Ministerul Afacerilor Străine, 1928, Dosar 77, lit. R. Nr. 45. 

Miorica 19/XI ( o N 
. Fiica lui Radu 38/X şi a Mărioarei Naumescu. 
/Măritată şi divorțată. 

1) Informaţii date de-Radu 38/X. 

4
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Constantin 69/VII 

(Colecţia d-lui N. M. Rosetti Botoşani), 

A. R. — Studii şi Cerce.dri. XLVI].



RAMURA DIN BOTOȘANI e 

Matei 42)VI | „(Mijlocul sec, XVII — 1814), 7 

Fiu al lui şi, eee Aloe eee ee eee eee e eee eee 
Căsătorit cu Maria........... cu care a avut următorii copii: Co. 

stache 69/VII, Iacovache 70/VII, Neculai TNI, Elena 72/VIL. 1... 
Spătar 2). 
Incetat din vieață în luna Iulie 1814 2), 
  

1) Este arătat ca tată a lui Costache 69/VII în: 
« Vidomostie » de boerii Moldovii pe anii 1828—1830 (A. R. Msse 5382, fila 275), 
"Tradiţia familiei îl arată ca tată a lui Neculai 71/VII (arătări scrise şi verbale a lui Neculai 8s/IX). 
Atât în pomelnicul anexat la diata lui Costache 69/VII (vezi biografia acestuia) cât şi în pomelnicul 

„ bisericii din Joldeşti (clădită de Neculai 71/VII) se arată în capul listei celor morţi pe Matei și pe Maria, 
Cum se va vedea la biografiile lor toţi acei citați în text erau fraţi şi soră. 
:) Probabil «cu caftan (A. R. Msse s382, fila 275). 
3) N. Iorga, Documentele familiei Callimachi, 11, pp. 149, 152, unde se arată că domnitorul Scarlat 

Callimachi a cheltuit cu înmormântarea sa 795 lei, iar cu pomenirile ' 1.599,93 lei. 
Familia Sc. Callimachi a arătat mereu multă bunăvoință către, Matei şi fiii săi precum o dovedesc nu- - 

merose documente din arhiva d-lui NM. Rosetti-Botoşani. Vezi şi Elena 72/VII, nota 3 

Costache 69/VII (1780 — înainte de Decemvrie 1870). 

Fiu al lui Matei 42/VI 1) și al Mariei ........:.. 2), născut la Con- 
stanținopol, la 21 Mai..r780 3). Căsătorit cu Maria Gheuca 4). Neavând 
copii a adoptat pe Maria 94/VIII......... .. 5), şi mult mai târziu, după 
moartea acesteia 5), pe Harieta 9 5/ VII, fiica serdarului "Teodor Sarandi ?). 

Studiile şi cariera sa (aceasta în prima ei parte) se cunosc din notele 
biografice aflate în Arhiva Statului din Iaşi 8) reproduse î în tabloul de 
pe pagina 94. 

Ulterior este ridicat la rangul de vel postelnic, - la 8 Martie 1842 *), 
şi la rangul 'de -vel vornic, la: 15. Mai 1843 10). 

Binefăcător, a clădit o biserică 11) şi o școală 12) în. Botoșani, a dă- 
ruit diferite bunuri atât altor biserici 13), cât și unor particulari 14), 

A murit înainte de 8 Decemvrie 1870 15) şi oasele sale se află în cavoul 
familiei în biserica Rosetti din Botoșani 16). - 

Avere a avut așa cum arată testamentul său "reprodus în notă 17). 

  

| (Iscălitura lui Costache 69/VII, pe testamentul jos citat).
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.12) A. R. Msse 5382, fila 275. ă - 
Era frate cu Neculai 71/VII, cu Elena 72/VII şi cu Iacovache 70/VII (testamentul lui Costache din 

16 Martie 1856 cu codicil din ro Noemvrie 1857, în arhiva N, Rosetti-Botoşani). , 
:) O pământeană (A. R. Msse 5382, fila 275). Maria, arată pomelnicul bisericii din Joldeşti (colecţia 

* d-lui N. Rosetti-Botoşani). : . 
3) Notele biografice din text unde însă se scrie din greşală 1880 în locul de 1870. Lă 
In testamentul său suscitat arată că era de 70 ani în 1855, deci ar fi fost născut în 1783. Tot că an: 

de naştere ar fi 1785 arată manuscrisul ş382 (fila 275) din colecţia Academiei Române, 
Intr'un izvod de alegătorii eforiei oraşului Botoșani este arătat ca fiind în vârstă de 61 de ani în 1847, 

deci sar fi născut în 1786 (Arh. 1., Tr, 1772, dos. s850, citat de Artur Gorovei, Monografia oraşului Bo- 
toșani, p. 229). 4 - - . - . 

*) Artur Gorovei, o. c., p. 153. Maria Gheuca fiica stolnicului Const. Gheuca fusese măritată întăi 
cu căminarul Vasile Vârnav, care a muzit în 1813 (Idem; 'T. Bălan, Documente bucotinene, V, p. 209). 

Inscripţia pe biserica Rosetti din Botoșani (N. Iorga, Studii şi documente, XV,, Inscripţii din bisericile - 
„României, pp. 227, 228, Nr. 498). , 
iv La z0 Octomvrie 1851 nu mai trăia, căci nu e citată în pomelnicul celor vii (Arh. B., Mân. Vorona, 

, 50). _ - - - ” 
- 5) Arh. [., Tr. 1765, op. 2014, dos. 2387, fila 48. In act se arată că această Marie era în vrâstă de 12 
ani, dar nu se spune a cui fiică era. Data înfierii 6 Noemvrie 1845; ceremonia înficrii a avut loc în bi- 
serica Sftul Spiridon. - - . - 

") Inscripţia de pe piatra ei de mormânt (Iorga, o. c.). 
Cuvânt rostit la înmormântarea D'sale Mariei Roset, fiica Dumisale vorn. Constantin Roset din Botoșani 

Tereul Ioan Bobulescu, la 1ş Iulie 1846, Ed. II (Bibl.A.R. II. ). 
: 73248 

?) Bul. Mold, 16 Aprilie 1853, p. 123. Infierea s'a făcut.la's Decemvrie 1352. 
“Testamentul lui Costache 69/VII. PE 
*) Arh. I1.,-Tr. 1764, op. 2013, dos. 1183, p. 244. 
*) Ofis domnesc No. 1573 din 8 Martie 1842 (Arhiva N. Rosetti-Botoşani). 
1) Ofis domnesc No. 1873 din 15 Mai 1843 (aceeași arhivă). 
11) Biserica Stratanie (Întâmpinarea Domnului) din Botoşani, a cărei pisanie este: 
« Vezi dum(nea)ta, o cetitorule, că azasta sfântă şi d(u)mnezească biserică ce să numeşte și prăsnueaşte 

hramul Intâmpinării D(o)mnului H(risto)s şi al Sfinţilor Impărați Constantin și Elena, este din temelie 
lucrată prin osârdie şi cheltueala d(umi)sale Spatar(ul) Costachi Roset i soţiea d(umi)sale Maria născută 
Gheuca, ca să le fie spre veănica pomenire — let 1826 Iulie 15 » (N. Iorga, Inscripţii din bisericile României 
I, p. 227). . - “ . 

Fe dă moşia "Tomeşti (testamentul suscitat). 
1:) Inscripţie: a 

« Atastă şcoală s'au făcut în ograda s. bisărici cu hramul Stratenie de Marele-Vornicu Costachi Rosăt, 
spre învăţătura de psaltichie, greceşti și moldoveneşti, a copiilor săraci, ci s'au început la anul 1851, Sep- 
tevri 1, spre învăţătura lor, în veci. » (Iorga, o. c., ], p. 228, la care data este 1831. Actualul paroh arată 
că e 1851 ceea ce corespunde şi cu cele arătate de Bul. Mold., din 6 Aprilie 1852, p. 105, unde se spune 
că C. Rosetti a înfiinţat școala pentrucă a constatat o lipsă de cântăreţi la toate bisericile), , 

Ii dă venitul unor case (Bu. Mold., 27. Octomvrie 1855, p. 340). ” . 
13) Mănăstirii Vorona îi închină biserica Stratania şi-i dă şi alte bunuri (M-rea Vorona Nr. so, 62, 63, 

  
d e 

fişe T.; Bul. Alold., 10 Aprilie 1852, p. 111; 27 Octomvrie 1855, p. 340; M. O., 8 Decemvrie 1870, p. 2222). 
„Mănăstirii Văratec, o dugheană (Bul. Mold., 26 Septemvrie 1846, p. 394). 
*) Bul. Mold, 13 Aprilie 1852, p. 114; 17 Mai 1859, p. 202. ă 
1) Monitorul Oficial îl arată ca ne mai fiind în viaţă la 8 Decemvrie 1870 (numiărul cu acea dată, p. 2222). 
19 Scrisoare din 10 Decemvrie 1907 a preotului peroh_Rujescu, în colecţia N. M. Rosetti-Botoşani, 

- * A Dumisale Boeriului Vornic Costandin roset. E 
Dupre cerirea ce neaă făcut D-lui Vornicul Konstandin Roset prin scrisoarea D-sa din Luna Octo- 

vrie anul de faţă, primită ia Mitropolie la 22 a curgătoarei luni. Să adevercază această Dieată de către Noi, 
cu Punerea şi a Peceţii Mitropoliei. ” - : 

E - Ni 1856 Noe(mvre) 22 N 
N , (ss) Sofronie Mitropolit Moldovii 

(Pecetea . „ NR - 
sf. Mitropoliei - ” 

Moldaviei 
18...) : . 

. | DIIATĂ 

In nimele tatălui și al fiiului şi al sf(â)ntului Duh. Amin. . 
Fiind ne cunoscută este zioa şi ciasul, încare Sosește moartia; După evangheliciasca poruncă a Dom= 

nului Carele zice: « Priveghiiaţi şi vă rugaţi că nuştiţi zioa nici” ciasul care va veni fiiul omenesc. Ă 
Pentru a'asta și cu păcătosul şi ne vrednicul rob al lui D(u)mnezeu Kostandin rosset biv vel vornic, 

agiungând cu mila lui D(u)mnezcu sănătos învârstă de 70 = ani şi gândind că'ne ştiută este vremia morţii 
Având mintia întriagă am socotit a alcătui akastă Diiată şi a pune la cale toată averia me, câștigată de mine 
cu agiutoriul Domnului, mișcătoare şi ne mișcătoare. Şi mai întâi lâs ertare la toți oamenii care miau greşit 
şi care nu mi-au greşit, dela care cer şi cu asăminia ertare, Laorice ca un om am greşit un lume. Şi după 

” a%asta însemnez şi rânduesc ale mele după cum înjos anume să arată, . 
Iiu Sfanta biserică din târgul Botoşanii, cu Hramul întimpinâria Domnului nostru Is: Hs:, şi a 

sfinţilor întocma cu Apostolii înpăraţi costandin și elena, ce este zidită cu agiutoriul Domnului de mine 
păcătosul. Cu ograda, grădina, şi toate kiliile el, înzăstrâtă de mine cu o parte din moşiia tomeștii, ce la 
anul 1851 = am cumpărat prin sultan mezat, dela Dlui Boeriul Alecu Miclesco, Hotărâtă şi stâlpită de 
giu înpregiur. Cum şi cu zăce Dughene de piiatră tot din botoşani, în târgul vitelor pe loc slobod cum- 

7 A. R, — Studii şi Cercetări, XLVII,
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părat şi zidit de mine, La anul 1851 Octomvrie ze = Am înkinat Sfintei Monastiri Vorona, tot de ţănut 
Botoșanii, Dând totodată şi toate Docomenturile, Atât bisiericii, cum şi a moșiel şi a Dughenilor, la mâna 
Precuvioșiei sale Părintelui Arhimandritul losif Îgumenul Sfintei monastiri Vorona în fiinţa a tot soborul 
ca să fie metoh monastiril. Cu îndatorire de a să păzi școala de psaltikie cu ne strămutare în veci, după 
cum să urmiază și pănă acum. Cum şi toate celelante îndatoriri, Pre cum în âctu formăluit și publicat, 
Pre larg Glăsuește anume pentru toate, 

2-le Odaia 'Tomeştii din ţănut botoșanii patria me, ce am cumpărat de veci prin sultan mezat, dela 
răposatu stolnic Feodor Vârnav la anul 1825. —am dăruit pria iubiţilor nepoților mei Iancu şi Ecate= - 
rina, fiit pria iubitului fratelui meu Postelnicu Iâcovâki rosset, la anul 1852 — Maiă 12, Cu îndatoririle 
anume însămnate, Pre cum la actu dăinuirii ce este formăluit şi publicat, pre larg glăsueşte pentru toate, 
Dând D-sale și toate Documenturile a pomenite moşi vechi şi nouă, tot atuncia. - 

Banii pre cum rânduesc- asăda, dintru aceice să vor găsi încasă, : _ 
- Galbeni 

„100 = F săvor întrebuința spre întimpinarea cheltuelilor în vremia erelei mele pătirmiri cătră Sfâr- 
- şitul meu, Cu faceria Sfintelor masle, cu rugile preoţilor pentru ertaria păcatelor mele şi 

uşuraria durerilor, Cu moliftele de dezlegare de cătră un arhiereu, și cu plata Doftorilor 
: şi a răţetelor, - 
100 = 4 Spre înpărțirea la femeile văduve şi scăpătate, în vremia boalei mele,. 

300 = 4 Să să cheltuiască cu înmormântaria me, care însă să.nu să facă pombbasă cu muzică şi cu 
drâagă, După răul obicel iscodit de zădărniciia îngârmfării, Nesocotind că trupul ticălosului 
om, merge spre hrana vermilor. Cisă să facă ca unui păcătos, în glasul binecuvântărilor a 
mai multor săraci, cu preoţi, cu Arhimandriţi şi arhiereu. 

20 = 4 să să înpărțască la săraci și la văduve înzioa înmormântării, - E 

5 = 4: să să înpărțască la vinovaţii din gros. 
şo = 4 la un Arhiereu, ca să slujască de rând 40 == de zile Ia sf(â)nta biserică Stratenie din botoșani, 

unde are afi înmormântat trupul meu. a | 

575 = AF fac , . 
„Galbeni , Mă : 

575 m 4; soma din urmă. - 
10 = A; 1a doi preuţi, un Diiacon, un Eclisiarh, şi doi Cântăreţi, cari “vor sluji cu Arhiereu, între 

_ acele 40 de zile, | 
10 = F asăminia pentru colive, Parastase, Vin și lumănări întru acele 40 = de zile | - 

22 = 4£ să să dee îndată după săvârşirea me pentru 27 sărândare însă: 
Galbeni — Sărândare 

- la monastirile Niamţul, „Săcul şi Vovedenie. 
la monastiria Agapia . 
la monastiria Varârecul, adică unu la biserica ce mare a adormirii, 
şi unu la biserica Schimbărei la faţă. , 

„la schitul războenii 
la monastiria: Vor6na 
la slujitorii bisericeşti din sf(â)nta mo(năsti)re Vorona 
la monastire Gorovei 
la monastiria popăuţii din. botoșani, 
la schitul Agafton : , 
la Sf(â)ntul Ioan dela suciavă 
la schitu lui baloş di pi Ionoşăni. 
la 14 biserici din botoşani câte giumătate - 
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22 
3 ze Pa să să dee pentru să sărândare slujitorilor dela biserica Strateniei, unde am a fi înmormântat 

care acestia să să înciapă îndată după înplinirea sărândariului "dat la înmormântaria me. 
Spre a urma sărândarile până ia înplinirea unui an. Cu îndatorire ca în toate sâmbetile să 
urmeză cu panahida la mormânturi, cune strămutare în vezi, după cum s'au urmat și pănă 
acum. 

20 m A la toate monastirile Sf(â)ntului munte câte un casă slujască câte un sărândari, făcând în- 
preună privighiere şi panahidă, 

20 = HE la Sf(â)ntul mormânt amântuitoriului. nostru 15: Hr: pentru o privighiere” cu sobor şi 
o parissia cu panahidă, 

10 = A la biserica Sf(i)nţilor Voevozi mihail și Gavriil, dela Arnautkiol din Konstantinupol, unde 
| mă aflu născut. Pentru cinci sărândari cu panahidă, şi cu colive pe la sâmbete, 

10 = Î$ să să cheltuiască cu grija de trei zile cu masa și cu împărţala. - . 

5 = 4 să să înpărţască Ja săraci întru aceia zi E 

10 == A asăminia să să cheltuiască cu Grija de noaă “zile 
> şa XE iarăşi să să înpărască la săraci întru aceia zi: 

700 = ÎF fac _ Ă i 

Galben: - 
700 == F soma din urmă 

$ == P să să cheltuiască cu panahida la mormântul meu, la înplinire de 20 == zile dela săvârşiria me. 

20 sa 4F să să cheltuiască cu Grija de 40 ==zile Cu Arhieru, cu masa şi cu înpărțala.-- 

10 = + asăminia să să înpărțască la săraci Întru acelaşi zi: 
10 = 3 să să cheltuiască la pomenirea de trei luni, care să va face la biserica Stratenie unde am a 

fi înmormântat, săsă facă slujire cu arhiertu și cu înpărțală. , 
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5 = E asăminia să să înpărțască la săraci întru aceia zi 
so = 2£ să să dee la Sf(â)nta monastire niamțul, după înpliniria de trei luni dela săvârșiria me, ca să- 

să facă şi acolo la aceia monastiri o privighiare cu panahidă, și masă după rânduială cuvenită 
5 = tot atuncia' să să dee la spitalul bolnavilor din monastirea niamţul . 

5 == E asăminia să să dee la Spitalul nebunilor din monastiria Niamţul. 
- ro = AF Ia biserica Stratenie unde am a f înmormântat să să cheltuiască la pomeniria de șasă ]uni, 

10 = 

za = 

asăminia să să slujască cu Arhiereu și să să facă înpărţală, 
5 == SHE să să înpărțască la săraci aceiaș zi 

5 == 2: să să dei la monastiria gorovei, ca la înplinirea de şasă luni dela săvârșiria me săsă facă şi 
acolo la ace monastire a o priveghiare cu panahidă , 
asăminia săsă cheltuiască la înplinirea de noaă luni, făcând panahidă la mormântul meu, 
slujire cu Arhiereu şi cu înpărţală. . 

5 = E Iaraş să să înpartă la săraci întru aceia zi PN 
15 == SF -asăminia să să facă după înpliniria unui an de la săvârşiria me Panabidă, slujire cu Arhiereu 

şi înpărțală, la biserica Stratenie la mormântul meu. . 
5 = E să să înpărțască la săraci întru aceia zi 

5 = AF să să dei la vinovaţi din Gros tot atuncia - , - 
15 = + să să dee la monastirea Vorana, cala înpliniria unui an dela săvârșiria me, să mi să facă şi 

acolo la aciia monastire Grija de un an cu Privighiare, cu panahidă şi cu masă. 

“ur 
876 = + fac 
Galbeni 

876. = 2 soma din urmă 

15 = F să să cheltuiască cu o panahidă la mormântul meu, la înplinirea de doi ani dela săvârşiria 
me făcândusă slujire cu Arhiereu şi cu înpărțală. - _ - 
să se înpărțască la săraci întru aceiaș zi | 5 at 
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la monastiria Niamţul 
„la monastiria Agapia - 

la 
la 
la 
la 

să să dei doaăsăci sărândare la înpliniria unui an dela săvârşiria me însă 
„Galbeni Pi , a 

5 

monastiria Varaticul 
schitul războenii - ” 
schitul lui baloş di pi ionăşăni - | . 
15 biserici din târgul botoşanil “ _ 

5 = AF tot atuncia să să dei la vinovaţii din gros. 

