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PRE-CUVÎNTARE 
«Cântatu-ni-au a plini pravila și învățătura lut 

Platon, care poruncește : Won solum nobis, sed et 

Patrie et amicis vivendum. Adecă: nu numai 

pentru folosul nostru, ce și pentra a Patriii ceva 

să slujim, și pofta priiatinilor jos a lăsa, să nu 
ne arătăm,» 

Dim. Cantemyr. 

onumentala operă, al căreia prim volum ve ode acum lumina tiparului, 

3 3 = este rodul stăvruinţelor statornice ŞI migăloase ale Societăţii Geogralice 

Romîne, în timp mal bine. de 15 ani de zile. 

In paginele imediat următoare, cititorul va putea, afla istoricul lucrări” între- 

prinse, diferitele. încercănt făcute, multele greutăţi întîmpinate, precum. și planul 

și disposiţiunea operei împreună cu numele modeştilor er colaboratori. 

Nu unul, nu doui oul zece, Gi treizeci sunt aceia, cană nai mult de dragostea | 

lucaulul îmboldiţi, de căt atrași de niște mici. și neînsemnate premii bănești, și-aii 

închinat munea și strădaniele lor, spre a înzestra fie-care judeţ, al țării cu dicţio- 

navul săi geografic, statistic și economic, și a face ast-iel cu putinţă lucrarea 

Comisiunei de redacţie a JMarelui Dicţionar Geografic al Rominici. 

Misiunea, așa de bine ușurată, a acestel Comisiuni a tost mal mult de a 

contopi și prelucra într'o ordine strict alfabetică și după un plan uniform, dicţio- 

narele . geografice. parțiale, adăogînd, prescurtînd, eliminînd și îndreptînd, acolo 

unde s'a păsit de trebuință. Ea s'a silit, pe cât a putut, să înlăture urmările firești 

ale unei colaboraţiuni așa diferite în timp şi în persoane, și să remerlieze la lip- 

sele inevitabile ce decurg din colaborațiunea mal multora la una şi aceiași lucrare: 

“lipse, între cană cea mal de căpetenie este unitatea de concepțiune: și de execuţiune. 

Comisiunea. este. departe. de a-și face vo iluziune. Ea știe, că numar simpla 

bunăvoință nu e de ajuns, spre a crea o mare operă; . că scrierea, de faţă are înve- 

derate lacune, eroii, nepotriveli de date și de stil; că sar fi:putut da tablouai sta- 

tistice mal complete, științe: mat. sincronistice, s'ar fi. putut adăoga planurile Ora- 
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șelor mal însemnate; s'ar fi putut indica prin chartă divecțiunile și curentele xîu- 
rilor, sifuațiunea geografică a localităţilor; sar fi putut în [ine ilustra publicaţiu- 
nea cu peizajele frumoase ale naturoi, cu monumentele publice, tipurile populare, 
resturile antice ete. Toate acestea Comisiunea, le știc, și este coa d'întiiii ca să le 
recunoască; dar tot într'o vreme ca este încredințată, că are în parte: pe toți băr- 
Daţii serioși, cari știut cu ce greutăţi se poate duce la capăt o lucrare de acest, 
fel, prima încercare de lincielopodie naţională, concepută pe un plan așa de întins, 
și care necesarmente trebue să poarte urmele unor lacune inevitabile și unor dili- 
cultăți încă pe nedeplin învinse. 

Pentru asemenea lucrări enciclopedice, ce aii de scop ca să presinte la un 
moment dat imagina viuă și reală a, forțelor» unei țări în toate ale ex manitestațiuni, 
ozI-ce trăgănare aduce, credem, mal multă pagubă, de căt folos. Este mar Dine de. 
a da la lumină cu un minut mal înainte, o operă, [ie și mal puţin desăvîrşită, dar re- 
clamată zilnic de nevoile multiple sociale și publice, și făcută cu intenţiunea binevoi- 
toare de a umple lacunele și a rectilica erorile prin edițiuni ori suplimente ulterioare,— 
de cît de a aștepta ani peste ani, cu speranța de a face ceva mal bun și mal 

„desăvîrșit, iar la fine să nu facă nimic. Mai Vine astăzi un 0ă, de căt mâine un boi, 
zice proverbul biătrînesc. Şi cînd vedem începuturile modeste ale unor opere . 
enciclopedice devenite mai apol celebre, cum sunt lexicoanele unui Dâtter, Brock- 
haus ori Meyer, — sait cînd compară micul dicţionar topografic şi statistic al Romă- 
nici, de: vr'o 500 pagini in-80, al lui D. Frunzescu, publicat în 1872, cu cele 5 mari 
volume de cite: 1000 pagini in-14%, cît are să ocupe Javele Dicţionar Geografic, cînd 
mal departe, admirăm condițiunile teehnice de execuțiune, caul lac onoare vechiului 
Stabiliment grafie 1.V. Socec, Societatea Geografică Romină, eredem că poate fi măndră 

"de opera pornită din inițiativa sa. Această operă depășește cu mult cadrul obicimuit 
al dicționarelor geografice publicate în alte țănă. Pe cînd acele dicţionare se reduce 
mal adesea la o simplă nomenclatură, opera noasteă grupează înta”o formă comodă 
și concisă un foarte mare număr de date statistice, sociale, ecografic și istorice, 
etnogralice și archeologice; ea însuș este o valoare nu numa informativă, dar și știin- 
țifică, din care se vor putea adăpa tot înt'o vreme: istoricul şi ocograiul, politicul 
și economistul, filologul şi areheologul, publicistul și biurourile administrative, 
în scurt or-eine ar voi, ca să știe sait ca să înveţe ceva asupra trecutului și Dre- 
sintelui Patrici Romîne. 

Și fiind că vorbim de însemnătatea dfarelui Dicţionar,— dacă n'ar fi de cît 
simpla nomenclatură topică, care pentru prima oară se dă aci în chip așa de com- 
plet, — conținind aproape 80000 numiri, — și totuși istoria, ca și filologia, ca și 
etnografia ar avea de găsit înt'însa comoara cea mal prețioasă de materiale nece- 
sare în doslegarea atător probleme. 

Se știe că aceste numini topice aletiluese Jioreaua ter itoriului, că eurile carl le-ai
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orăit pentru întiiaş-dată ai amuţit de mult, fără să lase alte urme despre exi- 

stența lor de căt pe ele: bătrîne numi de rîuri și pîrae, de văi, piscuri și munți, 

dealui şi cămpil, de sate și orașe, numiri cară trăese neîntverupt în graiul națiu- 

„nel și sunt atîtea mărturii despre popoarele ce aii trecut în curs de veacuri prin 

valea Dunării şi Carpaţi. Şi cum, apa trece petrele rămân, multe din ele staii încă ne- 

înțelese, ca și tainița din care și-aii luat obărșia. 

In oxă-ce caz, şi pentru or-ce alternativă, Davele Dicţionar Geogrufic ul: Romîniei, 

urmat poate mai tîrziit de volume suplimentare, de tabele statistice rezumative și 

de un atlas geografic, va servi drept bază temeinică pentru or-şi-ce lucrare în viitor. 

Cu așa încredințare Comisiunea, în numele Societăţii Geografice Române, 

cere voie și se 'ncumetă ca să închine cu adincă și nemiărginită recunoștință, 

Dlaiesiăti: Sal, 

egelui 

această pîreă modestă, născută și crescută sub nobila și binefăcătoarea impulsiune 

a Aceluia, care nu este numai Augustul urzitor și generosul protector al Institu- 

țiuner noastre, dar este Intemeietorul Regatului Rominilor. EI este Acela care, prin înţe- 

lepeiunea-l bătrănească și prin curagiu-l bărbătesc, ne-a uvăţat mal bine a cunoaște 

ecea-ce poate patria, noastră, pentru ca să știm ccea-ce dînsa este; și cunoscînd 

mal bine ceea-ce dînsa este, so iubim mal mult și să ne silim a (i și mal vrednici 

și de EL și de dînsa. 

1 Mlutie 1895. 

33042. Marele Dicționar (ieograjic. 
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INTRODUCERE 

Istoricul «Marelui Dicţionar geografic» este însuși istoricul Societăţii noastre: geografice.: 

In anul 1875, lunie 15, o nouă Societate și-a văzut fiinţa în tînăra noastră: țară. “In. această zi 

Măria Sa Domnitorul. Carol, a pus bazele și a inaugurat în faţa unui număr de fruntași ai gării, profesori, 

oameni de ştiinţă, etc. constituirea Socictă/i7 geografice romine. 

Iată împrejurările în cari s'a născut Societatea noastră geografică : Era în ajunul deschiderei unui 

congres geografic internaţional la Paris, şi urma ca şi Rominia să profite de buna-voința iniţiătorilor 

acestui congres, care ne invita a lua parte și noi la dinsul și a n face cunoscuţi lumei. 
Măria Sa Domnitorul ţinea foarte mult ca să participe și Rominia la acel congres internaţional. 

Dorinţa Măriei Sale, în împrejurările de atunci avea o însemnătate politică deosebită; Alteța Sa Regală 

voia să aducă o nouă contribuţie la idealul general. independența ţărei. Ținea Domnitorul Carol, cu 

actul participărei în concertul ştiinţific internaţional să facă ca Europa să-și indrepte privirilei generoase 

asupra Rominiei. 
Și prin d. Titu Maiorescu, pe atunci ministru de culte și instrucţie publică, Măria Sa Domnitorul 

provocă o adunare pregătitoare, la care fură invitaţi a lua parte mai mulţi bărbaţi însemnați şi cu dorul de țară. 

D. “Maiorescu comunică acestei adunări cestionarul supus congresului internațional de către 

Societatea geografică din Paris şi o invită a lucra. din toate puterile spre a înlesni participarea Romîniei 

la lixposiţia internaţională a Congresului geografic de la Paris. Din nenorocire, timpul, care ne des- 

părția de epoca fixată pentru deschiderea congresului, era prea scurt și s'a văzut că era imposibil a sc 

aduna materialele necesare, pentru ca participarea noastră la exposițiunea geografică să se poată face 

cu succes, în mod complet și demn. | 

Dacă nu puteam lua de astă dată parte la Congresul şi Ixposiţia geografică internațională din 

Paris, Măria Sa Domnitorul a fost de' părerea, că trebuia cel puţin a ne pregăti pentru viitor; această 

idec a fost primită cu entusiasm de întreaga adunare şi nec aduse la aceea de a. forma o Societate gco- 

grafică permanentă, care să lucreze pentru respîndirea științelor geografice în ţară și să caute a face țara 

mai mult cunoscută în străinătate. 'Se alese o comisiune care să elaboreze un procct de statute; proectul | 

propus de onor. d. Prof. V. A. Urechiă, fost ministru mai tirziii, s'a discutat în mai multe ședințe 

pregătitoare; la 9 Iunie statutele Societăţei se adoptară definitiv. şi. la:-15 Iunie, Măria Sa Domnitorul 

prezidă întiia ședință a Societăţei geografice romine. 

Societatea geografică se puse pe lucru și începu activitate sub cele mal. frumoase prevestiri, 

căci încă sunt mai bine de 23 ani, de cînd ea 'și publică Buletinul săi, în care. sunt cuprinse atitea studii 

importante, memorii, comunicăză, etc, ;. şi ţine conferinţe .urmărite de toți. cu cel mai mare interes,



XII | aa 

Dar lucrarea cea mai însemnată, datorită inițiativei și activității ci, este fără îndoială elaborarea 

dicționarelor geografice, din care s'a născut acum J/arz/i Dicționar geografic al Rominici. 

- Incă de la începutul anului 1882, conducătorii Societăţei a avut ideea pentru redactarea unui 

dicționar geografic. Ideea la început n'a fost destul de clară; între propunerea vagă şi nedeterminată de 

atunci și sinteza J/are/ui Dicţionar aşa cum sc înfățișează azi, c o mare deosebire. 

Timidă la început, Societatea geografică mergea pe dibuite ca la ori-ce întreprindere. Un ches- 

tionar incomplet de 19 întrebări redactat de reposatul profesor, dr. Barbu Constantinescu, membru în 

comitetul societăței, a fost împărțit prin intermediul ministerului de interne în toate comunele din ţară 

«în dorința d'a aduna ştiinţele cele mai amănunțite pentru cunoştinţa ţărci noastre». 

La aceste întrebări aveai să răspundă primarii și învățătorii comunelor, iar cu aceste științe so- 

cictatea avea de gind să proceadă la alcătuirea unui «Dicţionar comunal» pe cit se va putea mai 

complet. 
Dar în anul următor, 1883, după ce societatea geografică primise «științe» de la vr'o 2500 comune, 

d. George I. Lahovary, secretarul general al societăței, recunoaște în raportul săii anual că «științele 

primite sunt departe de a fi complecte»,. dar speră că se vor putea complecta mai tirziii cu ştiinţele 

“statistice și economice ce se string din întregul regat de către ministerul de războiii, elaborindu-sc cu 

chipul acesta un «Dicţionar comunal», după exemplul altor state, Belgia de exemplu. 

Insuficienţa științelor provenită din totala lipsă de pregătire a celor chemaţi să răspundă la 

chestionarul întocmit de Societatea geografică, decide în anul următor 1884, societatea să părăsescă lu- 

crarea începută și să se îndrumeze pe altă cale. 
In acest scop, în ședința adunărci generale din 23 Februarie 1884, prea mult stimatul nostru 

Vice-Preşedinte, d. General Gh. Manu, al cărui nume îl găsim în tot-d'auna în fruntea mișcărilor culturale 

serioase și cu resultate practice pentru țară, dintr'o impulsiune generoasă și laudabilă dorinţă de a vedea 

propășind cunoștințele geografice ale patrici, a instituit un premii de 1000 ci pentru cca mai bună 

“prelucrare a unui Dicţionar comunal al Rominici, în care pentru fie-care comună să se dea notițe istorice, 

statistice şi etimologice, pentru a fixa scrierea ortografică a numelui lor, etc. 

Se alege o comisiune ad-hoc compusă din d-nii: Grig. Lahovary, actualmente președinte la Inalta 

Curte de casaţie, d. Anghel Demetrescu și răposatul dr. Barbu Constantinescu, care întocmeşte urmă- 

torul prospect conținind condiţiunile şi detaliurile acestei lucrări; acest prospect îl reproducem în extenso, 

de oare-ce a servit de bază tuturor dicţionarelor geografice ce s'aii întocmit de atunci încoace: 

“1, Acest Dicţionar va coprinde descrierea județului, plășilor, (ocoalelor, plaiurilor), 

comunelor (orașelor, tîrgurilor, satelor, cătunelor), locurilor istorice, a riurilor, piraiclor, girlelor, 

lacurilor, insulelor, munţilor, dealurilor, șesurilor și apelor minerale. 

2. Descrierea judeţelor, a plăşilor, plaiurilor se va face pe larg arătindu-se situația, 

hotarele (naturale sai artificiale), întinderea, clima, calitatea solului, munţii și riurile, producția 

agricolă, industriale şi comerciale, a căilor de comunicaţie, împărțirea administrativă, judiciară, 

militară şi bisericească, precum și centrurile cele mai populate și mai productive. 

3. La descrierea fie-cărci comune (oraș, tirg, sat saii cătun) se va da: 

a) Numele actual obicinuit şi oficial (în transcrierea fonetică) precum şi numele ce 

l'a mai avut în vechime. 
6) Situaţia naturală, fixindu-se pe rîuri şi munţi, precum și altitudinea lor d'asupra 

nivelului mării, pe cit va fi posibil. 
„ €) Populaţia și etnografia (atît pe comune, cit și pe sate şi cătune, dindu-sc numărul 

contribuabililor, a familiilor şi a sufletelor). 
d) Producerea agricolă, industrială şi comercială. Numărul vitelor pe comune, sate 

şi cătune. 

e) Arătarea institutelor de cultură, de bine-facere, . a fabricelor precum și a monu- 

mentelor celor mai însemnate. Numărul bisericilor şi a: deservenților, precum și a școalelor cu 

statistica elevilor. ! 

J) Istoricul comunci, arătindu-se evenimentele "cele mai însemnate în istoria țării cari 

S'aii petrecut într'insa. - |
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Pentru elaborarea acestui dicționar s'a dat răguz concursurilor timp de un an, adică pănă la 
1 Aprilie 1885. , 

Paralel cu iniţiativa d-lui general Manu, d George Lahovary anunţă în raportul săii către adunarea 
generală din 10 Februarie 1885 că se lucrează la un dicționar geografic şi istoric al Romîniei. 

In adevăr d-sa a publicat ca suplimente pe lîngă Buletinele Societăţii din 1886 şi 1887 sub titlu de 
«Material adunat etc.» primele mustre spre a servi la facerea unui mare dicționar geografic al Romîniei. 

La 1, Aprilie 1885, data pentru cînd era fixat concursul generalului Manu, nepresentindu-se nici 
o lucrare pentru premiul de 1000 lei, concursul s'a mai prelungit încă pentru un an, cu speranţă, că cel 
puţin în al doilea an se va găsi măcar un singur concurent, pentru o lucrare așa de interesantă. Ami- 

narea însă n'a avut resultatul dorit, căci nici de astă-dată nu a sosit vre-o lucrare; atunci comitetul con- 

siderind greutăţile unui dicţionar al întregci ţări, a redus, în înțelegere cu donatorul, la două judeţe 
lucrarea pusă la concurs, instituind două premiuri de cite 500 lei fie-care, pentru cea :mai bună prelu- 

crare a unui dicţionar geografic, topografic și statistic a cite un județ din Rominia ; şi s'a pus la concurs 

judeţele Doljul și Iaşi. Pentru elaborarea acestor dicționare se dete un termen pănă la 1 Aprilie 1586, 

cind iarăşi nu s'a presentat nimeni să concureze. La 14 Maii-iînsă același an, d. P. Condrea, institutor 

în orașul Birlad și membru activ al Societăţei geografice, trimite o lucrare intitulată: «Dicţionarul geo- 
grafic al judeţului Tutova» și însoțită de o adresă, în care zicea, că de și lucrarea sa nu cuprinde unul 
din judeţele puse la concurs, totuși a luat curagiul a se presenta cu accea lucrare, căci-a crezut că ono- 

rabilul donator nu a avut o predilecțiune anumită pentru acele județe. Comitetul a decis atunci. ca să 

se publice un noii concurs pentru 31 Decembrie 1886, lăsînd la facultatea concurenţilor alegerea judeţului 

ce vor voi să studieze şi instituind iarăși 2 premii de cite -500 lei fie-care. 

Accastă măsură din urmă a dat resultate neașteptate, căci la termenul fixat, biroul socictăţei a 

primit patru elaborate, cu a cărora cercetare şa ocupat o comisiune ad-hoc, 

In “seara de 1 Februarie 1887, în fine d. profesor Grigore Tocilescu în numele comisiunci, 
dete cetire plenului societăței rezultatele cercetărilor, întrun lung și minuțios raport, asupra patru 

manuscrise, cuprinzind dicționarele geografice ale județelur Dorohoiii, Tecuciii, Dimboviţa şi Tutova. 
| Raportorul recunoscind că de și trei din patru lucrări aii merite egale, totuși în vedere că nu 

sunt de cit două premiuri, propune : 

A se acorda premiul I de 500 Ici autorului Dicţionarului judeţului Tutova; a se acorda premiul 

II de 5oo lei autorului dicționarului județului Dimboviţa; a se tipări cu spescle societiţei elaboratul judeţului 

Dorohoiii, dindu-se autorului acestui dicţionar un număr de exemplare tipărite, care să reprezinte cel. 
puțin jumătatea valoarei unui premii. 

Desigilindu-se apoi plicurile cu numele autorilor se proclamă ca premiaţi: I) d. Petru Condrea 
revisor şcolar, Il) Dim. Condurăţeanu, directorul şcolei primare No. 2 din Tirgoviște ; INI) Nicu-Filipescu- 
Dubăui din Iași, 

Inceputul odată făcut, societatea geografică s'a îndrumat pe o cale bună, mare şi frumoasă, mai 

cu seamă avind sprijinul mai multor bărbaţi luminați și însuficţiți de patriotismul cel mai 'cald. 
D. Dimitrie Sturdza, actualul prim-ministru, într'o scrisoare ce o adresează societăţei geografice, 

oferă suma de una mie lei pentru urmărirea lucrărei Dicţionarului Geografic acordindu-se premii pentru 
cele mai bune lucrări, privitoare la două saii trei judeţe, ce se vor mai prezenta în viitor la concurs. 

Tot în şedinţa de la 3 Februarie 1887, D-l avocat Ion Fătu declară că și d-sa, donează socictăţei 
suma de lei cinci sute în aceleași condițiuni şi pentru acelaș scop ca. d-nii general Manu și “Dimitrie 
Sturdza. 

Conformindu-se dorinței domnilor donatori, biroul societăței publică un noii concurs instituindu-se 
trei premii de cite 500 lei fie-care, pentru cel mai bun d: cționar geografic, topografic și: statistic , pentru ” 
ori-care judeţ din Rominia afară de judeţele deja premiate. 

Condiţiunile de amănunt și cuprindere rămîn aceleași, iar termenul pentru depunerea manuscriselor 
sc fixează pănă la 1 Decembrie 1887. , 

In acelaș timp d. Const. Poroineanu, proprietar, institue un premiă de 500 lei, pentru cel mai 
bun dicţionar geografic — dacă se va prezenta, la concurs — asupra județului Romanați. 

Concursul a prins; şi de astă dată biroul societăței a avut mulțumirea de a “primi 11 lucrări 
pentru 9 județe, prezentîndu-se pentru 2 judeţe .cite 2 manuscrise, |
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Comisiunea însărcinată cu cercetarea claboratelor pentru premiile « Sturdza» şi «Const. Poroincanu», 

compusă din D-nii Dr. Barbu Constantinescu, Anghel Dimitrescu, N. Mihăilescu şi Gr. Tocilescu, a supus 

prin raportorul ei, d. Tocilescu, despre rezultatul lucrărilor sale. 

Cele 11 manuscrise prezentate cuprindeaii dicționarele judeţelor Argeș, Ialomiţa, Iaşi (2 manuscrise), 

Mehedinţi, Putna, Prahova (2 manuscrise), Roman, Romanați și Tecuciu. 

Raportul comisiunei examinatoare, într'un lung raport analitic, recomandă: 

Premiul -1 «Dimitrie Sturdza» a se acorda autorului dicționarului judeţului Argeș, care s'a silit a 

da socictăţei o lucrare cit mai complectă, mai metodică și mai prețioasă asupra judeţului Argeș; 

| Premiul Il «Dimitrie Sturdza» pentru dicţionarul Iași, al cărui autor semncază: Jasstorut ; . 

Premiul III «Const. Poroineanu» se va împărți în două: jumătate se va acorda autorului 

dicționarului județului Roman plus î se va da şi 100 exemplare din opera sa tipărită; îar cealaltă 

jumătate cu dreptul: la acelaş număr de exemplare, autorului dicționarului jud. Romanați. 

Desigilindu-se plicurile, s'a găsit în acela al jud. Argeş, numele d-lui George 1. Lahovari, secretarul 

general al societăţei. In acelaș plic se afla şi următoarea declaraţie a d-lui Lahovari. «Declar că, dacă 

lucrarea mea va fi premiată, renunţ la suma fixată ca premii spre a se înstitui cu dinsa un noii premii, 

„în aceleași condițiuni ca cele precedente. Bucureşti 1 Decembrie 1887». - - 

Prin urmare premiul I de 500 lei sa acordat d-lui George I: Lahovari, pentru dicţionarul 

judeţului Argeș; premiul II de şoo lei d-lui Const. Chiriţă, revisor școlar pentru dicţionarul judeţului 

Iași; premiul III de 250 lei d-lui Const. Locusteanu, actualmente profesor la gimnaziul din Caracal, pentru 

dicţionarul judeţului Romanați; și premiul IV de 250 lei d-lui Petru Condrea, autorul dicționarului jud. 

Roman. D. Condrea a mai fost premiat în anul precedent pentru dicționarul judeţului Tutova. 

Pănă acuma sunt deja șapte dicționare premiate și tipărite. Insemnat progres, și într'un timp atit 

de scurt. 
- 

Pentru anul următor e instituit un noii premii de 500 Iei, premiul «George 1, Lahovari» pentru 

cea mai bună prelucrare a unui dicţionar geografic afară de cele 7 judeţe deja premiate. Aceleași condițuni 

ca în trecut, termenul de prezentare I Decembrie 1888. 

In ședința adunărei generale din Martie anul următor (1889) acelaș raportor d. Gr. Tocilescu, în 

numele comisiunei examinatoare dă citire raportului săi asupra celor două lucrări ce s'aii prezentat 

Ja concursul din ăst an, dicționarele judeţelor Brăila și Vasluiii, conchizind a se acorda premiul d-lui Const. 

Chiriţă, autorul dicționarului Vasluiii. Cea-l-altă se respinge ca nesuficientă. Notăm că d. Chiriţă, în anul 

precedent a fost premiat pentru dicț. județului Iași. 

“ Pentru anul 1889, d-nul Grigore “Tocilescu oferă şi d-sa un premiii de 500 lei pentru judeţul Vlașca. 

In adunarea generală din a. 1890 în urma raportului d-lui Grigore Tocilescu se premiază d. 

inginer Antonescu-Remuș, pentru lucrarea, sa asupra judeţului Vlașca. Cele-l-alte 'trei elaborate: Brăila, 

Mehedinţi și Tutova se resping ca defectuoase, 

D. deputat Gr. Cozadini și D. St. Hepites oferă în şedinţa 2-a a adunărei generale din. 1890 cite 500 

lcă pentru a se premia: dicționarele judeţelor Neamţu şi Brăila. 