= + asăminia să să cheltuiască cu o panahidă la mormântul meu, la înpliniria de trei ani după 
săvârşiria me, făcândusă slujire cu arhiereu şi înpărțală. 

+ să se înpartă la săraci sntru ace zi : 

15 

5= a E e zi, - 
5 = AF tot atuncia săsă del la Vinovaţii din Gros. . 

15 = E să să dei la monastiria Vorona, cala înplinirea de trei ani dela săvârşiria me săsă facă şi acolo 

n = 

11 = 20 
15 = 4F să să cheltuiască la înpli 

s = 4% 

1a aceiia monastire o priveghiare cu panahidă și cu masă 
Să să del la înpliniria de trei ani dela săvârşiria me 20.= sărândare însă 
Galbeni = sărândare 

1 = 1 la 
1 = 7 la 
Ii 1 la 
1 = 1 -la 
1 = 1 la 
6: =, 15 la 

monastiria niamţul 
monastiria agapia 
monastiria Varaticul 
schitul războenil - - 
schitul lui baloş di pi Jonoşani „: 
15 biserici din târgul botoșanii 

nirea anului a patrule dela săvârşirea me făcândusă la biserica Stra- 
teniei la mormântul meu slujire cu Arhiereu, Panahidă şi înpărțală. _ -. - 
să să înpărțască la săraci întru aceiaş zi . E . 

- 5 = AF săsă dei tot atunci la vinovaţii din Gros. a . 
15 = AF asăminia să să cheltuiască la înpliniria anului al cincelia de la săvârşirea me, făcândusă Iarăş 

la mormântul meu, slujire cu Arhiereu, cu panahidă și înpărțală _ . 
5 = E tot 'atuncia săsă înpărțască la săraci - | o , 

- 5 = F asăminia săsă dee la vinovaţii din Gros, | E 
15 = 24; Iarăş să să cheltuiască la înpliniria anului aşasele dela săvârșiria me făcând asăminia la mor=- 

5 =ăf 
mântul Slujire cu Arhiereu, cu panahidă şi înpărțală. : 
să să înpărţască Ja săraci întru aceiaşi zi 

5 = AF tot atuncia să să dei la vinovaţii din Gros, 
100 = țF la șapte ani după săvârșirea me săsă cheltuiască, Cu dezgroparia păcătoaselor mele oase, 

- „Cu Arhiereu, cu masa, cu înpărţiria testemelilor, a lumânărilor şi Ja săraci după obicei 
vechi. . i = , 

1127 =. 
Galbeni 

fac 

1327 += 2 soma din urmă 

ze
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15 = E tot atuncia săsă înpărțască la casile scăpătate şi văduve 

. = 2 asăminia săsă dei la vinovaţii din Gros, : i . 
100 = 2 Săsă dee la doaă fete de casă Marghioala botezată 'de noi şi Elena, ce sănt crescute de mine 

pentru căsătoriia lor, câte şo uniia, și un rând de aşternuturi pecare bani va bine voi Dlut . 
banul Kirio Manolake mișol, însărcinatul epitrop asupra acelor sufleteşti ale mele, ca săi 
întrebuințăză cu dobândă până la măritatul fetilor, tot pentru folosul lor. 

20 = la doi băeţi botezați de noi Iancu şi Kostandin, câte zo 4$ unuia 
30 = 34F la Cluceriu Ioan Grigoriu lozofetul meu. - , ? 
10 .= 4£ la giupâneasa fimeia din casă. 

10 = AP la cielanţi ogrădaş. | , 
Jar chiatra mormântului, ce este asă pune asupra ticălosului meu trup, Este făcută, gă- 

tită şi plătită de mine, care se află acoperită cu mușamâ, Supt şura în țintirimul pomenitei 
biserici, Şi scrisă pe diasupra rămăind numai loc de trecut anii vârstei, zioa și anul săvâr- 

- şirii, asăminia şi j6s Iaraș anul și zioa săvârşiril. având asă îngropa trupul meu alăturia cu 
trupul soției mele Marghioalei tot supt acel acoperemânt. - 

1317 = 4F Adică una mie treisute șaptesprezăci galbeni fac preste tot. * _ 
Diosăbit de banii rânduiţi până aice anume pentru sufletul meu, rânduesc a să slobozi din sineturile 

„_ Jidoveşti, ce s'or găsi la mine după listă supt iscălitura me, Caril cu amaneturile lor au luat cu împrumu- 
tare sineturile lor de Doaă sute Galbeni la tuspatru nepoții mei fiii a pria iubitei surorii mele Eleco rafail 
născută rosset, însă Ja dol frați Manolache şi Dumitrache şo s= ÎF câte 2s54£ unuia şi so-tt lui "Toma 

„şi una sută Galbeni Marghioalei suroriilor ce este botezată de mine. Asăminia să va slobozi [arăş sineturi 
de una sută galbeni la tustrei (sic) nepoți! mei fiii a fericitului fratelui meu Nicolae însă so «= 4F nepo- 
tului Matei, 25 4 nepotului Iancu şi 25:/f nepoatei Marghioliţii ce este botezată de mine, fiindcă am 
dăruit Dsale un balon di viena de 200 = 4 la căsătoria Dsale, lămurindusă cu toţi acești jidovi datornici 
ai mel sânt aice în târgul botoşanii. Afară de Penhes sin Iosop meir jidovu, care este datori cu doaă Vek- 
săle de 200: fără amanet, şi să află cu şideria la Eşi. —Iar sinteturile celelante jidoveşti care rămân ne 
înpărțite, rânduesc a să slobozi prin iubitei fiicii mele Haristii Varnav, înpreună şi cu toată pojijiia casăt 
ce sa găsi în casâle mele din Botoșani. Iar așternutul de pe crevatul meu, cum şi oghialurile vor înpărți 
la fetile sărace. ! . ” 

Iar pentru casăle mele din Botoșani ce liam cumpărat cu drepţi banil mei la anul 1820 = fevruari 20 
dela răposatu păharnic Enăkaki leon, ce sau numit losaf monah, să va însămna la Codikelul meu ur- 
mătorl, adeverit supt iscălitura me şi a marturilor, încare să vor pune şi alte rânduiri ce au rămas nepuse 
în diiata atasta, Care va ave întocmai putere şi lucrare ca şi Diiata. Atasta este ce mai de pe urmă Soco- 

” tinţă şi hotărîre a cugetului meu, care pentru a ave păzire ne strămutată şi săvârşiria întocma şi de plin, 
după cuprinderia de mai sus, Precum eu întru toate rânduesc şi hotărăsc, că un Stăpan la Driaptă averia 

- me, câştigată de mine cu agiutoriul Domnului. . , 
- Las epitropi pe Dlor boeril Vornicu Feodor Silion (sau înlocu DSale pe Dlui Aga Iancu Silion fiiu 
Dsale Vornicului) şi pe Dlui banul Manolake mișol, rugândut în de stul de au primit azastă însărcinare, 
având toată încredere la respectivul Haractir a Dlorsale, şi creştiniască cugetare ca Sa urma întocma după 
Glăsuiria dietii, Aceşti aleşi al mei Epitropi vor fi puternici şi desăvârşit, a aduce întru săvârşire toate 
rânduialile și hotărârile mele din Diiata aăasta, : - 

Dlor vor săvârşi îngroparia me şi pomenirile cele după rânduiala creştiniască, pre cum anume am 
rânduit, fără cât de puțină Strămutare sau prifacere. Dlui banul Manolalki mișol unul din Dlor epitropil, 
ca unul ce se află cu şideria aice în târg, va priimi banil şi! va întrebuința la locurile anume rânduite şi 
înscurt întru toate lucrările după rânduirile mele Dlor boeril Epitropi vor fi desăvârșit. Privind şi asupra 
orânduelil metohului a Sf(â)ntei biserici Strateniei, ca săsă urmeză potrivit cu Glăsuiria actului de dânie 

“ din anul 1851 «= Octomvrie 20 = din care pe unu alăturez Diorsale de spre ştiinţă. In puternicind pe. 
Sf(â)nta monastire Vorona, ca îndată după treciria me din viiaţa atasta să între în stăpânire a toată zăstria 
Sf(â)ntei biserici potrivit după glăsuiria actului formăluit şi publicat, ce am dat Sf(â)ntel monastiri în- 
preună cu toate Documenturile. Cu nestrămutare, Intru acest chip rânduind pentru.toate ale mele şi 
azasta fiind singură voia me, am făcut trei asăminia acturi din care doaă rămân la Dlor boerii Epitropi, 
şi unu la Sf(â)nta monastire Vorona, având a să păzi întocma cu nestrămutare. 

* Iar pentru ori cine din rudeniile mele. Sau din streinii, S'ar ispiti a strămuta vreuna din rânduirile 
“mele, zic să fie supt blestemul Maicii Domnului şi a Sf(i)nţilor părinţi, şi să ei osânda ludel în zioa Straş-* 
nicului Judeţi. =-- rugând cu plecăciune şi pe înalt Preosfinţitul Mitropolit al țării casă bine voiască a 
încredința pentru păzirea întocma, asăminia și pe Preosfinţiţii Arhierei, Cum şi pe Dlor cinstiţii boeri 
de asă iscăli ca martori fiind acestia toate câte s'au zis mai sus prin diiata atasta Hotăriri ale mele, am is- 

„.călit însuş cu mâna me puindumi şi pecetia. . Ă . 
ă . 1855 Mart: 16= =ooa=- 

a
 

” . Botoşanii, - 
Constandin Roset vornic - ă 

(Martori): Chesarie episcop Sinaiteanu _ Dometie iconom și duhovnic 
, Filaret Stavropoleos „8. Greceanu Alex „ec... . 

Aga v. Canano | - Aga Iorgu C. Canano - 
C. Samurcaş 7 i ă . . 

„ Iacovachi Roset Şi cu am scris atasta Diiata din cuvânt în cu- 
vânt potrivit după povăţuirea Vornicului Co- 
standin' rosset şi am" iscălit, , 

viconte Ierodiiacon 
- din Sf. mon, Vorona | 

„Anul una mie opt sute cinzeci şi cinci luna Junie în patru zile, în urmarea cererii adresată giudecăt(o- 
„. riei) ță(nutului) Botoşani de Dlui Bocriul Vor(nicul) Co(n)sta(n)din Roset spre a să regula înformarea 

testamentului hotărâtoriu voinţii de pe urmă potrivit cu legiuirea 749 din Codica ţivilă, supt iscăliții pre- 
z(ident) şi unul din Asesorii tribunalului pe temeiul închierii Complectului presudst(viei) au păşit la lă-
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cuința Dsale, unde înfăţoşănduli s(4) testamentul acest alcătuit în trei elsemplare tot întrun Caracter - 
de Original, şi cetindule în auzul Dsale testatorului din cuvânt în cuvânt neau mărturisăt că toate dispo- 
ziţiele cuprinsă în el sănt Dictate de însuș graiul şi buna D-sale Vroinţă, n 

Aşă dar pe acest temeiii și pentru că pe Dlui Boeriul l'am aflat întru deplina întregime care iartă să-, 
vârşirea unor asămene dispoziţii, săi adeverit tustrele eksemplarurile a unuea şi acelaş originalnic testa- 
ment, lăsăndule în însuşi păstrarea Dsale. . 

Prez(ident) (ss) A. Jianu spă(tar) 
Asesor Manoil Vasilievici ser(dar) 

KRODIKEL 

Așa precum la alăturata dieata me din Veletul = 1855-Mart = 16 rânduesc toate aceli Hotărâte pentru 
sufletul meu ase urma cu nestrămutare, aseminea şi la acest Kodikel almeu însemnez următoarele, 

* Casile mele din Botoșani în mâhalaua Vrăbienii cu bezmen pe Moșia Popăuţii a Sfântului Jerarh Ni- 
- c6lal celeam cumpărat cu drepţi banii mei la anul 1820, fevruarie 20, dela Răpcaat := Paharnicul Enăkaki 
Leon, ce s'au numit Iosaf Monah, Am dânuit la anul 1855 = Septemvrie în =1 = formăluit şi publicat - 
supt No=256=, Sfintei Biserici ame Strateniea ce se află acum la Metocul a Sfintei Monastiri Vorona 
case fie venitul Scolei zisei Biserici cu nestrămutare dănd și toate documenturile vechi şi nouă Sfintei 
Mona(st) Vorona; Pentru mai buna înlesnire a plăţii adoi Profesori în Limba Greacă și Românească din 
cliricii Bisericii, după cum sai urmat și până acum; fără a ave vreodinioară Vornicia Bisericească.vreun. 
drit orăi supt ce cuvânt a pute în streina aceste toate danuri cu cari se află în zăstrată Sf. = Biserica Stra- 
tenia, atăt aceste de acum, căt și cele mai denainte urmate la 1851 = octomb, = 20 == rămâind în veci 
temeinici şi nestrămutate dela Sfânta Biserică. - . - - 

Făcând luari aminte că din Sineturili jidoveşti sau Ecsoflisit căteva de cătră mine pănă acum, arămâne 
din sineturile jidoveşti ce sor găsi faţă de ase împărţi Soma însămnată la Dietă, numa! nepoților mel; 
iar preiubitei fiicii mele Hanrieta Varnav, sa Slobozi un Sinet de cinci suti galbeni capite împre-ună cu 
blago(s)lovenia me, adumilor Sale Boerilor Silionești, Cum și Pojijia casilor meli ce sor găsi faţă; Iar do- 
bănda ce sa faci până la darea Sinetului priimind Du(mnea)lui Banul dela Dumneii Hanrieta a împărți 

” pi la toţi ucenicii ce sor afla în vremea acea la Sc6la Sf. = Biserici Stratenia, potrivind ca să fie căti uni 
galbăn fieștecăruea Scoleriii: Iar neagiungănd 'din banii zisei dobănzi; atuncea bine voi Dum(nealui) 
Epitropul a potrivi din alţi bani, Iscălind totodată atăt Dumneil cât şi Boeriul Du(m)sale din Dosul ace- 
stuea Kondikel de priimirea acestor cinci suti galbeni cum şi nepoții mMei.ooooo A BR 

Intre Sineturile jidoveşti se îflă şi unii Sinet a Rapo(s). = Post. «= Costaki' Pantazoglul de cinci mii 
lei capiti, ce se află în dialectul Grecesc din veletul 1820 = Iulie == Pe cari îl însămnez aicea despre 
ştiinţa Cinstitei Epitropil. . . IER | PR 

Aceli două rănduri di aşternuturi ce sunt însămnate în dieata de ase Slobozi numitelor, feti din casă 
Elena şi Marghioala Leamdat Eu singur dipi acum. , 

Pentru Pieatra Mormăntului însămnată în dieată se află săpată şi învălită cu Muşama în Pridvorul 
Bisericii, și se va urma după cuprinderea Dieţii. DE _ . 

Documenturile Moşiei Bătrâneşti a dumilor Sale fraţilor Crupensleşti ce se află păstraţi la mine în- 
tron toc de Hărtie dela răposarea a fericitei Maicii Du(m)sale, Dumnealui Banul albini vroi ateslimarisi 
Dumisale Colonelul Ianco Crupenski, primind dela Dumncalui un înscris almeii adiverit cu ame Iscă- 
litură pentru zisele ID)ocumenturi. - Aa ” | SR 

Aceli două condei de Două Suti Galbeni cuprinse prin Diata pentru ase împărți ia femeile văduvi, 
Rugi, doftoril, și altele în vremea boalei mele, am oprit de a le întrebuința însuși Eu la vremea cuvenită. 

Acei zeci Galbeni însămnaţi prin Dieată pentru colivă, parastas, vin şi lumănări pentru =40= de 
zile a slujirei Arhiereului, se va încredința Iconomului Ionică Dimitriul pentru afi purtători de grijă întru 

- acestea. . . . - 
Fiind că partea me de moşia 'Tomeştii Se află dănuită pre Iubiţilor Nepoţilor mei Ianco și Ecaterina, 

__ fil şi clironomi a Pre lubitului fratelui mei Dum. Post. lacovaki Roset, prin act de dănuire, formăluit 
şi publicat din Anul 1852 =Mart= 12= Supt No 226=; Pelăngă alte îndatoriri Sufleteşti cuprinse în 
EI, Se îndatoresc Dumnealor, aplăti şi birul Locuitorilor ce se află pe aceasta parte de moşie în curgere 
de săpte ani dezile, plătind pe fieşte care anii câte douăzăci Galbeni, pentru care am dat şi la măna Lo- 
cuitorilor două ameli înscrisuri adiverite cu iscălitura me și cu Marturi; din veletul =1855 = Mart= 16=; 
iar documenturile zisei moșii, vechi şi nouă, am teslimarisit atuncea Pre lubitului fratelui mei Dumsale 
Post. == Iacovaki Roset, ! , - 

albeni - , . 
=" 20 = Adică douăzeci Galbeni- Sor Slobozi Iconomului Ioan Feodorovici Supt îndatorire că În 

zilile până la implinire de unii anii, dela zioa îngropării mele, afi purtătoriu de grije afaci 
” în fieşte cari zi câte unii blid de colivă, cu vin cu lumânări, făcănd şi Panahidă la mormântul 
mei în curgere de uni anii de zile, ' 

- Galbeni a ” Ă , 
“= 20 = Soma din urmă. - . IE: AȘ 
= şo = Adică cinzeci Galbeni Sor Slobozi la doi Preuţi, un Dieacon, slujitori a Bisericii Stratenia, 

Cum şi la Dascalul Georgi Vicol de strana Mică şi Eclisiarhului "Teodor Grămescul şi anumi: 
Cinspreci Galbeni Iconomului loan Feodorovici; Zeci Galbeni Iconomului Ionică Dimi- 

- a _triul; Cinsprăzeci = Galbeni lerodieaconului Petru 'Tanasiade; Cinci Galbeni Dascalului 

Georghi Vicol destrană Mică; Și cinci Eclisiarhului "Teodor Grâmescul, cu îndatorire casă 

aibă a mă pomeni la toate rugile lor pi vieață; Iar din întămplare depărtănduse din zisele . 

Persoane în vremea acea dela biserica me, Atuncea Dumnealui Banul Epitropul Sufletului 

” , - mei a împărţi banil acea la femeile văduvi. , 

= 70 '= Adică săptizeci Galbeni fac pisti tot. - , _. 

Pentru două feti din casă ce sunt crescute de mine, anume: Marghiola şi Elena, ce sunt însămnate 

prin alăturata diată ca să li să sloboadă la măritatul lor una sută galbeni la amândouă, Jar întămplănduse 

o partidă mai bună pentru norocită căsătorie lor, am socotit a mai spori încă una sută galbeni la Amân- 
două, adică căte una sută galbeni la fieşte care, Iar vroind vre una din ele a ămbrătoşa Shima Monahi- 

x
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cească şi amergi la monastire, Dum.lor Epitropii de asăminea or bine vroi aslobozi căte una sută galbeni 
hotărăţi “pentru fiește care, “ i - e. Ă „Pe lingă aceasta am făcut poftire dumisale Sărdariului Vasilică Arapul dupe creştinească plecari ci 
ari ca să binivroiască a fi agiutoriu Dumisali Banului Manolaki Mişoglul la lucrările acelor sufleteşti cu- 
prinsă prin alăturată diia(tă), şi va ave pentru această faptă bună răsplătire dela Milostivul Dumnezeu. 
Şi meai dat făgăduință că o fi următoriu, ÎN ia . E ” 

„După împlinire de =7= an! împărțindusă Soma banilor însămnată în această diiată, la locurile rân- „ *duite, şi prisodănd ceva bani dumnealor epitropii vor bini vroi a împărți pila văduvi şi casili scăpătate, 
Aceasta hotărăre a me cuprinsă şi prin acest kondikel, fiind vroința me ace dipi urmă va fi nestrămu- 

tată, și orlcini saii din rudeniile meli sau din Streini să va izpiti or sfarma vreuna din din (sic) rânduirili 
meli, să fii supt Blestemul acelor 318= părinţi dila Sinodul din Nikea, Şi despre credință adivărez cu 
ame iscălitură şi cu a marturilor ce saă întâmplat faţă: — 1857 —paNoemirie 10. 