Afară de aceste două premii, pentru anul următor, a mai rămas și premiul «Ion Fetu» de 500 

lei; de asemenea și d. general G. Manu oferă un noii premii de 500 lei pentru dicţionarul geografic al 

jud. Teleorman. 

Concursul din 1891 a atras 13 elaborate, din cari 3 pentru judeţul Brăila, cite 2 pentru judeţele 

Neamţu şi Mehedinţi şi cite unul pentru următoarele judeţe: Teleorman, Buzău, Fălciu, Gorj, Ilfov. 

S'a acordat: premiul 1 d-lui Profesor B. Iorgulescu pentru dicţionarul judeţului Buzăă; premiul ÎI 

d-lui Pandele Georgescu, pentru judeţul Teleorman ; premiul III d-lui Const. I. Gheorghiii, profesor, pentru 

judeţul Neamţu; premiul IV (ex aequo) 500 lei, a se împărţi între d-nii: Iulian Delescu, Basil Dimitrescu 

şi N. T. Vilcu, autorii dicţionarelor judeţului Brăila. | 

De asemenea se aprobă tot în adunarea generală din Martie 1891, a se acorda cite 200 Ici ca 

recompensă d-lor: Constantin Chiriţă (aș) pentru dicţionarul judeţului Fălciu; col. Vasilii-Năsturel pentru 

judeţul Gorj; C. Alexandrescu, institutor, pentru județul Ilfov; N. D. Spineanu, pentru Mehedinţi. 

M. S. Regele ordonă ca din caseta proprie, să se tipărească în două mii exemplare dicționarul 

judeţului Buzău, iar A. S. Regală Prinţul Ferdinand, institue un premii de 1000 lei pentru judeţul
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Bacău. Ast-fel Societatea geografică merge cu pași mari spre scopul ce urmărește: Pănă acum sunt 
premiate și tipărite 19 dicționare de judeţ. 

Pentru 1892. societatea publică următoarele 6 concursuri: 

Premiul | «Principele Ferdinand» (1000 lei) pentru dicționarul județului amintit; 
Premiul «Mihail Balş» (500 lei) pentru dicționarul județului Tecuciii ; 
Premiile «Dacia Rominia» ă cite 500 lei; 

Premiul «Clubul Regal» de: soo lei; 

Premiul «Maior Mareș» de şoo lei; 

Premiul «Solomon Halfon» de şoo lei. 

S'aii prezentat 4 manuscrise pentru judeţul Bacăi și cîte unul pentru județele: Muscel, Covurluiii, 
Botoșani și Prahova. Comisiunea examinatoare a găsit bune şi a premiat următoarele dicționare: 

Judeţul Bacău, de d-na Hortensia Racoviţă; județul Muscel de d-nul C. Alexandrescu; județul : 
Covurluiii de d-nul Moise Pacu şi judeţul Botoșani de d-nii V. 1. Nădejde și 1. Ți ițu. Cele-l-alte manuscrise 
Comisiunea le-a, eliminat dela concurs ca incomplecte. ” 

M. S. Regele cu înalta-i solicititudine pentru socictatea geografică, institue pentru anul 1893 două 
premii de cîte 1000 lei pentru cea mai bună lucrare asupra judeţelor Putna și Suceava; şi tot ast-fel face 
A. S. Regală Principele Ferdinand, pentru judeţul Dolj. 

Exemplele aceste frumoase venite de sus, găsesc imitatori printre membrii elitei noastre inte- 
lectuale, și manifestări de cald patriotism întimpină Societatea geografică pretutindeni. D. AL. N. Lahovari, 
regretatul bărbat de stat, propune un premii de şoo lei pentru cea mat bună lucrare asupra judeţului 
natal al familiei Lahovari: Vi/cea; d. Tocilescu. mai dăruește încă 500 lei pentru judeţul Constanţa, 
Eminenţa Sa Părintele Ghenadie, pe acea vreme Episcop de Argeș, 1000 lei pentru județul Olt; tot 
așa reposatul Petru Stoicescu, un premiii de 1000 lei pentru județul Prahova. 

Pentru anul 1893, sunt publicate încă 5 alte premii de cîte 5oo lei pentru cele mai bune dic- 
ționare geografice asupra judeţelor Constanţa, Ialomiţa, Tecuciii, Olt, Prahova, Putna, R.Sărat și Tulcea. 

Premiul «Mihail Balş» pentru judeţul: Tecuciii, rămîne de asemenea pentru acest noii concurs, 
de oare-ce în anul trecut nu se prezintase nici o lucrare.. - . 

In total deci la sfirșitul anului. 1891 sunt 21 județe cu dicționare și numai pentru 12 > ele lipsesc. 
In adunarea generală a. societăţei din 14 Martie 1893, obțin premii d. Const. Alexandrescu, pentru 

județul Vilcea (500 Iei); d. Serafim Ionescu, revizor școlar, pentru judeţul Suceava (1000 lei) şi d. 1. 
Provianu, institutor din Călărași pentru judeţul Ialomiţa (500 lei). 

Un manuscris care s'a prezintat pentru județul Constanţa, se respinge ca defectuos. La cele 
l-alte premii nu s'a prezintat nici o lucrare, premiile se mențin pentru anul următor, 

Se înființează pentru sesiunea din 1894, cînd Societatea publică următoarele concursuri : 

Premiul «Majestaţii Sale Regelui», pentru judeţul Putna. 

Premiul «Principele Ferdinand», pentru judeţul Dolj. 

“Premiul «Episcopul Ghenadie de Argeș», pentru judeţul Olt. : 

Premiul «Petru Stoicescu», pentru judeţul Prahova. 
Premiul «Clubul Regal și Grig. Tocilescu» (împreunate 1000 1e3, pentru judeţul Constanţa. 

In sesiunea aceleiași adunări, d. Menelas Ghermani, fost ministru, şi d. Ion C. Grădișteanu, deputat, 
oferă amindoi un premii de 1000 lei, pentru dicționarul județului R.-Săraţ. . 

| Ministerul Cultelor și Instrucțiunei Publice, oferi de asemenea 1000 lei, pentru dicţionarul 
geografic al județului “Tulcea. . ” 

Premiul «Mihail Balș» se menţine pe anul următor pentru dicţionarul județului Tecuciă. 
In adunarea 2 generală din Martie 1894, d. Grig. Tocilescu, dind scamă de lucrările intrate la concurs, 

propune: 

A se contopi cele două manuscrise prezintate pentru judeţul Dolj și a se acorda premiul de 
1000 lei d-șoarelor Ana Cumbari și Maria Manoil și d-lor Mihail Canianu și Aureliti Candrea; 

a se acorda premiul «Episcopul de Argeș» d-lor C. Alexandrescu și G, Sfințeseu, pentru 
judeţul Olt; 

a se acorda premiul «Mihail Balș» de 1000 lei d-lui Th. Ciuntu, pentru judeţul Tecuciăi; și



XVI - 

a se acorda premiul «Ion C. Grădişteanu şi Menclas Ghermani» de 1000 lei, d-lui Gr. G. Dănescu, 

pentru județul R.-Sărat. 

Pentru anul 1595, nu rimin de cit numai 4 din 32 judeţe la concurs şi anume: Prahova, Putna, 

“Tulcea şi Constanţa. 

Biroul a primit 3 manuscrise pentru judeţul Prahova, 2 pentru Putna și 1 pentru Constanţa. 

Comisiunea examinatoare prin glasul raportorului ei d. Grig. Tocilescu, propune: 

A se contopi cele 3 manuscrise prezintate pentru judeţul Prahova de d-şoara Paulina Brătescu, 

d-nii C. Alexandrescu și loan Moruzzi, acordind în acelaș timp cite un premiii de 500 lei fic-cărui concurent; 

a se acorda premiul M. S. Regelui d-lui Mihail Canianu și Aureliu Candrea, autorii dicționarului 

judeţului Putna; iar pentru județul “Tulcea şi Constanţa, singurele ce mai rămînea fără dicţionare, a se 

publica un noii concurs. 
| 

. In şedinţa din 2 Martie 1896, adunarea generală ascultă raportul comisiunei asupra unicului 

elaborat, un voluminos manuscris asupra județului Tulcea şi d. “Tocilescu, raportor, conchide a se premia 

d. Gr. G. Dănescu, autorul săii. 

In acelaş timp pentru a termina și cu dicționarul Constanţa singurul judeţ ce a mai rămas, 

plenul societăţei. decide ca tot d. Dănescu să fie însărcinat a lucra pănă la 1 Ianuarie 1897 dicţionarul 

judeţului Constanţa, acordinduii-se un premii de 1000 lei pentru aceasta. 

| In fine în anul trecut, 1897, la adunarea generală, d. Gr. Dănescu se achită conştiincios de sar- 

cina ce i s'a încredințat, după cum se constată din raportul d-lui Tocilescu. 

Iată-ne deci gata cu dicționarele geografice ale celor 32 de judeţe ale Rominici . 

Opera pornită în 1886 ce terminată după 12 ani de muncă stăruitoare şi neîntreruptă. 

Fie-care judeţ și-a căpătat dicționarul săii; Societatea Geografică însă nu se opreşte aci. 

In ședința adunării generale din ks Martie 1896, sa numit o comisiune compusă din d-nii 

George I. Lahovary, secretarul general al Societăţii, general C. Brătianu de la Institutul geografic al ar- 

matei și Gr. Tocilescu, profesor universitar, şi î. s'a pus însărcinarea «să facă toate lucrările pregătitoare, 

«să stabilească norma cum are a se face contopirea diferitelor dicţionare parțiale, să fixeze abreviaţile 

«întrebuințate, să hotărască materiile streine, care urmează a se elimina din dicţionare, în fine, să ia 

<toate măsurile pregătitoare pentru a face posibilă începerea tipăririi marelui Dicţionar în anul viitor». 

Această comisiune se și puse imediat pe lucru. Misiunea ci cra însă foarte anevoioasă şi difi- 

cultăţile se iviră chiar de ta început. 
| 

“Intradevăr materialul din care urma a se alcătui și prelucra marele Dicţionar Geografic, era 

opera a 30 și mai bine de autori, şi se înţelege că fie-care din aceşti autori avea limba sa, metoda sa, 

specialitatea sa, care difereaii foarte mult de la unul la altul, cu atit mai mult cu cit din acești 31 de 

autori, nică jumătate nu erati specialişti, profesori de geografie, iar cei-Valți crai amatori; ast-fel că fic- 

care dedea o mai mare importanță” unci materii asupra celorlalte; așa sunt dicţionare care abundează 

în detalii istorice și arheologice, altele în date statistice ; altele aii dat o mare importanță părții strate- 

gice și militare ; iar altele aii reprodus legendele, basmele şi cîntările, care sunt legate mai de fie-care 

localitate în țara noastră şi așa înainte. 

- Misiunea deci a comisiunii era foarte gingașă; ce să scoţi? Și ce să păstrezi? Căci toate aii 

interesul lor special. Mai ales la noi, unde avem lipsă complectă de scrieri speciale, ca dicţionare isto- 

rice, arheologice, statistice etc., nu poate fi vorba de un dicţionar pur şi simplu geografic, care s'ar re- 

duce atunci la o nomenclatură de nume geografice, cum este dicționarul reposatului Frunzescu. La noi, 

o lucrare ca aceasta, care pentru prima oară se prezintă publicului sub această formă, trebuie să aibă 

un caracter enciclopedic, dacă ne. putem exprima ast-fel. - 

Istoria şi geografia nu se puteaii deosebi, una se complectează prin cea-Paltă, şi ce sunt legen- 

dele de cit o istorie populară poetizată de geniul naţiunelor ; iar arheologia este istoria scrisă în pieatră, 

şi la. noi pisaniile bisericilor, pomelnicile şi pietrele mormîntale, sunt pagini nestimate ale istoriei neamu- 

lui nostru: de accea cu marc sfială am forfecat partea istorică și arheologică a dicţionarelor judeţelor.
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O altă dificultate şi prin urmare o lacună inevitabilă în lucrarea de față, este cestiunea împărțirii 
administrative a județelor, . 

Lucrarea dicţionarelor geografice pe judeţe a durat vr'o zece, doi-spre-zece ani, şi în acest înter- 
val s'ai succedat 4 legi care aii modificat fie-care întinderea plășilor și plaiurilor țării. Ast-fel înainte de 
1882 erau 164 plăși și plaiuri; la 1882 s'aii redus plășile în mod provizorii; la 1887 s'a adoptat o 
altă împărţire, rămiind în toată ţara 119 plăși și plaiuri; la 1892, o altă lege înmulțește plășile și pla- 
iurile la 227 ; iar peste 4 ani, la 1896, se revine la împărțeala din 1887, adică la 119 plăși şi plaiuri, In 
asemenea condițiuni este imposibil a se face o exactă arătare de plăși, căci pănă la terminarea, tipăririi 
dicționarului, în anul 1900, este posibilă, ba chiar probabilă, o nouă sub-împărțire a judeţelor în plăși și 
plaiuri; de aceea am adoptat ca norme împărțeala ce era în vigoare în anul cînd s'aii lucrat dicționarul 
judeţelor.. 

lar în ceea, ce privește gruparea satelor și cătunelor în com. rur., schimbarea fiind şi mai fre- 
cuentă, am urmat aceiaș regulă ca și pentru plăși. Asemenea am păstrat denumirile de hectare, fălci şi 
pogoane, ast-fel cum le-am găsit în dicționarele parțiale, căci pe de oparte s'ar fi îngreunat foarte mult 
ucrarea noastră și prin urmare S'ar fi întirziat cu atit şi tipărirea Dicţionarului general, dacă am fi făcut 
conversiunea fălcilor și pogoanelor în hectare; de alt-fel pentru 724/ practic este mai nemerit a se păs- 
tra măsurile vechi, cu care sunt încă obicinuite populaţiile rurale ; iar pentru lucrări științifice, lesne se 

„poate face conversiunea de către fie-care. Tot pentru aceste motive, am păstrat diferitele provincializme 
ce se întilnesc în limbă, precum: zaz și jezăzură care la Moldova însemnează heleşteii, lac mic, iar iesă- 
tură este ceea ce în Muntenia numim șaz sai cana/ derivat dintr'o gîrlă; /irfop, Zălimar, ciardac, pri- 
val şi altele, care sunt înțelese astăzi de toți Rominii. In privința datelor statistice, ne facem toate re- 
zervele, şi este lesne de înțeles pentru ce. 

„ Insemnătatea statisticii nu este încă pricepută la noi, căci alt-fel nu putem înţelege fluctuaţiele 
la care este supusă această instituţie, atît de trebuincioasă. 

De aceea vedem că într'o zi serviciul se desființează, şi în alta se reînființează ; sai se trece de 
la un minister la altul, fără să fie vre-o rațiune plauzibilă pentru aceste perpetue mutaţiuni și schimbări, 
ast-fel că, din nenorocire, un serviciii statistic, ast-fel cum este înțeles în ţările occidentale, mai că nu 
există: la noi; și datele statistice, ce bine răi să string, ze apucate, de către vre-un şef de servicii 
mai zelos, nu pot fi serioase. Noi am căutat pe cit s'a putut a ne apropia de adevăr, dar este foarte 
cu grei. Ast-fel datele statistice culese de serviciul marelui stat major diferă în proporţiuni co/osa/e de 
cele culese și publicate de Ministerul de Interne saii de Agricultură, sub care se află Direcţia statistică. 

In ceea ce privește ortografia numelor geografice, am menţinut sistemul fonetic, admis și de 
Academie. La ceea ce am ţinut mai mult, a fost a avea o ortografie uniformă, în tot cursul Dicţionarului 
şi a nu schimba de la o fasciculă la alta, ortografia numirilor geografice. 

Pentru Dobrogea am aplicat bine ' înţeles aceeași metodă, de și poate une-ori ar fi trebuit să 
scrim alt-fel. Să sperăm că o dată cu apariția Marelui Dicţionar geografic se va introduce atit în cărțile 
didactice cît și în actele oficiale, o ortografie simplă, raţională și uniformă și că nu ne vom mai întîlni 
cu Zirgul- Vestei, cu Câmpul-Lung, cu Romnicu- Valcii, cu Batus-han, Bugeă etc. 

Că nu se vor descoperi în această lucrare eroră, omisiuni și chiar date eronate, nu putem lua 
asupra noastră; dar cititorul să fie indulgent și să se gîndească la toate greutăţile ce o asemenea com: 
pulsare şi compilare prezintă, și la imensul material ce a trebuit să studiăm, 

De alt-fel ori cine a avut ocaziune a consulta mai des marele enciclopedii streine, bună oară pe 
Larousse, la Grande Encyclopedie, Brockhaus sai Meyer's Conversations-Lexicon, geografia universală a 
lui Elysee Reclus etc. s'a putut lesne convinge că sunt multe greșeli, cîte-odată imposibile de evitat. * 

Inainte de a încheia această prefață, Comisiunea ține a aduce meritate mulțumiri la toți acei 
domni şi doamne, cari ne-ai venit în ajutor în lucrarea noastră, trimiţindu-ne notițe asupra unor greșeli, 
lacune, saii date eronate din dicționarele parțiale, cit și Domnilor Scarlat Cocorescu şi Mih. Canianu, cari 
cu mult zel și inteligență ne-ai ajutat la alcătuirea și prelucrarea materialului «Marelui Dicţionar geo- 
grafic» şi fac cu mare scrupulozitate corecturile tipografice. 

54042. arete Dicţlonar Geografie;
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Și acum după aproape un sfert de veac de muncă rodnică, cînd în parte sia realizat unul din 

idealurile Societăţei geografice, nu putem de cit să încheiăm cu cuvintele statornicului raportor al co” 

misiunci dicționarelor geografice: | 

«Nic? odată ca astă-s existența politică a Romîniei, wa fost mai bine asigurată ; dar în acelaşi 

«timp nică odată nu sa cerut de da forțele eX proprit mai mult; de aceea nu este scop mai nobil, ce 

a Societatea geografică poate acum să urmărească, de cit acela de a ne da bilanțul exact al Țării, de a 

«arăta mijloacele sale de tot felul, de a spune patriei noastre ceea-ce este, ca să poată diusa înfelege 

«şi mal bine ceea-ce poate.» 

ina il 3 80 e a
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DICŢIONARELE GEOGRAFICE PARȚIALE PE JUDEŢE 

CARI AU SERVIT LA ALCĂTUIREA 

„MARELUI DICȚIONAR GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI“ 

Argeş de d. George Ioan Lahovari. 

. Bacău de d-na Hortensia Racoviţă. 

Botoşani de d-nii V. C. Nădejde şi I. Ţiţu. 

Brăila de d-nii IL. Delescu, B. Demetrescu- 

Oprea şi N. Vilcu. 

Buzău de d. B. Iorgulescu, 

Constanţa de d. Gr. G. Dinescu. 

Covurluiii do d. Moise Pacu. 

Dimboviţa de d. Dim. Condurăţianu. 

Dolj de d-sele Ana Cumbary şi Maria 

Manoil şi d-nii Mihail Canianu şi Aureliit 

Candrea. 

Dorohoiu de d. N. Filipescu-Dubiii. 

Fălciu de d. 0. Chiriţă. 

Gorj de d. Col. Vasiliii-Năsturel, 

Ialomiţa de d. D. Provian. 

Iaşi de d. C. Chiriţă. 

ilfov de d. C. Alessandrescu. 

Mehedinţi de d. N. D. Spineanu.   

17. 

18. 

19. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Muscel de d. C. Alessandruscu. 

Neamţu de d. C. D. Ghiorghiu. 

Olt de d-nii C. Alessandrescu şi G. Sfin- 

țescu. 

„ Prahova de d-ra Paulina Brătescu şi d-nii 

C. Alessandrescu şi I. Moruzzi. 

„ Putna de d-nii Mihail Canianu şi Aureliii 

Candrea. 

R.Sărat do d. Gr. G. Dinoscu 

Roman de d. P. Condrea. 

Romanați de d. C. Locusteanu. 

Suceava do d.. Serafim Ionescu, 

Tecuciu de d. Th. N. Ciuntu. 

Teleorman, de d. P. Georgescu. 

Tulcea de d. Gr. G. Dinescu. 

Tutova de.d. P. Condrea. 

Vasluii de d. C. Chiriţă. 

Vilcea de d. C. Alessandrescu. 

Vlaşca de d. Antonescu-Remuş,



AUTORII DIUŢIONARELOR GEOGRAFICE PARȚIALE PE JUDEŢE: 

Alessandrescu C.: Ilfov, Muscel, Ol, Prahova 

şi Vilcea, 

Brătescu Paulina: Prahova. 

Candrea Aureliu: Dolj şi Putna. 

Canianu Mihail: Dolj şi Pulna. 

Chiriţă Constantin: Fălcii, Iaşi şi Vaslui. 

Ciuntu Th. N.: 'Tecuciă, 

Condrea P.: Roman şi 'Tulova. 

Condurăţianu Dim.: Dimboviţa. 

Cumbary Ana: Dolj. 

Dănescu Gr, G.: Constanţa, Râmnicu-Sărat şi 

"Tulcea, 

„Delescu Iulian: Brăila. 

Demetrescu-Oprea B.: Brăila. 

Filipescu-Dubău N.: Dorohoiă. 

Georgescu P.: Zeleorman. 

Ghiorghii C. D.: Neamţu,   

Ionescu Serafim D,: Suceava, 

Iorgulescu B.: Buzăiă 

Lahovari George loan: Argeş, 

Locusteanu Const. : Romanați. 

Manoil Maria: Dolj. 

Moruzzi I.: Prahova. 

Nădejde V. C.: Botoşani. 

Năsturel-Vasiliu, Col.: Go. 

Pacu Moise: Covurluiii, 

Provianu D.: Ialomiţa. 

Racoviţă Hortensia: Bacăi. 

"Remuș-Antonescu : Vlaşca. 

Sfințescu G.: 0, 

Spineanu N. D.: Mehedinţi. 

„ Ţiţu I.: Botoşani. 

Vilcu N.: Brăila, 

ae



PREMIILE OFERITE PENTRU DICȚIONARELE GEOGRAFICE 

  

Îajestatea Sa Regele Carol | e eee... Lel 2000 

A. S. R. Principele Ferdinand e. » 2000 

ÎI. P. S. S. Mitropolitul Ghenadie. e eo. cn... >» 7000 

General G. Nanu e > 7300 

Grigore G. Tocilescu e ee. „> 1000 

Dimitrie A. Sturdza e e e e e e eee eee eee 2  ZO00O 

Pete SIGICEScuU e e ee. >» 7000 

Ministerul Instrucțiunei pubhee e... » 7000 

Clubul Regal ......- DR >» 7000 

Mihail Balș RI ae e. > 7000 

Grigore Cozadiui . e e .. Iu) 

Societatea «Dacia-Rominta» . » - - . ee > 500 

Ioan DĂ e >; 500 

Menelas Ghermani e eee. . 500 

Joan C. Grădișteanu «e e se... PR » 300 

„5040772014 Halfon Ce. e a 500 

Stefan Flepates Ceea eee ea... | Dc 500 

George Jin Lahovari : - se... PE » 500 

Alexandru PN. Lahovari » - ss... RE aaa ae a 400 

Mator Mares e. Ce. > 500 

Constantin Poroineanu . eo. > 500 

Total . . o. . ... 78,000 

AM. S. Regele a bine voit încă a tipări cu spesele Sale, dicționarele Ju-. 

dețelor Buzăii şi Suceava, ar A. S. Principele Moștenitor a plătit imprimarea 

Dicpionarelor județelor. Bacăit şi Dolj.