. - otoşanii - 
- , Costandin Roset vornic 
(Martori): Păpăuţiu ierodiacon - 

Ilarion arhimandrit duhovnic 
Ioan Dimitreanu , 
Ioan Teodorovici, monah .- 

- - Cost, Roset vornic | 
pa „Cost, Roset vornic. . Ă . , IN - 

Documenturile din dos însămnate, a moșiei Bătrăneştii şi Tomeştii din ținut. Botoşani A răposatei 
Postelnicesă Ecaterina Crupenski, ci au fost lăsaţi înpăstrarea Iscălitului, Ina'poindule Precuvioşiei Sale 
Părintelui Arhim. Feoctist Crupenski, clironom și vechil a casil, saă In'apoit Adiverinţă, ci ait fost slo- - 
bozită di mine, 2 | ” 

Da 1858 Maiu 10. 
Ă " Botoşani! 

Despre a fi agiutoriu dum, sale Banului Manolaki Mişoglul la lucrările acelor sufleteşti, cuprinsă în 
alăturata diiată, Am făcut poftiri și dum. sali Aga Iancu Stavri, după creștinească răvnă ci ari, Şi au bini- 
voit ami da făgăduință. AI a 

Precum la diata me asăminea şi la kondikil să cuprinde măritatul a două feti din casă, Maria. și Elena, 
cu zestre căti una sută galbeni defiecare, dar fiindcă Milostivul Dum(nezeu) mea dăruit vieaţă deleam - 
măritat eu însumi dânduli zestrea cuvenită, dum(nea)lor epitropil rămân scutiți dă această sarcină. 

i „_... 1860 Maiu 25. , ă 
E - „Si eu am scris acest kondikel din cuvănt în 

E „cuvânt potrivit după povățuirea dumisali Boe- 
iului Vornicului Consandin (sic) roset, 2 

Ia - Si am iscălit. =. AR - 
- _ - (ss) Ierodiaconul Petru 'Tanasiade, 

Pomelnicul Ctitoresc. 
. - - Viii | . 

Costandin, Zol şi fil sei Iacov cu fil lut, Elena cu fiii, Costandin, Haritina, şi tot nea(mul) lor. 

a Adormiţii, . - - 
_ * „Matei, Marica, Necolai, Maria, Imarga, Efrosina, Necolai, Maria, Elena, Costandin, Ecaterina, Va- 

.. silie, Ecaterina, Maria, şi tot nca(mul) lor. : . - - 
loan Efrosina monabhia şi tot n(eamul) lor. 
Acest pomelnic Ctitoresc a Sluji Dumilorsale Epitropilor la darea Sarindarilor anumi însămnate prin 

alăturata diiată dând căti o copie la fieşte cari loc pentru Pomenire. i i 

PROLOGU. 
Observându-se cu deamăruntu! Testamentul şi kondikelul Alăturată, sai văzut că este Neapărată 

trebuinţă asă Modifica Oarecare Punturi după timpul prezentă făcândusă şi oarecare adăugiri şi Anume? . - 
No , . - 

1. La puntul Slujirii de 40 de zile Socotind a fi puţinii, 10 + pentru Slujitorii Bisericii Stratenia sai 
mal sporit încă 15 4; Adică: 8 E la doi Preuţi 8 Iadot diaconi şi 9 la cialanţi trei Servitori (sic) Bise- 
riceşti. Casă fie pisti totii douăzeci şi cinci galbeni. 

2. Pe lângă 20 : rănduiţi asă da la 'Toate Monastirile Sf. Munte, Socotind a fi puţinii căti 1 4£ pentru 
o priveghere și panahidă la fiecare Monastire amii mal Sporit încă 20 44 Spre a fi în total Patruzeci 
galbini. -. 

3. Pe lângă acel ft: distinaţi pentru grija de 40 = zile, Socotind afi puţinii amii mal Sporit încă 40 + 
:.. Casă fie pisti tot șasăzeci galbeni. . . . , . 
-4+- La acei 10 E hotărăţi pentru pomenirea de trei Luni Socotind afi puţină amă mat Sporit ro 4: casă 

fie de toți douăzeci galbini. - . . . 
„5. La 30 4; Hotărăţi asăda la Sf, Monas. Neamţul, pentru privighere, panahidă şi Masă, după înpli- 

nirea de trei luni, Socotind a fi puţinii, amă ma! Sporit încă 20 + Casă fie de toţi cinzeci galbeni. 
„6. Pe lăngă acei ro £ însămnaţi asă cheltul la pomenirea de şasă luni, Socotind a fi puţinii ami mal Sporită.ro 4 Casă fie de toți douăzeci galbeni. . . 

7. Pe lângă 1o ff: Hotărăţi a să cheltur cu pomenirea de Nouă Luni, fiind puţină ami mal sporit ro 44 casă fie douăzeci de toţi. . : , 8. Pe lângă 15 4 Hotărăţi a să cheltui cu pomenirea de unii Anii, Socotind a fi puţină amă mal Sporit „încă 45 ca să fie detoţi (sic) şasăzeci galbeni. ” ” ”
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9. Pe lângă 15 +E hotărăţi asă cheltui la pomenirea de do! Ant fiind puţină amii mal adău(git) Incă 15 4£ 

Casă fie detoţi triizeci galbeni. - - ă . 

10. Asăminea la pomenirea de tril Ani pelăngă acel 15 ff sai mai adău(git) 154 fiind detoţi triizeci 

galbeni. . - 
II. Asăminea, la pomenirea de patru Ani, pelăngă acei 15 E s'au mai adaus 15 4 fiind detoţi triizeci 

eni. -. | . 
12. Asăminea la pomenirea de cinct Ani, pelăngă acei 15 3p Sai mai adaus 1s 2 casă fie de toţi triizeci 

galbeni. i - - i - - : 
13. Asăminea la pomenirea de-şasă Ani, pelângă acei 15 4£ Sati mai adaus 1s H- casă fie de toţi triizeci 

galbeni. : - ii ” 

14. La xoo 4 Hotărăţi pentru dizgroparea păcătoaselor mele Oasă, la şapte Ani, Socotind afi puţini 

amă mai sporit încă şo 2 casă fie de toţi unasutăcinzeci galbeni, numai pentru dizgroparea mea. 

7ş. Acei 20 *k Hotărăţi asă da la 24: Baeţi Botezaţi de mine, Iancul și Costantin, rămâne asă da numai 

tui Costantin Botezatul cesă află cu lăcui(n)ță la Iașii, ar Iancului Botezatul cesă poricleşte Manoliii, : 

aflători cu şiderea tot în casa me sau Slobozit so +. i 

16. Din Sineturile Jidoveşti ce să vor găsi după listă Supt ame Iscălitură, de ase împărţi la Nepoţii mei 

neajungând la soma cuprinsă în diată, Atuncea Epitropil mel vor îndeplini ne ajunsul din sinetul 

de soo 4 Adumilor Sale Boerilor fraţi Silioneşti, a cărora dobândă Saii priimit, de mine până la anul 

1862 Iulie 15./ Cari sănet la kondikel să zice casă se del fiicii mele Hanricta. Împreună și cu toată 

Pojijia casălor mele. Dar fiind că fiicii meli Hanrieta acum nuți faci 'Trebuinţa; Din sănet se vadă 

neajunsul precum am zis. Jar toata pojijia casălor să va împărţi deopotrivă la cinci feti și anume, una 

a Iconomului Ioan Feodorovici, una a Iconomului Ioan Dimitreanul, doă a diaconului Petru 'Tana- 

siade şi una a dascalului gheorghe Vicol. toţi servitori ]a biserica Stratenia ; Iâr pre iubitel fiicii Meli 

Hanrieta ăi las numai Bine cuvăntarea me părintească. , 

17. La acei şo 4 Hotărăţi prin kondikel a să da la 2 = preuţi un diaconu şi 2 = dascali, ami mal sporită. 

10 it: pentru asă da lui Gheorghe Dimitrescul, cântăreți tot la aceasta bistrica Stratenie făcăndusă 

pititot şasăzeci 4ț. ” , . - . , 

18. Pentru 2 = feti din casă și anume: Catinca şi Anica, cari mai Servit din'copilăria lor, nevoind Du(m- 

ne)zeu a le mărita fiind în viață, rămân Dlor Epitropii, Atăt D. Banul Manolaki Mişoglul, cum şi . 

du(mnea)lui Aga Vasilie Arapul, a le căsători, dând fiecăria zestre căte 1004; şi căti un rănd di aşternut 

făcănduli parte şi din Pojijia casăi după cum Du(mnea)lor Epitropii Vorsocoti. SR ă 

19. 20 ++ săvor Intrebuinţa pentru plata Drumurilor până la monastiri, pentru împărţala sărindarelor, 

i acelorlante_ miluiră, i A 

20. Iară rămășiţa capitalului ce va rămăne, ăl vor Intrebuinţa Dum(nea)lor Epitropii pe la văduve şi ca- 

săle Scăpătate. , ” | 
1862 Septemvr 1= 

- ă Const. Roset vomic . : 
Ioan Herescu martor 
Gherghel postelnic martor - 
V, Arapu martor - 
A. Ventura martor | o] 
D. Botez martor : 

"Testamentul de față numerotat și scripesăt să coprinde în zăci file 
- ” Prez. A. Jianu spăt(ar). . 

(Arhiva N. Rosetti-Botoşani), Na - Ă 

Iacovache 70/VIL (Intre anii 1780 și 1789 — între 1865 şi 1869). . 

Fiu al'lui Matei 42/VI şi al Mariei 1) .:.......... născut probabil 
„la Constantinopol între: Aprilie 1780 şi 17892). Căsătorit cu Maria 
Skufa din București în anul 1842 3). A avut următorii copii: Smaranda 

96/VIII4), Matei 97/VIII 5), Ion 98/VIII €), Ecaterina 99/VIII 7). - i 

Cariera lui a fost: comis?), asesor la judecătoria ținutului Iași?), + 

„agă 10), director la casa poștelor 11), postelnic 12). - Ă a 

Proprietar de vii 13) și case în Iași 14). | a 
_A încetat. din vieaţă între 1865 15) și 186919). - 

! 

       

„ Iscălitura lui Lacâvache 70/VII. (Pe testamentul fratelui său Costache 69/VIl, în colecţia N. M. Ro- 

setti-Botoşani), - . . Pi - -
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1) Arătat ca frate al lui Costache €9/VII (Bul, Afold., 4 Iulie 1854, p. 207 şi 21 Aprilie 1855, p..1s; “Testamentul lui Costache, vezi la acesta), : ” „* 2) Unde s'au născut şi fraţii săi Costache 69/VII și Neculai 71 /VII. Data naşterii este cuprinsă între acea a fratelui său mai mare Costache şi acea a fratelui mai mic Neculai. , - 2) Cuvânt la înmormântarea vecinicei întru pomenire Mariei fiicei dumisale marelui clucer de Valahia și rosienesc cavaler Domnul Joan Shufa şi soție a dumisale agăi Iakovaki Rosseti (de Eusevie Pana) Iașii, „ “Tipografia Institutul Albinei, 1847 (Bibl. A. R.: A. 28038). - 
„În text (p. 7) se arată că ea a murit la 12 Martie 1847 şi că a trăit cu soțul ci numai cinci ani, în lași 

Lă 

%) Mon. Of. Mold., 29 Noemvrie 1861. Născută probabil în 1843 sau 1844, deoarece părinţii săi s'au căsătorit în 1842, ceilalţi copii s'au născut în 1845 și 1847 şi mama ei a murit în 1847. *) Mitrica Nr. 1876, Biserica Dancu Iaşi: Rosăt Matei, de un an, moare de boală copilărească ia 22 Aprilie 1846, fiu al lui Iacovache Roset, înmormântat la cimitirul acestei biserici. ” - Probabil frate gemen cu Ioan 98/VIII, a Ă *) Mitrica bisericii Golia Iaşi, botezat la 20 Noemvrie 1845. PE Arh. 1., Tr, 1765, op. 2014, dos, 2210, fila 184. 
„—. 1) Mitrica bisericii Golia Iași (dosar 1896), născută la 28 Ianuarie 1847 şi botezată la 4 Fevruarie, naș fiind vornicul Costache Roset, unchiul ci, 

*) Bul. Mold, 2 Iunie 1838, p. 170; 16 Octomvrie 1838, p. 332; Comisiunea Monumentelor Istorice, Secţia. din Basarabia, Documente din Basarabia, pp. 145, 148.. Ă 
1) Comisiunea Monumentelor Istorice, 7. c. : 
1*) Broşura dela nota 3. , , . 31) Până Ja ro Fevruarie 1852 (Gazera de Moldavia, 14 Fevruarie 1852), . AS 5) Ofisul domnesc Nr. 47 din 3 Iulie 1851; Bul., Mold, 10 Mai 1853, p. 147; 29 Octomvrie 1853, p..344; 24 Octomvrie 1854, pp. 1, 2; 20 Octomvrie 1855, p. 105; 18 Octomvrie 1856, p. 167; 20 Octom- vrie 1857, p. 73; 17 Octomvrie 1860, p.49. E - - 3) Bul, Mold., 26 Ianuarie 1858, p. 3 şi 28 August 1858, p. 386. 
3) Arh. 1, Tr. 1765, op. 2014, dos. 2210, fila 184. Casa era' în strada Golia. ) La 17 Junie 1865 face o danie către fiul său Ion 98/VIII (vezi la acesta), ; 1% Arh, 1, Tr. 1818, op. 2082, dos. 1053- . | 

Neculai 71/VIL (4789 — 1855). 
Fiu al lui Matei 42/VI și al Mariei ............ 1), născut la Con- 

stantinopol 2) în 1789 ?). , | | 
Căsătorit în vara anului :1827 cu Zoiţa Cârstea 4) cu care a avut urmă- 

torii copii: Iancu: r00/VIII 5), Matei ror/VIII %) şi Mărghioala 102/ 
VIII ?). e . a 

Fiind născut la Constantinopol, este probabil că, ca şi . fratele 
său Costache 69/V IIşi-a făcut studiile acolo, învățând cam aceleași 
lucruri. Si | 

Il găsim căminar la 28 Fevruarie 1815, când, răspunzând la o scrisoare 
a sa, Doamna Ruxandra Calimah îi scrie că se bucură că a fost să vadă 
pe fiul ei, Domnitorul, și pe nora sa, Doamna, și-l sfătueşte să fie ascul- 
tător față de Domn și cu răbdare 8). a - 

Comis în anii 1833 — 18359), este înaintat vel agă la 2 Decemvrie 
1840 10) și însărcinat de Domnitor, în luna Martie 184x, ca împreună 
cu dregătorul ținutului Botoşani să aleagă privighetori. la ocolul Ște- - făneşti în), SE Ma | 

„„ Tot agă îl găsim în 184212), în 1848 13) şi în 1852, când Mitropo- 
litul Moldovei îl numeşte epitrop la biserica Vovidenia din Bo- 
toșani 14), . | a a PI 

A clădit biserica din Joldeşti în 184915). . 
„În 1854 iscăleşte Logofăt 16), i | Moare la 15 lunic 1855 şi a fost înmorimântat în biserica Rosetti din 

Botoşani 17). ! „- | e 
Ca avere a avut o casă și locuri în Botoşani 18), Nevasta lui i-a adus ca zestre jumătate din moșia Nistoreni (Roman) *5) și a cumpărat ulteri or 

.
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moşia Joldeştii a fratelui ei - Ion Cârstea 20). Ea avea de asemenea o 
moară pe Siret, pentru care.a purtat un proces?).- 

  

iscălitura lui Neculai 71/VII. (Pe foaia de zestre a nevestei sale, în colecţia N. M. Rosetti-Botoşani). 
  

3) Era frate cu Costache 69/VII (testamentul acestuia din urmă în arhiva N. Rosctti-Botoșani). 
2) R. Rosetti, Note, p. s, nota 1. ” Ş . 
De altfel fratele șău Costache 69/VII în notele sale autobiografice (Arh. I., Tr. 1764, op. 2013, dos. 

1183, p. 244) spune că el (Costache) s'a născut în Constantinopol şi n'a venit în ţară decât după înce- 
putul veacului al XIX-lea. - - - . _ Ă 

Câ a fost născut în Constantinopol: A. R. Msse ș382, fila 295. 
2) In 1836 e arătat ca fiind de 41 de ani (A. Gorovei, Monografia oraşului Botoșani, p. 223); în 1847 

e arătat ca fiind de 51 de ani (Idem, p. 229); în 1829—1930 este arătat ca fiind de 40 de ani (A. T, Msse 
5382, fila 295). - : ! 

Inscripţia de pe mormânt arată că era de 66 ani la data încetării sale din vieaţă, 
*) 6 Iulie 1827 Izvod de zestre ce baroneasa Maria Cârstea dă fiicei sale Zoiţa, măritată după comisul 

Neculai Roset (Arhiva N. Rosetti-Botoşani); 6 August 1827 adresă a administraţiei Bucovinei către Maria 
baroneasă Cârstea prin care îngăduie căsătoria fiicei ei Zoiţa cu Neculai Rosset (Arhiva N. Rosetti-Bo- 
şani); A. Gorovei, o. c€., p. 136. . : AER . 

4) Catagrafia din 1832, citată de A. Gorovei (0. c., p. 136); lista elevilor din pensionul Olivari (Idem, . 
p. 375); testamentul lui Costache 69/VII, în arhiva N. Rosetti-Botoșani. 

+) A. Gorovei, o, c., pp. 136, 375; testamentul lui Costache 69/VII. 
2) A. Gorovei, o. c., p. 136; testamentul lui Costache 69/VII. , 
Asupra ordinei în care s'au născut copiii avem indicaţii că Iancu era cel mai mare, căci este totdeauna 

citat înaintea lui Matei (A. Gorovei, o. c., pp. 375). AR 
Marghioala pare a fi fost mai mare de vrâstă ca Matei, pentrucă ea şi fratele ei Iancu sunt citați în 

catagrafia din 1832 (A. Gorovei, o. c., p. 136) şi Matei nu şi că știm că Matei s'a născut în preajma anului 
3836 (vezi la biografia acestuia), Totuşi Costache citează, în testamentul său, în ordinea Matei, Iancu, 
Marghioala. - , - 

*) Greceşte (Arhiva R. Rosetti-Botoșani). - - 
) Bul, Mold., 23 Iulie 1833, p. 40; 18 Martie 18385, p. 88;.7 Aprilie 1835, p. 112, 
Comis «cu caftanr în 1829—30 (A. R. Msse 5382, fila 295). 
1) Ofisul domnesc Nr. 1204, cu acea dată, în arhiva N. Rosetti-Bătăşani. 
11) Arhiva N. Rosetti-Botoșani. . 