IZVOARE, 
CARL AU FOST CONSULTATE DE AUTORII DIFERITELOR DICŢIONARE DE JUDEŢE: 

Alessandrescu _C. Geografia jul. Muscel, 
— Geogrufia jud. Vilcea. 
— Geografia jud. Ilfov 
Alexandrini N. A. Studiu statistie asupra agri- 

culturei jud. Iaşi, 1884. 
— Studiu stulistic asupra populaţiei jud. Iaşi, 1886. 
Analele Academică Române, 
Antinescu Zaharia, Phavul. 
Antonescu- -Remuş, Podul peste Dunăve şi por- 

tul Constanţa. 
Apostolescu Dr. Izvoarele minerale sulfurâse re 

la Strunga. 
Apostolide Dr. D. Apele minerale de la Cozla 

(Neaniţu). 
Archiva științifică şi literară, din Iaşi. 
Aricescu C. D. Istoria Revoluţiei de la 1821, 
— Istoria Câmpulungului. 
Asachi Gh. Nusele istorice a Romîniei, Iasi, 1867. 
Ancrescu Al. Teatru de operațiuni austro-române, 
Aurelian P. S. Țara noastyă. 
Babeș I. G. Din plaiul Peleş. 
Bălcescu Nic. Jfagazin istoric. 
— Istoria lui Mihaiii- Viteazul: 
Bengesco Georges, Alexandre le Bon. 
Bianu Dr. Higiena oraşului Bucureşti. 
Bilciurescu C. Jfănăstirile şi Bisericile din No- 

mânia, 
Boldescu. Jfemoriul şi notițe istorice despre şco- 

lile din Vlaşca. | 
Boleac Cesar, Mănăstirile închinate. 
— Zopographie de la Roumanie, 1852. 
— Studii archeologice asupra Romanaţului « Cr onica 

Vadastrei». 
Brezoianu Th. Geog, afia Romîniei. 
Brezoianu Ioan, Vechile înstituțiună ale României, 

54032. darele Dicționar Geograftc, 

  

Brezoianu Ioan, M/ănăstirile închinate. 
Buletinul Minist. Agricult. Comere. şi Industriei, 
Buletinul Dlinist. Instrucție Publice. 
Buletinul Societăţii Geografice Române. 
Buletinul Societăţii de medici şi naturalişti. 
Calenderu Dr. N. Raport de inspecție, 1888. 
Calimah-Papadopol. Notiţă istorică asupi a o- 

vaşului Botoşani. 
— Dunărea în literatură şi în tradițiune, 1380. 
— Monografia asupra lui Ştefan (theorghiţă Voevod, 
— Scrisori despre 'Tecuciii. 
Convorbiri literare. 
Cantacuzen Elisei, Nolije statistice despre M0- 

şiile din Dloldora, («Buciumul» vol. IL: şi ID. 
Cantemir Prinţul, Descrierea Mollovei.. 
Cantemir Dr. Băile de la Bălţăleşti. 
Carmen Sylva, Poveştile Peleşului. 
Cazaban, inginer, Harta jud. Iaşi. 
Chiru Constantin, Canalizarea vîurilor. 
Cobilcescu Gr, Cursul de Geografie al Tomâniei, 

» — Diverse chestiuni geologice. 
Codrescu Th, Uricarul, colecţiune de documente. 
— « Buciumul român». 
— Notiţe statistice asupra moșiilor din: Moldova. 
Cogilniceanu Mih. Letopiseţile Moldovei. 
Comăneanu, /storia Țrii. 
Cordea C. V. Conferinţe asupra pescuitului. 
Crapelian Ing. Harta jud. Prahova. - 
Creangă. Hara jud. Iaşi. 
Crivăţ N. Geografia jud. 'Tecuciii. 
Dianu Floru. Note asupra instalațiunulov de la 

Slănic. 
— Salinele române. 
Drăghicescu, Major. De la Orşovu la Mavea-Nea- 

gră şi costele Mării de la Varna la Cetalea- Ali. 

IV



XXVI 

Drăghici Manolache, /stovia Moldovei, 1857. 

Encyclopedie (Grande), €dit. Ladmirault. 
Erbiceanu C. storia Mitropoliei Aoldorei. 

Fătu Anastasie, Descrierea şi înlrebuințarea apei 

comune şi apelor minerale din Romînia. 
Figuier Louis. La terre et les mers, 1864. 

Ficşinescu I. V. Geografia jud. Bacău. 

Filip, căp. N. Geografia militară asupra Olteniei. 
Fotino Dionisie, Istoria Daciei. 

Frunzescu Dim. Dicţionarul Romîniei. (Dieţ. 
geografic şi statistic). 

Gegă5 P. A. Călătoria acestui misionar ungur 

în Moldova lu 1836. 

Ghica Ioan. Convorbiri economice, “1880. 

Gorjan Colonel, Geografia jud. Ilfov şi Prahova. 

Grozăvescu, Harta jud. Romanați (topografici), 

1886. 
Guriţă, căpitan A. Masivul Bucegilor. 

Hasdeu B. P. Istoria critică a Romîniei. 

— Columna lui Traian. 

— Archiva istorică a homîniei. 

— Istoria toleranței veligioase în Romînia. 

— Cuvinte din bătrîni. 
Hue-Fernande, Le pe!role.. | 
Hurmuzache Eud. Colecţiuine de documente. is- 

torice. 

Ianescu, col. George M. Geografia militară a 

României. 
enescu C. Geografia jud. Prahova. 
Ilarian P. Tezaurul de monumente istorice, 
Ionnescu G. [. (Gion), Romînia în secolul XVII: 

schiţe geografice. 

— Călătoriile lui Carol XII. 

Ionescu Ion, (de lu Brad), Descripţia jud. Dor ohoiii 
şi Mehedinţi. 

Ionescu-Cheiânu, Geografia Jud. Vâlcea. 
Ionescu, căpitan N. Geografia Oileniei. 

Lahovari George I. ifatevial pentru un dic-. 
„ționar geografic 1886, 1881. 

— Oltul (eonferinţă). 
— Dicţionarul jud. Argeş, | 185i. 

— Regatul Nomîniei, statistică compar: tisă, DBu- 
cureşti, 1881. 

— Hârtii vechi, publicate în «Convorbiri literare» 

anii 1886—1894. 

— Geneza oşlirei româneşti, Bucureşti, 1895. 

Langeron, Conte de, J/emoires. 

Larousse P., Dictionnaire Universcl. 

Laurian A. Treb. Magazin istoric. 
— JIstoria Românilor. 

Lesviodax, Isloriu bisericească. 

Licherdopol I. P. Bucureştii.   

Miînciulescu A. (inginer), Ho/a jud. Corurluiă, 
Galaţi, 1886. 

Marini V. Diserlațiunea istoriei critice. 

Martian, Analele statistice, anii 1801, 1862 şi 1863. 

Melchisedec Episc., Cronica Hușilor şi a Epis- 

copiei. 
— Xotiţe a cheotogice asupra mănăslivilor din Io- 

mânia. 

— Papismul şi slavea acluală a lisericei orlodoxe. 

— Notiţe islorice asupra mănăstirilor. 

— JApocenismul. 

— Cronica Romanului şi a Ipiscopici. 

Mihăilescu N. (Geografia jud. Iifoc. 

“Mihăilescu St. C. Statistica învățămîntului pu- 

blic şi primar. 

Mihalcea 1. C. Statistica înrățămîntulă rural - 

din jud. Ilfov. 

Mumuianu, Geografia jud. Ilfov. 

Musceleanu Preotul Gr. ]/onumente şi inscrip- 
țină istorice din Nomînia de peste Milcov, Bu- 

" cureşti, 1863. 

Nicolau Lazăr. Ilzprrpozi, spe Bhapias, 1819. 

Nădejde V. C. Geografia jud. Botoşani. 

— Harta jud. Botoşani. 

Notice sur la Roumanie, publicată de comisiunea, 

română la expoziţia universală din Paris, la 
1867. | i 

Obedenare,. La oumaine €conomique. 

Odobescu A I. V':550 wvrvays9rzds. 

— Scrieri literare şi ştiinţifice. 

— Anlichităţile jud. Romanați, din Analele Acude- 
miei, 1886. 

Pallade G. Statistica învățământului primar u- 
ban şi rural, 

Pallade V._Statistica învățămîntului public. 
Parteni, Harta României. 

Paul de Aleppo, archidiaconul, Călătoria făcută 

în Moldova de patriarchul Macarie din Anlio- 

hia, descrisă în limba arabă. 
Petrescu D. Geografia jud. Aluscel, 

Petrescu D. I. Buchetul, 

Poni P. Apa minerală de la Mănăstirea A eamb. 

— Analizarea apelor de la Piatra, de la 'Puzlăti şi 
de lu Oglinzi. 

Popescu-Zorileanu Dr. Apele minerale din jud, 
Vilcea. 

Predescu Dr. St. Apele minerale de la Cozla. N 
Pumnul Arune, Leptuariu Românesc, ELI. 

III. IV). | 
Radian S.P. Studiu agricol asupra jud. Bacău. 

Şaabner-Tuduri, Dr. Al. Studiu asupra apelor 
minerale din jud. Aeamţu.



Săghinescu V., 
jud. Fălciu. 

Şincai, Cronica Romînilor. 

institutor, Geografia şi harta 

Sinod Sf. raport pentru fizarea parohiilor urbane 
şi rurale din Regatul României, votat în şe- 
dinţele de lu 8 şi 9 Decembre 1888, Bu- 
cureşti. 

“Sion G. Istoria polilică şi geografică a țării. 
Șoimescu I. N. Istoria Romînilor din amândouă 

Daciile. 
— -Isloria Română, 
Soutzo, Prince N. 

Duldarie (Lassy, 1319) 
Stefănescu Gr. Geologia. 
Sturdza D. A. Exploraţiuni arheologice în Itv- 

manaţi. 

Sulzer, Geschichte des transalpinischen Ducien 
1196. 

Tocilescu Gr. G. Istoria Romînilor. 
— Dacia înainle de Romani. 
— Brazda lui Novac, conferinţă ţinută, lu Societatea 

geografică. 
-— Raporturi asupra câlor-va mănăstiri, schituri și 

biserici din ţară. 

— Revistu pentru istorie, archeologie şi filologie. 

— Cursul de istorie şi epigrafie la facultatea de 
litere şi filosofie, (Bucuresti). 

Urechie V. A. Operile lui Miron Costin. 
— storia Românilor. 

— Istoria şcoulelor. 

— Studiu istorie asupra Pomanaţulă ș şi bisericilor 
din acest judej. 

* Văcărescu T. C. Luplele Romînilor în resbelul 
din 1877—78. 

Varlam Lateş, Arh., Schitul Durăii şi Muntele 
Ceahlău. 

Xenopol A. D. Istoria ltomânilor, în 6 volume. 

Notious stulisliques sur la 

Diverse : 

Anuforaua din 1794 asupra întinderei tirgului şi 

moşiei Botoşani, ce se află în original în arhiva 
- primăriei de Poloşani. 

Calendarul pentru Români, 1853. 
Condica LEpiscopiei Buzăii. 
Condica mănăstirei Banu şi a altor mănăsliră. 

Corpus inscriplionum latinarum. 

Curierul financiar, 1889. | 
Datele stațiunilor meteorologice  Comândireşti şi 

Hârlău. 
Dicţionnaire general de Vioyraphie et V'histoire, Pa- 

is, 1866. .   

„XĂVII 

Diferite. cronici străine. 
Lzpunerea siluațiunei jud. Vluşca, pe 1888. | 
Geografia descriptivă « jud. “Gorj, de mai mulţi 

învăţători. 

Geografia ţării, de Genilie, 1838. 
Geografiile D-lor Gojan, IMihăescu, Niţulescu, dle- 

“ xandrescu şi D-rei: Dîmbeanu. 

Hrisoave şi acte de proprietate văzute pe la muşneni. 

Încercări crilice asupra învățămîntului, 1881. 
Indicator al com. urb. şi vur. din regatul Romînici. 

Ispisoace vechi de pe la proprietari. 
Legea pentru organizarea autorităţilor adminis- 

tralive. 

JMonitorul Oficial pe 10 uni în urmă. 
Recensimîntele anilor 1885—1890. 

Recensimîntul copiilor în vriăstă de şcoală din jud. 

Prahova ;. lucrare specială de D. Frâdsrie 
Dame. 

Tabelele de rechiziţii. | 
Tabelele indicând distanțele ilometrice de la: o 

comună lu ulta înăuntrul fie-cărui jud. al ţării. 
Tvompeta Carpaţilor, 1511. 

Hărţi: 

Harta drumurilor, 

al jud. Bacău). | | 

Harta generală a Dunăvei de. lu Brăila lu Su- 

lina, lucrată de comisia, Dunăreană la 1887. 
Harta geologică a țării, ce se publică, acum. (foile 

relative lu Romanați). 

Harta instrucției publice, “publicată de Ministerul 
de Instrucție, 1887. 

Harta loldovei, lucrată de statul-major. 

Harta României, de Filipescu-Dubău, 
Hărțile Statului-major Austriac. 

Harta Ţării Româneşti, lucrată de Slutul-mujor ru- 

sesc, la 1833 | | 

Harta vamală, lucrată de D. Gr. P. Olăneseu, 

directorul vămilor din Ministerul de Finance, 
1889. 

Harta viticolă şi filozerică, Iueratiă, de serv, fi- 

loxeric din Ministerul de Domenii, lu 1888. 

(dresută de serviciul teenie 

Informaţiuni de la autorităţi: 

Arhiva prolopopiei din Iluscel. 

Arhiva Revizoratului, Dîmboviţa- Muscel. 

Budgelul casei comunale al urbei Giurgiu, 1883. 
Budgelul Eforiei Spitalelor civile, pe ultimii ani. 
Budgetele şi expunerea siluațiunei oraşului Caracal. 
Budgehul veniturilor şi chelluelilor jud. Vlaşca, 1888.



XA VIII 

Creditul agricol din Giurgiu, lista împrumutaților 
din judeţ pe 1888. 

Direcţia regiei tulunurilor: lista pe comune de 
- numărul cultivatorilor şi producţia, pe întregul 
judeţ, pe 1888. 

Infor maţiună diverse de ln Prefectură, de la Cu- 
sierie, comitetul permanent, revizorat şcolar, 
regiment, tribunal, protopopie, credit agricol, 
primărie. 

Ministerul culletor şi instr ucțiunei publice : lista, de 
elevi ce aă urmat în fie-care şcoală rurală în 
cusul anului 1888 şi câţi trebue după lege 
să urmeze cu arătare de felul şcoulei şi sta- 
rea ei. 

- Ministerul de Domenii, serv. silvic: lista pădu- 
rilor Statului din fie-care comună din acest 
judeţ (Vlaşea). 

Pădurile particulare supuse re gimului silic. 
Ministerul de interne : Indicatorul cel mai noi de 

comune, contribuavili şi budgete din toate judeţele 
Regatului României. 

Mişcarea populaţiunii ţării pe anul 1850. 
Osebite cercelări locale şi culese prin D-nii învă- 

țăitori, 
Protopopia din Vlaşca : lista mişcării populaţiei 

pentru fie-care biserică din fie-cure comună, pe 
anul 1888. 

Hegimentul al V-lea de dorobanţi din Giurgiu, Lista 
comunelor cu numărul soldaţilor din fie- -care 

“comună, | 
Serviciul filozeric din Ministerul Domeniilor: lista 

de suprafaţa viilor ce există în fie-care comună. 
Veniturile şi cheltuelile, luate după budgetele co- 
munelor. 

Raporturi: 

Raportul Comisiunii Sf. Sinod 1889. 
Raport general asupra pelagrei 1888 (Vlaşeu). 
Raport general asupra stării. serv. sanitar 1818. 
Raporturi economice ale legaţiunilor şi consula- 

telor, 1888. 

Raporturi trimise de autorităţile districtelor di- 
feritelor departamente: relative la populaţi- 
une, la serviciul sanitar, lu armată, la culte şi   

instrucțiune, la economia rurală a comunelor, - 

lu produeţiune, li justiţie, la drumuri, la dis- 
tanţele kilometrice dintre comune şi lu budgete. 

Reviste : 

Albina, Tomineuscă, (1844). 

Asachi. 

Biserica ortodoxă, 

Buciumul Pietrei, 

Buciumul romin. 

Contimpuranul. 

Convorbiri Literare. 
Curierul romîn, pe anii 1$36— 1848. 
Foaia Rominismul, 

Poaia ştiinţifică literară. 
Vestitorul. 

Zimbrul, (1855). 

Statistice: 

Statistica Prefecturei Buzău, i 
Statistica, bisericească «Biserica, ortodoxă Ro- 

mână». 
Statistica, judiciară a Romîniei pe 1885—1888. 
Statisticele oficiale! agricole de lu 1859—1893. 
Statisticele oficiale, publicate de la 1859—1892, 
Statistica populaţiunii şi vitelor dute de către 

Comitetele permanente. 
Statistica recrutării contingentului 1888. 
Statisticele şcoalelor pe diferiți ani. 
Statistica şcoalelor rurale şi urbane pe 1885-—86; 
Statisticu şeoalelor şi populaţiunii şcolare din can- 

celaria revizoratului pe 1890, - 

Tablouri: 

Tabloii genorul ul comereiului Romîniei pe 1887. 
Tablourile economice de li Camera de Comerţ 

din Botoşani. | 

Tabloii de moşiile şi ecaretele domeniale, 1888. 
Tabloii de moşiile statului pendinte. de Ministe- 

rul de Domenii.



PRESCURTĂRI 

ÎN ee = judeţ hect. .. ..., . . . hectare 
Dee eee + plasă sut plai Păl cc... . + pădure 
com. sui €, . . .. , . comună, Pr ee e pârât 
com. Tur... . . . . comună rurală alt, .. . altitudine 
com. urb. . . .. . . comună urbană bis... „ biserică 
Căt .  . . . . . . cătun | st, see + Sfintul 
Se Sat Cf... . . . . - cale ferată 
Ar eo. + dreapta, budg. ....,.. . + budget 
Stoc. + Stînga ” ven. .. . venituri 
Be Est chelt. . . . . . . . . cheltuelă- 
Vs... Vest fam... 
Ne e. + Nord | loc. ,. 
Şc Sud suf... 

. familii 

. locuitori 

sufiete 
je o... . . + de jos contrib, .. .. .. . contribuabili 
ds... . . , de sus LD 10%, bani 
dm... de mijloc va. n, . vezi acest nume 
supraf. ...... .  suprafațu Vu, vezi ucest cuvint   RA... . kilometri 
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“MARELE DICTIONAR GEOGRAFIC. 
AL ROMINIEI 
  

Aaron-Vodă, pănăstire, jud. Iaşi, 
(vezi Aroneanu, s.). 

Aaron-Vodă, sat, jud. Iași, (vezi 
Aroncanu, s.). 

Abager, zir?z, jud. Tecuciu, iz- 

voreşte din ripa cu acelaș nume, 

" curge prin centrul c. r. Valea- 

Rea și se varsă în partea dreaptă 

a riului Berheciii, în raionul a- 

„cestei comune. 

Abager, ripă, situată în mijlocul 
pădurei numită «Codri-Vladnicu- 

lui», proprietatea d-lui Constan- 
tinidi, în satul Vladnic, c. r. 

Valea-Rea, jud. Tecuciii. 

Abagiu, pisc, ce. r. Văleni, pl. 

Podgoria, jud. Muscel. 

Abazoaia, pădure, la 1 kil. E. de 
s. Măldărești, pendinte de c. r. 

Negulești, jud. Tecuciii. 

Abazu,va/e, în c. r. Băneasa, căt.: 

Șipotele, jud. Teleorman, începe 
„de la cișmelele căt. Șipotele, 
unde este gura ci, și se întinde 
pănă în dreptul comunelor Bog- 

dana şi Pirlita, unde este coada ei. 

54042. Marele Dicţionar Geografic. 
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Abdulah, sa, jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, cătunul comunei 

Osman-Faca ; este așezat în par- 
tea septentrională a plășei și 

cea meridională a comunei, la 

5 kil. spre SE. de cătunul de 

reședință, Osman-Faca, pe am: 

bele maluri ale văci Abdulah- 

Deresi, închis și dominat la V. 
de dealul Osmancea, iar la ră- 

sărit de dealul Cuan-Deresi-Bair. 

Are o populaţiune de 75 fam. 

cu 314 suflete, a căror ocupa 

ţiune este agricultura și creş- 

terea vitelor, 

Abdulah-Dere, za/e, în jud. Con- 

stanţa, pl. Constanța, c. r. Ha- 

sancea, căt. Mametcea; se des- 

chide din dealul Musurat, mer- 

ge spre N.-V., pe lingă dealul 

Cuan-Deresi-Bair, și pe lingă mo- 
vila Suci-luk-Berihi; e tăiată -de 

calea comunală Abdulah-Hagi- 

diliik ; se deschide în valea 

Cuan-Dere. 

Abdulah-Deresi, va/z, în jud. 

Constanța, plășile Constanţa şi 

Mangalia, pe . teritoriul comu- 

nelor rurale Hasancea, Osman- 

Faca și Musurat şi anume pe   

acela al cătunelor lor Mametcea, 

Abdulah și Musurat; se întinde 

din satul Mametcea și pănă în 
S. satului Abdulah, trecînd prin 

satele Mametcea și Abdulah pe 

la E. satului Osman-Faca și prin- 
tre dealurile Cuan-Deresi-Bair, 

Mametcea şi Tekirghiol, trecînd 

pe lingă satul Abdulah cu 2 
kil. mai spre răsărit. Este tăiată 

de drumurile comunale Abdulah- 
Mametcea, Hasi-Diiliilk-Abdulah 

şi Hasi-Diiliik-Musurat;. este do- 

minată de virfurile Echitepe și 
Iuci-luk-Berichi, 

Aburaman-Ahmet-Cifiic, zo- 

șie sau fermă. Vezi Ahmet-Ab- 
duraman. 

Abradu, ruinele unei vechi ce-. 

tățui, situate lingă satul Brătești, 

pl. Jiul-d.-s., jud. Dolj. 

Acairac-Bair, dea, -pl. Baba- 

dag, jud. Tulcea, pe, teritoriul 

comunei urbane Babadag; brăz- 

dează partea de răsărit.a plășei 
şi cea de miază-zi a comunei; 

are o direcțiune de la N.-V. spre 

S-E.; din el își ia naştere pi- 

riul Gealtai-Dere,'afluent al pi- 
.



ACALEA 

riului Slava; este acoperit în 
marc parte cu păduri cari apar- 
ţin comunci Ciamurli-d.-j.; pe 
la poalele sale apusane trece 
Șoscaua națională Tulcea-Baba- 
dag-Constanța, şi pe muchie 
merge drumul comunal Baba- 
dag-Ciamurli-d.-j.; poalele sale 
sunt acoperite de fineţe şi iz- 
lazuri, 

Acalea, saii Aca/ic, zlcaliciă, os- 
trov, în Dunăre, situat în dreptul 
comunci Desa, pl. Cimpului, jud. 
Dolj. Are pădure în întindere de 
65 hect., proprietatea Statului, 

Acar-Cula, iri, pl. Isaccea, 
pe teritoriul comunci Balabancea 
și pe al cătunului Hanccarca, jud. 
Tulcea. El izvorește din poalele 
orientale ale dealului A mzalii, se 
îndreaptă spre S$., avind o di- 
recțiune de la N.V. spre S.-E., 
curgind printre dealurile Han- 
cearca și Amzalii, și brăzdind 
partea despre miază-zi a plășei și 
cea apusană a comunei; curge 
prin păduri, eşind la luminiș nu- 
mai aproape de vărsarea sa 
în pirtul Taiţa, (după un curs 
de 4 kil.), la vre-o 8oo metri 
mai sus de comuna Balabancca; 
malurile sale sunt puțin înalte, 
dar pe alocurea pietroase ȘI 
stincoasc. 

Acargea, sas, jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, cătunul comunei 
Kiragi; este aşezat în partea mme- 
ridională a plășei și cea centrală 
a comunei, la 3 kil. (în linie 
dreaptă), sai 6 kil. (pe drum) 
la S. de cătunul de reşedinţă 
Kiragi. Este situat în fundul 
văci Acargea (sai Kiragi), în- 
chis la apus de dealurile Acargea 
cu virful Acargea I, (107 m.) 
și Mezarlic-Bair cu virful Valali 
(102 m.), iar la răsărit de dea- 
lurile Kiragi cu virful Ulala (103 
m.) și Acargea cu virful Acargca 
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II (103 m.). Suprafaţa sa este de 
Go hect. din cari 2 hect, ocu- 
pate: de vatra satului cu 2 case. 
Are o populațiune de 2 fam. 
cu 6 sufi., ocupîndu-se cu a- 
gricultura,. 

Pămintul produce ovăz și se- 
cară. Satul este așezat la poalele 
ripoasesaii malurile stincoase ale 
văei cu acelaș nume; la răsărit 
de s. e un mic tufăriș. Prin s. tree 
următoarele drumuri comunale : 
unul de la Valali trece prins, 
și merge la Sarighiol, un altul 
de la Kiragi la Cadikiă, trece 
pe la răsărit de s., şi unul ce 
merge prin vale către satul Ki- 
ragi, spre satul Sarighiol. 

Acargea, va/e, în judeţul Con- 
stana, plasa Mangalia, pe te- 
ritoriul comunci rurale: Kiragi 
Și anume pe acela al cătunclor 
sale Toscadin și Acargea. Este 
un alt nume dat văei Kiragi. 
Ține de la satul Hoscadin pănă 
la satul Acargea, formînd un 
unghiii drept, avind direcția mai 
întiiii de la E. spre V. și apoi și 
de la S. spre N.; are o lungime 
de 21 kil. și: este situată în 
partea sudică a plășei și cea 
centrală a comunei; trece prin 
satul Acargea și pe la E. satului 
Valali, printre dealurile Acargea 
și Hoscadin, este tăiată de dru- 
mul comunal Sarighiol- Valali, 
iar pe ea drept merge drumul 
IHoscadin-Acargea. 

Acargea-Bair, Zra/, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, pe teri- 
toriul comunei rurale Kiragi, și 
anume pe acela al cătunului săii 
Acargea; se desface din poalele 
vestice ale dealului Sarighiol, se 
îndreaptă spre V., cu o direc- 
ție generală de la E. spre V. 
şi se sfirşește în valea Acargea. 

Are o înălțime maximă de 
106 metri, pe care o atinge în 
virful Sinir-Tepe-Cadichioi; este 

  

    

AC-BALCIC-UBA 

tăiat cruciș de drumurile comu- 
nale Cadichioi-Hoscadin-Kiragi 
și Valali-A cbasi, fiind situat în 
partea, sudică a plășei și cea 
centrală a comunei. 

Acargea-Ceair, va/e, în jud. Con- 
stanţa, o altă numire a văei Cia- 
caldere; pleacă sub numele de 
Dautlar-Biiiiik din dealul Ceşme- 
Culac-Bair; se continuă sub cel 
de Acargea-Ceair și în fine sub 
cel de Ciacal-Dere; sub al 2-lea 
nume brăzdează partea sudică a 
plăşei Medjidia și pe cea răsări- 
teană a comunei Mamut-Cuius, 
printre dealurile Acargea-Bair I 
şi Acargea-Bair II, tăind drumul 
comunal Alacapi- Mamut-Cuius. 
E dominată de movilele Cazilgric- 
Iuk şi Acargca-luk. 