- 13) Bul, Mold, 23 August 1842, p. 279. 
33) Bul. Mold, 8 Iulie 1848, p. 218. ” , 
3) Cu Nr. g21 din Iulie 1852 şi Nr. 1128 din 18 August 1852 (Arhiva N. Rosetti-Botoșani). 
33) Comunicat de N. Rosetti-Botoşani, ! i 

_3) A. Gorovei, o. €., p. 406. - a | _ 
1*) Inscripţia de pe mormânt şi scrisoarea din io Decemvrie 1907, a preotului paroh Rujescu în co- 

lecţiunea N. M. Rosetti-Botoşani, . , . 
1) A. Gozovei, o. e., p. 223; Bul. Mold, p. 223; Bul. Mold, 8 Iulie 1848, p. 218; act din 1830 în ar- 

hiva N. Rosetti-Batoşani. - . . 
12) Izvodul ei de zestre, suscitat; act din 11 Mai 1836 în arhiva N. Rosetti-Botoşani; Bul. Mold., 

15 lulie 1848, p. 227, - ” 
_30) Arh, 1., Tr. 1765, op. 2014, dos, 56, fila 215; Bul. Mold., 8 Septemvrie 1857, p. 313; 22 Decem- 

vrie 1857, p. 468; 25 Septemvrie 18$8, p. 413. a . 
? Pub Mold, 9 Decemvrie 1354, p. 447; 1 Martie 1856, p. 27; 17 Ianuarie 1857, p.19; 30 Mai 1857, 
p. 178. i - - ? 

Elena 72/VIL (Binele veacului XVII — 1875). 
Fiică a lui Matei 42/VI 1). A fost măritată cu 'Toma Rafael 2). 
Ar fi fost crescută de Vodă Scarlat Calimachi%.  -  - 
Incetată din vieaţă în anul 1875, fiind înmormântată în cimitirul 

“bisericii din Boșoteni (Bacău) 1). 
  

___2) Era soră cu Costache 69/VII (testamentul acestuia din 16 Martie 1855, cu codicil din 10 Noem= 

" şrie 1857, în arhiva N, Rosetti-Botoşani; vezi nota 17 la biografia lui Costache 69/VII). 

Printre descendenţii ei s'a păstrat tradiţia cum că ar fi fost vară cu C. A, Rosetti (Informaţie dată de 

d-na Andruşa Constantinescu, la 27 Ianuarie 1940). , Ia 
PR , LI
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ciumul Român, an. |, p. 374; C. V. Dimitriu, Bacâul istorie, După o informaţie cuprinsă în scrisoarea din 16 Aprilie 1936 a d-lui Vasilică Rosetti- Filipeni către autor, vorbca stricat româneşte şi era cu totul greacă ca sentimente. - - 3) După tradiţia păstrată în familie, care arată că la măritiş Vodă Calimachi i-ar fi dat ş2.000 ocă sare ca zestre (Informaţie dată autorului la 12 Fevruarie 1940 de d-na Ketty General Dimitrescu, născută Rafael, nepoată de fiu), Ă . *) Informaţie dată de d-na Andruşa Constantinescu la 27 Januarie 1940. - 

Maria 94/VIII (4833-1846). - | 
Nu se ştie a cui fiică era, A fost adoptată în 1845 de Costache 69/VII, fiind în vârstă de 12'ani!), i 

„A încetat din vieaţă la 15 Iunie 1846 5). 
Vorbea românește, franțuzeşte, nemţește şi greceşte 3). - 

%) Bu, Mold, 26 Aprilie 1845, p. 156; 30 Septemvrie 18ș1, p. 146; 18 Octomvrie 1851, p. 165; Bu- 

  
5) Vornicul Costache Roset neavând nici fiu, nici fiică, care să-i fie moștenitor, înfiază pe tânăra Maria de 12 ani. Infierca s'a făcut în biserica Sf. Spiridon, la 6 Noemvrie 1845 (Arh. L., Tr. 1765, op. 2014, dos. 2387, fila 48). . i ” *) Inscripția pe mormântul ei: - A . „ e Marie fille du vornic Rossety de Botochany, decedte le 15 juin 1846, Marie Rossety tendre comme une rose. De sa vie comptait douze sereins printemps. Son âme est dans les cieux, son corps ici repose, au milieu des soupirs, des pleurs de ses parents s. . : Cuvânt rostit la înmormântarea D-sale Mariei Roset, fiica Dumisale Vorni. Constantin Roset din Bo- toşani, de Iereul Ioan Bobulescu la 15 lulie 1846, Ed. II, Iaşii, Tipografia Institutul Albinei 1846. Rau broșură (la pp. 7, 8) versuri adresate ei de Gheorghe de Vârnav și (pp. 8, 9) stihuri de Dimitrie et, agă. 

Ă ".. Pe e Minunile Sfe. Modest, Ms. sec, al XIX-lea din biblioteca M-rii Vorona, o însemnare: ș Dăruit pentru iertarea păcatelor Mariei Rosset, fiicei Dumnealui Marele Vornic Constandin Rosăt din Botoşani, 1846 Decemvrie 22, Botoșani. Iscălitura grecească a lui Constantin: Rosset, . 

Harieta 95/VIII (Mijlocul sec. XIX — a doua jum. a sec. XIX). 
. Fiică a serdarului Teodor Sarandi, adoptată de Costache 69/VII la „5, Decemvrie 1852 şi măritată la 8 Ianuarie 1853 cu Costache Vârnav 1) „. şi apoi cu Grigore Rosetti '61/VIII 2). | 
  

1) Bul, Mold., 16 Aprilie 1853, p. 123. NE i | 2) Vezi volumul 1, p. 214. Informaţie dată de Vasile s6/IX la 28 August 1933. 

Smaranda 96/VIII „(1843 — înainte de 1920). : | 
„Fiică a lui Iacovache 70/VII 1), născută probabil în 1843 2) şi mări- tată: 1, în 1861 cu locotenentul Alecu Perizanu 2); 2. cu maiorul Macri 4), A murit la Focșani la 16. Martie 1919 5). - 
  

1) Mon. Of. Mold., 29 Noemvrie 1861, p. 1360... . ă o 3) Părinţii s'au căsătorit în 1842, ceilalţi copii (fraţii şi sora ei) s'au născut în 1845 şi 1847, iar mama ei a murit în 1847. i 
îi Mon. Of. Mold, î. c., unde se arată că a avut o zestre — efecte şi bani — în valoare de 4.300 de galbeni. | “ . Ş : 

*) Informaţie dată la 11 Decemvrie 1939 de N. M. Rosetti, care-i cunoscuse pe amândoi, ») Act de deces Nr. 233/1919, starea civilă Focşani. _ - 4 

Matei 97/NIII (4845 — 1846), 
Fiu al lui Iacovache 70/VII, mort în vârsta de un an, la 22 Aprilie (4 șe boală copilărească şi înmormântat la cimitirul bisericii. Dancu “ (aşi) 5). | a , 

    1) Mitrica Nr, 1876 (Arh. 1), | Născut probabil odată cu fratele său Ioan, la 20 Noemvrie 1845 (Mitzica bisericii Sf-tul Spiridon, Iaşi),
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(Colecţia N. M. Rosetti, Botoşani) 

A. R. — Studii şi Cercetări, XLVII.
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Ion 98/VIII: (1845 — 1877). 

Fiu al lui Iacovache 70/VII şi al Mariei Scufa ) născut la Iaşi, la 
20 Noemvrie 1845 2). | 

Intrat în oştire ca soldat la 14 Septemvrie 1860, este înaintat caporal 
la: x2 August 1862, liberat la-19 Fevruarie 1864, sergent la 6 Fevruarie 
1865 şi sublocotennet la 9 August 1868 3). Inaintat locotenent la 8 Aprilie 
1873, ia parte cu Batalionul 3 Vânători la războiul din 1877—1878 şi 
cade în atacul „demonstrativ dela 12/24 Octomvrie 1877 în faţa 
Plevnei 4). 

Proprietar al casei : părintești din Strada Golia 5), şi a unei vii €), pentru 
“care are procese 7); capătă dela unchiul său Costache 69/VII parte din 
„moşiile “Tomeștii și Berteştii 8), 
  

1) Mitrica bisericii Golia, la acea dată. 
3) Idem. În controalele armatei este arătat, greşit, ca născut la 25 Aprilie 1835 (Adresa Ministerului 

Apărării Naţionale, Direcţiunea personalului Nr. 19.642 din 30 August 1933, în colecţia autorului). 
3) Anuarul pe anul 1869, p. 234; Anuarul pe 1878, p. ; D. R. Rosetti, Dicționarul Contemporanilor, 

p. 162; M. O. din 13 August 1868, p. 1056. ” 
% General R- Rosetti, Partea luată de armăta română! în războiul din 1877—1878, pp. 71, 143 (nota 803). 
5) Arh. 1, Tr. 1765, op. 2014, dos, 2210, fila 18 

9M, o. "din 15 Noemvrie 1870, p.:2099 şi 16 Tinie 1871, p. '702. 
*) Idem; Arh. Î., Tr. 1818, op., 2082, dos. 1053 pe 1869. . 
2) Bul. Mold, 4 "Tutie 1854, p. 207; 21 Aprilie 1855, p. 15. 

Ecaterina 99/VIII - (râgg —1920). 

Fiică a lui Iacovache 70 şi a: Mariei Scufa, născută la Iaşi, la 
28 Ianuarie 18471). 

Măritată cu Vasile Hulubei 2), 
Primeşte dela unchiul său Costache 69/VII parte din moșiile Tomeşti 

și Berteșştii 2). 
A murit la 13 Decemvrie 1920 la Botoșani 4), 
  

» Mitrica Bisericei Golia, Iaşi, dosar 1896, la Arh, 1. . 
Actul de deces Nr. 782 din 20 Ianuarie 1920 (Primăria Botoşani), 
3) Scrisoarea lui Neculai 8s/IX din 10 August 1939. 
3) Bul. Mold., 4 lulie 1854, p. 207; 21 Aprilie 1855, p. Is. 
«) Actul de deces de mai sus. - - 

Iancu 100/VIII (1828 — 1897). 

Fiu al lui Neculai 71/VII şi al Zoiţei Cârstea 1), născut în anul 1828 2); 

căsătorit, la 19 Fevruarie 1865, cu Cleopatra Gherghel 5, 
Comis în 1856), păharnic în 18585). - 

„A luat parte la mișcarea pentru Unire 5-A îndeplinit funcţii adminis- 

trative ?), primar şi consilier comunal 8), consilier judeţean ?), deputat 9), 

senator 11), 
Incetat din vieață la 7 August 1897 12, i
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Ca avere a avut moșia Tătărașanii în devălmășie cu fratele său Matei 13), 

  

(Iscălitura lui Iancu 100/VIII; colecţia D-lui N. M. Rosetti Botoşani) 

1) "Testamentul lui Costache 69/VII (Arhiva N, Rosetti-Botoșani); A. Gorovei, Monografia orașului Botoşani, pp. 136, 375. Actul său de căsătorie Nr. 627 din 19 Februarie 1865 a Mitropoliei Moldovei (Colecţia N, M. Rosetti-Botoşani), - Actul de deces al lui Iancu 100/VIII (Primăria Botoşani, extract Nr, 494 din anul 1907). *) In actul de deces se arată că era de 69 de ani la moartea sa. - o In actul de căsătorie se arată că era de 30 de ani la căsătorie, ceea ce probabil nu e exact; se întinerea. In actul de căsătorie a fratelui său Matei 101 /VIIL e arătat ca fiind de 42 de ani în 1870, 3) Actul de deces sus arătat. : : 
, t) Ofis domnesc Nr. 2784 din 7 Iunie 1856 (Arhiva N, Rosetti-Botoşani), * - : 3) Ofis al caimacamului Vogoride Nr. 1457 din 23 Septemvrie 1858 (Arhiva N. Rosetti-Botoşani). *) Acte şi documente relative la istoria renaşterei României, III, p. 590; VIII, pp. 8, 9, 652. ” In Noemvrie 1857 iscăleşte (cu alţi 329) o adresă către Caimacam arătând mulțumirea pentru buna administrare a dregătorului actual (Bul. Mold., 14 Noemvrie 1857, p. 415). - 1) Subprefect în 1863 (Adresele Nr. 2345, din 9 Februarie 1863, a Ministerului de Interne şi Nr. 1602, cu aceeași dată, a prefecturii judeţului Botoşani. Arhiva N. Rosetti-Botoşani; M. O., 6 Fevruarie 1863, p. 101); a demisionat la 11 fulie 1863 (M, O., 16 Iulie 1863, p. 549).. „„„ Prefect de Dorohoi (1. D.'325 din 21 Martie f. a.), mutat în aceeaşi calitate la Botoșani (L..D. 2719 . din ş Decemvrie f. a. Arhiva N. Rosetti-Botoşani), E : = *) Membru în comisia din Botoşani pentru așezarea impozitului funciar în' 1860 (Mon. Of, Mold., * 27 Septemvrie 1860, p. 1033). . . - Preşedinte al consiliului municipal Botoșani (Ministerul de Interne, adresa Nr, 33.854 din 10 Noem= vrie 1863, în Arhiva N, Rosetti-Botoşani), In această calitate scrie Domnitorului spre a-l felicita pentru reforma legii electorale (M, O., 29 Aprilie 1864, P. 439). - . . Consilier comunal în Botoşani, în 1864 (A. 0O., 209 Ianuarie 1864, p. 89; adresa Ministerului de In- terne Nr. 21.492 din 15 August 1864 şi a prefecturii de Botoşani Nr. 11.445 din 34 August 1864, ambele în Arhiva N. Rosetti-Botoşani), - Pa - . Consilier comunal în Botoşani, în 1866 (adresa Ministerului de Inteme N. + 16.545 din 22 Iulie 1866, în Arhiva N, Rosetti- Botoşani). - 

In 1867 Ministerul de Interne şi prefectura judeţului Dorohoi îi mulţumesc pentrucă a venit în aju- torul locuitorilor (M. O., 23 Mai 1867, p. 714).. ps ' ?) A fost consilier judeţean al județului Dorohoi în anii: 1872 (adresa primăriei Dorohoi Nr. 294 din 3 Mai 1872), 1874 (adresa aceleiaşi primării Nr. 1321 din 19 Octomvrie 1874), 1883 (Jdem, Nr. 1160 din 5 Mai 1883), 1889 (dem, Nr. 4139 din 3 Decemvrie 1839) ; toate aceste adrese în Arhiva N. Rosetti-Bo- toșani). , : 1%) Deputat de Hârlău în 1866 (41. O., 4 Mai 1866, p. 386; adresa Ministerului de Interne Nr, 9495 din 20 Aprilie 1866 şi mandatul alegătorilor, ambele în Arhiva N. Rosetti-Botoşani), E 11) Senator Colegiul I Dorohoi (Adresa primăriei Dorohoi Nr. 2604 din 16 Octomvrie 1888; în Ar- hiva N. Rosetti-Botoșani), In această calitate a fost decorat cu Coroana României în gradul de ofiţer I. D Nr. 1635 din ro Mai 1890; în Arhiva N. Rosetti-Botoşani). 1) Extractul Nr. 494 (Primăria comunei Botoşani) de pe actul de moarte din anul 1897. %) Arh. 1, Tr, 1839, Op. 2103, dos. 1100. 
: . Dela dânsul au moştenit-o nepoţii săi Neculai 85/IX şi Artur 87/IX (Scrisoarea lui Neculai 85/IX din 10 August 1939). - - - 

Matei x0x/VIII (1836. — 1902). 
Fiu al lui Neculai 17/VII 1) şi al Zoei Cârstea 2), născut în anul 1836 3). Căsătorit la 5 Fevruarie 1870 cu Maria Pisoski 4), cu care a avut ur- mătorii copii: Neculai 85/IX 5), Constanţa 86/[X €) și Artur 87/1X.?). Și-a făcut studiile acasă 3), în pensionatul lui Iordache Olivari 9) și „la Școala imperială de cavalerie din Saumur 10), Vorbea, înafară de limba română, cea franceză şi cea germană 11), Unionist 12,
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_ A servit puţin timp în Oştire 15), îndeplinind apoi diferite slujbe admi- 
nistrative, fiind adjutant domnesc 14) şi fiind ales de mai multe ori con- 
silier comunal 15), consilier județean 16), deputat 17), şi senator 18). 

Decorat cu ordinele şi medaliile naționale 19). 
A încetat din vieață la Nisa (Franţa) la 6 Fevruarie 1902 20). | 

agpriear al moşiei 'Tătărășanii 2:) (Dorohoi), având și case în Boto- 
şani 22), . 

| | e e Liri Le | 
. — ” == - 

Iscălitura lui Matei 101/VIII; colecţia d-lui N. M. Rosetti, Botoșani 

  

1) Act de căsătorie Nr. 42 din s Fevruarie 1870 (Primăria Botoşani). 

“Artur Gorovei, Monografia orașului Botoşani, p. 375; mai tânăr ca fratele său Iancu 100/VIII şi c: 

sora sa Marghioala 102/VILI cari erau născuţi în 1832 pe când el nu era născut (Jder, p,; 136). - 

2) Acelaşi act de căsătorie. A. Gorovei, 0. c., p, 136. ” Î 

„_3) In 1866 era de 3o de ani (extract după statul de serviciu Nr. 9240, din 26 August 1866 a Prefec- 

turii judeţului Botoşani. Arhiva d-lui N. Rosetti-Botoşani). - 

Actul de căsătorie de mai sus, i 

_ - 4) Act de căsătorie Nr. 42 (Primăria Botoşani) din ş Fevruarie 1870. E 

3) Actul de naştere al acestuia Nr. zoo din 6 Decemvrie 1871 (Primăria Botoșani), - 

s Actul de naștere al acesteia Nr. 33 din 13 Ianuarie 1873 (Primăria Botoșani), 

7) Actul de naștere al acestuia Nr. sos din 22 Mai 1875 (Primăria Botoşani). 

2) Extractul de pe Statul de serviciu suscitat. 
) A. Gorovei, o. €., p. 375: N 

19) Certificat din 31 Octomvrie 1861, prin care comandantul Şcoalei imperiale de cavalerie din Saumur 

adevereşte că a urmat cursurile şcoalei, dela 10 Decemvrie 1860 la 31 Octomvrie 1861, cu zel şi pricepere, 

. dovedind capacitate şi având purtare bună (Arhiva N. Rosetti-Botoșani). _ 

Permisiune de două zile a aceleiaşi şcoli, 10 Octomvrie 1861 (aceeaşi colecţie, Rosetti arătat ca ofiţer 

“moldovenesc). 
” 

cal E oaie de drum Nr. 811 din Octomvrie 1861 a aceleiaşi şcoli (aceeași colecţie, Rosetti arătat ca ofiţer 

valah), - - - | 

11) Extractul de pe Statul de serviciu suscitat, ” , | 

12) Acte şi documente relative la istoria renaşterei României, III, p. 590; IV, p. 500. 

13) Cornet, i se,primește demisiunea în 1858 (adresa către dânsul a şefului Statului oștirii, 17 Noem- 

vrie 1858 în (Arhiva N. Rosetti-Botoşani). „: : . 

N Sublocotenent 25 Septemvrie 1858 (Anuarul armatei române pe anul 1877). 

Demisionează, fiind locotenent, în 1863 (M. O., s Decemvrie 1863, p. 1013). _ 

Adresa Nr. 674 din 3o Octomvrie 1858 a şefului înaltului ștab către cornetul adjutant (2) Roset (Co- 

lecţiunea d-lui N. M. Rosetti-Botoşani). a - ae 

-3) Membru în comisia statistică a târgului Botoşani (adresa Ministerului din lăuntru a Moldovei 

Nr: 12.214 din 17 Mai 1860. Arhiva N. Rosetti-Botoșani). 