Acargea-luk, mozi/ă, în jud. 
Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 
ritoriul comunei rurale Mamut- 
Cuius, în partea sudică a plășei 
și cea răsăriteană a comunei, 
pe muchia dealului Ciacal-Bair; 
dintrinsa se desface spre ră- 
sărit dealul Acargea-Bair, iar 
spre S. dealul Ciflic-Bair; are 
o înălțime de 155 m., domi- 
nînd văile Acargea, 'Ciacal- 
dere și un drum comunal Ala- 
capî-Mamut-Cuius, ce trece pe 
la poalele sale ; este acoperită cu 
verdeață. Această movilă tinde 
să dispară, fiind-că locuitorii o 
ară necontenit. 

Ac-Balcic-Uba, movilă, în jud. 

Constanța, pl. Medjidia, pe te- 
ritoriul comunei rurale Alacăpi, 
în partea răsăriteană a plăși şi 
cea nordică a comunei; pe o 
prelungire răsăriteană a dealului 
Docuzol-Bair; are 59 m., do- 
minînd văile Hagi-Cabul, Kiostel 
și Docuzol, satul Kiostel și dru- 
murile comunale Docuzol-Kiostel 
şi Hagi-Cabul-Kiostel; este de 
natură stincoasă, ca și dealul
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pe care este așezată; e acope- 
rită cu verdeață. 

Ac-Başi, saţ, jud. Constanţa, pl. 
Mangalia, cătun. comunei Sari- 

„ghiol, situat în partea meri- 
dională a plășei și cea centrală 

a comunei, pe ambele. maluri 

ale văilor Mangaliei și. Ac-Bași- 
Culac, la locul lor de unire, 

809 m. spre E. de cătunul de 
reşedinţă Sarighiol; este închis 
de drumul Ac-Başi la N. şi Ha- 

gilar la $. Casele sunt mici, nu 
tocmai frumoase și curate, așe- 
zate fără ordine pe 5 sau 6 rin- 
duri ce poartă numele de uliți. 

Intinderea cătunului e de 399 
hect., din cari 54 hect. sunt ocu- 
pate de vatra şi grădinile sa- 
tului. 

Populaţia totală e de 34 fam. 
cu 174 suf., ocupindu-se cu 
agricultura şi creşterea vitelor. 

Ac-Başi, dea/,. ce face parte din 
culmea Hazaplar, din pl. Man- 
galia, c. Sarighiol, căt. Ac-Bași, 
jud. Constanţa, se desface din 
dealul Casimeca, cu o direcție 

de la N.V. spre S-E., mergind 
„printre văile Ac-Bași-Culac și 
Viilor, dominind. prin înălţimea 
sa de 72 m. văile de mai sus, 
valea Mangalia, satul Ac-Başi, 
drumul Cara-Omer-Mangalia şi 

Ac-Bași-Sarighiol-Capucei, dru- 

mul Iazaplar-Mangalia; e aco- 
perit cu finețe şi puţine semă- 
mătură, 

Accadin, sa/, în pl. Isaccea, jud. 

'Puleea, cătun. comunei Alibcei- 
chioi ; așezat în partea sud-estică 
a plăci, și cea d. mj. a comu- 
nci, la 3 kilom. spre N.-V, de 
satul Alibei-Chioi, reședința co- 

“munci, pe ambele maluri ale 
piriului Accadin: Numele săi 
e turcesc; vine de la ac==curat 

și cadin =cadină, deci tradus ar 
fi Cadina curati. Dealurile, cari 

  

  

brăzdează teritoriul său (în for- 
ma unui triunghiii neregulat cu 
un perimetru de 36 kil. și 
3549 hect. supraf.), sunt: dealul 
Eski-Balte și Eni-Ormangic-Tepe 

"la V.; prelungiri ale dealului Cili- 
-cului la N., Carcaman-Bair la 
E., şi Curu-Bair la S. Pirtul 

“ Accadin îl udă prin mijloc. Trec 
prin S., afluenții săi Kioserelic . 
și valea Cișmelci în partea nor- 
dică, „valea Culac-Cizlar la E. 
şi valea Biuiuc-Cartalic la V, 
Clima c sănătoasă. Pămîntul pro- 
duce puține cereale, - teritoriul 
fiind acoperit cu păduri întinse şi 
pășuni bogate. Locuitorii în go 
fam. cu 370 suflete 'sunt de 3 
feluri: Romini mulți, Greci pu- 
țină, “Turci şi mai puţini, Ro- 
minii sunt veniți din Moldova 
Și păstrează datinele țări lor; 
cele-Palte nații și-a amestecat 
moravurile. Satul are o origină 
veche, locuit la început de Turcă, 
astă-zi Romînii sunt în maiori- 
tate, Turcii retrăgîndu-se după 
resbelul de la 1877. Drumuri co- 
munale la: Alibei-Chioi, Meidan- 
Chioi, Orta-Chioi şi Dautcea. 

Accadin, firii, în pl. : Isaccea, 
jud. Tulcea, pe teritoriele co- 
munelor Meidan-Chioi, Alibei- 
Chioi (şi al cătunului acesteia, 
Aceadin, de la care și-a - luat 
şi numele). Sub numele de Va- 
lea-Cișmelei, izvorește din dea- 
lul Fundul-Burţci, de pe teri- 
toriul comunei Meidan-Chioi ; se 
îndreaptă spre miază-zi, avînd 
o direcțiune generală” de la N. 
la $, trece prin păduri, prin 
satul -Accadin, de unde începe 
a lua numele de piriul Accadin, 
și după un curs de 12.kil., se 
varsă în piriul Taiţa, pe stinga, 
în fața frumosului deal Consul, 
lingă satul Alibei-Chioi; el brăz- 
dează partea sudică a plăşci, 

și a comunci Mcidan-Chioi și pe 
cea apusană a comunci Alibci- 

  
  

Chioi. Basinul săă, cu o supra- 
față de 50 kil. pătr. (sati 5000 

hect.), 'e cuprins între dea: 

lurile Eski-Balic, Eni-Ormangic- 
Tepe, Bostănăriile și Fundul- 

Burţei la V., Cilicul și Caraman- 

Bair la E. Afluenții principali 
sunt: pe dr. valea Biuiuc-Car- 
talic, iar pe st. valea Kioserelic, 

unită cu valea Culac-Cirlar; 

malurile lui sunt ripoase în gc- 
neral. 

Aceacovski, fra secundar al 

Dunărei și în special al braţului 

Chilia, situat în partea răsări- 
teană a județului: Tulcea şi a 

“plăşei Sulina; se desface din bra- 
țul Chilia, ceva mai jos de bi- 

serica lipovenească din orăselul 

» Vilcov, așezat pe malul sting al 

brațului Chilia, (din districtul 
Vilcov, in Basarabia), se în- 

dreaptă spre răsărit, avind! o 
direcțiune generală de la S.-V. 

spre N.-IE., şi se: deschide în 

mare. Are o lungime de 4 kil.; 

între dinsul şi brațul Serednai, 

„se află ostrovul Aceacovski." A- 

dîncimea sa, € de vre-o 3—4 

metri; dar gura e de multe-ori 

potmolită cu nisip. 

Aceacovski, insulă, în Basara- 
bia, districtul Vilcov, situată 
în partea de S-E. a ţării şi 
a districtului Tulcea; e așc- 

zată în brațul Chilia, și anume 

între brațele. Aceacovski şi Sc- 

rednai; arc o formă lunguiaţă, 

cu 0 lungime de 3 kilom. și cu 

o întindere de 250 hect;; 'apar- 

ține Rusici; nu este productivă, 

fiind acoperită nuniai cu nisip; 

ea este formată de aluviunile 

continue ale braţului Chilia. 

Achangi, 2a/e, în jud. Constanţa, : 
pl. Mangalia, pe teritoriul co- 
munci rurale Sarighiol; se des- 
face din dealul Hagilar; în- 
dreptindu-se spre răsărit, trece



ACHEȘULUI 

„în Bulgaria; prin satul Achangi 
„din Bulgaria și după un drum 
„de 8 kil. se: deschide în mare, 
. brăzdind ast-fel partea sud-estică 
„a plășei și pe cea sudică a comu- 
_nci; este largă ' mult și acope- 
-rită cu pășune și: îneţe: 

Acheşului (Pirtul- ), mic: afluent 
„al. piriului. Neagra- Broștenilor, 
jud. „Suceava, 

Acheșşului (Virful- -, munte, în 
- com. Broșteni, jud. Suceava. o 

Achim Valea- lui- 3, vale, în c. 
_Vispeşti, c. Văleanca, jud. Buzău, 
„începe . din coastele. muntelui 
„Istriţași,:se scurge în valea Nă- 
"ianca, 

Acic-Suat, dea/, în pl. Istrului, 
„pe: teritoriul com. Casap-Chioi, 
jud. Tulcea. EL este mai mult 
o prelungire - sud-estică a dealu- 
lui Cara-Burun, începînd . des- 
facerea de la virful Movila-lui- 
Țincu;. brăzdează  Nord-Estul 
plăşei și al comunci, se întinde 

pe lingă. balta Zmeica,. lăsînd 
„spre răsărit prelungirea numită 

Dealul-Cale; poalele sale se ter- 

mină. pe, nesimţite pe malurile 
„piriului Casap-Chioi, cari sunt ri. 

poase, și pe ale bălților Zmeica 
şi Sinoe; are ca înălțimi un virf 

„de 65 metri, altul: de 45, altul 

de 33 metri, altul de 29 metri, 

„toate puncte trigonometrice de 

„observaţie de -rangul al 3-lea; 

este tăiat de un drum comunal ce 

pleacă din Casap-Chioi și merge 

la niște cișle (pescării) pe mar- 
ginca bălței Zmeica; este a- 

„coperit numai cu finețe și izla- 
zuri și puține arături. 

„Acio-Tepe, deal, în pl. Isaccea, 

jud; “Tulcea, pe teritoriul comu- 

„nei urbane Isaccea, situat în 

partea despre N. a plășci şi cea 

apusană a comunei; el este punc- 

_sa Superioară 

Acic-Tepe, ziriă, în pl. 

  

tul culminant al dealului Mun- 
telc-lui-Hasan, căci are o înăl- 
țime de 201 metri, şi domină 
asupra piriului Acic-Tepe şi a- 
supra: orașului: Isaccea.: Partea 

este : stincoasă, 
iar. coastele. și poalele sale sunt 
acoperite cu păduri de stejari; 

„el este punct trigonometric de 

„observație rangul. al 3-lea; pe 

la poalele lui curge pir. Acic- 
Tepe, . 

Isac- 
: cea, judeţul Tulcea, pe terito- 

riul comunei urbane Isaccea ; 

izvorește din pădurile Taiţei, din 

„poalele dealului Cocoșului, curge 

„pe lingă dinsul și pe la poa- 
-lele dealului Muntele-lui-Hasan și 
Acic-Tepe, se îndreaptă spre soa- 
re-răsare, avîndo direcţiune de la 
V. la E.; curge mai întiii prin 

„păduri întinse şi apoi pe cîmpie 
și după un curs de 10 kil, 

„merge de se varsă. în balta Ca- 
paclia, formînd şi o mică mlaș- 
„tină la vărsarea sa. EI primește 
ca afluent, pe dr. Valea-Capa- 
clia.. Este, tăiat de  drumu- 
rile comunale Isaccea-Mănăsti-. 
rea- Cocoș-Țiganca-Taiţa și de 
şoseaua naţională Tulcea.- Isac- 
cea-Măcin, între kil. 31 şi 32. - 

Acidava, stațiune romană, jud. 
„Romanați, la şoseaua veche, care 
mergea de la Romula în: susul 
Oltului, pănă la Sarmisegetuza, 
și de aci la Apulum. 

Tabla lui Peutinger o indică 
așa: Acidava XXIV millia pas- 
Suum, departe de Romula la N. 
Se așează de unii (Goos) cam 
în fața Slatinei la Găncasa sati la 
Grădiște. D. Grig. Tocilescu însă 
o așează cu siguranță la Ienu- 
șeşti, unde a constatat ruine 
însemnate de castel. roman şi 

cărămizi 

Miillenhorf foarte corect aob- 
servat identitatea originară a 

cu inscripții. romane. 

  Acmonia, 
„numele ce însemnează 

„cătun se găsesc 61 cai, 

:3 armăsari, 142 boi, 141   

AC-PUNAR 

- dacicului Zaza cu 'tracicul dama, 
care sc reduce la damas(sskr], 
dam [in vedaj= casă, zend: de: 
ma, locuinţă, grecește :.:35u95 = 

- edificiu, dăm casă; latinesce: 
“domus. Prin scăderca lui. 2 din 
dava : în -e ajungem: la deva 
[2€pa], care ftza a dat naştere 

“Iul: def, cu semnificaţie în limba 
tracică * de oraș. De partea 

Lia a cuvîntului Acidava nu 
„se poate zice. nimic sigur; de 
şi.se cugetă la sanscritul acc/a = 

„urs; și atunci Acidava ar fi egal 
„cu Bărenloch== locuința” ursului 
 [Tocil. «Dacia a R.» 241]. — Dru- 
mul roman ce trecea: prin Aci- 
dava este constatat prin urmele 
vizibile ce ne-ai rămas. și care 

-se continuă spre Ponte-Aluti şi 
mai departe în sus pină în Tran- 

„silvania. 

Acigosul, pute, în c.: Broşteni, 
jud. Suceava. 

cetate dacă, mențio- 

nată de Ptolemceii; unii o'așcază 
greșit la Turnu-Severin, cores- 
punde municipiului şi mai tirziă, 
coloniei Drubera. 

Ac-Punar, sat, în pl. Măcin, jud. 

Tulcea, căt. comunei Cirjelari, 

situat în parteasud-estică a plășer 

și în cea nordică a comunci, pe 

„ambele maluri ale piriului Ac- 
Punar-Dere, de unde şi-a luat 

«<fintiînă 

curată», și la poalele dealului 

Amzalii. Locuitorii se ocupă cu 

agricult. şi cu creșterea vitelor, 
Are.o populaţie de 256 loc., 

din cari 186 sunt ortodoxi şi. 
-70 mahometani. In sat este o 
gcamic, nu este încă biserică 
romîncască, nici școală. In acest 

37 cpe, 
vaci, 

berbeci, 2 tauri, 1024 oi, 32 

-5I capre, S țapi, 19 porci şi 
14 scroafe (1894).



AC-PUNAR-DERE 

Ac- Punar- Dere, zii, în--pl. 
- Măcin, jud. “Tulcea, pe teri- 

. toriul comunci - Cîrjelari, şi pe 
“al cătunului Ac-Punar,.E1 izvo- 
reşte din poalele occidentale ale 

dealului Amzalii, se îndreaptă 
- spre S., avind o direcţiune de 

la NE. spre S.-E., . trece. prin 

mijlocul -:satului Ac - Punar: și 
- după un curs de 4 kilom. se 

„varsă în piriul Iaila-Dere în fața 

dealului Dijkadael-Bair și a pt- 
 riului . Domus-Culac; - malurile 

„sale sunt joase şi la vărsătura 

sa formează tufărişuri cu sălcii. 

EL și-a luat numele de la satul 

Ac-Punar, pe care îl udă. 

Acrei, vezi Colţul-Acrei, jud. Su- 
ccava,. 

Acrida, veche cefate în ruine, si- 
.tuată aproape de vărsarea Jiului 

. în Dunăre, în apropiere de c. 
Greceşti, pl. Jiul-d.-j., jud. Dolj. 

Ada-Ghiol, ac, în jud. Constan- 

ţa, pl. Constanţa, pe teritoriul 
-comunei rurale Gargalicu și 

anume pe acela al cătunului Șah- 

man; este situat în partea răsă- 
riteană a plășei Și cea sud-vestică 

"a comunei, la 1! kil. spre V. 

de satul Șahman, într'o scobi- 
. tură pe care o face lacul Tașăul 

în partea sa nordică. De: sigur 
„că acest lac făcea mai” 

„parte din lacul Tașăul și numat 
în urma vre-unui cutremur s'a 
deslipit. Pe la: nordul acestui 
lac trece drumul comunal Șah- 
man-Tașăul. .Este dominat „de 
virful Șahman, care e la nord. 

Adam, com. rur., jud. “Tutova, 
pl. Corod, la 29, kil.. de .Bir- 
lad, se compune din satele; 
Adam (1340 1.),. Căuești (2501) 

- şi Rusu (Steicești) (2101.), peste 
tot: 1800 [., din cari 300 călu- 

„găriţe și surori, 14 ovrei și. 67 
țigani. Teritoriul acestei .c. este 
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udat” de piriul Hobana, care se 

varsă în riul Birlad şi de pîriul 

„Cetăţuia .care unit. cu piriul 
„Becea sc varsă în. Birzota. C. 

„ Adam este reședința subprefec- 
turci Corod; arc. ş -biserici, un 
schit de călugărițe (vezi. mănăs- 
tirca Adam), un ospiciii de alic- 

_nați și două şcoli, una de bă- 

“Cți şi. alta de. fete. - 

Budgetul acestei c, pe: anul 
„1882/83. a fost de 41701. Zob. 

Adam, sat, în, n jud: Tutova, pl. 
Corod, spre S.-E..de oraș pe 
piriul Hobana. Are. 1340 .loc. 
(din cari 186 ştiii carte). — For- 
„mează o comună (e. Adam) cu 
cătunele Steiceşti și Căuești. (Vezi 

Adam, c. r.).. : 

Adam, saţ, jud. Suceava, pl. Şo- 
muzului, pendinte de c.:Preo- 

tești. (Vezi Adămoaia). 

Adam, fîntiuă,. pe moşia Hili- 

șeii-Galaţi, c. Hilişei, pl. Coșula, 
jud. Dorohoiii.. 

Adam, mahala, în comuna Seaca, 
- pl. Dumbrava-d.-s., jud. Dolj. 

Adam, mănăstire. de călugăriţe, 

lingă satul cu asemenea numire, 

jud. Tutova șila E. de dinsul. Aci. 

se lucrează șicacul. Numără 300 

călugărițe și surori. Aici la -15 
„Aug, este hramul mănăstire, la 
„care vine multă lume. Pănă în 
anul 1885 era un ospiciii de alic- 

« nați. Inainte de anul 1836 a fost 
„mănăstire de călugări. Origina 
acestei mănăstiri este cuprinsă 
în următoarea legendă: Pe la 
1595:un. cioban, anume Adani, 

„ridică în apropiere. de s. o 
bisericuță. de bîrne,. cu patronul 
tutulor sfinţilor, unde se retrase 

împreună. cu alți călugări şi 

fondă ast-fel schitul ce poartă nu- 
mele săii. Cu „vreme, bisericuţa 

s'a, distrus de 'Tătari, iar icoana   

ADAM 

-: Maicel-Domnului a dispărut din 
. biserică, şi numai mai tîrzii s'a, 

"regăsit întrun copac. din gră- 
dina schitului. Preoții, înconjurați 

„de. multă. lume, mișcaţi deo: 

„ asemenea ridicat 

Sfinta icoană din' grădină şi. ai 

„ireașezat-o . în. biserica. ce sc 
- reconstruise. Mulţi credincioşi 

aii.. venit .să. se. închine. la 
. Sfînta icoană, aducînd daruri 

în bani şi scule; ast-fel. s'a 
„putut zidi o biserică mai, mare, 

în apropiere de vechea  biseri- 
„cuţă, în care s'a așezat icoana. 
„Până la 1836, schitul era de că- 
lugări, iar în acel an s'a schim- 
bat în mănăstire de maici,: cum 
este- pănă astăzi. După această; 
tradiție urmează, că atit mănăs- 
tirea cît și satul și în .urmă. în- 
treaga c..aii 

minune, ai. 

luat, numirea de 
„Adam, după numele ciobanului 
călugăr, întîiul întemcictor al bi- 

„sericei şi al schitului. 

Adam,. moşte, în jud. Tutova, pl. 
“Corod, c.. Adam, proprietatea 
„Statului, arendată în ultimul pe- 
riod.cu [.. S910' anual. 

Adam (Cetatea -lui-), movilă 
mare „de piatră. Turcii îi zic Bi- 

„serica-lul- Adam, în jud. Tulcea, 
-pl. Sulina. 

Adam, zădure, în jud. Tutova, pl. 
Corod, c. Adam, în. mărime de 
peste 136. hect., -proprictatea 
„Statului, 

Adam, piriaă; (vezi. Hilici-Curt) 
„s. c. Hilişei, pl. Coșula, jud, -Do-. 
rohoiii. aa 

Adam (Vatra- mănăstirei -), 
moşia Statului, jud... Tutova, 
pl. Corod, a. aparținut schi- 

„tului cu acest nume, arenda a- 

nuală” pentru. periodul 1880/8ş a 

fost de 4800 |. Pe. această moşie 

„se află și-o pădure-de 300 hect.
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Adam, schit de maici, jud. Su- 
ceava, pl. Șomuzului, ţine de 

"e. r. Preoteşti. (Vezi Adimoaia), 

Adam-Clissi, sa, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, cătunul co- 
munei Enigea; situat în partea 

occidentală a plășei și cea sud- 

„vestică a comunei, la 3 kil. (în 
linie dreaptă) spre V. de că- 
tunul de reședință, Enigea. Este 
situat pe ultimele ' ramificațiuni 
sud-vestice ale dealului Adam- 

" Glissi-Bair, care îl "predomină 
prin înălțimea sa, la 2 kil. spre 

* S. 'de monumentul A dam-Clissi. 
* Suprafața sa este de şoş hect. 

dintre care '5 hect. sunt ocupate 
numai de vatra satului cu 57 case. 

Populaţiunea sa este -de 62 
fam. cu 266 sufi. ocupindu-se 
în special cu agricultura și în 

* general cu creșterea, vitelor. Ma- 
joritatea locuitorilor sunt Ro- 
mini. La N.-Vestul satului se în- 
tinde o păd., care este for- 
mată din fagi mici, pitici, con: 

stituind ast-fel mai mult un crîng. 
Drumul coimunal Cherim-Cuiusu- 
Enigea trece prin mijlocul sa- 

tului, iar cel de la Chioseler la 

"Arabagi trece puţin pe la V. 
"satului. De la Adam- Clissi, mai 
drept, pleacă încă un drum co- 
munal la Talașman. Pe teritoriul 
comunei sc află ruinele unci în- 
semnate cetăți romane Civitas 
/ropaeensium şi a două mo- 
numente: Zrofeul și Afausoleul, 
înălțate de împăratul Traian la 
a, 109, d. Chr. 

Adam-Clissi, «ea/, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, pe _terito- 
riul comunci rurale Enigea și 
anume pe acela al cătunului săti 
Adam-Clissi; trece printre văile 
Uzum-Culac la V. Curu-Culac și 
Enigea-Alceag la E., pe sub mo- 
numentul ' Adam-Clissi şi puţin 
-pe la răsăritul satului cu același 
nume, avind o direcțiune gene- 
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rală de la N-V. către NE, și 
„o înălțime medie de 150 m.; pe 
culmea, sati mai bine zis pe par- 
tea sa. vestică, merge drumul 
comunal Adam-Clissi-Molceova- 
Talașman; este situat în partea 

nord-vestică a plășci şi cea su- 
dică a comunei, 

Adam-Clissi. 1. Monumentul tri- 
umfal al Împăratului Traian. 

Acest monument este situat 
la 1 kil. spre NE. de Tro- 

-paeum Trajani. pe muchia” dea-. 
lului Adam-Clissi-Bair, la: 2 kil, 

“spre N. de satul: Adam-Clissi; 
cl a fost desgropat de către 
d-nul Grig. Tocilescu în ultimii 
ani, Azi pare ca o movilă 
înaltă de 20 m. Construită din- 
trun miez de piatră, al cărui 
diametru este 32 m., iar cir- 
cumferința de 102. m. Monu- 
mentul în vechime a'avut un 
vestmînt de blocuri de piatră 
cioplită și cu frize și metope 
ce representaă în sculpturile lor 
scene din războiul Romanilor cu 
Dacii. Marginea superioară era 

- crenelată cu, 30 pietre, ce aveai - 
“ sculptate pe cle 30 prizonieri 
principi daci, iar d'asupra, din 
mijlocul acoperișului, se ridica 
pe o bază sexagonală un trofei 
uriaș de 12 m. înălțime, pe al 
cărui pieptar cra representat 
“Traian călare călcînd în picioare 
pre regele Decebal. Coiful și scu- 
tul trofeului nu s'ati găsit; proba- 
bil că aii fost de metal și ati 
dispărut. Două grupe de cite 

2 femei) 
mari se înălțaii la picioarele tro- 
feului, Pe una din feţele sexa- 
gonului era săpată inscripţiunea, 
pe care cu ajutorul fragmentelor 
descoperite, d. Tocilescu a com- 
pletat-o, şi a constatat că mo- 
numentul a fost ridicat de Tra- 
ian în anul 108:109 și închinat 
zeului Marte, răzbunătorul. De la 

trotuar pînă la platforma mo- 
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numentului era o scară circulară 
cu 8 trepte. O parte din pietrele 
cari învestmîntaii edificiul că- 
zuseră, din cauze necunoscute, 

în jurul monumentului, și zăceati 
* acoperite de un strat de pămînt, 
pe care crescuse. o pădurice; 
altele eraii risipite prin cimitire, 

și pre la cișmele. Găsirea acestui 
Monument, precum și a Tropa- 
eului o datorăm distinsului nostru 
arheolog, d. Grigore Tocilescu, 
care după o muncă neobosită 
de zece ania dezgropat o parte 
-din gloria străbunilor 'noştri. 
:Monumentala sa lucrare «Mo- 

numentul de la Adam-Clissi», 

îi va constitui un titlu neperitor 

pentru posteritate. 

II. A/tarul sai )fausoleal, 
înălțat de Traian. 

La 200 m. spre E. de mo- 
numentul triumfal, d. Tocilescu 
a descoperit resturile unci alte 
construcțiuni de formă pătrată; 
cele 4 ziduri ale bazei înalte 12 
m., o scară cu 6 trepte, bucăţi 
de arhitectură, (arhitravă, frisă, 
soclu și pilastrii), şi mai multe 
plăci cu inscripţiuni. Aceste in- 
scripţiuni ne arată că împăratul 
“Traian în acelaș an 108/109 a 
înălțat mausoleul în «onoarea și 
memoria prea vitejilor bărbaţi, 
cari ati murit pentru patrie». Se 
dă lista generalului -mort și a 
soldaţilor cari ai perit într'o 
bătălie, ce probabil avusese loc 
nu departe de Adam-Clissi. D. 
Tocilescu crede, că această bă- 
tălie s'a dat între Romani și Daci 
pre lingă valurile lui Traian din 
Dobrogea, şi că ca figurează pe 
unuldin baso-reliefurile Columnei 
Traiane: anume acolo unde se 
reprezintă o bătălie pe lingă 3 

„valuri, și împăratul Traian se 
vede, călare urmat de garda im- 
perială; că ajută pre Romanii 
deja înconjurați de barbari și 
expuși în pericol. După d. To- 
cilescu, mormîntul avea o înăl-
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țime de aproape 32 metri, cu 3 

etajuri, în forma rugifor (rogi, 
pîroi), cari sub numele de Cou- 
secrationes figurează une-ori pre 

monedele imperiale romane, și 
al' căror tip a fost creat de fai- 
mosul mormânt al regelui asiatic 
Mausolus. 

III. Cetate numită în vechime : 
„Municipium Tropaei, de la Con- 
stantin cel Mare încoace: Cizj- 
tas Tropaeensium, în secolul al 
VI, Zropaios. 

La 1 kil. de Trofei și Mau- 

soleă, se află ruinele unei ce- 

tăți romane,. întărită cu ziduri 
și turnuri și avind 4 părți. Să- 

păturile, începute acolo de d. 
Tocilescu, încă din 1890 şi con- 
tinuate fără intrerupere, aă dat 

la iveală însemnate edificii, din 

cari menționăm: a) basilica fo- 
rensis, b) basilica traiană, c) ba- 

silica bizantină cu o critcă sub 
altar, și d) basilica cimiterialis, 
Printre inscripțiuni şi sculpturi, 
merită a fi citate: un trofeii al 
lui Constantin (2 m. 75 înalt), 
înălțat d'asupra porții principale 
și inscripția de fundaţiune a ce- 
tăței (an. 317), din care se vede 
că orașul lui Traian fiind” dă- 
rîimat de barbari, a fost recon- 
struit «de la temelii» de către 
împărații Constantin și Licinius 
«spre întărirea, apărării graniței 

imperiului». Prin săpăturile sis- 
tematic conduse de d. Tocilescu, 

ese la iveală, nu numai orașul 
Constantinic, dar și ruinele celui 
anterior, şi se poate. spera, -că 

Adam-Clissi va deveni adevăratul 
Pompeji al Orientului. 

Adam-Clissi, za/e, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, pe teri- 
toriul comunei rurale Enigea și 
anume pe acela al cătunului 
săii Adam-Clissi, situată în partea 
sud-vestică a plășei şi cea meri- 
dională a comunei, întinzindu- 
se "dealungul dealului Adam- 

  

  

Clissi-Bair,— de unde își ia naș- 

terea, — trece prin satul Adam- 
Clissi; drumul comunal Adam- 

Clissi-Molceova merge prin mij- 
locul văei, iar drumul Urluia- 

Enigea o taie pe la mijloc. 

Ada-Tarla-Cula, prîz, în pl. Ba- 
badag, jud. Tulcea pe teritoriul 

comunei rurale Babadag, izvo- 

rește din dealul Iaila-Bair, se în- 
dreaptă spre răsărit, avind o di- 
recţie generală dela S.-V. la N. 
E; brăzdează partea răsăriteană 
a plășei și cea de miază-noaptea 
comunei, curge mai întiiu prin pă- 

duri și apoi prin cîmpiă întinsă, și 
după un curs de 2 kil. printre 

dealurile Iaila-Bair și Ghel-Tepe, 
merge de se varsă în ezerul 
sati balta Toprac-Chiopru, în par- 

tea de miază-zi a lui; la vărsa- 

rea sa plantat de locuitorii 

din Babadag 1 hectar de vii. 

Adămeşti, com. rur., în plasa 

Marginea, jud. Teleorman. E 

situată pe malul drept al riului 

Vedea, pe calea judeţeană Ro- 

șiori-Alexandria, la distanță de 

5 kil. de orașul Alexandria, 32 

kil; de orașul Roşiori şi 46 kil. 

de Turnu-Măgurele. Limitele sale 

sunt: la N. riul Vedea, începînd 
din hotarul c. Nanovu apucă 
în susul rîului pănă în hotarul 
comunei Buzescu; la V. c. Bu- 
zescu, trecînd pe lingă pădu- 
rea proprietăței Mavrodinului, 
„scoborind la S. prin Valea-Adă- 
meștilor și apucînd spre E. iarăși 
pe hotarul c. Nanovu, atingînd 
și valea Nanovului și mergind 
pănă în malul rîului Vedea de 
unde am plecat. 

Suprafața sa este de aproape 
2600 hect., din care 2284 ara- 
bile, 15o hect. pădure _tufăriș, 
17 hect. vii, 5o hect. izlaz, 47 

hect. fineţe, 40 grădini de zar- 
zavat și restul nisipiște formată 

din revărsările riului Vedea. Te-   

renul este șes, întretăiat în par- 

tea despre S.-E. de valea Na- 
novului și în partea despre V. 
de un mic deal acoperit cu pă- 
dure. Pe valea Nanovului, în 
partea despre S$., crește trestie 
şi papură. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 
numai agricultura și creşterea : 
vitelor. 

Numărul vitelor e de 1735 ca- 
pete, dintre care: mînzi, armă- 
sari, cai și epe 189; vite cor- 
nute mari 399; vite cornute mici 
1016, porci 123 și măgari 8. 

Solul destinat culturei cerea- 
lelor este destul de fertil. Cul- 
tură sistematică nu se face de 

către locuitori, ci numai pe mo- 

șia proprietăței. 

Șoseaua județeană Roșiori-A- 
lexandria, o străbate în tot lun- 
gul ei, de aproape 2 Îzil. precum 
şi diferite drumuri naturale ce 
duc la locurile de arătură ale 
locuitorilor, 

Populaţiunea este de 792 lo- 
cuitori, din cari: 196 sunt capi 
de fam., locuind în 237 case. 
Străini sunt 61: 8 Greci, 19 Bul- 
gari și 34 Unguri. 

Din punct de „vedere finan- 
ciar, c. are 185 'contribuabili, 
din cari 108 plătesc impozitul 
funciar, 157 căile de comunica- 
țiune, 5 patente şi taxă propor- 
țională. Venitul comunei este de 
2973 lei, din care 1235 zecimi 
comunale și: restul din accize 
şi altele. 

„Numărul locuitorilor împro- 
prietăriţi după legea rurală din 

„1864 este de 96 pe o întindere 
de 284 hect. In anii din urină 
S'aii mai dat locuri pe moșiile 
Statului din județ la ciţi-va din 
locuitorii acestei comune. 

Comuna are o şcoală mixtă, 
frecuentată de 37 elevi și 4 
eleve. Carte știti 35 loc. Are 
o singură biserică, cu un preot, 
un cîntăreț şi un 'paracliser,
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Cîrciumi sunt trei. Locuinţele 
sunt cea mai mare parte bordee. 
Traiul locuitorilor este neîngrijit. 
Frigurile bîntue comuna în toți 
anii, 

Intemeierea acestei comune 
datează de pela 1836; ea nu figu- 
rează mai pe nici una din hăr- 

(ţile geografice, de cit sub de- 
numirea de Șovărești; numirea 
oficială de Adămești ce poartă 
astăzi, i sa dat mai în urmă; 
loc. din comunași de prin prejur 
îi zic însă tot Șovăreşti, pro- 
babil de la șovarul ce crește 
abundent în valea Nanovului, 
Comuna actuală a fost populată 
pela 1839 de locuit. aduși în 
silă de pe moșiile Șovărești și 
Icoana, foaste ale Mitropoliei, 
dăruite orașului Alexandria la 

întemeierea lui (vezi istoricul a- 

cestui oraș). Vechiul sat Șovă- 
rești cra situat pe coasta din 

st. a dealului; era foarte popu- 
lat și, prin mutarea locuitorilor 
în Valea-Vedei, s'a format o sin- 

gură comună cu Adămeșşti, care 
cra numai un cătun. 

Moșia ce poartă numele de Şo- 
vărești este proprietatea doam- 
nei Paulina de Kotzebue, dată 

fiindu-i ca dotă de către părin- 

tele săii, generalul Mavrus. 

Mulţime de măguri o încon- 
joară: Măg. Chiala, Măg.-Mare, 
a Stupăriei sai Stupinelor, a San- 
dului, a Răcitului, a lui Opriș, 

a Pencei saii Fetelor, a Cioarei 
și Măg.-Mică. Mai toate sunt 
situate în partea de S.-V. şi 
“sunt continuarea măgurilor ce 

încep de la Dunăre (a se ve- 
„dea istoricul judeţului). Inălţi- 
mea lor variază între 12—15 m., 
iar periferia lor este de 25—30 
metri, 

In anul 1871, această c.a 
fost alipită de comuna vecină Na- 
novul, de care a fost desli- 
pită în 1876, formînd amîndouă 
comune osebite, 

“Adâămoaia, 

  

Adămeșşti, ză/cea, în jud. Te- 
leorman, cunoscută mai mult sub 
denumirea de valea Șovăreştilor; 
începutul ci este la S.-E. c. 
Mavrodin, de unde.ia direc- 
țiunea puțin spre V. și se îm- 
preună cu Valea-Nanovului, pe 
teritoriul comunei Adămești. . 

Adămoaia, saţ, vezi s. Preuteşti- 

Adămoaci, jud. Suceava.. 

schit, în c. Preu- 

tești, jud. Suceava, numit schi- 

tul Preutești, Brana și Mănăsti- 

oara. Aflător în satul Brana și 

pe ţărmul drept al piriului cu 

acest nume. Înființat la 1716, 

de Ieromonahul Mihail, ceva 

mai la deal, a fost mutat 

unde se află acum la 1792 de 

Ierosimonahul Kelsie, Are o 

biserică de lemn cu patronul 

Adormirea Maicei Domnului. 

Adăpostește cinci călugări. Se 

întreţine din cele 40 fălci făcute 
danie din trupul moșiei Fun- 

doaia, de Constantin și Elena 

Adămescu. 

Adășani, saţ, în c. Avrămeni, 
pl. Bașeu, jud. Dorohoiii, 15 kil. 

N. de tirgul Săveni, reședința 
subprefecturei. Are 123 fam. 371 

suflete. Așezările sătenilor sunt 

parte bune. Biserica cu patronul 

Sf. Ilie are 1 preot, 1 cantor, 
1 palamar; frumușel zidită şi 

încăpătoare, este făcută la 1837, 

de vornicul Iordachi Ciolac. 

Calitatea pămîntului este în 
mare parte bună și fertilă. 

Sătenii improprictăriți ai 215 

hect. de loc, iar proprietarul 

moșiei IS91 hect. cimp și 14 

hect. pădure, Iaz este unul nu- 
mit al Ciolacului (v. acest nume). 

Piriul principal ce trece pe 
moșie este Volovăţul. Drumuri 
principale sint: acel de la A- 
vrămeni la Săveni și acel du- 
cător la Dorohoiu.   

ADÎNCA 

Adăşaniţa, pădure, pe moşia Mi- 
tocu, c. Mitocu, pl. Prutul-d.-j., 

„jud. Dorohoiti. 

Adinc, îas (heleştei), de peste 
pl. Muntelui, jud. -Bacăii, 10 
hect: din c. Mărginești. 

Loc. scot multe pește și raci 
din acest iaz. 

Adinc (Izvorul-), zsvor, în ce. r. 
Lapoșu, jud. Buzăii, începe din 
păd. Brădeanca și se unește 
cu izv. Sărat, numit și Girla- 
rece, 

Adinc (Puţul-), /ocuinţă îsolată, 
jud. R.-Sărat, vezi Puţul-Adine. 

Adinc, zâriiaş, pl. Muntelui, jud. 
Bacău, curge pe teritoriul c. 

Măgirești, izvorește din Iazul- 

Adinc și se varsă în piîriul Mo- 
ineşti. 
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Adinc, ziriiaș, plasa Tazlăul-de- 
sus, jud. Bacăi, pe teritoriul 

e. Nadișa; se varsă în piîriul 
Nadișa. 

Adinc (Piriul-), firiz, izvorește 
din dealul Holm, de pe teritoriul 
s. și c. Păltinișul, pl. Prutul-d.-j., 
jud. Dorohoiii ; se varsă în riul 
Prut, 

Adinca, co. rur., în pl. Dealul- 
Dimboviţa, jud. Dimboviţa, la - 
18 kil. de Tirgovişte. Această 
c. este situată mare parte pe 

sub coaste de dealuri şi pe 
văi; iar o mică parte pe linia 
şoselei judeţene, ce uneşte 'Tir- 
goviște cu Ploești. In cuprinsul 
acestei comune în diferite direc- . 

țiuni sunt: valea Coastei, valea 
Unchiașului, valea Oancei, valea 
Sandului, valea Răducului, va- 
lea Olarului, valea Bisericei, va- 
lea Voineştilor, valea Lupului și 
Piscu-Racului. Prin raionul a-. 
cestei comune, curge piriul Pis-
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covul, peste care sunt trei po- 
duri: unul la șoseaua județiană 

și două în altă linie comunală. 

Populaţia” acestei comune este 

de 911, loc. romini, ale căror 
case sunt așezate pe trei ulițe: 

Drumul-Ploeștilor, Drumul-Gura- 

Ocniţei și ' Valea-Voineștilor. 

Locuitorii acestei comune se 
ocupă cu dogăria, fac: putini, 

găleți, hărdae și alte vase de 

stejar. Ei se mai ocupă și cu 
agricultura. In comună se cresc 
animale cornute; pămîntul seii 

produce pădure, tufăriș și po- 

rumb. In comună este o .bi- 

serică întreținută de enoriași, o 
şcoală întreținută de stat, o ju- 

decătorie comunală și un șef de 

garnizonă. Această comună se 

învecinește spre E. cu com. 

Ghirdoveni, pl. Filipești, jud. 

Prahova, precum și cu com. Hai- 
manalele și cu mănăstirea Măr- 

gineni, tot pl. Filipești și jud, 
Prahova, de cari se desparte 

prin păduri, dealuri și văi și cu 

cari se unește prin şoseaua ju- 

deţiană Tirgoviște-Ploeşti; spre 

V. se învecinește cu com. Să- 
cueni, de care se desparte prin 

cimpie și cu care se unește 

iarăși prin şoseaua judeţiană; 

spre N. se învecinește cu c. 

Gura-Ocniţei, despărţindu-seprin 
pădure și unindu-se prin dru- 

vecinale; iar spre S$. 

cu c. Bucșiani, despărțindu- 

se prin cîmpie și unindu-se 

iarăși prin drum vecinal. Cc. 

Adinca are un venit de 2197 

ci. Copii cu cetatea de școală, 

sunt cam 145, adică 71 băeţi 

şi 74 fete. Localul școalei este 
“noi, de zid și e cu primăria la 

"un loc.: Școala este fondată la 
1838. Ea este mixtă și frecu- 

entată de 30 pănă la 40 elevi 

şi eleve. Școala are 17 pogoane 
de pămînt, 

“muri 

Adinca, moșie, jud. Dimboviţa, 

54032. Marele Dicţionar Geografic, 

  

  

pl. Dealului, aparţinea Mitro- 
polici din București, iar în urma 

secularizărei averilor  mănăsti- 

rești, a devenit proprietatea 

Statului. 

Adînca, fadină, în c. Florești, 
pl. Jiul-d.-s., jud. Dolj. 

Adiînca, zăure, în jud. Dimbo- 
vița, care unită cu alta vecină, 

ce ține de c. Săcucni, cuprinde 

peste 86,750 arii. 

Adinca, zru4 din moșia Doagele, 

jud. Teleorman (vezi c. Dobro- 

tești). 

Adiînca, za/e (pl. Bistriţa-d.-j., 

jud. Bacaii), în ce. Dealul-Noi. 

Adiînca, vale, pe moșia Dobir- 
ceni, c. Dobirceni, pl. Ştefă- 

nești, jud. Botoșani. 

Adinca, za/e, c. Băjeşti, pl. Rîu- 
rile, jud. Muscel, 

Adiînca, va/e, c. Șuica, pl. Vedea- 

d.j., jud. Olt. 

Adinca, va/e, începe din hotarul 

moșiei Preotești, c. Oporelul, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Olt, merge pa- 

ralel cu Vălceaua-lui-Ionaș şi se 
varsă în valea Oporelul. 

Adinca, va/e, c. Ariceşti, pl. Pod- 

goria, jud. Prahova, la poalele 

dealului Durduci, 

Adiînca, zir., se mai numește și 

Gornet, izvoreşte din poalele 

dealului Gornet, c. Gornetul-Cuib, 

pl. Podgoria, jud. Prahova și se 
varsă în piriul Sărăţelul pe țăr- 

mul drept, tot în raionul comunei 

“Gornetul-Cuib. Se numește ast- 
fel de la adincimea ce a făcut 

apa în curgerea să. Se mai nu- 

meşte Gornetul, pentru-că încon- 

“jură dealul cu acelaş nume.   
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Adînca, pir., începe din păd. Nem- 

țeasca pe prop. Furceni, pl. Nico- 
eşti, jud. Tecuciii, trece prin păd. 

Movileanca, continuă de la N, 

spre S.-E. prin partea vestică 
a satului Siliște pănă aproape 
de s. Condrea, c. Umbrearești, 

unde se varsă în balta satului, 
Această vale mai poartă şi nu- 
mele de «Valea-Biţoiului», cu o 
fintină numită «Fintina-Biţoiului» 

la 3 kil. în dreptul satului Po- 
doleni. 

Adinca, 4ir., e. u. Ocnele-Mari, 
pl. Ocolul, jud. Vălcea, se varsă 
în riul Săratu, care udă c. Oc- 
nele-Mari, pe malul drept, 

Adinca, va/e, pe proprietatea Ca- 
caleţi, a Eforiei Spit. civile din 
București, situată în pl. Margi- 
nea, jud. Vlașca, 

Adinca, vă/cea, pe moşia Doa- 

gele, jud. Teleorman, începe 
dinspre c. Stoborăști, se abate 
pe lingă s. Merișani și se pierde 
în valea Tecuciului. Serveşte ca 
hotar natural al mai multor 

Moșii. 

Adinca, vă/cea, în jud. Teleor- | 
man, între c. Nanovul și. moșia 
orașului Alexandria, spre S.-V., 
face parte din valea Nanovului, 
însă poartă nume deosebit și 

servește de hotar al moșiilor 

Alexandriei şi Mavrodin. 

Adiînca, vălcea, în jud. Teleor- 

man, la S-E. comunei Piatra, 

spre c. Viișoara; se pierde în 
valea Călmățuiului. Pe dealul ce 

poartă același nume sunt situate 

viile locuitorilor din comunele 

Piatra, și Viişoara, de, cit-va timp 

distruse și înlocuite cu arături. 

Adinca, vă/cea, în jud. Vlașca, 

ce vine din sus de Biţcoveni- 
d.-j., se varsă în valea Cleniţa 

în Biţcoveni-d.- s 
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Adiîncata, com. rur., plasa Ama- 
radia,- jud. Dolj, la 20 kil. 
spre N. de Craiova și la g kil. 
de reședința plășei, c. Melinești. 
Situată pe dealul Icleanul, pe 
malul drept al riului Amaradia. 
Se mărginește la E. și S.-E. cu 
c. Goești, la V. şi SV. cuc. 
Almajul și Brădești, la N. cu c. 

Negoești și la S. cu c. Goeşti. 

Terenul comunei este acciden- 
tat de dealul Icleanul, cu o înăl- 

țime de 100 m. acoperit cu vii 

Și cu semănături, Terenul este 

compus din pămînt negru, ar- 

gilos .și nisipos. Comuna este 

udată de rîul Amaradia, ce intră 

pe la E. în c. și curge cu în- 

dreptarea N.-S. Se compune din 

5 căt.: Adincata-d.-j., unde e 

reședința comunei, Pometești, 
Popeasa, Sălciile și "Țandăra. 

In comună sunt 2 biserici 

vechi de aproape 100 de ani, 

din care una este făcută de Ca- 

tinca Fiscuţoaia. Cea parohială, 
cu hramul Sf. Nicolae în căt. 
Adincata-d.-j., cea-laltă filială 
în s. Pometești, iarăși cu hra- 
mul Sf. Nicolae. Serviciul aces- 
tor biserici se face de 1 preot 
şi de 2 cîntăreți. 

In căt. Pometești se află o 
şcoală mixtă ce funcţionează de 
la anul 1834, avînd un singur în- 

vățător, fiind întreținută de Stat. 

Populaţia comunei este de 282 
c. de fam. cu 1099 sufi., din 
care 584 bărbaţi și 51 femei. 
După felul ocupaţiunei sunt: 

670 agricultori, 8 comercianți, 
4 de profes. lib., 85 muncitori 
şi 32 servitori. Știii carte 82 
bărbați. După legea rurală din 
1864 sînt 192 loc. împroprie- 

'tăriți, 
Case sint 230, făcute din zid, 

paiante, avind fie-care cite o 
mică grădină. Două case sînt 
vechi, boerești: una făcută de 
vistierul Bădescu, iar cea-l'altă 

de Manolache Fiscuţă.   
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Suprafaţa teritoriului comunal 
este de 38309 pog. din care 2516 
pPog. pămint arabil, 

Moșiile de pe teritoriul com. 
se numesc Adincata și Pome- 
tești; ai o întindere de 2516 
pog. și daii un venit de 49081 
lei. Moșia Adincata este dată în 
loturi. Moșia Pometești aparține 
moșnenilor din acest cătun. 

Pădurile ai o întindere de 
916 pog. din care: 458 hect. 
tufăriș. Alte spețe sunt: cer, 

girniță, aluni și fagi. 
Afară de pămîntul arabil — pe 

care se seamănă griii, porumb, 
orz, ovăz, cînepă şi puțin in, — 
se mai găsesc 100 pog. livezi 

de pruni, dar cari sînt împăr- 
țite pe la casele oamenilor, 

Locuitorii comunei se ocupă 
mult cu agricultura și cu creş- 
terea, vitelor. Industria este pu- 
țin desvoltată, prea puțini loc. se 
ocupă cu creșterea gîndacilor 
de mătase. Se lucrează cără- 
midă. Un om face 200—400 bu- 
căţi pe zi și vinde miea cu 20 
pănă la 25 lei. — O moară de 
aburi se..află pe moşia d-lui 
Zamfir "Țecovici. ” 

In comună sunt 7 cîrciumi 
cu boiangerii, Ei își desfac pro- 
ductele la gara Craiova. Duc 
cereale, vite și importă cele ne- 
cesare pentru casă. Transportul 
îl fac cu căruțele și cu „carele 
pe șoseaua județiană Craiova- 
Amaradia, lungă de2 kil. Prin a- 
pusul comunei pe dealul Icleanul 
trece un drum vechii numit Du. 
mul Zeleau. 

Venitul budgetar, pe anul 
1593—94 a fost de 1. 2850.45 

Chelt. aă fost de 2604.45. 
Numărul vitelor e de 1687 

capete, din cari 319 vite cor- 
nute, 1000 oi, 46 caiși 182 porci. 

Adincata, co. rur., jud. Doro- 
hoiii, pl. Berhometele, formată din 
satele: Adincata şi Afitocul-Dra- 
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gomirnel, cu reședința primăriei 
în Adincata. La 29 kil. de Mi- 
hăileni, reședința plășilor Rer- 
homete şi Coşula și la 32 kil. 
de Dorohoiii. Are o populaţie 
de 448 fam. şi 1952 sufl.; 2 
bis., cu 1 preot, 3 cîntăreţi, 1 pă- 
lămar; 1 școală cu un învățător 
și 62 elevi. Locuitorii posed 
1174 hect. 40 ar. pămînt; pro- 
prietarii moșiilor go2 hect. 28 
ar. cîmp și 1790 hect. 24 ar. 
pădure. Budgetul comunei este 
de lei 4220 -la ven. și de lei 
4196 la chelt. Vite mari cor- 
nute 618, oi 968, cai 69, porci 
257 și stupi 110. 

Adincata, com. rur., pl. Cimpu, 
jud. Prahova. Este situată lingă 
riul Prahova, într'un unghiii ce-l 
formează riul Cricovul-Sărat, văr- 

'sindu-se în Prahova, la 40 Kil. 
departe de capitala judeţului 
și la 12 kil. departe de a plășei. 