Polițai al orașului Botoșani, 11 Octomvrie 1863—1 lulie 1864, când a demisionat (Extract după statul 

de serviciu sus citat; adresa Ministerului de Interne Nr. 25.983 din 11 Octomvrie 1863. Arhiva N. Ro- 

setti-Botoşani. M. O. 14 Octomvrie 1863, p. 845 şi 14 Iulie 1864, p. 693). Fiind poliţai primeşte o scrii- 

soare dela prefectul judeţului Botoşani, nedatată, spunându-i că cu prilejul reuşitei secularizării averilor 

mănăstireşti să facă liste de subscripţie spre a se oferi Domnitorului un tun (Arhiva N. Rosetti-Botoșani). 

Poliţai al orașului Botoşani, 18 lanuarie—23 lunie 1866 (M, O., 23 Ianuarie 1866, p. 77 şi 25 lunie 

1866, p. 618; adresa Ministerului de Interne Nr. 1192 din 20 lanuarie 1866. Colecţia N. Rosetti-Botoşani). 

Prefect al judeţului Tecuci, 24 Aprilie 1867—3 Iunie 1868 (M. O., 26 Aprilie 1867, p. 535 şi 9 lunie 

1868, p. 839). In această calitate prezentându-se Domnitorului îi înfâţişează situaţia judeţului cu raportul 

Nr, 10.152 din 18 Ianuarie 1867 (Arhiva N. Rosetti-Botoşani). - | , 

2) M, O., 3 Decemvrie 1868, p. 1325; 7 Septemvrie 1869, p. 907; adresele Ministerului de Interne, 

Nr. 19.322 din 29 Noemvrie 1868 şi Nr. 15.673 din 28 Octomvrie 18372 (Arhiva N, Rosetti-Botoşani). 

- 14) Adresa Consiliului județean Botoșani Nr, sz din 14 Decemvrie 1864 (Arhiva N. Rosetti-Botoşani). 

1:) Deputat colegiul II Botoșani 1866 (M. O., 1 Noemvrie 1866, p. 1141; Certificat al Primăriei Bo- 

toşani Nr. 3545 din 30 Octomvrie 1866, în Arhiva N. Rosetti-Botoşani). EREI 

1) Senator colegiul I Dorohoi 1883 (Certificat al Primărici Dorohoi Nr, 1108, 29 Aprilie 1883. In 

Arhiva N. Rosetti-Botoşani). i , | E 

Senator colegiul 1 Dorohoi 1884 (Certificat medatat în aceeași colecţie). | , 

Senator al aceluiași colegiu 1895 (Certificat al Primăriei Dorohoi Nr. 4418 din 22 Noemvrie 1895. 

Acceași colecţie). ” , , UR , 

1?) Ofiţer al ordinului Steaua României ([. D. Nr. 2053 din 8 August 1887. Aceeaşi colecţie). 

Comandor al Coroanei României (1. D. Nr. 1959 din 10 Mai 1897. Aceeaşi colecţie). .. Ă 

Medalia comemorativă a resbelului din 1877 (adresa Nr. 19.596 din 4 Iunie 1836. Aceeași colecţie), 

în calitate de senator, . - -.. . , 

Medalia apărătorilor independenţei, în calitate de deputat (Brevet Nr. 1009 din 1878. Aceeaşi colecţie).
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„2% Ministerul Afacerilor Străine, dosarul relativ la acest deces şi adresa acestui minister Nr, 22.728/1902 
"către prefectura județului Botoşani. 

. . „__„2) Mon: Of. Mold, 23 Martie 1858, p. 95; 1 Fevruarie 1859, p. 27; s Iulie 1859, p. 164; 23 Noem- yrie 1853, p. 61; extractui după statul de serviciu suscitat; act de tovărășie cu cumnatul său Gr, Vârnav în arhiva N. Rosetti-Botoșani. - - 
- ” Arh, 1, Tr. 1839, 0p. 2103, dos, 11g0.: E *) Extractul după statul de serviciu sus citat. 

Marghioala x02/VIII (Prima jumătate a secolului XIX — a doua - ai jumătate a secolului XIX). - E 
Fiică a lui Neculai 71/VII şi a Zoei Cârstea 1), măritată cu Grigore Vârnav în 18512)... 
A: primit ca zestre întreaga moşie Nistoreni (Roman) 2). 
  1) A. Gorovei, Monografia orajului Botoșani, p. 136; testamentul lui Costache 69/VII, în arhiva N, Rosetti-Botoşani; izvodul de zestre al Marghioalei din 3 Mai 1851, în aceeaşi arhivă,: 2) ]zvodul de zestre suscitat; A, Gorovei, o. €., p. 148. - ” - . - 2) Izvodul de zestre suscitat; Bul. Mold., 3 Ianuarie 1852, p. 4; 31 lulie 1852; 7 Iunie 1853, p. 1773 “9 August 1853, P:259; 29 August 1854, p. 272. - . 

Neculai 85/1X Op 

Fiu al lui Matei xor/VIII şi al Mariei Pisoski 1), născut la Botoşani, la 4 Decemvrie 187x 2). Căsătorit la 12 Iulie Igor cu Smaranda Boe- rescu î),- cu care-a avut o fiică Yolande 5o/X 4). - - Licenţiat în drept dela Facultatea de drept din Paris în 18945). Numit, la 20 Decemvrie 1895, ataşat supranumerar în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Străine €); transferat,. la 1 - Martie 1896, la legația din Paris 7). Demisionat la 3 „Iunie 18982). Deputat al cole- giului I din Dorohoi în rgrx și 10129), ia Ca avere: moşia 'Tătărășanii (Dorohoi) 10) şi moșia "Teioasa (Do- “rohoi) n), -  : a 
  1) Act de naştere Nr. rcor din 6 Decemvrie 187: (Primăria Botoşani). - 3) Actul de naştere de mai sus, Anuarul Ministerului Afacerilor Străine al României pe 1897, p. 152; Ministerul Afacerilor Străine, anul 1895, dosar 77, litera R, Nr. 24. 2) Scrisoarea lui Neculai 85/1X, din 30 August 1939 şi convenţia matrimonială (Nr. 4708, Trib. Ilfov, - Secţia de Notariat,- 28 Iunie 1901). - , . , î) Scrisoarea din nota precedentă. IN i „ *) Anuarul şi dosarul sus citate. Diploma Nr. 975 din 12 Octomvrie 1894, eliberat de Ministerul In- strucţiei_Publice din Franţa. . a - *) Anuarul şi dosarul sus citate, - - _ ?) Anuarul suscitat, = | , *) D. M. Nr. 10.664 în dosarul suscitat, * . ” ” *) Certificate din 16 Fevruarie I9i1 şi din 8 Noemvrie 1912 (Arhiva N. Rosetti-Botoşani), In cali- tate de deputat a fost decorat cu: însemnul de cavaler al Stelei României la 7 Mai 1912 (. D. Nr. 2702); * Avântul “Ţării, la 11 Decemvrie 1913 (Brevet Nr. 298); Bărbăţie şi Credinţă el. 1, la 19 Decemvrie 1913 : (Brevet Nr, 514). De asemenea a fost decorat cu Răsplata Muncii pentru învățământ, la 13 Fevruarie 1915 (I. D. Nr. 1565). “Toate brevetele în Arhiva N, Rosetti-Botoşani). | 3+) Scrisoarea lui Neculai 8s5/IX din 10 August 1939. 1) Idem. | 

Constanţa 86/IX: (73). 
Fiică a lui Matei zox/VIII şi a Mariei Pisoski, născută, la 13 Ianuarie. 1873, la Botoşani 1). 
Măritată cu Titus Canano, în anul -1898 2).
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_A studiat în pensionul d-nei de Barral la Paris). - 

„1) Extract Nr. 33 de pe actul de naştere din 13 Januarie 1873 (Primăria Botoşani). 

3) Extract după actul de căsătorie Nr. 44 (Primăria Botoșani). , 
2) Informaţie dată. de fratele ei Neculai 8s5/IX, la 10 Decemvrie 1939.. 

Artur 87/1X (1875—. Ă . 

Fiu al lui Matei 1o1/VIII şi al Mariei Pisoski, născut la 22 Mai 1875 

. 

la Botoșani 1). 
Fost deputat de două ori 2). 

2) Extract Nr, sos, după actele stării civile (Primăria Botoşani) din 22 Mai 1875. 

:) Arătarea sa la zo Decemvrie 1939. : 

Volande so/X (1902 — ). 

Fiică a lui Neculai 85/LX şi a Smarandei Boerescu, născută la 3 Au- 

gust 10902, la Botoşani 1). .. | 

Măritată la 21 August 1930, cu Filip de Burbure de Wesenbeek 2). 

-2) Extract Nr. 642 de pe actul de naştere din s August 1902 (Primăria Comunei Botoşani). 

3) Act de căsătorie Nr. 17/1930, comuna Mileanca, judeţul Dorohoi.



RAMURA SAMSON 
Zon 1/A (—— 1828); 

Fiu al lui... cececcceşi al Anicăi. n.n: căsătorit cu Anica... <<... A avut un fiu Enache 1/B. . Incetat din vieață la 7 Ianuarie 1828, în Iaşi 1). "A fost-căminar 2). . î | a . 
  1) Vezi actul din nota 1 la Enache 1/B, 3) A. R. Msse 5382, p. 222, 

Enache 1/B (1805 — 1879). 

Fiu al lui Ion 1/A și al Anicăi..,........, . 1), născut, la Iași2), 23. Aprilie 1805 2). Căsătorit: 1. cu Îleana..........4), cu carea avut „doi fii: Gheorghe 1/C $) şi poate şi alţi copii 7); 2. cu Ruxandra Petrov 2), la 27 Ianuarie 1877 2, a A fost făcut paharnic de Ioniță Sandu Sturdza Voevod 10) și a slujit. ca registrator 11), apoi revizor la Departamentul . Dreptăţii 12). A fost înaintat comis 13) și apoi ban 14). Pensionat în 1860, după 28 ani de serviciu 15), o. a A fost proprietar de vii şi a cel puţin unui loc de casă în Iaşi 16) şi a ținut cu arendă moșii 3), * . a -, A încetat din vieață la Iași la rr Octomvrie. 1879 18). » 

    1) Starea civilă Iaşi, căsătorii, 27 Ianuarie 1877 Ianacache Rosct cu Ruxanda Petrov. In declaraţia 
sa Ianacache spune că este în vrâstă de 71 ani, pensionar, domiciliat Despărțirea IV, văduv după întăia : 

„ căsătorie, fiu al lui Ion şi al Anicăi Roset, ambii răposaţi, ia în căsătorie pe d-na Ruxanda Petrov de 53- 
ani, divorțată, ambii poporani la Biserica Sf-tul Neculai de pe Strada Socola. Actul de naştere al lui Roset 
(făcut cu martori în 1876) arată că e născut la 23 Aprilie 180ş. Mai sunt anexate actele divorţului de prima 
soţie început de aceasta la 7 August 1843 (o bătea, nu venea noaptea acasă ci € rămânea prin locuri străine ); 
a urmat o împăcare; la 14 Noemvrie r851 a început procesul de divorţ din nou; sentința s'a dat la 30 
unie 1862. 

. . > In anexă act cu martori cum că Ioan, tatăl lui Enacache, a murit în Iaşi la 7 Ianuarie 1828, iar mama 
lui, Anica, tot la Iași, la 20 Septemvrie 1836,. 

: . Data naşterii se verifică și prin e Viedomosti de boerii Moldovii pe anii 1829—1830 (A. R. Msse 5382) 
unde se arată (p. 222) că în acei ani era de 25 de ani. | 3) A, R. Msse 5382, p. 222. _ . . :) La punerea sa a pensie, în anul 1860, este arătat că nu a îndeplinit încă 60 de ani (on. Of. Mold, 
30 Nocmvrie 1860, p. 41). In actul său de deces (Arh., [., Starea civilă a orașului Iași, registru Nr, 999, 
fila 166, act Nr, 1366, din 13 Octomvrie 1879) se zice — de sigur exagerat — că era de go de ani. Actul 
celei de a doua căsătorie (nota 1) arată precis că e născut la 27 Aprilie 180ş. €) Acelaşi act de căsătorie (nota 1). A . . :) Inseranare a nepotului său de frate Samson 2/D, în colecția autorului. Arhiva Academiei Mihăilene din Iaşi, cataloage pe anii 1839, 1540, 1844, 1845. *) Insemnare a fiului acestuia Samson 2/D în colecția autorului. Arhiva Academiei Mihăilene din Iaşi, 1837, 1839, 1840, 1844, 1845. 

E 
Pi ') Intrun raport către Domn din 1ş Octomvrie 1845 se arată că Enache are o casă de copii (A. R, 

Msse zo3s, fila 72), 
-
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O Marie, fiică a unui paharnic Ioan Rosetti, î în vrâstă de 14 ani, urmează, în 1852 şi în 1853, cursurile 
şcoalei de fete (Arhiva Academiei Mihăilene), — - 

3) Actul celei de a doua căsătorie și actul său de le deces, sus arătate. Nota nepotului său de fiu Samson 
2/D, în colecţia autorului. 

*) Actul dela nota 1. 
1%) A. R. Msse 1035, fila 72. Era paharnic îi în 1829-1930 ca. R. Msse 5382, p. 222), ” 
11) Idem, A fost numit în slujbă în 1832, căci în 1860 avea 28 ani de serviciu (Afon, Of. Mold., 30 Noezm= 

vrie 1860, p. 41); registrator a fost numit în 1835 (A. R. Msse 1035, fila 74). 
+ 1) Bul, Mold, 13 Septemvrie 1851, p. 105; 20 Martie 1852, p. 91; 23 Octomvrie 1852, p. 336; 15 

Aprilie 18s4, p. 4 17 lulie 7858, p. 285. 
13) Bul. Mold., 20 Martie 1852, p. 91. - , 
14) Bul, Mold., 22 Iunie 1852, p. 193. - - 
15) Mon. Of. Mold, 3o Noemvtrie 1960, p. ar. 
îs) Ash. ]., Tr. 5714, op. 1946, Dos. 609, ha 104. În nota nepotului său de fiu Samson 2/D se arată 

că era proprietar a două vii la Socola şi a unui întreg şir de case pe Strada Ziua Crucei din Iaşi. 
A. R. Msse 5332, p. 222. : 

2 Actul de deces sus citat (nota 3). ” 

Gheorghe 1/C. (0833 — 1884). . 

Fiu al lui Enache 1/B şi al Ilenei ............ 1), născut la 16 Martie 
1833; căsătorit. cu Soltana .. seek. 3), 

A urimat cursurile Academiei Mihăilene 1839 — 845%). 
Intrat în armată ca soldat, la 11 Ianuarie 1851 5), devine ofiţer ajun- | 

gând la gradul de căpitan €); este scos la pensie în 1877 şi trăește apoi 
la Iași, unde moare la 18 Octomvrie 18847). 

3) Insemnare a nepotului său de frate Samson 2/D, în colecţia autorului. 
Arhiva Academiei Mihăilene din laşi, cataloage pe anii 1839, .1840, 1844 şi 1845. 
1) Anuarul armatei române pe anul 1878, p. 449, dar cu anul greșit 1836. Că această dată — 1836 — 

este greşită o dovedesc: a) Cataloagele Academiei Mihăilene din Iaşi, care-l arată de 8 ani în 1839 şi 
1840; b) faptul că a fost încorporat ca soldat la 11 Januarie 1851, ceea ce ar fi făcut să fi fost încorporat la 
vrâsta de 14 ani; c) actul său de deces (Nr. 983, din 18 Octomvrie 1884, Iași, Despărțirea I[I) care-l 
arață de 56 de ani la încetarea sa din vicaţă în 1884. 

3) Arh. [., Tr. 1818, op. 2082, dos. 1522 pe anul 1871; actul de deces sus citat. 
4) Cataloagele acelei şcoli pe anii respectivi; în cel pe anul 1839 se arată că era extern şi puțin sărguitor, 

*) Anuarul sus citat, /, c. 
€) Sergent, 8 Aprilie 1851 (Anuar, ]. c.). 
Cadet (Bul. Mold., ş Februarie 18s6, p. 42). 
Sublocotenent, 28 Ianuarie 1856 (Bul. Fdd. s Fevruarie 1856, Lc.) 
J.ocotenent, 30 August 1860 (Anuar, ]. c.), se află în compania de grăniceri din Turnu Severin în 1866. 

(Almanahul român pe anul 1866, p. 164). In 1868 este trecut comandant al companiei de miliții Fălciu 
(Mon. Of., 13 August 1868, p. 1055). 

Căpitan, 26 Septemvrie 1868 (Mon. Of., 25 Octomvrie 1868, p. 3001). “Trecut în neactivitate prin 
retragere de funcţie la 9 Mai 1877 (Anuar, 1. c.; Monitorul Oastei, 1877, pp. 539, 599). 

1 se dă, în 1857, o răsplată ca fiind în garnizoană în Basarabia (Gazeta de Moldova, 12 lunie 1857). 
7) Actul de deces sus citat. 

- 

Constantin 2/C (1832 — 1873). 

Fiu al lui Enache 1/B și al Ilenei......:.......2), născut în anul 
1832 2). Căsătorit cu Ileana “Calmuschi 3), a avut doi fii, Solomon 1/D 4) 
şi Samson 2/D.5) și o fiică Indifta € 

A fost-elev al Academiei Mihăilene din Iaşi 7) şi ar fi făcut studii la 
Școala de bele-arte din Iaşi?); a servit câtva timp în armată ?), fiind şi 
comandant de pompieri la Hârlău 10). | 
A încetat din vieață la Iași în anul 1873 11). 

:) Insemnare a fiului său Samson 2/D, în colecţia autorului; registrele Academiei Mihăilene din Iaşi, - 
e anii 1837, 1840, 1844, 1845. 

Pe 1) La naşterea fiului său Solomon 1/D, în 1868, declară că e În vrâstă de 33 de ani — deci ar fi fost 

născut în 1835 (extras; copie Nr. 714. din 1939 eliberată de primăria comunei Hârlău; în colecţia auto- 

rului), iar la naşterea fiului său Samson, în 1871, declară că este de 39 de ani — deci ar fi fost născut în 
1832 (copie Nr. 1022 din 1939 eliberată de primăria comunei Hârlău; în colecţia autorului), Cum nu cred 
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că s'a îmbătrânit, am adoptat data de 1832, care de altfel e şi mai aproape de data naşterii fratelui său - mai mare Gheorghe, născut în 1828. - Ă 
2) Că pe nevasta lui o chema Elena, actele de naștere din nota precedentă, Că numele ei de familie era Calmuschi crede a şti fiul său Samson, în nota dată autorului, - 4) Actul de naştere citat în nota 2. a. 2) Actul de naştere citat în nota 2. - a , *) Arh, 1., Tr. 1819, op, II, 2083, dos, 256; mitrica Bis. Sf-tul Dimitrie Misai, a 7) Registrele Academiei Mihăilene din Iaşi pe anii 1837, 1840, 1844, 1845; Bul, Mold., Octomvrie 1842, p. 406. | : - *) Nota fiului său Samson, în colecția autorului, 5 - - : ”) Jdem. Cornet şi cadet (Bul, Mold,, 11'Iunie 1850, p. 182 şi 16 Octomvrie 1858, p. 443). In actul de naştere a fiicei sale Indifta (nota 6 de mai Sus) e arătat ca: «militara, a . Ă 3) Arătat ca atare în actul de naștere a fiului său Samson, citat în nota 2, 11) Informaţie dată de fiul său Samson prin d-l H. Place, : .. 