Comuna Adincata la început 
a fost situată pe o coastă, mai 
spre 'răsăritul comunei. Mai _tir- 
ziii locuitorii s'ai mutat lingă 
valea Prahovei, care face stri- 
căciuni locuințelor lor. N'are 
nici un căt. alipit. Se mai nu- 
mește de locuitorii vecini și 
Rășani. Populaţiunea comunei 
e de 1575 loc. (805 bărbați, 
770 femei), în care intră și 7 
fam. de țigani-ferari şi 4 fam, 
de bulgari, căsătoriți cu romînce . 

locale, ocupîndu-se cu comerţul 
şi grădinăria. 

Contribuabili sunt 3S9; case 

de locuit 250 şi 1 bordeiiă. 

In comună e o singură bis., 
deservită de un preot. 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și cu creșterea vitelor. Ei 
desfac produsul muncei lor la 
Ploeşti. 

In comună sunt: 142 cai, 
228 vaci, 9 bivoli, 649 boi, 12 
capre, 1631 oi și 245 porci. 

216 loc. s'a împroprietărit
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la 1864 pe moșia Adiîncata-Ră- 

şani, când Ii s'a dat 1099 hect. 
Şcoala există în comună de 

la 1872. Localul e proprie- 

tate a comunei. Ştii carte 79 

bărbaţi şi 6 femei. In anul 1893 
a fost frecuentată de 76 băeţi 

şi 4 fete, din numărul de 150 
copii (80 b. 70 f.), cu virsta, de 

şcoală. Cu întreţinerea ei Statul 
cheltuește 1080 lei anual. 

In total comuna se întinde 
pe o suprafață de 2799 hect. 

din cari 900 hect, izlaz, iar res- 

tul, afară de 25 hect., pămînt 

de cultură. 

Stupi de albine sunt vre-o 26 
în toată comuna. 

Comerciul se exercită de 4 

circiumari. O şosea leagă această 
comună cu com. Ciorani-d.-j. și 
Ciorani-d.-s, 

Se mărginește la E. cu jud, 

Ialomiţa, la N. cu comunele 

Salcia și Ciorani, la V. cu riul 

Cricovul-Sărat și la S$. cu riul 
Prahova, care o desparte de 
jud. Ilfov. 

Adincata, căzuu, ţine de com. 

Belitori, din pl. Tirgului, jud. 
Teleorman. E situat pe valea 

ce poartă acelaș nume, la dis- 
tanță de 28 kil. de Turnu-Mă- 

gurele, de 16 kil. de Roșiori 

și 4 kil. de com. Belitori. Pe 

lingă marginea lui trece calea 

județeană Turnu-Roșiori și linia 

ferată  Costești-Măgurele; am- 

bele drumuri se împreună în 

dreptul gării Troianu, situată 

la o depărtare de 1 kil. 200 

m. de căt. Tot pe aci trece şi 

vechiul val roman numit Tro- 

ianul, ale cărui urme se disting 

foarte bine. Este populat nu- 

mai de 10 familii, care trăesc 

în bordee. Aci se află și o casă 

confortabilă, care servește de 
conac al proprietății. 

Adincata, sa, jud. Argeș, pl. 
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Argeș, pendinte de c; r. Bu- 
nești, (v. a. n.). 

Adiîncata, sa, în com. Adin- 
cata, pl. Berhometele, jud. Do- 
rohoiii cu 327 fam. sai 1308 sufl. 

și plăcută situaţie în înfundătura 
“unui hirtop, (vălcea), adumbrit 
de pădurea de pe dealurile ce-l 
înconjură. La 25 kil. de tirgul 

Mihăileni și la 32 kil. de orașul 
Dorohoiii, 

Așezările sătenilor sunt în 

mare parte bune, mai multe 

cu livezi, restul cu grădine. 

Proprietatea moșiei este a 

Statului; înainte de secularizare 

era a M-rei Teodoreni, din Bur- 

dujeni, închinată la Sf. Munte. 

Biserica cu patronul Sf.. Du- 

mitru, cu 1 preot, 2 cîntăreți, 

I pălămar, este de lemn, mică 

și vechie, făcută de grămada 

satului. Școala cu 1 învățător 
și 62 elevi, n'are local propriii 
al său, 

Calitatea pămîntului mai mult 
mediocră ca loc de pădure. 

In vechime mai tot trupul 
acestei moșii era acoperit cu 

pădure mare, în care pe încetul 

s'aă făcut curături, în urmă lo- 

cuințe şi apoi sat şi locuri de 

agricultură. Sătenii împroprietă- 
Tiți ai 793 hect. 43 ar. pămînt; 

iar proprietatea moșiei are 6rş 

hect. 84 ar. cimp și 1074 hect. 

15 ar. pădure, parte bătrină, 
parte tinără. Intre esențele de 

arbori domină: fagul, mesteacă- 

nul și ştejarul, iar pe piscuri 

începe a se ivi bradul. 

Piraie principale sunt: Valea. 
Mare și Grăniceriul, 

Pieatră. calcară și gresă se gă. 

sește, dar se extrage numai 
pentru trebuințele locale. 

Drumuri principale sunt: acel 

de la Zvorăștea la Burdujeni, 

şi acel ce duce la trecătoarea 
de la Iţcani. 

“Hotarele moșiei sunt cu : Zvo- 
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răștea, Hănțești, Burdujeni, Mi- 
tocu, Salcea și Bucovina. 

Adîncata (Mateeşti-), numirea 

dată unei părți din căt. Mierea, 
„ce. Gura-Nișcovului, jud. Buzăti. 

Adincata, dea, în com. Grăj- 
dana, c. Lunceni, jud. Buzăi, 

acoperit de pădure și livezi. 

Adincata, dea/, pe teritoriul com. 
Zeicoiii, s, Diaconești, pl. Ama: 

radia, jud. Dolj, ce se lasă din 
dealul Rădinești, jud. Gorj, 
despărțind piriiele: Adincata și 
Viu, în tot cursul lor. 

Adincata, fost pefo/ al Episc. 

Buzău, în c. Gura-Nişcovului, c. 

Cirlomăneşti, jud. Buzăi. 

Adincata, moșie, în com. Beli- 

tori, jud. Teleorman, are în- 

tindere de 420 hect., proprie- 

tate a d-lui Dim. D. Bildirescu. 
Pănă în anul 1881 forma un 

singur trup cu moşia Gongul, 

de la care a fost deslipită prin 

cumpărare. - 

Adincata sai Mierea, pădure a 

Statului pe moș. Gura-Izvorului 

din c. Cîrlomănești, c. Gura- 
Nișcovului, jud. Buzăii; are 498 
hect, 

Adîncata, zirii, afluent al Bah- 

luiului, în păd. Deleni, c. De- 

leni, pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Adincata, zîriz, în c. Zeicoiiă, 

s. Diaconești, pl. Amaradia, jud. 

Dolj, izvorește din dealul Adîn- 

cata și se varsă pe dr, rîului 

Ploscuța, în fața satului Dia- 
conești. 

Adincata (Valea-), zirii, începe 
de pe cimpia dintre moșiile Do- 

robanţul și Băseşti, jud. Teleor- 

man, apucă pe lingă comunele
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” Cirligaţi şi Caravaneţi, se îm- 
preună cu mai multe vălcele 
neînsemnate, pe dr. și pe st, 
trece apoi prin cit. Adincata, 
intră pe c. Belitori, unde se 
împreună cu valea Gongului și 
se termină în valea Urluiului, 
în dreptul comunei Belitori, unde 
își are gura, | 

Adîncata, va/e, în căt, Gura-Niș- 
covului, c. Mierea, jud. Buzăiă, 
ese din coline și se scurge în 
rîul Nișcovul, între văile Nisi- 
poasa și Mierea. 

Adincata, va/e, izvorește de la 
E. comunei Vaţia, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt, și se varsă în girla 
Vetişoara, pe malul st., tot în 
raionul comunei Vaţa. 

Adincata, vaz, c. Coltești, pl. 
Olteţu-d.-s., jud. Vilcea. 

Adincata, vă/cea, brăzdează te. 
ritoriul comunei Ursoaia, pl. 

- Mijlocul, jud. Olt, curge către S., 
taie dealul Golașul și dă în Plap- 
cea, pe partea st, în căt. Stă- 
nislăvești. 

Adincata, vă/cea, udă teritoriul 
comunei Bălănești din pl. Jiul- 
d.s., jud. Olt, şi se: varsă în 
riul Iminog, tot pe teritoriul a- 
celei comune. 

Adiîncata-d.-j., saz, pl. Amaradia, 
c. Adincata, jud. Dolj, cu 66 

“fam. de 133 sufl. In comună 
sunt 63 case și 2 bordee. Două 
din aceste case sunt vechi boe.- . 
rești, una făcută de Vistierul Bă- 
descu și alta de Manolache Ti- 
senţa. Copiii din această comună 
urmează la școala din satul Po- 
metești, c. Adincata. In vîrstă 
de şcoală sunt 35 copii (21 băcţi 
și 14 fete). Știii carte 41 loc, 
(37 bărbaţi şi 4 femei). Are o 
biserică parohială cu hramul   

Sf. Nicolae deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreţi. In sat sunt 9 cai, 
116 boi, 6 măgari, 155 oi, 73 
capre. 

Adincata-d.-j., moșie, pl. Ama- 
radia, c. Adincata, jud. Dolj, 
cu o întindere de 2516 pog. 
arabile, și un venit de 4şo811. 
Este proprietatea Statului. 

Adincata-d.-j., nume ce a purtat 
pănă în anul 1873, comuna A- 
dincata, (v. a. n), jud. Dolj. 

Adincata-d.-j., pădure, pl. Ama- 
radia, c. Adincata, jud. Dolj, 
în întindere de 110! hect., pe 
moșia Adincata. Felul arborilor 
ce compun această pădure sunt: 
aluni, fagi şi gtrniță, care pre- 
domină, 

Adincata-d.-j., si/iște, în e. A- 
„dincata, pl. Amaradia, jud. Dolj. 

Adincata-Mică, za/e, în jud. 
Vlașca, care începe din păd. 
Cămineasca și se scurge în apa 
Călniștea, pe proprietatea Bila. 

Adiîncatei, (Piriul-), pe moșia A- 
dincata, c. Adincata, pl. Berho- 
metele, jud. Dorohoiii, izvoreşte 
din dealul Mitoc, at, 470 m. 
formează un iaz la eșirea din 
satul Adincata, primește pe st. 
pirîul Ciacîlii şi pe dr. piriul 
Poiana-Roșie, trece prin păd. 
Hinţeşti și șe varsă în piriul 
Valea-Mare (alt. 300 m.) 

Adincatul, zirir, pe moşia Pălti- 
nișul, c. Păltinişul, pl. Prutul-d.j., 
jud. Dorohoiii. 

Adiîncă, (Din-Valea-), piria, cur- 
ge prin valea cu acelaș nume 
din c. Dobirceni, pl. Ștefănești, 
jud. Botoșani. 

Adincă, (Valea-), piriz, izvo- 

  

  

  

  

rește din coastele dealului Pre- 
dealu, c. Opăriţi, pl. Teleajen, 
jud. Prahova, şi se varsă în pi- 
riul Sărăţelul, tot în raionul co- 
munci Opăriți. 

Adincă, (Valea-), priză, în pla- 
sa Isaccea, judeţul Tulcea, pe 
teritoriul comunelor Teliţa şi 
Parkeş; îşi ia naștere din dea- 
lul Teliţa, nu departe de s. Te- 
lița, face mai întiiu un arc de 
cerc, cu deșchizătura spre apus 
şi apoi se îndreaptă spre miază- 
noapte, avînd o direcţiune ge- 
nerală de la S.E. spre N.V.; 
curge printre dealurile Sarica 
la apus și Comorii la răsărit; 
brăzdează partea nordică a pl. 
și a com. Teliţa şi cea apu- 
sană a comunei Parkeș; după 
un curs de 7 kil., făcut nu- 
mai prin păduri, merge de se 
varsă în balta Saon, trecînd prin 
stuferișul ce înconjoară această 
baltă, și pe lingă dealul Criglic 
și mănăstirea Saon; pe o parte 
din albia sa merge șoseaua na- 
țională Tulcea-Isaccea, întretăiată 
de drumurile vicinale Nicoliţel- 
Parkeș şi Teliţa-Parkeș. 

Adincă,(Valea-), șes, în c. Luciu, 
jud. Buzăii, limitat de un triun- 
ghiii de movile avind baza m-lele 
din s. și m-la mare, iar virful 
constă din 3 m-le: Movilele cu 
cruce. E acoperit cu secmănături 
de orz și mult stuf, 

Adincă, (Valea-), șes, în c. Fin- 
țești, jud. Buzăi, acoperit cu fi- 
neţe și vii moșnenești. 

Adincă, (Valea-), va/e, izvorește 
din raionul c. Valea-Lungă, pl. 
Prahova, jud. Prahova, şi se varsă 
în Valea-lui-Dan, tot în raionul 
c. Valea-Lungă. 

Adincătura, cana? (prival), în în- 
sula Balta, plasa Ialomiţa-Balta,
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jud. Ialomiţa, se întinde pe te- 
ritoriul comunelor Dudești şi Fe- 
tești, 

Adincătura, /oc cu îsvoare, pl. 
Tazlăul-d.-s., jud. Bacău, de pe 
teritoriul c. Nadișa, 

Adîncăţeaua, za/e, în jud. Olt; 
își ia naștere din partea de N. 
a c. Chilia, pl. Vedea-d.s,, și 
se varsă în piriul Ciorica. 

Adinci,(Piscul-Văei-), frumoasă 
colină acoperită cu păduri şi vii 
în partea nordică a c.. Pleșcoiii, 
jud. Buzău. 

Adincul, vezi Pirtul-Adinc, jud, 
Putna. . 

Adîncul, iaz, în mărime de 4 
hect. format de pîriul Avrămeni, 
pe moşia Sirbi, c, Sirbi, plasa. 
Bașeul, jud. Dorohoiii, în partea 
de N. în hotar cu Avrămeni. 

Adincul, zirii, în jud. Dorohoiii, 
începe din păd. Goroveii, trece 
prin s. și c.. Virful-Cîmpului și 
sc varsă în Siret, după ce pri- 
mește piriele: Humi şi Arinilor. 

Adincul, priva/, în despărţirea co- 
munei Gropeni, jud. Brăila, între 
Dunărea-vapoarelor și Dunărea. 
vechie; unește iczerul Babalic cu 
privalul Lata. 

Adincului,(Fîntîna-), fiuzină, pe 
moșia Dimăcheni, c. Dimăcheni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoiii. 

Adjud, (Ajud, Agiud) sai Adju- 
dul-Noi sai Tirgul-Adjud, 
com. rur, situată în jud. Putna, 
pl. Răcăciuni, la 46% ş” 30” lati- 
tudine N, şi la 240 48 20” lon- 
gitudine E. 

Descrierea fizică. — Comuna 
Adjudul-Noii e așezată la limita 
de S. a plășei, în st. rîului Tro- 
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tușul, în apropriere de confluența 
lui cu rîul Siretul, 

Distanţa lui de capitala jude- 
țului e de 44 kil. spre N. 

Mărginile acestei comune sunt: 

la N, Adjudul-Vechii, la S. și 

V. cu rîul Trotușul, care o des- 

parte de comunele Copăcești și 

Ruginești, la E. Siretul care o 

desparte de jud. Tecuciii, la S.-E. 
c. Burcioaia, 

Inălțimea. Adjudului este de 
IIS m. 10 deasupra nivelului 

- Mărei-Negre, 

" Descrierea politică. — Popu- 
laţiunea comunei, după recen- 
sămîntul din 1890, e de 4209 c. 

de fam., cu 2171 sufl., din cari: 

1040 bărbaţi și 1131 femei. 
Această populaţiune se împărțea. 
ast-fel: 

După starea civilă: 1197 ne- 

însurați, din cari: 545 bărbaţi, 

652 femei; 796 însuraţi, din cari: 
176 văduvi, 96 bărbaţi, 8o fe- 

mei și 2 divorțați (1 bărbat și 
1 femce). 

După naţionalitate: 1385 ro- 
mini, 10 greci, 16 bulgari, 75 

unguri, 3 ruși, 14 germani, 3 

italieni, şi 665 diferite naţiona- 

lități. 
După religie: 1414 ortodoxi, 

109 protestanți, 614 mozaici şi 
34 armeni. 

După felul ocupaţiunei: 205 

agricultori, 98 meseriași, 110 co- 

mercianți, 52 profesiuni libere 
și 76 servitori, 

Știii carte 710 persoane: 423 
bărbați, 287 femei, . 

Numărul caselor de locuit: 481 
. şi 2 bordee, 

Mișcarea populaţiunci pe anul 

1892 a fost: 25 căsătorii, 107 

„naşteri și 95 morți. Excedentul 
de naşteri a fost deci de 12, 
adică 88,75 morţi la 100 naşteri. 

Cultul creștin ortodox e re- 
prezentat prin 2 biserici: una 

parohială, cu hramul Sf. Du- 
__mitru, cea-l-altă filială, cu hra-   
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mul Adormirea. Cu întreţine- 
rea acestora comuna cheltuește 

pe an 2100 lei. Izracliții ai și 
ci 2 sinagoge aci. 

Instrucţiunea publică se predă 
în 2 școli, din care una de băeţi 
şi una de fete. Cursurile lor le 

urmează 80 copii din cari: ŞI 

băeți, 29 fete, din 289 (139. 

băcți, 150 fete) cu virsta de 
școală. Cu întreținerea lor co- 

muna, cheltuește 2846 lei anual. 

In anul 1884 s'a întemeiat 

în această comună o societate, 
cu numele «Solidaritatea», al 

cărui scop este fructificarea și 
capitalizarea economiilor socie- 
tarilor. 

Serviciul medical se face de 

doctorul plășei stabilit în co- 
mună. Tot acest medic este în- 

sărcinat cu căutarea bolnavilor 
din spitalul comunei, care are 
10 paturi. 

Acest spital e întreţinut de 

c. şi subvenționat de jud. In 

anul 1864 s'a deschis și o far- 

macie de d-l M. Vasarhely, . 

Comuna numără 402 contrib., 

adică 1 la 5.40 de loc. In anul 

1886 erai 409 contrib., iar în 
anul 1869 crai numai 332.: 

Budgctul pe anul 1893194 era: 
Venituri .. 34094.77 

„. Cheltueli 34049.44 

Excedent 45.33 

Budgctul fond. drumurilor : 

Venituri |, 7196.56 

Cheltueli . . . , . 3r$0.— 
In alți ani, budgetul de veni- 

turile și cheltuelile comunei, cra: 

In 1885;86 la ven. 32380,— 

şi la cheltucli 33380; în anul 
1882/83 la venituri 34716.42 și 
la chelt. 32414.72; iar în 1868/69 
la ven. 8883. 

Adjudul-Noii are un biuroii 

de poștă și telegraf și o stație 
de drum de fer (vezi Adjud 
stație). 

Descrierea economică.—Agri- 

cultura.— Așezat în lunca Tro-
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tușului, Adjudul are un teritorii 
foarte fertil, din care cauză ȘI 
cultivarea pămîntului se face pe 
o scară relativ întinsă. 

In c. sunt: 234 cai, 179 boi, 
3 bivoli, 2 măgari, 97 oi, 39 
capre și 135 porci. 

Judustria. — In c. Adjudul- 
Noii sunt următoarele fabrici și 
stabilimente industriale mai în- 
semnate: 1 fabrică de frânghii, 
4 de rachiii de prune şi de tes- 
covină, 4 brutării, 4 cofetării, 
10 cărămidării, 3 tăbăcării, 3 
dogării, ete. Mai menţionăm prin- : 
tre diferiții industriași: 8 fierari, 
1 curclar, 20 cismari, 30 croi- 
tori, ctc. 

Comerciul se exercită de 141 

persoane, din cari : 63 romîni, 63 
israeliți, 9 armeni, 3 germani și 
3 greci. Ca stabilimente comer- 
ciale mai însemnate numărăm : 

„27 cîrciumi, 2 cafenele, 3 bir- 
tură, 2 hoteluri, 13 lipscănii, 8 
băcănii, 6 bogasicrii, 2 chiris- 
tigii, etc. Comerciul cu cereale 
este foarte activ; 14 firme se 
ocupă exclusiv cu desfacerea ce- 
realelor din împrejurimi. 

Se face bilciii anual la 23 A- 
prilie, 5 August și 26 Octombrie. 
zrmata.— In Adjudul-Noii e 

reședința batalionului al 2-lea a 
regimentului Putna, No. 10 (de 
infanterie), avînd în garnizoană, 
compania: 7-a, 

“Căzde comunicaţie.— Căile de 
comunicație ale Adjudului-Noi 
sunt: 1. șoseaua naţională care 
vine din Focșani, trece podul 
de fer de peste Trotuș și îna- 
intează spre nordul Moldovei; 
2. şoseaua vecinală lungă de 
4160 m., care ?] pune în legă- 
tură la N. cu Adjudul-Vechii; 
3. căile ferate Adjud-T.-Ocna 
și București-Focșani-Pășcani. A. 
ccastă din urmă linie, traver- 
sează Trotușul pe un pod lung 
de 271 m. 

„ Adjudul era o stație de cal   
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de poștă pe timpul existenței 
acestui servicii. Era așezat în 
drumul ce duce de la Focșani 
spre Bacăii la 21 kil. de poşta 
Bereşti. Avea 36 cai de poştă, 
1 căpitan, 1 ceauș și 9 surugii. 
Prețul unui cal de poștă varia, 
după distanţă, de la 2 4l|n. 
de poștă, fiind socotit cîte 13 b. 
de cal și de kil., plus şo b.de 
fie-care poștă pentru căruță, 

Notife istorice şi arheologice. 
Tirgul-Adjud a fost întemeiat de 
serdăreasa Ilinca Canta, pe mo- 
șia D-lui Balș, în urma autori- 
zațiunii obținută prin hrisovul 
din 15 Februarie 1795, dat de 
Mihail Șuţu, Domnul Moldovii, 
Locuitorii din Adjudul-Vechii, 
îngroziți de desele vărsări ale 
Siretului, părăsiră încetul cu în- 
cetul acea localitate, strămutin- 
du-se în Adjudul-Noii (v. Adju- 
dul-Vechiii). 

La nordul acestui tîrg se află 
mai multe movile din vremea 
războaiclor lui Ștefan-cel-Mare. 

  

Adjud, stație de dr. d. f. în jud. 
Putna, pl. Răcăciuni, c, Adjud, 
pe linia Mărășești-Bacău (pusă 
în circulație la 13 Septembrie 
1872) între staţiile Pufești (10.9 
kil.) şi Sascut (13.7 kil.) la 94 m. 
înălțime d'asupra nivelului mării, 
Venitul acestei stații pe anul 
1596 a fost de 162470 L. o9B. 

Adjudul-Noiă, parohie, jud. Put: 
na, pl. Răcăciuni, compusă din 
comunele Adjudul-Noii și Băr- 
cioaia. Biserica parohială, cu hra- 
mul Sf. Dimitrie, se aflăîn Ad- 
judul-Noi; iar din cele filiale 
una în Bărcioaia, cu hramul S-ţii 
Voevozi, și alta în Adjudul- 
Noii, cu hramul Adormirea. 

Adjudul-Vechii,com. rur. în jud. 
Putna, pl. Răcăciuni. 

Descrierea fizică. — Comuna 
Adjudul-Vechiii e așezată pe ma-   
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lul drept al Siretului, la o de- 
părtare de 3 kil. de sub-prefec- 
tura plășei Răcăciuni (A djudul- 
Noi) și la 47 kil. de capitala 

- județului. 

Se mărginește la N. cu c. Be- 
rești, la S. cu Adjudul-Noii, la 
E. cu riul Siret, care "1 desparte 
de judeţul Tecuciii, iar la V. cu 
c. Urecheşti. 

Inălțimea acestei comune d'a- 
supra nivelului mărei estede 135 
metri. 

Descrierea politică. — Comuna 
Adjudul-Vechiti se compune din 
cătunele Șişcani și Adjudul- 
Vechii. Primăria sc află în a- 

cest din urmă cătun. 

Populațiunea comunei, după 
“recensămîntul din 1890, ce de 
204 c. de fam. cu 814 sufl., din 
cari: 412 bărbați şi 402 femci, 
Această populaţie se împărția 
ast-fel: 

După starea civilă: 450 ncîn- 
surați: 237 bărbaţi și 213 fe- 
mei; '320 însuraţi; 43 văduvă 
(14 bărbaţi şi 29 femei) și un 
divorțat (1 bărbat). Sunt toți ro- 
mîni şi creșştini-ortodoxi, După 
felul ocupaţiunii, sunt: 230 a- 
agricultori, 2 meseriași, 3 comer- 

cianți, 5 profesiuni libere și ş 
servitori. 

Știii carte 34 persoane: 32 
bărbaţi și 2 femei, 

Numărul caselor de locuit 123, 
1 han, 2 cîrciumi, 1 moară, 
Mișcarea populaţiunci în anul 

1592 a fost: 8 căsătorii, 29 naş- 
teri, 33 morţi. IExcedentul de 
morți a fost deci de 4, ceca ce 
revine la 134 morţi la 100 naș- 
teri. 

Cultul creştin-ortodox ce re- 
prezentat prin 2 biserici: una 
parohială cu hramul Sf. Nico- 
lac, în cătunul Adjudul-Vechiu; 
cea-l'altă filială, în căt, Șişcani. 
Pentru întreţinerea. biserici pa- 
rohiale, comuna prevede în bud- 

getul ei 435 lei anual,
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Școală nu se află în comună. 
Copii în vîrstă de a urma la 
şcoală sunt 111: 60 băcți și 
51 fete. 

Numărul contrib. e de 171, 
adecă 1 la 4,76 loc. In anul 

1886 erati 132 contrib., iar în 
1369 eraii numai 120, 

Budgetul comunei pe anul fi- 
nanciar 1893/94 era următorul : 

Venituri . . . 3470.13 
Cheltueli . 3430.74 

Excedent . 39.39 

Budg. fondurilor drumurilor: 
Venituri 242.50 

Cheltueli . . . . 242.50 

Vitele aflate pe teritoriul co- 
munci sunt, după ultima numă- 

rătoare, 168 boi, 207 vaci, 26 

cai, 644 oi, 3 capre și 77 porci. 

Industria şi comerciul. — In- 

dustria Adjudului-Vechiii se re- 
duce la cea casnică. Comerciul 

de asemenea e prea puţin dez- 

voltat. EI se exercită în cîte-va 
circiume, unde e în acelaș timp 

și debit de tutun. Ca piață de 
comerciii servă tirgul Adjud. 

Căi de comunicaţie, — Pe 

“lingă şoseaua vecinală care pune 
în legătură Adjudul-Vechii la 

S. cu căt. Șișcani, cele-l-alte 

căi de comunicaţie ale Adju- 
dului-Vechiui sunt şoselele co- 

munale care-l leagă la S. cu Ad- 
judul-Noii (lungimea 4.160 m.), 

la N. cu com. Berești, paralel 
cu linia ferată, iar la V. cu 

“com. Urechești, traversind șo- 
seaua naţională. 

Notife istorice.— Cea mai ve- 

che menţiune despre Adjud ne 

întîimpină în convențiunea comer- 

cială din 1433 între Domnul mol- 

dovenesc Iliaș și Saşii din Tran- 

silvania. Originalul se află în ar- 

hivul național din Sibiii (Tab. 

Sax. No. 67), iar o copie în 
«Exercitationes diplomaticae» de 
Eder (Hermannstadt, 1802, mss. 

în bibliot. evanghelică din Bra- 

șov 26, b, în 4). Iată pasagiul: 
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«cum dicti Cives [Cibinienses] ac 

universi alii mercatores dictorum 

Sedium (Saxonicalium] ant alter . 
evrumquandogunque cum eoruni 

venalibus seu mercibus terram 

dominii nostri [Moldaviensis] 
subintravernit, extunc «in oppido 

nostro Egyd halma computatis 

eorum rebus venalibus de qua- 
libet marca dent quatuor grossos 

monetae terrae nostrae protri- 

buto.» 

"D. Hașdeii susține că numele 
primitiv al acestui orășel era 

«Movila lui Agiud-Egydhalma», 

iar Adjud n'ar fi de cît o formă 

romiînească a lui Egyd, «Ae- 

gidius», un nume greco-latin, 

care în veacul de mijloc se 
obicinuia mult în Ungaria. (Ety- 
mologicum magnum Romaniae», 

vol. I, p. 513). 

Din așezămîntul comercial al 
lui Ștefan cel Mare, din 1460, 

reese că Adjudul era pe acea 
vreme un punct comercial pen- 

tru transitul postavurilor din 

Polonia prin Moldova spre Mun- 
tenia. Iată și pasagiul în care 

sc vorbește de acest orășel: 

«...„.a kto povezetii sukuo 
«do Basarab dati imet na go- 

«lovnom mytă u Sotavă ot 

«grivnu tri grosi a u Roma: 

“<«nova trigu i u Bacovt iu 

«Azuda i u Putnoiu iu Vaslui 
«i u Berlade i u Tekuci ot voza 
«e zlati.., 

«++. Cine va duce postavuri 

«în Basarabia, va plăti vamă în 
«Suceava de grivnă trei groși; 

«iar în tirgul Romanului, în 
«Bacăii, în Adjud, în Putna, în 
«Vasluiii, în Birlad și în Tecuciii 
«de car 2 galbeni... (Arhiva 
«istorică a României», tom. II, 

p. 173-) | 
In a doua jumătate a seco- 

lului al XVI-lea, Adjudul forma 
un district a parte și era unul 
din cele 24 districte ale Mol 
dovei. Aceasta o știm din «Su-   
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marul cronicei despre Țara 

Moldovenească», scrisă în limba 

polonă în anul 1566 și publicată 

împreună cu traducerea romi. - 

nească în Letopiseţele lui Ko- 
gălniceanu, vol. III, p. 471 — 483. 

«Powiat Hadziowski» e forma 
polonă în care ne dă cronicarul 

numele districtului  Agiudului 
(Letopis., III, p. 484). 

Adjudul a continuat să for- 

meze un judeţ aparte și în 'se- 

colul al XVII-lea, judecînd după 

un document din 1631 în care 

un anume Popa Pavel, se zice 

a fi din judeţul Adjudului (vezi 
«Arhiva istorică a României», 

tom. Î, partea I-a, p. 106). 

In descrierea Moldovei și a 

țărei Rominești făcută de cro- 
nicarul Miron Costin în 1684, 

în versuri polone, cîntul al 3-lea, 

se pomeneşte de tirgușorul Ad- 
jud ca localitate: mai însemnată 

în județul Putna. (eArhiva», 
tomul Î, partea I-a, p. 171). 

In timpul lui Cantemir, Ad- 
judul își pierduse din însem- 

„nătatea lui, judecînd după des- 

crierea ce o face acest principe 

în scrisoarea Moldovei. . 

De atunci tirgușorul a scă- 
pătat din ce în ce mai mult, 

pănă la sfirșitul veacului al 

XVIII-lea, cînd o mare parte 
din locuitori, îngroziţi probabil 
de pagubele ce cășunaii con- 

tinui vărsările Siretului se stră- 

mutară mai spre miazăzi cu 

vr'o 3 kil., în localitatea numită 

de atunci Adjudul-Noii (v. a.n.). 

Adjudul-Vechii, sas, în com. 

cu acelaș nume, jud. Putna, pl. 

Răcăciuni. Așezat pe malul drept 

al Siretului, la 3 kil. spre N. 

de com. :Adjudul-Noii. : Aci e 
reședința. primăriei, Are o bi- 
serică parohială cu hramul Sf. 
Nicolae, cu întreţinerea căreia 

com. cheltuește 435 lei anual. 

Școală n'are. Copii în vîrstă de a 
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frecuenta școala sunt 79(43 băeți, 
36 fete). Comunicaţia în acest 
sat se face prin şoselele veci- 

nale şi comunale, care'l pun în 

legătură la S. cu satul Sișcani 

şi cu com. Adjudul-Noii, la N, 

cu com. Berești, iar la V. cu 
Urechești. 

Pentru cele-l-alte date, -a se 

vedea com. Adjudul-Vechiti. 

Adjudul-Vechiii, moşie a Sta- 

“tului în jud. Putna, pl. Ră- 
căciuni, com. Adjudul-Vechii, 

fostă proprietatea  mănăstirei 

Mera. Ea se mărginește de toate 
părțile cu proprietăţile foaste a 

d-lui Al. Balş, afară despre 
partea de răsărit, unde se unește 

cu Lespezile. A fost arendată 

împreună cu această din urmă 

moşie, care e așezată dincolo. 

de Siret în judeţul Tecuciii, pe 

“periodul 1880—85 cu 19000 

lei anual ; iar pe periodul 1885— 

95 cu 16500 lei anual. 

Adjudul- Vechii, parohie, în 

jud. Putna, pl. Răcăciuni, for- 
mată din com. cu acelaș nume, 

avind ca singură bis. cea pa- 

rohială, cu hramul Sf. Nicolac, 

în căt. Adjudul-Noi, 

Adjudul-Vechiu, pădure a Sta- 

tului, jud. Putna, pl. Răcăciuni, 

pe teritoriul comunei cu acelaș 

nume, Are o întindere de 8 

hectare. 

Adomireasa, dea, la N.-V. c. 

Stănești, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 

cea, din care izvorește valea cu 

acelaș nume și care se varsă 

în riul Cerna. 

Adomireasa, va/e, jud. Vilcea. 

Adruma, pisc de deal, pe mo- 

șia Horodiștea, comuna Horo- 

diştea, pl. Prutul-d.-j., jud. Do- 

rohoiii. 
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Adunat-Istău, moșie, în c. Mi- 
zil, jud. Buzăi. (Vezi Istău. 

Adunați, sas, jud. Argeș, pl. 
Gălășeşti, pendinte de c. r. Bir- 
logi. (V. acest nume). 

Adunați sai Adunaţi-Negraşi, 
sal, cu 100 loc., jud. Argeș, 
plasa Gălășești, face parte din 
Negrași. (V. acest nume). 

Adunați, căzu, c. Cazaci, jud. 
Dimbovița. (Vezi Cazaci). 

Adunați, câfuu, c. Pietroșița, jud. 
Dimboviţa. (Vezi acest nume). 

Adunați, vechii cătun, pe care-l 
forma actualii locuitori ai cătu- 
nului Grădinari, pl. Sabaru, jud. 
Ilfov, situat pe malul drept al 
riului Argeş. (Vezi Grădinari). 

Adunați, câtuu, face parte din 
c. Bucovul-Adunaţi din pl. și 
jud. Teleormanului, are 130 loc. 
și 34 contribuabili, 

Adunați - Buteşti, comană ru 
rală, pl. Glavacioe, jud. Vlașca. 

(Vezi Buteşti-Adunaţi). 

Adunaţi-Copăceni, comp. rurală, 

compusă din cătunele Adunaţi- 

Copăceni, Berești şi Pirlita, si- 
tuată pe malul drept al riului 
Argeș în plasa Cilniștea, jud. 

Vlașca, departe de București 

de 22 kil., de Giurgiu de 42 

kil., de reședința plășei Ghim- 
paţi de 24 kilom. se află şo- 

sca comunală de 2 kil. pănă dă 
în șoseaua naţională Giurgiu- 
Bucureşti. 

In 1887 a fost populaţie 211 

contribuabili cu 632 fam. sai 

2567 suflete, 

Venitul comunal în 1888 a 

fost 5217 l., chelt. 3392 lei. 

In 1S88 s'a cultivat de către 

279 loc. din c. suprafața de 
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1176 hect. şo are cu vie. ' Pro- 

duce vin bun care se vinde la 

București sub numirea de vin 

de Copăceni. 

Există o şcoală comunală 

mixtă cu 4 clase și cu un învă- 

țător;, casa este de zid dăruită 

de fostul proprietar al moșiei, 

d. Petrovici-Armis. In 1888 a 

urmat la școală 63 băeți, 22 

fete. | 

In această comună sunt 3 bi- 

serici, din care 2 în Adunaţi- 

Copăceni și una în Pirlita. Bi- 

serica parohială este în Adu- 

nați cu hramul Adormirea, cu 

4 preoți și 6 cîntăreți. 

In 1888 erai vite: 280 boi 

și vaci, 50 cai, 720 oi, 130 

porci. 

Depinde această comună de 

Reg. 5 de dorobanţi cu reșe- 

dința în Giurgiu, de batal. 2, 

comp. 8 cu reședința în Călu- 
găreni. Sunt 8 circiume. Case 

de proprietar și de arendaș cu 

pătule și magazii. îndestulătoare. 

Bilciii la 15 August. 

Adunaţi-Copăceni, că/uu, jud. 
Vlașca, pendinte de comuna cu 

acelaş nume, situat pe malul 

drept al riului Argeș, departe 

de Bucureşti 22 kil., de Giurgiu 

53 kil. (V. c. Adunaţi-Copăceni). 

Este proprietatea d-lui Pe- 

trovici-Armis. Supraf. totală a 

moșiei este de 1143 hect. 71 

are; s'a dat la 122 loc. foști 

clăcași în 1864 461 hect.. ŞI: 

ari, rămîne 682 hect. 20 ari. 

Din acestea: sunt 60 hect. 42 

arii păd., şi 155 hect. 22 arii 

vii, care produc vin bun. 

In acest cătun este o școală 

comunală, și o biserică cu 

hramul Adormirea Maicii Dom- 

nului cu 2 preoţi și 2 dascăli. 

(V. c. Adunaţi-Copăceni). 

Adunați - de - Giormane, com. 
rur. în pl. Jiul-d.-j. jud. Dolj, la
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20 kil. S-E. de Craiova și la 

23 kilom. departe de reședința 
plăşei, Căciulăteşti.. 

Comuna este situată pe șesul 
din stinga Jiului și pe primul 
platoii ce se înalță peste șesul 
acestui rîii, la o depărtare de 2 

kil. de apa Jiului; platoul acesta 
poartă numele comunei. 

Se învecinește la răsărit cu 

c. Giorocul-Mare, la apus cu c. 
T'oișorul, -de care se desparte 

prin riul Jiul, la nord cu co- 

munele Secuiul și Ghindeni, pl. 
Ocolul şi la Sud cu ce. Rojiştea, 

Terenul comunei prezintă cite- 
va ondulaţiuni, cari plecînd din 
apa Jiului se ridică spre răsărit, 
avind ici și colo forma unui 

amfiteatru. Intre aceste ondu- 
lațiuni vom cita: Dealul-Băl- 

ților, pe care se află așezat că- 
tunul Adunați, Dealul-Modru- 

zului, care formează Valea-Mo- 

druzului (loc arat), Dealul-Viilor, 

cultivat, Dealul-Eleșteului plan- 

tat cu vii. Intre aceste două 
din urmă, se afă Valea-Drosu- 

lui, cultivată. 

In partea de S$. a comunei, 

în centrul căt. Adunaţi-de-Gior- 

mane, legate între ele printr'un 

piriă lung ca- de 200 m., şi care 

le face să comunice una cu alta, 

se află niște bălți; ele ai o supraf. 
ca de 200—300 pog. Apa lor 

de prisos se lasă în cel din urmă 

şes al Jiului, preumblindu-se aci 

în toate direcțiunile, formînd mai 

multe băltace, smircuri și piri- 

„iașe numite Jieţe, cari în dreptul 

căt. Bratovoești merg de se varsă 

în Jii. Toate aceste «Jieţe» sînt 

pline cu pește, saii acoperite cu 

stuh, trestie, zăvoaie, papură, etc. 

Din bălțile Giormane se scoate 
anual 5000—6000 kgr. pește: 
crap, știucă, cosace, belbiţe, etc. 

Comuna este udată: 1.pe la 
miază-noapte de Jiu, care după 
ce formează linia despărţitoare 

„Către apus, se îndreptează spre 

51042, Barele Dicţionar Geografic. 
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miază-zi, pentru a ajunge mai 

curînd la Bechet, unde se varsă 

în Dunăre. 2. de Piriul-Giorocului, 

izvorește din c. Cacaleţul din 

Romanați, trece prin c. Giorocul- 
Mare și pătrunde prin miază-zi 

în raionul acestei comune, în- 

tră în păd. Statului Bratovoești 

și după ce cutreeră păd. în toate 
direcţiunile, formează la hotarul 

către Rojiștea, balta Ochiul, a- 

poi intră în c. Rojiștea și se în- 
dreptează de se varsă în ]iă; 
3. de Jieţul, care se aliment, din 
bălțile Giormane, din debordă- 
rile Jiului și din mici izvoare ce 

le întilneşte în cursul săi, curge 

pe la poalele satului. și pe la 
picioarele primului platoii, merge 
către miază-zi pănă la marginea, 
pădurei Statului Bratovoeşti ; aci 

după ce formează mai multe 
bălți cu stuhuri, trestie, etc. se 
îndreptează spre Jiii. 4. de Pirtul- 
Morilor, care une-ori primește 
prisosul bălților Giormane, mer- 
ge în c. Rojiștea și se varsă aci 
în balta Strimba. Jiul are vad 
în dreptul acestei comune; pi- 
raiele aii toate poduri pe teri- 
toriul acestei comune. 

Istoricul Comune). — Lund 
fie-care cătun în parte, despre 
căt. Bratovoeşti se spune că 
acum 150 de ant în urmă, tră- 

iai pe acest loc trei saii patru 
familii, care își petreceaii vieaţa 
mai mult în marea pădure a 
Statului numită Bratovoești; în 
această pădure atit acești lo- 
cuitori cit și alți din comunele 
vecine se ascundeaii în timpurile 
nepacinice; mai pe urniă se sta- 
biliră cu totul în cătun; între 
aceștia se spune că se afla unul 
cu numele de Bratu, de unde 
apoi a derivat numele cătunului. 

Cătunul Giormane, ce se crede 

a fi existat mai înainte de anul 

1743, își trage numele (se pre- 

supune) de la o veche familie 

Căt. Adunaţi-de-   

ADUNAŢI-DE-GIORMANE 

_ Giormane s'a numit ast-fel fiind 
format din locuitori din cătu- 

nele de mai sus, dar mai mult 

din Giormane. Cătunele ce com- 
pun azi comuna sunt aceleași, 
adică: Bratovoeşti, care! este 

căt.- de reședință, Adunaţi-de- 

Giormane și Giormanele. Mult 
timp s'a numit Bratovoești, după 

numele cătunului de reședință. 

A fost unită cu comuna Gio- 
rocul-Mare, avind reședința în 
Giorocul. 

In fie-care căt. se află cite 
o bis.: 

a) Biserica din Bratovoeşti 
serbează hramul Sf. Voevozi; 

este zidită la anul 1856 cu aju- 

torul Principelui G. Bibescu și 
cu al locuitorilor satului. 

b) Biserica din căt. Adunaţi- 
de-Giormane, cu hramul Sf. Ni- 

colae zidită pe la 1840 de. C. 
Ghiurba, G. Giormăneanu, D. 

Bădosu şi alți locuitori; pe lîngă 

această bis. se află și cimitirul 

satului, fiind la 1 kil. depăr- 
tare. 

c) Biserica din căt. Giorma- 
nele cu hramul Sf. Nicolae, zi- 

dită la anul 1753 de C. Poe- 

naru, proprietar aci, Toate bi- 

sericile sînt de zid. 

Doi preoți oficiază la cele 

trei bis. succesiv, fiind ajutaţi 
de trei dascăli. Fie-care bis. 

are cite o proprietate de 17 pog. 

arabile, date după legea din 
1864. . 

In com. se află o şcoală, î în căt. 

Bratovoești, care funcţionează 
din anul 1869. Este întreținută 
de stat și de com. și are o pro- 

prietate de 171 pogoane. 
Populaţia comunei pe cătune 

în anul 1893 a fost: 

Adunaţi-de-Giormane 787 su- 
flete, Bratovoești 807 suflete şi 
Giormanele 596 suflete: în to- 
tal 2190 suflete. 

Această populaţie locuește în 
52 case şi 310 bordee. 

SLOT EC/ A 3
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- După legea din 1864 sunt 221 

împăminteniţi, iar după cea. din 

1889 sunt 69 însurăței. 

Media nașterilor pe cei 3 ani 

din urmă 70, a morților 69. 

Populațiunea este staționară. 

Frigurile bintuesc mult co- 
muna. 

Case sunt ş2 în toată com; 
iar bordee 310. 

Suprafața teritoriului comunal 

este cam de 14 mii pog. din 

care 8048 pog. arabile, 800 pog. 

fincață, 1000 islaz, 2000 loc și 

teren sterp, 2000 pog. pădure. 

Moșia Bratovoeşti, cu puțurile, 
aparţine Statului, înainte se nu- 

mea și Mănăstiricea, din cauză 

că aparținea mănăstirei Horezul. 

Arendată, de la 1893 —98, cu 
42150 lei anual. 

Suprafaţa vindută este de 

1618 hect. 7955 m. p. Supra- 

faţa rămasă este ca la 54331851. 

Restul moșiei este al d-lui Cos- 

tache Dumba și al loc., cu un 

venit de 71481 lei. 
Statul are pădurea Bratovo- 

ești de 800 hect,, care a apar- 
ținut familiei Brîncoveanu. Tot 
în Bratovoești este și acea a 

d-lui Costache Dumba ce a apar- 

ținut socrului săi Emanoil; supr. 

este de 75 hect. compusă din 

stejar care predomină, frasin, 

ulm, alun, jugastru și corn. 

Viile, de 65 hect., se găsesc 

pe moșia locuitorilor Moșneni- 

Bratovoeșteni ; produc vin roșu. 

Pe moșia Statului sunt 3 moră 

» de apă (pe apa Giorocul). Stine 

sint pe proprietatea Statului şi 

a d-lui Dumba, cari produc cam 
la 6000 kgr. brînză. 

Se găsesc 2 căldări pentru 

fabricarea ţuicei din tescâvină; 

se fabrică și cărămidă. Se lucrează 

de către femei ţesături de bum- 

bac, in, cinepă, borangic, etc. 

Schimbul îl fac cu orașul 

Craiova şi cu schela Bechet, 

unde duc producte agricole, ani- 
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male domestice şi de unde im- 

portă unelte de muncă, îmbrăcă- 

minte, precum: stambă, basmale, 

postav, asemenca și încălțăminte. 

Transportul îl fac cu carele 

pe șoscaua națională Craiova: 

Bechet, ce străbate comuna pe 

o întindere de 8 kil. 

Circiumi sunt ş, şi anume 2 

în Adunaţi-de- Giormane, 2 în 

Bratovoești și una în Giormanele. 

Comercianţi sînt 8. 

Budgetul comunei pe exer- 

cițiul 1893—94 este de 3239 
ven. și de 2900;42 chelt, 

Animale: vite cornute 400, oi 

1480, cai 180, porci 120 și ca- 

pre 84. 

" Adunaţi-de--Giormane, sa, pl. 

Jiul-de-jos, comuna Adunaţi-de- 

Giormane, judeţul Dolj, cu 787 

suflete, (469 bărbaţi și 318 fe- 

mei). Este situat la 2 kil. spre 

nord ce Bratovoești. În comună 

sunt 10 case construite din 

cărămidă şi go bordee, con- 

struite din pămînt bătut în- 
grădit cu nuele. Copiii din a- 

ceastă comună urmează la școala 

mixtă din satul Bratovoești (a- 

ceiași comună) ce se găsește la 

o distanță de 2 kil. de satul 

Adunaţi-de-Giormane și sînt 

în număr de 11 băeţi. In vîrstă 

de școală sunt. 59 copii (38 

băeţi și 21 fete). Stiii carte 27 

bărbaţi și 2 femei. In acest sat 

este o biserică de zid, fondată 

la anul 1840 de Dumitru Știr- 

beiă și Dumitru Ghimpa; are 

1 preot și 1 cintăreţ și ser- 

bează hramul Sfinţilor Arhan- 

gheli Mihail și Gavril (8. No- 

'embrie). În centrul satului Adu- 

nați sunt două bălți numite 

Bălţile-Giormanului, cari comu- 

nică între ele printrun mic 

piriii, ce se scurge în Jiă. Su- 

prafața fie-cărei bălți este cam 

de şo pog. și adincimea va- 

riază între 4q—5 m. Din aceste 
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bălți se scoate anual pănă la 

5000 kg. pește. 

Adunaţi-de-Giormane, /aoă, 

pl. Jiul-d.-j., jud. Dolj, e. Adu- 

nați-de-Giormane pe care este 

“așezată comuna cu acelaș nume. 

Adunaţi-Moşteni, cătun, format 
numai din moșteni, alipit de 

cătunul Căldărarul, al comunei 

Strimbeni, din pl. și jud. Tele- 

ormanului. Are 391 loc. și 48 

contribuabili. 

Adunaţi-Negraşi, v. Adunați, 
jud. Argeş. 

Adunaţi-Proviţei, (Prahoviţe»), 
sat, face parte din c.r. Ocina, 

plaiul Peleș, jud. Prahova. In 

sat sunt 85 case, 2 cîrciumi şi 2 

mori. Populaţiunea este de 424 

suflete.  Vite în cătun sunt: 6 

cai, 96 boi şi vaci, 227 oi, 7 

capre și 68 porci. 

Adunaţi-Purcăreni, (vezi Pur- 
căreni, jud. Muscel). 

Adunaţi-Sirbeni, com. rur., pl. 

Glavacioc, jud. Vlașca, situată pe 

ambele coaste ale văici. Jirno- 

vului, departe de București cu 

42 kil., de Giurgiu cu 76 kil. şi 

de reședința. plășei, Obedeni, cu 
23 kil. 

Această proprietate era a d-lui 

dr. Carazisu; azi este în pose- 
sia moștenitorilor lui Spiridon 

Gazoti. Cu un venit anual de 
10000 lei, 

Are suprafață totală de 1230 
hect. ; s'aii improprietărit go loc, 
la 1864, ai luat 326 hect., re- 
mine 904 hect. Din acestea este 
păd. 160 hect. 

Are o biserică și un preot cu 
2 cintăreţi, cu hramul Sf, Ni- 
colae. 

Este o școală mixtă cu 3 cla- 
se, cu un învăţător; la aceasta
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„ai urmat în 1888, băeţi 77, 

fete 16. 

In 1887 s'a cultivat 940 hect. 
cu diferite cereale. 

In 1887 venitul comunal era 

de lei 2655, chelt. 2388 lei. 

In acelaș an ai fost 133 con- 

„trib. cu 465 fam. sai 708 su- 

ficte. 

Odinioară se cultiva mult tu- 
tun, azi nu se mai cultivă, Pă- 

mâîntul acestei moșii este argilos, 
sărac, conţine multă apă și ples- 
neşte la călduri mari; se pro- 

duce mult ovăz, o 

Această comună depinde de 
“Reg. 28 de dorobanţi, cu :reșe- 
dința în Găești. 

Prin comună trece șoseaua co- 

munală, care duce la șoseaua ju- 

„ deţeană ce merge pe valea Drim- 
bovnicului. 