“Solomon 1/D (1868 — 1928). Ri 
Fiu al lui Constantin 2/C și al.Ilenei..:......... 2), născut la zo 

Martie 1868, la Hârlău2). Căsătorit cu Maria Gologan 3), a avut doi 
fii Cezar 1/E 4) şi Victor 2/E 5). E E 
“A fost funcţionar la Uzinele Comunale Bucureşti €), - 
„Decedat la 4 Noemvrie 1928?) şi înmormântat în Cimitirul. Ghencea. din București 5),.  - a 
  

1) Copie — după actul de naştere — Nr, 714/1939, eliberată de primăria comunei Hârlău; în co- Jecţia pătorului, 
-- , - 

2) Informaţie dată de fiul său Cezar 1/E, la 3 Martie 1939. , . , *) Extract de naștere Nr,.262 din 1900, eliberat de primăria comunei Bârlad; fişă în cazierul Direc- ţiei Personalului (Ministerul Apărării Naţionale), Biroul funcţionarilor civili Nr. 869. | : 2) Informaţie dată de fratele său. Cezar 1/E. . o *) Informaţie dată de acelaşi. : Ă 
") Actul de deces Nr. 2385 din 4 Noemvrie 1928 (Starea civilă Bucureşti), -2) Informaţie dată de fiul său Cezar 1/E. , 

- - N 

Samson 2/D_- (1871 — ), 

Fiu al lui Constantin 2/C şi al Ilenei ........... - născut în Hârlău, 
la 3 Noemvrie: 1871 1). Căsătorit, la 20 Ianuarie -1go2, cu Aglae Con- durachi 2), cu care a avut trei 'copii:: Constantin 3/E, Gheorghe 4/E și Elena ş/E ?). a | 

- Absolvent a patru clase secundare 1), a fost funcţionar judecătoresc 5). 
Acum e pensionar €). | : 
  

1) Extras de pă actul de naştere Nr. 82/1871 al oficiului de stare civilă Hârlău, în colecţia autorului, ? pr a lui Samson 2/D în colecția autorului, . , Li dem 

4) Jdem, ! - i ” 
*) Octomvrie 1904, arhivar judecătoria Dămienești (Roman); 
24 Septemvrie 1908, grefier la judecătoria Bâra (Roman). 
8 Iulie 1020, ajutor de grefier la Tribunalul din Roman. 
2 Januarie 1926, portărel la tribunalul din Roman. (Aceeaşi notă a lui Samson). ) Dela 1ş Octomvrie 1930 (aceeași notă), , 

1 Mai 1907, grefier la aceeaşi judecătorie, 

In difta 3/D E (1863 — . | 
„Fiică a lui Constantin 2/C și a Ilenei..............,. născută la Iași, la 12 Fevruarie 1863 şi botezată la 21 Fevruarie același an 1). . SI 
  

3) Arh, 1, Tr, 1819, op. II 2083, dos. 256, mitrica bisericii Sft. Dimitrie Misai,
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Cezar 1/8 ( 1900—  ). 
Fiu al lui Solomon 1/D şi al Mariei Gologan 1), născut în Bârlad la 

_8 Mai :1900 2). Căsătorit cu Vasilichia Cristodulo, la 16 Mai 1929 . 
" Are o fiică Marica-Stela 1/F4). 

Inginer electrician, diplomat al Şcoalei: Politehnice” din Bucureşti 5); 
se află în serviciul: Arsenalului Armatei. <), 
  

1) Extras de pe actul de naştere Nr. 262 din 8 Mai 1900 a oficiului stării civile Bârlad, copie Nr. 1707 
din 1920, în colecţia lui Cezar 1/E. i 

) Act de căsătorie Nr. 293 din 16 Mai 1929, în colecţia sa. 
€) Extras Nr. 1267 din 16 Junie 1933 al oficiului stării civile Bucureşti, în colecţia lui Cezar 1/E. 

_2) Diploma Nr. 589/1028. - 
+) Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Personalului, Biroul funcţionarilor civili, fișa Ne. 869. 

Victor 2/B (după 1900—  ) 

Fiu, mai tânăr ca Cezar 1 /E, al lui Solomon 1/D şi al Mariei Go- 
logan,. mort ca copil 1). 

2 Informaţie « dată autorului . de fratele lui Victor, Cezar E 

Constantin E (1904 — 3 

Fiu al lui Samson 2/D şi al Aglaiei Condurachi, născut la 1 Ianuarie 
1004. Căsătorit la 7 Noemvrie 1932 cu Emilia Koncezny. 

__ Absolvent a „patru clase secundare și al Şcoalei speciale de mişcare şi. 
telegraf C. F.R „ Se află în serviciul C. F. R.2). | 
  

1) După informaţiuni date de tatăl său, prin d-l Henri Place. 

Gheorghe E tr905— Re 
Fiu al lui Samson 2/D şi al Aglaiei. Condurachi, născut t la 8 Octom- 

vrie 1905. Căsătorit la 30 Ianuarie 1929 cu Paraschiva Mihăilă, cu care 

are patru copii: “Ecaterina 2/F, Constantin 3/F, Gheorghe 4/F ș și Elena. | 

5/F. a 
- Absolvent a patru clase secundare şi al Şcoalei speciale de mișcare și 
telegraf a C. F. R. Se află în serviciul C. FR. „. 

3) După informațiuni date de tatăl său prin d-l Henri Placâ, 
Carte postală a lui Gheorghe 4/E din 27 Aprilie '1939. 

Elena ş/E (1906 — ). a - 

Fiică a lui Samson 2/D şi al Aglaiei Condurachi, născută la 19 Noem- 

vrie 1906. Căsătorită, la 27 “Aprilie 1929, cu Joan: Gheorghiu, 
Absolventă a Şcoalei normale de învățătoare 1). - 

3) Informaţiuni date de tatăl său prin d-l Henri Place. _ 

8*
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Maria-Stela 1/F (1933 — | ). | 

Fiică a lui Cezar 1/E și a Vasilicăi Cristodulo, născută la 16 Iunie 
1933 1). | | 

„ 1) Act de naştere Ne, 1267 din 16 Iunie 1933, oficiul stării civile București, 

  

Catrina 2/F (1930 — )- E | a. 
- Fiică a lui Gheorghe 4/E şi a Paraschivei Mihăilă,-băscută la 17 Iulie > 

1930 D, 
Pi . 

A) Informaţie dată de bunicul ei Samson 2/D prin d-l Henri Place. 
- Carte poştală a tatălui său din 27 Aprilie 1939. 

Constantin 3/F - (93 .). | 

Fiu al lui Gheorghe 4/E și al Paraschivei Mihăilă, născut la 17 Sep-... 
temvrie 1933 1). : E 

1) Informaţie dată de bunicul lui Samson 2/D prin d-l Henri Place, i 
Carte poştală a tatălui său din 27 Aprilie 1939. , 

Gheorghe 4/F . (935— ). 

- Fiu al lui Gheorghe 4/E şi al Paraschivei Mihăilă, născut la 2 Ianuarie 
1935 1). a 

1) Informaţie dată de bunicul lui Samson 2/D prin d-l Henri Place, 
Carte poştală a tatălui său din 27 Aprilie 1939. ” : 

Elena 5/F (937—: 

Fiică a lui Gheorghe 4/E și a Paraschivei Mihăilă, născută la 20 Mar-- 
tie 19371). | | 

1) Informaţie dată de bunicul ei Samson 2/D prin d-l Henri Place, „Carte poștală a tatălui ei, din 27 Aprilie 1939. ” 
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„ FRÂNTURI DE RAMURI ȘI .IZOLAȚI 

I. Ctitorii dela Flămânda (Mărculeşti- Muscel) 

Marcu (a doua jumătate a secolului XVIII). 

- Nu se ştie al cărui fiu al fost; a fost căsătorit cu o Ruxanda 1) și a avut 
un fiu Dumitru 1) | | 

A fost biv vel paharnic 3), spătar 4), și ispravnic în 1764 al ținutului 
Muscel 2). ' 

Intemeietor al Schitului Mărculeşti (Flămânda) din judeţul Muscel 
în 17658). | 
“A plecat apoi din Câmpulung şi prin 1788—go se afla în Constantino- 

pol?). | - Se 
Fiind supranumit Hagi, a călătorit probabil la Ierusalim. 

1) Pomelnicul schitului Mărculești, vezi p. i ar fi fost cumnat cu Mihai Suţu Vodă (Aricescu, 
Istoria Câmpulungului, II, p. 66). o. . 

:) Acelaşi pomelnic. a î- 
„4 Preotul M. Dumitrescu, Istoricul a 40 biserici din România, II, p. 87; Aricescu, o. c., II, p. 63. 

%) Vezi planşa XLVI. : - . A 
*) Aricescu, o. €., II, p. 64; Preotul M. Dumitrescu, Î. c. 
*) Planşa XLVI; Aricescu,.0. c., Il, pp. 64, 65; Preotul Dumitrescu, o. e. II, p. 8%, 
7) Aricescu, o. €., Il, p. 66. : . , 

Dumitrache (a doua jumătate a “secolului XVIII), 

Fiu al lui Marcu şi al Ruxandei 1), căsătorit cu o Zamfira 2). 
A fost biv vel paharnic şi ispravnic de Muscel în 1764 şi 1765 î) şi 

biv vel spătar în 1793). - - 
A clădit (sau reclădit) schitul Mărculești (Flămânda) de lângă Câmpu- 

lung, pe care-l găsise distrus la întoarcerea sa din Constantinopol, 
unde a stat în anii 1789—17905). Da Si 

Lângă biserică a clădit și o școală $) o ME 
Murise înainte de 15 Iulie 1803 ?).. 

1) Pomelnicul bisericii schitului Mărculeşti (Flămânda), Câmpulung. 
3) Acelaşi pomelnic și tabloul ctitoresc din aceeași biserică (planşa ..), . . Ă 

- 3) Dumitru I. Băjan, Documente dela Arhivele” Statului, 1586—1840, p. 74, , - 

4) Aricescu, Istoria Câmpulungului, II, p. 153; V. A. Urechiă, Istoria Românilor, Seria 1786—1800, 

'Tomul IV, p. 159. - . PE o. . 

3) Rădulescu-Codin, Câmpuluneul Muscelului, p. 182; V. A. Urechiă, 1, c.; Aricescu, Î. c. 

__4) V. A. Urechia, Istoria ŞScoalelor, 1, p. 88;-C. Rădulescu-Codin, I. cs3 D. 1. Băjan, o. c., pp. 9, 10. 

2 V-A. Urechia, o, c., Seria 1800—1801, Tom. 1, p. 449. | 

Dimitrache figurează în nişte socoteli grecești, datate 20 Ia- 

nuarie — 30 Martie 1823 (N. Iorga, SS: doc. XXV, p. 74).
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Dimitrache, fiind fost treti spătar a fost făcut, la 20 Octomvrie 1826, vtori postelnic (Rev. Isi. XIV (1928), p. 147). 
„_ Dumitrache Alexandru (Ruset). Socoteli de plăți către Turci. In Sud Muscel, leafa creştinilor ascherlii pre Mart, însă ..... 562,60 Dumitrache Alexandru Ruset 1788 Iun. 18. (Hurmuzaki XIV 3 p. XI). 

Dumitrașco mare logofăt, la 28 Septemvrie 1693, sub Constan- -tin Duca, în Moldova (T. Bălan), Documente bucovinene III, p. 84). 

II. Hagi Roset 

Dumitru Hagi Roset șau Ruset, negustor, membru al Casinei 3 
române din Braşov (Casina Română, p.: LXIX). 

Ilie Hagi Ruset, membru al aceleiaşi casine în 1840 (idem, p. LXX). ” . Acest Ilie a fost fiul lui Dumitru Hagi Roset, căci în matricolele cunu- naţilor bisericii Sftul Neculai din Brașov-Scheiu se găsește, la 15 Martie 1838, însemnată căsătoria lui Ilie a lui Dumitru Hagiu Roset din Bucu- reşti cu Sofia Mincu. a | . 
Alexandru Hagi Roset, căpitan în miliția "Țării Românești, moş- . tenește pe tatăl său vitreg Dumitru Hagi Roset (Bul. 7. Rom., 31 Au- gust 1865, p. 273). 

| “III. Iorgu și o soră Dudu Susldnescu | 
Iorgu, 1841 scriitor (Alnanah al Statului pe anul 1842, p. 121); amploiat la Secretariatul de Stat, 16 Ianuarie 1842 (Bul. Ţ. Rom., 16 Ianuarie 1842, p..12); înaintat pitar la 6 Septemvrie 1842 (Supliment. la „Bul. Ț. Rom., 11 Septemvrie 1842, p. 3 a suplimentului); se judecă pen- tru zestre cu soția sa Linţa, la 30 Octomvrie 1843 (Bul. Ț. Rom., 13 Noemvrie 1843, p. 404); i se scoate în vânzare casâ din Mahalaua Bo- | teanului (Bucureşti) în Fevruarie 1844 (Bul. 7. Rom., 7 Februarie 1844, p. 43); era încetat din vieață la 1 Mai 1844, când soră-sa Dudu Suslă- - nescu chiamă pe creditorii lui (Bul. 7. Rom., 8 Mai 1844, p. 175). Pentru : moștenirea lui se judeca văduva sa Linţa în 1849 (Idem, 16 lunie 1849, p. 236) şi în 1850 (Idem, 23 Fevruarie 1850, p. 51). 

Dudu, soră cu predecesorul, căsătorită cu un Suslănescu din Plo- eşti. Asupra acesteia d-l G. D. Florescu are următoarea notă: i X din "Țarigrad 
căsătorit cu o Eufrosină, recăsătorită apoi cu Neculai Cantacuzino 

Ş a | l 
Catinca, trăia. în 1832, i se  . Duduca sau: Pulheria, căsătorită la zicea Sticlăreasa.. Ă 1796, cu Neculai Seresli 1830 

  

Dudu Suslănescu din Ploeşti
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IV Irinarh şi părinţii săi 

Irinarh (lon), fiu al lui Neculai şi al Palaghiei, născut în Focşani 

în 171 avea mai mulți fraţi. Călugăr, întemeietorul “Mănăstirii Horaiţa 

şi reînnoitorul mănăstririi . ortodoxe de pe muntele Tabor, unde a 

încetat din vieaţă la 26 Decemvrie 1859 (Vieaţa lui povestită în amănun- 

țime în: Vieaţa și petrecerea cuviosului Arhimandrit Irinarh_ Roset -de 

.. Nectarie Banul Arhimandrit, cu o prefață de C. Erbiceanu. București, 

“Tipografia cărţilor bisericești; A. R. Msse 1419). 

Alexăndru, căsătorit în 1802 cu Zamfira Manu (Lire d'or de la 

noblesse phanariote par. E(ugâne) “R(izo) R(angabt), deuxitme €dition, 

p- 111). îi e 

Ana, fiică de «titularnâi sovetnic », născută la 1. Aprilie 1870, în- 

scrisă în anul 1881 în clasa II-a liceului Zemstvei din Chişinău, a ispră- 

vit cursurile clasei VII-a: în unic 1888 (Adresa serviciului de învăţă- 

“mânt local Chişinău Nr. 320 din 12 Ianuarie .1934, către autor). 

Anastasia C(onstantin), măritată ca a doua soţie) cu Ioan Can- 

“ tacuzino, mare logofăt, cronicarul (|. C. Filitti, Arh. C., Arborele Can- 

tacuzino III). : 

Amniţa, căsătorită cu Constantin Cantacuzino (|. C. Filitti, o. c,. 

arborele Cantacuzino II). i 

“A ntioh,al doilea logofăt, la 9 Aprilie 1768 (TI. Bălan, Documente 

bucovinene IV, p. 111): - 

Catinca, se află pe lista de pensionare cu 54 galbeni pe lună 

(Bul. Ț. Rom., 1833, p- 254). ii i 

Ecaterina (Catrină), născută la 24 Decemvrie 1869, înscrisă în 

anul 1882 în clasa II a liceului Zemstvei din Chişinău, ale'cărui cursuri 

le-a terminat în 1889 (Adresa Serviciului de învățământ local Chişinău 

Nr. 320 din 12 Ianuarie 1934, către autor) 

Constantin, ajutor de corespondenţă - în 1864 (Mon. Of., 21 

Julie 1864, p. 723); se înaintează arhivist, Mai 1867 (Mon. Of., 4 lunie 

-1867; p. 737); arhivar 1872 (Mon. Of., 21 Ianuarie 1872, p. 71). . 

"Constantin, căsătorit cu Mărioara luliano, înmormântați (la - 

. Zagoră?) în 1690. . a | - . 

“În ms, nr. 40 din Biblioteca şcoalei oraşului Zagoră se află la f. 4 ur- 

mătoarea epigramă: a i 

Zedyoc ptheuoefeorărtav ovvebveov „pici 20 eboeGâv eyrra- 

zprăâv 6 măqos de zevQeu Puootrov Kovoravrivov utyav x'ewhei 

dv iv nai. ?ovaviv oeuviv Ti KĂNGEL Mapiopay. , PR 

- ” 
Ă - , 

” ” „XXI
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'.. « Mormântul de faţă ascunde o pereche de soți prea Pioşi, cari se iu- 

notă aflată în hârtiile răposatului D. Russo). E 
G keo r eh e, 1833 Noemvrie: 14 soldat, 1839 August 20 sergent, 1848 Mai candidat, 1852 August 2 sublocotenent, 1858 Februarie 1 lo-: cotenent, 1868 Septemvrie 26 căpitan (Anuarul Armatei pe anul 1869, PI 

Gri gore, 5 Martie. 1869 numit” ajutor de corespondență (Mon. ! Of., 12 Martie 1869, P. 339); 29 Ianuarie 1871 îndepărtat din postul de "ajutor al redactorului de corespondență dela Casa de Depuneri (Mon. Of., 4 Februarie 187%, p.:127). .. | 

7 can, ban în "Țara Românească, la 21 Decemvrie 1752 (Iorga, St. şi Doc., I; II, p. 233). 

" Joan (Ruset), vel hatman în Iulie 1796, în Muntenia (V. A. Ure- chia, Istoria” Românilor, VII, pp. 11, 12); vel hatman la xo Octomvrie 1797 (Jd. Jd. p. 86); vel hatman la 25 Octomvrie 1707, făcea parte din Divanul "Țării Românești (74. Id, p. 26); vel hatman la 8 -Noemvrie „1797 (Id. VIII (1), p: 455). . 
Joan, doctor în medicină (Listă de numele doctorilor aflaţi în ființă Şi cari îşi exercitează profesia în acest principat în Bu. 7. Rom., 6 lulie 1851, p. 229). ” | 
Ianach 7, biv vel serdar 20 Aprilie 1751 (|. C. Filitti, Arp. C., p. 45); vel comis 3 Iunie 1732 (1d., p. 237). - | : 
Ianache, 1764, vel comis, martor întrun act din Bucureşti (Bul. Com. Ist. Rom., XI, P. 79). 

7 enach î, biv vel Căminar, numit. la 13 Noemvrie 1796 ispravnic - de Roman (Bu. Com. Ist. Rom., VIII, P. 99). 

Iordache, hatman, trăia la 27 Fevruarie 1829, dar era mort la 31 ” Ianuarie 1831. Căsătorit cu o Smaranda (Arh. 1., Tr. 1349, op. 1501, * dos. 573, filele 70, 7). : | o 
„„Zrâna, măritată cu Se, Caragea (mijlocul secolului al XVII-lea) (Ziore d'or de la noblesse Phanariote par E(ugâne) R(izo) R(angabe), deuxitme cdition, P. 75). a
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1. M. C. In 1828 studia la-Lipsca. Dinicu Golescu îl încurajează să 
scoată ziarul Faima Lipscâi (G. Bengescu, Les Golesco, p. 123). Le Four- 

nal de Bucarest din 26 Octomvrie 1871 zice că, în 1823, C. Rosetti din 

Valachia publicase câteva numere a Faimei Lipscâi. 

M anolach e, 1780 Aprilie 15, vel clucer za arie (. C. Filitti, 
Arh. C., p. 185). a! a ” 

__ Manolache, de fel din Moldova, în vrâstă de 25 de ani, găsit fără 

căpătâiu e trecut peste graniţă (Bul. Ț. Mold, 28 Aprilie 1837, p. 63). . 

Manolache, amploiat în orașul Iaşi, dispărțirea IV. Soţia lui 

Elena moare la 22 Ianuarie 1864 (Arh. I, Tr. 1819; op. II, 2083, dos. 

205, biserica Sftul Ștefan). - Ă Me - 

Emandache (Manolache), zidește pe la 1752 mănăstirea Soroca 

pe malul Nistrului:(Z. Arbore, Basarabia, p. 352; fişe T.). o 

Maria (D-ra), numită institutoare la Şcoala din Roman (Mon. 

Of. 19 Noemvrie 1867, p. 1279); Definitivă (Id. 23 Julie 1870, p. 779). 

__ Mări oara, 27 Septemvrie 1810 (iscăleşte cu litere grecești) cere 

casei Pop din Sibiu «a mi se face două peruci » (Iorga, S?. Doc. VIII, 

p- 51). | i 1 

Matei, mare comis în "Țara Românească la 1782 (. C. Filitti, 

Arh. C., Arborele Rosetti). e i 

Matei, Praporic 1837, parucic (locotenent) 1838, căpitan 1839 în 

cavaleria “Ţării Româneşti (A/manahul Curţii și a Statului pe 1836, p. 

147; pe 1837. PP. 7, 115; pe 1838, p. 57; pe 1839, p. 121; pe 1840, P. 
37; Bul. Ț. Rom., 3 Mai 1834, pp. 59 60; 7 Septemvrie 1839, p. 242). 

Mihalache, 3 Junie 1732 vel postelnic. în "Tara Românească 
(. C. Filitti, Arh. C.. p. 237). 

- Mihail, de naţionalitate grec, supus otoman, trece prin Galaţi, 

spre a merge în Siria la maica sa, la 21 August 1841 (Bul. Mold, 26 Fe- 

bruarie 1842, p. 70); grec, supus otoman vine cu vaporul dela Constan- 

_tinopol şi merge la Răchitoasa, la neamuri (Supl. la Bul. Mold., 12 De- 

cemvrie 1846, p. 567). E o 

-- Neculai, 17 Februarie 1723, vel clucer (I. C. Filitti, Arh. Cp. | 

41); 1 August 1724, vel clucer (Id., p. 61); 24 Ianuarie 1720, vel pahar-. 

nic (1d., p. 89); 4 lulie 1751, vel spătar (Id, p. 91); 6 Mai 1718, paharnic 

(Jd., p. 123). pi 

+
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N ecul ai, supus austriac, merge în satul Baia pentru trei luni (Bul. Mold, 28 Martie 1843, pP. 97). “ - 

_ Radu, 20 Aprilie şi 10. Octomvrie 1825, vel logofăt, adevereşte vânzarea -unei case din Bucureşti (A. R. Msse, CXLVII, 94). 

“ Ralu, moartă în 1843, soție a 'lui Ion Mavrocordat exilat .în Asia - Mică în 1821 și mort în 1847 (E. R. R., o. e. ed. II, p. 131)... 

Răscărache, supus rus, merge la Eșii pe un an (Bul. Mold. 1ş Ianuarie 1842, p. 18). 

Sa fi a, fiica răposatei vornicesei Maria Roset, a fost căsătorită întăi "cu T. Sturdza, apoi cu Iordache Ganciu (Arh. I., Lit, K. dos. 87; A. R. _Msse, CCVII, 9; Msse 5095, filele 1, 18, 28, 45). 

- “Tarsiţa, 1786 chiria casei în 'care a stat Tarsiţa Roset dela 1ş Fe- „Vruarie la 15 August, 200. Chiria unui strem-arabasă ce au mers cu: - “Tarsiţa Roset la Țarigrad (17986 August 17. Totalul cheltuelilor pentru Tarsiţa Roset 4.056,80 (Iorga, Stud. Doc., VI, p. 193). 'Tarsiţa doamna Caragea 1786 (C. Gane, Domnița Alexandrina Ghika şi Contele d'Au- Straignes, p: 124, nota 1).. e E „Ar fi fost ţiitoarea Domnului Alexandru Ion Mavrocordat (lorga, 7. c., : »-. nota 2); despre care vorbește o satiră. politică (vezi N. Iorga, Istoria - teraturii române în. secolul al X VIII-lea, pp. 16, 77). | 

Vasile, comis în Valachia pe la 1783 (Papadopol Kerameos “TepoooAvuuzix! Bfăo0ixn III, p. 185). D-l 1. C.. Filitti (Arh. C., p. 29, nota 3) spune că ar putea fi din ramura Rosetti din "Țara “Românească. 

Zosîn, monah, cere alegerea și stâlpirea pământurilor ce are în moșiile Crăeşti, Dârlezii şi 'Tăplâii (Covurlui) (Bu. Mold. 21 Mai 1859, -p. 212), a - - i 7
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Notă. — In toate indicele, s'au însemnat cu o stea Rosetteştii ale căror biografii se află în volumul 

1; menţiunile privindu-i din volumul II referindu-se la vreo îndreptare sau întregire. 

De asemenea s'au însemnat cu două stele atât acei făcând parte din ramurele cuprinse în volumul I, 

dar cari s'au născut după tipărirea acelui volum cât şi acei aparţinând aceloraşi ramuri dar a căror 

fiinţă a fost găsită ulterior,
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* Maria-Paraschiva 25/VII . . ? ! .. 37 Smaranda g9/VIIL ,. i Î. . . 106 Maria-Stela 1/F iii .. 116 * Smărăndița 29 [VIII „iii 42 - Mărioara . . iii? . 121 „* Sofia S/VIIL ...,...: « . . 41 
Matei 23/[1V ,.... . . . ..| 25 Solomon 1/D .,.. î_o . .. ... 114 
Matei 26[1V ,.....: R 25 Sultana so/VIr, „iii 58 
Matei 4s/VI ..... . . . 9s Sultana S4/VIII .....: . . .... OB 

Matei 23/VIl ...,. . .. . .. 38 “Ştefan sv... ..
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e Ştefan 160[IV. . e sc... . ..... 24 Vasile (comis) . . ... i... 122 
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Ştefan s4/[VIIl . . .. Î. î. . . .. 43 Vintila '92/VILL ,. ... . „85 
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e'Țeodor 21/VIII . . ... - î . . ... qa "e Zamfira 13 [li cc cc... .... 20 

Teodor 10/X . e... . ... a. 47 „Zoe 24 [IV .. .. . . . . . .... 25 

„Toni 9SIVIII . . . . . . . ...... 87 s. Zoe 21 ter/V , e... . . . ... . .. 29 
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+ 

m 

- 

7 

7



„INDICE ALFABETIC DE ALTE NUME 
Abâza 18. 
Acton. .. (soţia lui Raodl 70/1X) 63, 64. 
Alexandra Iliodorovna (soţia lui Mihai 63 bis/1X) 

ş2. . 
Anica (mama lui Jon 1/A) 112. 
Anica (soţia lui Ion 1/A) 112. 
Aristarchi Stavrachi 27. 
Bacaloglu Elena 92, 94. 
Băleanu Zoe 66, 75, 76. 
Balş Caterina 38. „ 
Balş Constantin, logofătul 38. 
Balş Iordache 31, : A 

„ Barral D-na rn1. 
Beaumont D-na 63. 
Beldiman AL, 122, 
Belistein, baronul şo. 
Beller Edouard ş4, 62. 
Bengescu Al. 89. 
Berindei Mioara 49. 
Bibescu Domnitorul 55, 77, 
Blaremberg D-na 88, go. 
Boerescu Smaranda 110, 111. 
Bornemiza 1. L., cancelarul 22, 23. . 
Brăiloiu Casia, 82, 88, 89, go. 
Brătianu C. 1., 77, 78, 86. 
Budișteanu Alex., 88. - 
Burbure de Wesenbeek 111. 
Byron Lord s6. 
Calimachi (Callimachi, Calimah) Scarlat 

27, 105. 
Calimah Doamna Ruxandra, 104. 
Calmuschi Ileana 113. : 
Canano Titus 110. : 
Cantacuzino Constantin 119. 
Cantacuzino Ioan 119. 

„ Cantacuzino Neculai 118. 
Cantacuzino Şerban 17. . 
Capodistria I., generalul 58. 
"Caracaș 54, s8. 
Caradja Gheorghe, beizade 53, 57. 

v. v, 

Caradja (Karadja), Domnitorul Munteniei 55. 
Caragea Sc., 120. 
Căârăuș Margareta 49. 
Carioiil 18. 
Carol 1, 78. 
Carol VI, 11, 21, 22. 
Carp Iacovachi şr. 
Cârstea Zoe (Zoiţa) 104, 107, 108. 
Cârstea Ion 10s. - . 
Catană = Radu Golescu. 
Catargi Elena ş4. 
Cavacos 54, s8. 
Celibidache Paul 63. 
Cerkez Mihail, generalul 54 
Cerkez Olga ş4, 62. . 
Colocotronis, generalul 53. 
Condurachi Aglae 114, 114. 
Contar Gheorghe 9, 33, so. 
Conţescu Stanca 29. 
Cornăţeanu Zoe 73. 

. Iancovescu Ioan Î. 93. 

Coroi Lucreția 92. 
Costovici Alexandrina 88, 93, 
Cristodulo Vasilichia 715, 126. | 
Cretzeanu = Elena Obedeanu 67, 76; 
Cretzeanu Ulise 81, - . ă 

- Creţulescu Safta 68, 8r. 
Cuza Alexandru I., Domnitorul 37, 

- Cuza Safta so, sr, 
Dabija Evstratie Vodă 18, 19. , 
Dedulescu C. (Pârjol) 7ş. 4 
Elena (soția lui Grigore 27IVIl3) 6r. 
Elisabeta Regina 89. 
Fălcoianu Constantin 73, . 
Farfara Ana 75, 82, 83. -- 
Ferdinand V,.11, 
Filipescu Gr. Gr. 8r. 
Ganciu Jordache 122. 
Gavrilescu, amiralul go. . 
Gheorghiu Eftalia (Natalia) 88, g2. - 
Gheorghiu Ioan 115. _ 
Gherghel Cleopatra 107. 
Gheuca Maria gs. 
Ghica Panait Sr. | 
Ghika Gr. Al. Domnitorul 55, 56. 
Ghika (Ghyka) Ortansa 54, 60, 64. 

lescu Dinicu 12, - 
Golescu Radu (Catană) 84. 
Gologan Maria 114, 115. 
Grădişteanu Grigore 73, - 
Grant E. 76. : 

- Grant Maria 76, 84, 85. 
Greceanu Aspasia ş2, 
Greceanu Matilda 53. 
Grenier ş6. 
Grozescu Maria gr. 
Grunau C., gr. 
Hamat Doctorul gr. 
Holubei Vasile 107. 

Iatropol Elisa 8s, go. 
Ileana (soţia lui Enache 1/B) I12—114. 
Iplicsi Elena Constantin Ioanid 56, 
Juliano Mărioara 119. - E . 
Kaechele Ana 85, go, 91. 

dja, Domniiorul = Caradja 55 
Koncezny Emilia 115. 
Korn M. 84. _ 
Kostaki Lupul 19. - 
Kostaky Nicolae Lupu 93. 
Kretzulescu Neculai 59. 
Lazăr Gh. 73. 
Lehliu Maria 65, 68, 70, 72, 73. 
Linţa, soția lui Iorgu 112. . 
Lischvine Constantin Andrei 41. 
“Macri, maiorul 106, ÎN 
Maiorescu TI. 1. go. 
Manu ss. i 
Manu G. A. 59. 
Manu Zamfira 119. 
Măra Andrei 19.
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Măra Ion 19. 
Maria (sotia Pui Matei 4 ND 95, 103. 
Mavrocordat Alexandru lon 122. 
Mavrocordat Dimitrie, 76. 
Mavrocordat lon 122. + 
Mavrocordat Ion C. s6. 
Michelet ]. 76, 77. 
Mickiewicz Adam 77. 
Mihaila Paraschiva 115, m6. 
Mibhalopol Maria Başa 27. 
Moruzi Antohie şs. 
Moruzi Elena 53, 55, 56, s7. 
Naumescu Marioara 92, 94. 
Neculescu Smaranda 75. 
Negruzzi Iacob 88. , 
Nicoară Moisă 69. 
Obedeanu Elena (Cretzeanu) 67, 76. 
Olivari Iordache 108. 
Palade Neculai 31, PE ” o 
Palaghia (mama lui Irinarh) + 119. 
Pârjol = Dedulescu 75. .- 
Perizanu Alecu 106. 
Petrov Ruxandra 112. 
Pilat C., generalul 84. - 
Pisoski Maria -108, ao, 111, 
Polzicav padiseic "Al. 

- Prale I. 65. 
Prassa Emilia 90, 93. 
Puşkin 3 , -: 
Quinet Einar 26. 
Racoviţă Elena, lon 18. 
Racoviţă Mihai V. V. 18, 19. 
Rădulescu lon Heliade 77. 

” Rafael Toma 104. 
Rătescu Maria (Draga) 60,63. 
Rhazis Gheorghe 54, 57. 

. Rizo-Rangabt Emilia 61, 63. 
Russo Alecu 40. - 

_Rusul-Carp Iacovache 40. 
Ruxanda (?Villara), soţia lui Constantin 2aV 27 

Ruxanda (soţia lui Marcu) 117.. 
Saburov 41. 
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Sarandi Teodor 95, 106.. 
Săvescu Panait 87. 
Scufa (Skufa) Mliia 103, 106, 

. Sculi 18. 
Smaragda (soţia lui Mihalache '1 HD) 18. 
Smaranda (soţia lui Iordache) 120. 
Sofia Constantinovna (soţia lui i Neculai) 63 bis/ 

VIII sr. 
* Solohub Leon 41. 

Soltana (soţia lui "Gheorghe 1IC) 113. 
Spanopulo Ecaterina 61, 63. 
Sturdza C. C, 

- Sturdza Ioniţă indu V. v. 712, 
* Sturdza Maria C. 3s.: 
Sturdza Mihail ss, s6. 
Sulgearoglu Zoe 55, s7—60. 
Susiănescu (soțul lui Dudu) 118. 

_Suţu Pufrogina 53. 
Suţu M 
Ştirbei, Doranitorul 79. 
Știrbey “Teodor 39. 
Şuhanov, polcovnic 34. 
“Talpan (C. Costache) 34. 
“Tararin 62. 
'Tastevin Ema 86, gr. 
Văcărescu Al. 29. - 
Văcărescu Radu 28. 
Vaillant ]. A. 42. 

"Vaillant D-na 75. 
Vârnav Costache 106, 
Vârnav Costache 110. 
Vasile V. V. 19. 
Velescu Ştefan 92, - 
Ventura Constantin 54, 53. 
Vermont D-ra 
Villara ? (Ruzaniit, soţia lui Constantin 21/V) 27. 

Vogoridi 56. 
Wesenbeek, Filip de Burbure de 131. 
Winterhalder 76. 
Zamfira (nora lui Marcu) 117, 

birza Andrei 19. ,
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Adrianopol 17, 18. 
Angora 27, . 
Ankara ss. p 
Argeş 68. 
Atena s6, 60, 63, 64. , 
Baia 122. 
Bălănești (Neamţ) 32, 36, 37. 
Bălţi 35. |. . 
Bârlad 11ş. . Belgrad 63. . * Berlin 63. 

„ Berna 63. 
Berteştii 107. 
Borăşti (Vaslui) 19. 
Boroșești (Vaslui) qr. 
Boşoteni (Bacău) 105. - 
Botoşani 95, 104, 107, 109, 110, sit, 
Brăila gr. : 
Brașov 20, 67, 92, 118. , 
Briceni 79. i 
Bucureşti 31, 44, 53, 54, 59, 62, 67, 68, 76, 82, 83, 89, or, 92, 93, II4, 115, 118, 120, r22,. Bucureşti, Biserica ' Antim 25. IE Bucureşti, Biserica Colțea 26. . | IE Bucureşti, Cimitirul Ghencea 114. 
Bucureşti, Cimitirul Şerban Vodă „(Belu) 73, 76 Sr, 87, 89, or. . Budeasa (Argeş) 83. 
Burdugani 19,33. 
Buzău 68. 
Căciuleală 36. 
Căciulişti 32, 

. Cairo 63. 
Câlimanul (Roman) 19. 
Câmpulung 117, 
Caraula (Dolj) 82. . , 
Cărăuleşti 19 o - Cernelile (Argeș) 73. , - ” Cernica, M-rea Sft. Neculai 68, 79. 
Chişinău 30, 34, 37, s2, 54, 119. Chişinău, Cimitirul Central 43, 44 45. 
Ciocanii (Tutova) şo. 
Constantinopol 24, 26, 27, 53, s4, ss, 95, 103, 104, 117 „121, 122, 
onstanţa 92. 

Corfu 62. o - 
Cornăţelu 73. 
Corneţel de jos 65. 
Costangalia 77. 
Costeşti-Bălţi ş,. 
Costeştii (Hotin) so, 
Cotroceni 77, - „ 
Crăeşti (Covurlui) 123, E Craiova 67, 75. . 
Cuca (Covurlui) 58. 
Cudalbi 60, 
Dăinieni 53. 
Dârlezii (Covurlui), z22. 
Donet, lângă Nantes (Franţa) 8ş. - - " Dorohoi 10, 

56, 67, 84, 

Dracea (Teleorman), 84. 
Drăgușeni (Fălciu) so. = 
Dresda 84. 
Farcăşeşti (Vâlcea) 82. N 
Flămânda (Mărculești) 29, 117, 
Flocești 65. . 
Florica 77, 87. 
Focşani 106, 119, 
Galaţi sa, rar. 

- Geneva 62. 

. 

Ghizdita 3ş. a Grumăzeşti (Neamţ) şa. 2 | 
Hârlău 113, 1z4. 
Heidelberg go, - | Horaiţa = M-rea Horaiţa 119. - . laşi 26, 43, s2, 56, 60, 61, 77, og, 107, 112, 113, 114, 122, 
Iaşi, cimitirul Dancu 106. 
Iași, M-rea Cetăţuia 18. ” 
Iaşi, Metropolia s7, . - 
Iaşi, Sft. Neculai Domnesc 18. 
Ierusalim, 117. - E . . Jilavele (Ialomiţa) 23, 29. SR . - Joldeşti 104, ros. IN 
Karkow q7... 
Kefissia (, Atena) 8, 63. 
Loloiasca (Saac) 27. 

 M-rea Cetăţuia (Iaşi) 18. 
M-rea Horaiţa 119. 
M-rea Mărgineni 20. 
M-rea, Pasărea 68, 76, 

- M-rea Văratec 3ş. a 
Mărculeşti (Flămânda) 17, 
Mărgineni = M-rea Mărgineni 20, 
Myconos 23. 
Naxos 25. 
Nissa 109. i 
Nistoreni (Roman) 104, 10. 
Oneşti (Bacău) 4. - 
Orăşa (Bacău) 39, 40. 
Orbenii (Putna) 42. 
Pârăeni (Vâlcea) 82, 
Paris 54, 50, 77, 85, 86, 8, or, Paris, Cim. Pere Lachaise 68, 
Paris, Cim. “Thiais 48. 
Pasărea = M-rea Pasărea 68, 76. 
Pelenii 3ş. . . 
Pereni (Orhei) şr. 
Plevna 107. 
Ploeşti g2, 118. . 
Plopi (Vaslui) 38. . AR 
Podul Mogoșoaiei (Calea Victoriei, București), Pocriaca 33. 

- Pribeşti 38. _ ” 
Prigoria (Gorj) 82. 
Puţichioaia ș8,. 60. 

chitoasa r2r, 
Răducăneni (Fălciu) 42. 
Rămniceni (Ilfov) 27. 
Rarişul sşs. IN 

I10, str,
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Rezina (Orhei) sr. 
Roma 93. 
Roman 31, 32, 121. 
Rosetească = Rosetti (Ialomiţa) 68. 
Rosetti (Ialomiţa) 68. 
Roşești = Rosetti (Ialomiţa) 68. 
Saumur 108. 
Sibiu 84. 
Silistra ss, 56. 
Sofia 63. 
Soroca 121. 
Spărieţi (Putna) 39. 
Stănești (Bacău) so. 
Stogina (Orhei) sr. 
Ştefăneşti 104. 
'Tăhlăuţi 35. 

"9 A..R, —, Studii şi Cercetari, XLVII, 

Taplâii (Covurlui) 122, 
Tărtășeşti (Ilfov) 68. 
*Tătăraşanii (Dorohoi) 108, 109. 
"Tătăreşti (Lăpuşna) 39. 
“Tenedos 24. 
“Tomeştii 107. 
'Totoi (Gorj) 82. 
“Țigănești (Orhei) 52 
Uda (T'eleoramn) 
Valea Mieilor (Su? Saac) 63. 
Valea 'Ţarigradului 35. 
Văratec = Mea, Văratec 3s. 
Vârtopol (Dolj) 82. . 
Vaslui 24. 
Viena 34, 84. . 

. Zărich 62.
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. ca. 
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1688 Constantin 1 /II încetat din viaţă. 
1690 Constantin (p. 117) înmormân- 

tat ? - 
1690 naşterea lui Neculai 22)7IV. 
1693 Dumitrașco (p. 116) mare logofăt, 
1723 Neculai (p. 119) vel clucer. 
2732 Mihalache (p. 119) vel postelnic, 
1750 nașterea lui Ion 38/VI. 
1750 Ioan 8/IIL încetat din viaţă, 

1751 naşterea lui Ioniţă 11/VI. 
1751 lanachi (p. 118) biv vel serdar. 
1752 nașterea Smarandei 7/V. 
1752 loan (p. 118) ban. 
1752 Emandache (p. 119) zideşte M-re 

Soroca. 
1759 naşterea lui Alexandru 43/VI. 
1759 Scalatache 19/V armaș. 

1763 Constantin 21/V vel şetrar. . 
"1764 Marcu (p. 115) ispravnic de 

Muscel, 
1764 lanache (p. 118) martor întrun 

act. 
1764/5 Dumitrache ispravnic de Mus- 

cel, , 
1765 Marcu (p. 115) întemeiază Schi- 

tul Mărculeşti. 
1765 Neculai 22/1V încetat din viaţă. 
1768 Antioh (p. 117) al doilea logofăt. 

- 1770 naşterea Smarandei 21/VIl. - 
1771 naşterea lui Irinarh (p. 117). 
1775 Ecaterina 6/V încetată din viaţă, 
1780 naşterea lui Costache 69/VII. 
1780 Manolache (p. 119) vel clucer, 
1780 naşterea lui Lupu so bis/VII. 
1780 nașterea lui Iacovache 70/VII. 
1782 Gheorghe 44/VI ispravnic de 

Buzău. 
1782 Matei (p. 119) mare comis. 
1783 Vasile (p. 120) comis în Valachia. 
1785 naşterea lui Constantin 3s/VII. 

"1786 'Tarșiţa (p. 120) figurează în so- 
coteli. 

1787 naşterea lui Iordache 43/VIII. 
1787 naşterea lui Răducanu 8/VII. 
1788 naşterea lui Petrache 12/VII. 
1788 Scarlat 42/VI clucer,  - 
1788 Dumitrache Alexandru (p. 116) 

- figurează în socoteli. 
1788 Constantin 2/V încetat din viaţă, | 
1788 naşterea lui Ion (Ioniţă) 9/VII. 
1788 Safta 4/VI încetat din viaţă. 
1789 naşterea lui Matei 28/VII. -. 
1789 nașterea lui Neculai 71/VII. 
1790 naşterea lui Petrache 10/VII. 
1790 naşterea lui Ştefan 31/VII.. 
1790 naşterea lui Constantin ss/VI. 
1791 naşterea lui Atanase s54/VII. 
1795 nașterea lui Iordache 21/VII, 
1796 lenache (p. 118) ispravnic de 

Roman, - 

- 
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(âupa) 

(înainte) 

(după) 
(după) 
(înainte) 

(înainte) 

1797 naşterea lui Grigore 47/VII. 
1797 Constantin 41/VI clucer. 
1797 loan (p. 118) face parte din 

. Divanul Țării Româneşti. 
1798 Veneţiana 21 bis/V încetată din 

viaţă, i 
Constantin  21/V încetat din 
viață, 
nașterea lui Jon 65/VII. - - 
Ilinca so ter/VII se căsătoreşte, 
nz2şterea lui Alecu 30/VII. 
naşterea lui Scarlat 66/VII. 
Alexandru (p. 118) se căsăto- . 
reşte. ă 
naşterea lui Alexandru 67/VII.. 
nașterea Eufrosinci 683/VII. 
Dumitrache (p. 115) încetat din 
viaţă. » - 

1803 nașterea lui Scarlat 27/VII. 
1805 Iordache 10[VI încetat din viaţă, 
1805 nașterea. lui Enache 1/B. 
1805 Lupu so bis/VII medelnicer, 

1798 

1800 
1801 
1802 
1802 
1802 

18o2 
1802 
1803 

- 2807 Ion Bibica 39/VI. caimacam. . 

(dupa) 

(înainte) 
? 

? 
(după) 

(înainte) 

1808 nașterea-lui Scarlat s9/VII. 
1809 Constantin 46/VIII încetat din 

viaţă. » 

1809 naşterea lui: Gheorghe 44/VI. 
1810 nașterea Zoci 69/VII. 
1810 Mărioara (p. 119) face o co- 

* mandă, 
1811 naşterea lui Nicolae 7o/VII. 
1812 nașterea Sultanei 6o/VII. 
1812 nașterea lui Neculai 6$ bis/VIII. 
x812 Scarlatache 19/V - dragoman al 

- flotei otomane, 
1814 Matei 45/VI încetat din viaţă, 
1815 nașterea lui Dimitrie 74/VII. 
1815 naşterea lui Gheorghe 63/VII. 
1816 naşterea lui Constantin 75/VIE. 
1816 Smaranda s6/VII măritată. ” 
1818 naşterea lui Alexandru 62/VI. 
1819 nașterea Catrinei 88/VIII. 
1820 naşterea lui Radu 87/VIII. 
1821 naşterea Cleopatrei 61/VII. 
1281 Scarlatache 19/V încetat din viață 
1821 Scarlat 42/Vl încetat din viaţă, 
1822 Constantin 41/VI. încetat din 

viaţă, : 
„1823 Dimitrache (p.. 115) figurează 

în niște socoteli, 
1824 Dumitru 71/VII' ispravnic de 

Gorj. - - : 
1825 naşterea lui Aristide 64/VII. 
3825 Radu (p. 120) adevereşte vân- 

zarea unci case. , 
1826 Dimitrache (p. 116) vtori pos- 

telnic. . 
1828 nașterea Anastasiei 83/VIII. 
1828 naşterea lui Iancu 103/VIII. 
1828 (p. 119) 1.M.C. studia la Lipsca.



  

(după) 

INDICE CRONOLOGIC DE DATE 

1828 Ion 1/A încetat din viaţă. 
1828 naşterea Sultanei 84/VIII. 
1828—20 Scarlat 66/VII ia parte la 

campania ruso-turcă. . 
(după) 1829 Alexandru 43/VI încetat din viaţă. 
(înainte) 1331) Iordache (p. .118) era încetat 

din viaţă. 
__a8ar naşterea lui Vasile 73SIVILL. 

- (înainte) 

Smaranda 7/V încetat din viaţă. 
naşterea Mariei 97/Vill. 
naşterea lui Gheorghe 1/C. 
Neculai 78/VII comis, 
Catinca (p. 117) se află pe lista 
de pensionare. 

1833 Gheorghe (p. 118) soldat. 
1834 naşterea lui Dumitru 71/VII. 
1836 nașterea lui Matei 104/VIII. * 
1836 Eufrosina 68/VII încetată din 

viaţă. “ 

1832 
1833 

1833 
1833 
1833 

1837 naşterea lui Mihai 63 bis IX. 
18383 Mihai (p. 119) locotenent 
1839 nașterea lui Cosţache 76/VIII. 
1840 Ilie Hagi (p. 116) membru al 

Casinei române din. Brașov. 
1840 Jon Bibica 39/VI. încetat din 

- 1841 Mihail (p. 119) trece prin Galaţi. - 

viaţă. 
1841 naşterea lui Grigore 77/VIII. 

1841 Dimitrie 74/VII încetat din viaţă 
1842 Neculai (p. 120) merge în satul 

aia. - 
1842 Răscărache (p. 120) merge la Iaşi. 

„1843 nașterea Coraliei 71/LX. 
1843 naşterea Smarandei 99/VIIL. 
1843 Ralu (p. 120) încetat din viaţă. 

„1844 Iorgu (p. 116) încetat din viaţă. 
1845 naşterea lui Matei 100/VIII. - 
1845 naşterea lui Ion 101/VIII. 
1845 naşterea Catarinei 72/1X. 

-'3846 Maria 97/VIII încetat din viaţă. 

g* 

1846 Matei 100/VilI Matei 100/VIII 
încetat din viaţă. -- - 
naşterea Ecaterinei 102/VIII. 
naşterea Mariei 73/IX, - 
Smaranda 2/VIE încetat din 
viaţă. E - 
naşterea Libertăţei 89/VIII. 
Constantin 75/VII prefect de 
opliţie al Capitalei. 

1847 
1847 
1847 

1848 
1848 

1849 
viaţă. , 
naşterea lui Mircea; go/VIII. 
naşterea lui Dimitrie 74/1X. 
naşterea lui Ion 91/VIII. 

1850 
1850 
185: 
1851 
1851 loan (p.-118) figurează pe lista 

doctorilor în medicină, 
naşterea Zoei 75 (IX. 
Harieta 98/Viil adoptată de 
Costache 76/VII. 
nașterea lui Vintilă 92/VIII. 

1854 naşterea Anei 76/IX. 
1855 naşterea lui Horia 93/VIIL.. 
1855 Neculai 78/VII încetat din viaţă, 
1856 naşterea Ecaterinei 70/VIII., 
1856 Iancu 103/VIII păharnic. 
1857 naşterea lui Ion 8o/VIII. 
1857 nașterea Elenei-Mariei 94[VIII. 

1852 
1852 

1853 

„1859 naşterea Zoei 81/VIII. 
1859 nașterea lui Toni 9s/VIII. 

1859 Constantin 75IVII trimis să co- 

munice. lui Cuza alegerea sa ca 
- domn. - 

1859 Zosîn (p. 120) face o cerere. 

1859 Elena-Maria 94/VIII încetat din 

viață. : 

Lupu so bis/VIE încetat dia 

Marghioala 105/VIII e măritată. . 

- (înainte) 
(înainte) 

*> (înainte) - 

"1866 

1866 

: (inainte) 

, (înainte) 

(înainte) 

- (după 
(Gea) 

- 1859 

1860 
'1860 

131 

Irinarh (p. 117) încetează din 
viaţă. . 
nașterea lui Salvator 78/VIII. 
Constantin s55/VIL încetat din 
viaţă. 
naşterea lui Alecu 86/VIII. 
Luxandra 73[VIIL încetat din 
viaţă. - . 
Neculai 68 bis/VIII încetat din 
viaţă. : . 
nașterea Luciei 82/VII. 
Sultana 60/VII încetat din viaţă. 
Cleopatra G1/VII încetat din 
viaţă. i 
Alexandru Hagi (p. 116) moşte- 
neşte pe tatăl său vitreg. 
Ilinca 26/VIL în cetat din viaţă. 
Constantin 75/VII creează So- 
cietatea Academică Română (Aca- 
demia Română) . 
Atanase 54/VII încetat din viață. 
Ion 6s/VII încetat din viaţă. 
Constantin (p. 117) arhivist. 
Maria (p. 119) numită institu- 
toare. - - 
nașterea lui Dumitru 30/X. , 
naşterea lui Solomon 1/D. 
Radu 87/VIII încetat din viaţă. 
naşterea Ecaterinei (p. 117). 
Jacovache 77/VII încetat din 
viaţă. 
Grigore (p. 118) ajutor de co- 

respondenţă. 
Costache 76/VII încetat din viaţă 
nașterea Anei (p. 117). Ă 
naşterea lui Neculai 83/13. 
nașterea lui Samson 2/D. - 

1872 Scarlat 66/VII încetat din viaţă. 
1873 naşterea Constanţei 84/IX. 
1873 naşterea lui Mihai 33/[X. 
1873 Zoe7ş/IX domnişoare de onoare. 

1874 Alexandru 67/VII încetat din 

viaţă, - E 

1874 naşterea lui Radu 38/X. | 

1874 Gheorghe 63/VII încetat. din. 
viață. i , 

1875 naşterea lui Artur 3s1X. 

1875 Elcna 79/VIL încetat din viaţă. 

1876 naşterea Floricăi 66/IX. . 
1876 naşterea Mariei 67/1X. . 

1877 Mihai 63 bis/IX încetat din - 

viaţă, 
1877-—78 lon 10i/VIIE ia parte la 

” războiu şi cade în fața Plevnei. 
1877—48 Vintilă g2/VIII ia' parte la 

războiu ca voluntar. 
1877—78 Horia 93 VIII 

războiu ca voluntar. Ă 

1877-78 Neculai 6/VIIL comisar r0- 

mân pe lângă armata rusca scă 

1879 naşterea Mariei 83/1X. |, 

1870 Enache 1/B încetat din viață. 

1880 Zoe 69/[VIL încetat din viaţă, 

188: naşterea lui Constantin 81/4X. 

1881 Regele Carol I primeşte din 

mâinile lui Constantin 75/VII 

- Coroana de oțel, Ă 

1882 Alexandru 62[VII încetat din 

1861 
1861 

1862 

1863 
1863 
1864 

1865 

1865 

1866 
1867 
1867 

1868 
1868 
1868 
1869 
1869 

1869 

1870 
1870 
1871 
1871 

ia parte la 

viaţă. - | 
1882 Mircea go/VIII încetat din viață. 

1883 naşterea Indiftei 3/D. 
1833 Matei 104/VII senator. + 

1883 Aristide 64/VII încetat din viaţă. 

1884 Gheorghe 1/C încetat din viaţă. 

1885 Constantin 75/VIL încetat din 

viaţă. ”
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1888 nașterea Alinai 77/1X. 
1888 Horia 93/VIII procuror la Tri- 

bunalu! Ilfov. 
1889 naşterea Zoei 68/1X. 

- 1890 nașterea lui Noemi 39/X. 

(după) 

(după) . 

18go Paul s2/IX încetat din viaţă, 
1890 Libertate 89/VIII încetat din 

viaţă, ” 
1892 naşterea lui. Scarlat 69/1X. 
1893 naşterea lui Raoâl 70/IX. 
1893 Nicolae 70/VII încetat din viaţă. 
1893 Scarlat s9/VII încetat din viaţă, 
1894 Sultana 84/VIII încetat din viaţă, 
1895 naşterea Floricăi 40/X. 
1897 naşterea Nataliei 18/XI, - 
1897 Iancu 103/VIII încetat din viaţă. 
1899 naşterea lui Dinu 78/1X. . 
1899 nașterea lui Dumitru 79/VII. 
1899 Vasile 7s5/VIII încetat din viaţă, 
1900 nașterea lui Cezar 1/E. 
1900 Dumitru 79/IX încetat din viaţă, 
1900 naşterea lui Victor 2/E. - 
190r naşterea lui Alexandru 8o0/IX, 
1902 naşterea Yolandei 43/X. 
1go2 Matei r04/VIII încetat din viaţă. 
1904 nașterea lui Constantin 3/E. 
1904 Zoe 81/VIII încetat din viaţă, 
1905 nașterea lui Gheorghe 4/E, 
1906 nașterea Elenei s/E. 
1906 Maria 67/IX încetat din viaţă. 
1907 Florica 66/1X încetat din viaţă, 
1907 Alexandru 8o/IX încetat din 

viață. ” 
1914 Neculai 83/IX deputat. 
1912 Scarlat 69/1X încetat din viaţă, 

„1913 Horia 93/VIII încetat din viaţă, 
1913 Zoe 75/IX încetat din viață. 
1913 Ana 76/IX încetat din viaţă, 
1915 Coralia 71/IX încetat din viaţă. 

DATE 

1916 Vintilă 92/VIII încetat din viaţă, 
1916 Elena s51/IX încetat din viaţă. 
1916 Alina 77/IX încetat din viaţă. 
19:16—:8 Radu 38/X ia parte la răz- 

oiu. 
- 

1917 Salvator 78/VIII încetat . din 
viață. - viaţă, Ă 

1918 Anastasia 83/VIII încetat din 
viață, * î 

-1918 Dumitru 30/X încetat din viaţă, 
1920 Smaranda 99/VIII încetat din 

viaţă. 
1920 Ecaterina 102/VIII încetat din _ 

viaţă, 
1923 Ion 80/VIII încetat din viaţă. 
1925 Maria 73/IX încetat din viaţă. 
1927 Caterina 72/IX încetat din viaţă, 
1928 Soloman 1/D încetat din viaţă. 
1930 naşterea Catrinei 1930 2/F. 
1930 Raoâl ministru afacerilor străine 

din Atena. 
1930 Lucia 82/VII încetat din viaţă, 
1930 Ecaterina 79/VIII încetat din 

viață, , 
1933 naşterea: lui Constantin 3/F. 
1933 nașterea Mariei-Stelei 1/F. 
1933 Radu 38/X decan al barocului 

- ov, 
1934 naşterea Roxanei 37/X. 
1934 Dimitrie 74/1X încetat din viață. 
1935 naşterea lui Gheorghe 4/F, - 
1935 Maria 82/IX încetat din viaţă, 
1937 nașterea Elenei s/F. . 
1939 nașterea Despinei-loanei 1 bis/ 

1939 Eugeniu 21/X încetat din viaţă, 
1940 Joana 10[Xl se căsătoreşte, 
1940 Margareta 

„Viaţă, 

. 

31[IX încetată din



, 
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Catrina 8/VIII. ..... ea. te RR 34 
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