Sunt 3 cârciumi. 

Locuitorii sunt puţin munci- 
tori, casele lor sunt făcute de 

gard învelite cu coceni; prea 

puţine din ele sunt învelite cu 
șindrilă. 

Vite mari sunt: 406 boi și 

vaci, 2570 oi și capre, 800 porci. 

Acest s. s'a numit Adunaţi- 
Sirbeni după numirea moșneni- 

lor Sirbeni de alături, căci s. 

acesta a fost o adunătură de 

săteni veniţi aci înainte de 1802; 

satul s'a mărit sub protecția ve- 

chiului proprietar dr. Carazisu, 

care, ca doctor al principelui B. 
Știrbei, a putut să adune pe 

această proprietate sătenii cir- 

cumyecini, ce fugeau de pe pro- 

prietățile alăturate. 

Bilciii la 21 Mai şi la 8 Sep- 

tembrie. 

Adunaţi-Teiului, comp. r., în par- 
tea de N-V. aplășci Dumbrava, 
jud. Mehedinți, la distanță . de 
42 kil. de reşedinţa județului, 

este situat pe culmea Briglesei 

şi văile Brăiloiu ce comunică cu 

valea Albuleştilor, și homanul 
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spre Bucşoreni. Formează co- 

__muna, cu cătunul Brigleasa avind 
reședința în s. Adunaţi-Teiului. 

Numărul contribuabilor este de 

116, cu 508 loc. în 171 case, 

Ocupaţiunea locuitorilor este 
agricultura şi creșterea vitelor; 
ei posedă 19 pluguri, 30 care 

cu” boi, 5 căruţe şi 118 stupi. 
Are o biserică cu un preot și 

doi cîntăreți. Budgetul comunei 
este de 1179 1. la ven,, şi de 

640 |. la chelt. 

Vite “sunt: 340 vite! mari 

cornute, 21 cai, 150 oi și 196 

rîmători. Accastă c. se mărgi- 

nește: la răsărit cu c. Rucșoreni; 

la apus cu c. Bălțaţi-d.s.; la 
miază-noapte cu c. Plopi, avînd 

o supraf. de 100 hect. pămînt. 

Locuitorii acestei comune, parte 

sunt moșneni, și parte împro- 

prietăriți după legea rurală din 
1864. Prin această .c, trece șo- 

seaua județeană Turnu-Severin- 

Dumbrava-Dolj, din care se ra- 

mifică două șosele comunale ce 

o leagă cu com. vecine Podul- 

Grosului și Bălțaţi-d.-s. 

Adunatul, vezi Nişcovul-Adunat, 
jud. Buzăii, 

Afighinea,va/e, în jud. Constanţa, 
plășile Silistra-Nouă și Manga: 

lia, pe teritoriul comunelor ru- 

- rale Bairam-Dede și Cara-Omer ; 
se desface din ramurile nord- 
estice ale dealului Bair-luiuk și 

„ din cele nord-vestice ale dealu- 
lui Caraomer îndreptindu-sespre 
miază-noapte; mai întiiii cu nu- 

„mele de Dere-Chioi, apoi Alibi- 
- Chioi, apoi Cașla şi-în fine Afi- 

-ghinea, trecînd prin satele Alibi- 
Chioi, Cașla și Bairam-Dede; 
mergînd printre dealurile Bai- 
ram-Dede, Curu-Bair, Sara-Bair 
și Alibi-Chioi la V. și dealurile 
Mezarlic-Bair, Mezarlic și Alibi- 
Chioi la răsărit; primește pe par- 
tea dr. văile Chiogherciu-Punar-   
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Ceair, Cula-Ceair şi Chior-Derc; 

are o direcţiune generală de la 
S. la N.-V., fiind situat în par- 

tea sud-estică a plășei Silistra- 

Nouă și a comunei Bairam-Dede 

şi în. partea apusană a plășei 

Mangalia și a comunei Cara- 
Omer. 

Afinişul, pute, în c. Broșteni, 

jud. Suceava. 

Afinişului (Coasta-), numire dată 
părței de N. a mănăst. Feţele 
din com, Valea-Muscelului, jud. 
Buzău; e acoperită de păd. și 
afine. 

Afinişului (Piriul-), mic zirtă, 

afl. al pir. Chiril din c. Broșteni, 
jud. Suceava. 

Afinata, sa, face parte din c. 
r. Rusănești, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vilcea. Aci este și reședința co- 

munei, Are o populaţie de 212 

loc. (95 bărbați şi 117 femei). 

Copii în virstă :de școală 13 

(8 băcți și 5 fete). Este o bis. 

de lemn reparată la anul 1827. 

Ctitorii şi anul fondărei nu se 

cunosc. 
Cade în centrul comunei și 

este udat de riul Cerna şi de 
piriul Afinata. 

Afinata, deal, c. Rusănești, pl. 

Cerna-d.j., jud. Vilcea. 

Afînata, îi, se varsă în! rîul 

Cerna, pe teritoriul comunei Ru- 

sănești, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 

cea, după ce udă satul cu ace- 

laș nume. El isvorește din coas- 

tele comunci, 

Afrimeşti, căzun de moșneni, în 

c. Malul din pl. şi jud. Teleor- 
man, situat pe valea Cotmeni, 

are 150 loc. și 25 contrib, 

Aftiţi, Zac, pe moşia Statului Vo-
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rona, c. Poiana-Lungă, pl. Siret, 
jud. Botoșani. 

Afumaţi, com. r., pl. Băileşti, jud. 

Dolj, la o depărtare de 45 kil. 

spre S.-V. de orașul Craiova, 

şi de II kil. de reședința plă- 

şei, care este Băileşti; situată 
pe șesul Dunărei. 

Se învecinește la N. cu comu- 

nele Intorsura și Siliștea-Crucea, 

la S. cu c. Coveiu și c. Cata- 

nele, la E. cu c. Urzicuţa și la 

V. cu c, Boureni. 

Comuna este cu totul șeasă, 

prezintă însă cîte-va movile și 

anume: două la miază-zi numită 
una Movila-Turcului şi cea-altă 

Movila -Desculţanilor. Trei mo- 

vile la miază-noapte: Movila-Brăz- 
data, Movila-Moliei și Movila- 
cu-Știr. O movilă la răsărit nu- 

mită Movila-Boilor și una în 
căt. Amzuleşti, numită Movila- 

Bercevilor. 

In comuna Afumaţi sunt trei 
„bălți: I. Alăturea de s. Afumaţi, 
începe din restul teritoriului a- 

cestui sat și se scurge în piriul 
Baboaia din c. Urzicuţa; această 

baltă sc numește Brăzdata, II. Să- 

răceaua în S. pe limita către c. 

Catanele, are o supraf. de 10 

pog. III. Balta Izvoarele. In cî- 

te-și trele bălți se găsesc pești, 
dar foarte mici, 

Istoric. După cum spun bă- 
trînii din comună, această com, 

(Amzulesti) și-a luat numele de 

la un anume păstor Amza, care, 

venind cu turma sa aici, a pus 
“începutul satului, ce s'a numit 
"“Amzulești. Mai tirziii Amzulești 
a fost despărțită în două de 
către proprictarii locali, dînd 

” satelor nouă formate numele de 
Amzulești-d.-s., și Amzuleşti-d.-j, 

- Mai tirzii primul sat a luat 
numele de Afumaţi. Numele a- 
cesta de Afumaţi se crede, că 
vine de la un zapciu ce venise 

să inscrie pe loc. la darea liu-   
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delor și despre care spun să- 
tenii, că a fost afumat în casa 

unuia din locuitorii satului. In- 
nainte de anul 1885, c. Afu- 

mați avea ca căt. alipit c. ve- 

cină Boureni. Azi se compune, 
după cum se vede de mai sus, 

din două cătune: Amzulești și 

Afumaţi, care este și cătunul de 
reşedinţă. 

In comună se află o biserică, 

care nu se știe de cine este 

- fondată; dar se cunosc reedifi- 

catorii săi (de la 1861—1863) 

cari sunt: foștii proprietari lo- 

cali Iancu Teodor Iota, Stăn- 

cuţa Paianu, Vasile Stănel, fost 

arendaș și mai mulţi săteni. In 

a doua intrare a bisericel se 

găseşte următoarea inşcripţie: 

«ziditu-s'a aceasta sfîntă şi dum- 
nezeiască biserică, unde se prăz- 
nuește hramul Sf. cuvios Sava, 
Sfintei cuvioase Paraschiva, Sf. 

Ioan Botezătorul și Sf. Erarh 
Nicolae, acum din noii pe ho- 
tarul d-lui Dinu Teodor Iota — 

Amzuleşti d. s.—unde fiind a- 

lergători și stăruitori din început 
și pănă în sfirșit cu alergătura, 

cu dare de bani și altele, Pre- 
otul Ilie Amzulescu, lancu'[. 

Iota, Vasile Stănel, arendașul 

Amzuleştilor-d.-s., Cocoana Stăn- 
cuța Păianu, proprietăreasa Am- 
zuleștilor-d.-j., Floarea Popos, 
etc. (urmează numele încă a 36 
loc. săteni), ajutînd și toți loc. 
dintr'aceste două cătune: Am- 
zulești și Afumați și alți pra- 
voslavnici creștini de prin orașe 
și sate, unde înfrumusețindu-se 
și cu zugrăveală, după cum se 
vede, —cu binc cuvintarea prea 
Sf.-salc, D. D. Calinic, episcopul 
Rimnicului-Noului-Severin. —In 
zilele prea înălțatului nostru 
Domn Alexandru loan Cuza, 

întiiul Domnitor al Principate- 
lor-Unite Valachia şi Moldova 
la leatul 1863, Octombrie 16.» 

In - serviciul bisericei se află   
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un preot şi 2 cintăreți. Biserica. 

are o proprietate de 17 pogoane 

arabile, date după legea rurală 
din 1864. 

In cătunul Afumaţi se află o 
şcoală mixtă construită de co- 

mună. Funcţionează din vechi 
timpuri, şi pe la anul 1863 a 
fost așezată pe baze mai temei- 
nice. Este întreţinută de Stat și 
comună; localul e în bună stare; 
frecuentată de 56 băcţi şi 6 
fete. 

Totalul populațiunei din c. 

este de 264 fam. cu 11533 sufl. 

din care 584 bărbaţi și '569 fe- 

mei. După starea civilă, sînt: 
608 neînsurați (310 bărbaţi și 
298 femei), 528 însuraţi și 17 

văduvă (10 bărbaţi și 6 femei). 

Știii carte 69 bărbaţi şi $ fe- 
mei, 

După felul ocupaţiunei sunt: 
880 agricultori, 4 meseriași, 9 

comercianţi și 3 cu profesiuni 
libere, 

Media anuală a nașterilor este 

de 4.25, iar a morţilor de 3.25. 

Bolile ce bintue comuna sunt: 
frigurile palustre. 

După legea rurală din 1864 

sunt 135 loc., iar după legea din 

1879 sunt 7 însurăţei împropric- 

tăriți. In c. se găsesc 175 case 

și 70 bordee, din care în Afu- 

maţi: 88 case de pămint-bătut, 

20 de gard și 5 de zid; total 113 

case. În cătunul Amzulești 46 

case de pămint bătut, 3 de zid, 

12 de gard și una de paiante. 

Bordec sînt 44 în Afumaţi şi 
35 în Amzulești. Numai 29 case 
ai pe lingă ele cite o grădină. 

Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 6993 pogoane, din cari: 

Pămînt arabil 6257 pogoane; 
Fineţe 293 pogoane; 

Islaz 140 pogoane; 

Lac şi teren sterp 55 pogoane; 

Pădure 171 pogoane. 
Moșiile de pe teritoriul co- 

munal se numesc: 1. Afumați,
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2) A mzulești, şi aparţin d-lor pro- 
prietari Constantin C. Paianu, 
Traian Djuvara, Theodor B. Da- 

videscu, Pache F. Iota, precum 

şi d-nci Lucia Demetriades. In 

trecut aparțincaii d-lor C. Paianu 
și Theodor Iota. Suprafaţa lor 
este de 2581 pogoane; ven. de 

96000 lei. 

Se seamănă pe ele grilii, po- 

rumb, orz şi meiii. O branişte de 
85 hect, 70 ari se află pe moșia 

d-lor Constantin C. Paianu, Tra- 

ian Djuvara și a doamnei Lucia 

Demetriades, în căt. Amzuleşti. 

Această braniște este împărțită 
între proprietarii sus numiţi și 

ciți-va locuitori din Amzulești. 

Lemnele -ce compun pădurea 

sunt: Gorunul, salba-moale, etc. 

Viile de 381/2 hect. aparțin 
locuitorilor săteni și produc vin 
de calitate mijlocie. 

In comuna Afumaţi se găsesc 
10 industriaș şi anume: în Afu- 

maţi: un cojocar și cinci fierari 

țigani; în Amzuleşti: 1 cojocar, 
1 cizmar şi 2 ferari. 

In cătunul Afumaţi sunt 4 

cîrciumi, iar în căt. Amzuleşti 

2. Comercianţi în toată comuna 

sunt 14, din care 6 cîrciumari, 

iar restul comercianţi de grîne. 

Locuitorii își desfac productele 
la schelele Calafat și Bistreț, și 

rare-ori la Craiova. 

In schimbul grinelor se im- 

portă din Craiova scînduzi pen- 
tru îngrăditul curților, mare can- 

titate de unelte agricole, căruțe, 

îmbrăcăminte, lemnărie și fierărie 

pentru construcția caselor, bor- 

deelor, magaziilor. Locuitorii se 
duc la cele 4 bilciuri anuale din 

Băileşti, unde cumpără vite pen- 

tru plugărie, precum și cele pen- 

tru industria casnică. La Bistreț 

se duc pe drumul comunal ve- 
cinal Afumaţi-Bistreţ, ce duce la 

schela, care se află la o mică 

depărtare de Bistreț pe mar- 

ginea Dunărei. La Calafat se   

21 % 

duc pe şoseaua comunală veci- 

nală Afumaţi- Boureni - Maglavit 

sai pe calea jud. Craiova-Ca- 
lafat. La Craiova se duc pe 
drumul  vecinal-comunal  Afu- 

mați-Intorsura-Radovan. 

Comuna mai este străbătută 
de calea ferată Craiova-Calafat, 

la o mică depărtare de căt. de 
reședință. 

Afară de căile mai sus numite 
c. mai este străbătută de calca 

veciuială comunală Urzicuţa-A fu. 
maţi-Boureni ce trece de-alungul 

şi prin centrul cătunului de re- 
ședință Afumaţi; această cale 
are o lungime de-4 kil. 

Venitul comunei pe 1893—94 

a fost de lei 4294.50, iar chel- 
tuelile de lei 3968.47. 

Vite cornute sunt 
180, porci 14, 

200, oi 

Afumați, cor. rur., pl. Dimboviţa, 

jud. Ilfov, situată la N.-E. de Bu- 

cureşti, pe malul st. al văiei Pă- 
săruica, distanță de 16 kil. de 

București, lîngă păd. Grădiștea, 

Se compune din satele: Afu- 

mați și Boltași, cu o populație 

de 1667 loc. cari trăesc în 322 
case. 

Suprafaţa totală a comunci e 

de 4157 hect. arabile. Proprie- 

tarii, frații M, și N. Dumba, ai 

3075 hect. arab,, și loc. 1082 
"hect. arab; | 

Proprietarii cultivă 2400 hect. 

arab. (150 rezervate pentru islaz, 

525 hect. arab. păd.). Locuitorii 

cultivă tot terenul fără să re- 
„zerve locuri de islaz, 

Comuna numără 301 contrib. 
şi are un budg. de 6681 lei la 
ven. şi 6126 la chelt. In anut 
18865 eraii 274 contrib, 

Dintre loc. 358 sunt plugari. 
Ocupaţia lor de căpetenie e a- 

gricultura, creșterea vitelor și 

cultura livezilor; 38 au diferite 
meserii. 

Arătura se face cu 256 plu-   
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guri: 230 cu boi şi 17 cu cai. 
Locuitorii ai 347 care și că- 

ruțe: 308 cu boi și 39 cu cai. 

Vica se cultivă pe o suprafață 
de şo arii. 

Comerciul se face de 10 cir- 
ciumari și 1 hangiii. 

Are o şcoală mixtă cu care 

Statul şi comuna cheltuesc a- 

nual 2734 lei, împreună cu mi- 
cile alocaţiuni ale comunei pen- 

tru întreținerea ci. Obicinuit se 
frecuentă de 23 băeți și 9 fete. 

Numărul vitelor e de 1258 

vite mari: 181 cai și epe, 5ar- 
măsari, 580 boi, 91 vaci, 47 vi- 

ței,.9 tauri, 71 bivoli şi 274.bi- 
volițe și de 4428 vite mici: 123 

capre, 4163 oi, 142 rimători, 

Are un heleșteii și 3 maşini 
de treerat cu aburi. 

Dintre locuitori 243 sînt îm- 

proprictăriți și 164 neîmpropric- 

tăriți. In comună sunt 49 streini 

de ambe-sexc. 

Această comună este în le- 
gătură cu Colintina și Dascălul- 

Creaţa prin șosele vicinale. 

Despre înființarea acestei co- 
mune găsim din spusa celor bă- 

trini următoarele : 
„In partea de N.-E. a comunei 

Afumați era satul Nona, pe pro- 

prietatea boerului Nona, lingă 

vălceaua Nona, numită azi va- 

lea Strahova. Alături era satul 

Sacşori, numit si Frumușica, pe 

proprietatea unei cocoane, nu- 

mită Frumușica, | 

Boerului Nona, proprietar pe 

atunci a unei bucăţi de moșie, 

pe care cra satul Nona, fiind 
silit de Ipsilante, (care avea şi 

cl aci mai multe trupuri de mo- 

şie) a-i vinde moşioara ce o a- 

vea, pe un preț de nimic, boc- 
rului Nona i-ar fi scăpat din 

gură vorbele: «mai bine aş da-o 

de pomană de cit pe nimic.» 

Ipsilante nu pierde ocazia și 
în prezența martorilor, cară ai 

„auzit pe boerul Nona, face ac-
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“tele de danie și devine proprie- 

tarul acelci moşii. 'In urma a- 

cestora boerul Nona a fugit, nu 
sc știe unde. 

Joița, o fată crescută de su- 

flct de Ipsilante, a primit din 

partea acestuia, ca zestre, o parte 

din moșie despre răsărit, ce se 

întindea pănă la” Moara-Dom- 

nească și Șindrilita de azi, dar 

i-a răscumpărat-o generalul Ma- 

vru, proprietarul moșiei Moara- 

Domricască. 

Aga Alecu Schina, devenind 
ginerile lui Ipsilante, căci a luat 

în căsătorie pe fiica sa Maria, 

a primit de zestre moșia Afu- 

mați, alcătuită din mai multe 

trupuri, cu satele mai sus nu- 

mite şi satul de la Podul-Ian- 

cului, compus din cîte-va familii 

de Bulgari. Cu aceștia și cu 

Rominii din satele pomenite mai 

Sus, Aga Schina a format satul 

Afumați, după cum sc vede azi. 

In urma acestora, între anii 

1828 —29, Schina mai așează în 

s. Afumaţi alte familii de Bul- 

gari aduse de generalul Kisse- 

leff de peste Dunăre. Schina a 

avut proces cu generalul Mavru 

pentru cotropirea părţei de mo- 

șic dată de Ipsilante ca zestre 
Joiţci, însă Schina a perdut pro- 
cesul. 

Afumați, sa/, pl. Băileşti, com. 
Afumaţi, jud. Dolj, cu 840 sufi. 
(414 bărbaţi și 426 femei). In 
acest sat sunt 113 case şi 44 

. bordece; 88 case sunt făcute din 
pămînt bătut, 5 sunt de cără- 
midă şi 20 de gard. Numai 29 
case ai grădina lor. 

__ In sat sunt 606 cai, 1000 boi 
şi vaci, 19 bivoli, 1700 oi, 7 
capre și 302 porci. 

Școala din acest sat este 
mixtă şi a fost frecuentată de 
39 băcţi și 3 fete din Afumaţi 
și de 17 băeţi și 3 fete din 
„Satul Amzuleşti, com. Afumaţi. 

  

  

9) 

Construirea localului școalci a 

costat 4390 Lei, din care judeţul 

„a dat 1965 lei şi 71 bani, iar 
restul de 2424 lIci l-a dat com. 

Școala funcţionează din timpuri 

mai vechi; are 1 singur învă- 

țător, In sat e o bis. parohială 

cu hramul Sf. Nicolac, deservită 

de 1 preot și 2 cîntărcţi. 

Afumaţi, saț, din c. r. cu acelaş 

nume (v.a.n.) plasa Dimboviţa, 

jud. Ilfov, situat pe malul stîng 

al văiei Pasărea. | 

Biserica cu hramul Ador- 

mirea, deservită de 3 preoți și 

2 cîntăreţi, a fost zidită de un 
Cantacuzino, la a. 7144 (1636) 

şi restaurată în urmă de Ipsilante, 

Aci Șerban Cantacuzino a zidit 

o fabrică de postav. La anul 

1530, sub Domnia lui Radu de 

la Afumați, se dete, pe cîmpia 

din jurul acestui sat, o vestită 

bătălie între Romini și Turci, cari 

intraseră în ţară spre a așeza 

în scaunul domnici pe Mche- 
met-Bey. 

Alexandru Moruzzi Voevod 
(1795) a făcut o fabrică de hir- 

tie la Afumaţi, și «cînd " aă. 

venit mazilic, zice Dionisie Ecle- 

siarcul, ai pus-o în spinarea 

mitropoliei de “i ai dat sumă 

de pungi de bani geremca, zi- 

cînd că mitropolici " este de 

trebuință să facă hirtie de ti- 
pografic». 

Afumați, sa/, face parte din c. 

r. Urși, pl. Oltul-de-sus, jud. Olt. 

"Are o pop. de 300 loc. Este 

situat pe dealul Afumaţi. Aci 

c o biserică zidită pe la anul 
1570. 

Afumaţi, sal, în jud. Tutova, pl. 
Pereschiv, com. Chilieni, pe piriul 
Micul-Pereschiv, la nord de satul 
Chilieni. Are 147 loc. și 37 
case. In acest număr întră și 

pop. căt. Rotăria.   
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Afumați, sa/ vechii, în jud. Vil- 

cea, locul de naștere al lui Radu- 

Vodă de la Afumaţi. 

Afumaţi, căfuu, (tirlă), în plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, pe 
teritorul comunci "Țăndărei. 

Afumaţi, câ. al c. Surduleşti din 

plasa și jud. Teleorman. Se con- 

sideră ca o mahala, a s. și nu 

c trecută osebit, 

Afumaţi, sfajiune de dr. d. f. în 
jud. Dolj, pl. Balta, c. Afumaţi, 

pe linia Craiova-Calafat (pusă 

în circulație la 1 Dec. 1893) 

între staţia Portoreşti (10 kil.) și 

stația Băilești (14 kil.) la 52.84 

m. înălțime asupra nivelului 

mărci. Venitul acestei staţii pe 

anul 1896 a fost de 18070 |. 

45 b. 

Afumaţi, dea/, spre NE. de c. 

Urși, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. cu 

direcția dela N. spre S. în lun- 

gime de 2 kilom. și jum. Pe 

cl se cultivă tot felul de cereale 
şi servă și de islaz. 

Afumați, for4, în jurul Bucureşti- 

lor, jud. Ilfov. 

Afumaţi, foc izolat, în coprinsul 
ec. cu același nume, jud. Ilfov. 

Cade spre V. de vatra satului, 

Afumaţi, mire vechie, a căt, 

Bujorești din c. Antoneşti, jud. 

Teleorman, care se mai păs- 

trează şi astăzi printre locuitori. 

Afumaţi, si//ște, pl. Băilești, jud. 
Dolj. c. Boureni. 

Afumăcioara, saii Semeșeasca 

(Crăciuneasca), moşie în c. Bol- 

dești, s. Grădiştea, jud. Buzău, 

are 450 hect. arături și islaz. 

Afumăciori (Siliştea-), fost sar
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în c. Boldeșşti, jud. Buzăii, situat 

pe siliștea Grădiştei; în urma 
invaziunilor rusești din 1808 s'a 
risipit; după 1828 loc. întor- 
cîndu-se, s'au stabilit în c. Gră- 

diștea al c. Boldești. Din această 

cauză, c. Grădiștea poartă nu- 

mele de Grădiştea-Afumăciori. 

Afurisiţi, căzun, în partea de S. 
a comunei Scorţarul-Noii, jud. 
Brăila, pe muchia ce separă lunca 

Buzăului de platoul nordic al 
judeţului, lingă drumul dintre 
Roman şi Constandinești și la 

patru kil. spre S. de Scorţarul- 
Noii. Vatra satului este de 4 

hect. avind 9 case cu 11 c.de 

fam. sai 49 sufl. Animale sunt: 
24 cai, 74 vite cornute, 120 0i 

și 10 rimători, 

Afurisiţi, mov:/e, situate una la 

S. şi alta la S.-V. cătunului cu 

acelaş nume din ce. Scorţarul- 
Noii, jud. Brăila. 

Agades-Denisi, (v. Valca-Albă), 

sat în c. Uscaţi, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu. 

Agafton, jud. Buzăii, vezi Agaton. 

Agafton, saţ, în partea de S.-V. 

a comunei Curtești, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani, are întindere 'de 
161 hect. și populație de 67 

“fam. cu .267 sufl., 67 contrib. 
Avind ŞI vite cornute, 7 cai, 

20 porci, 250 de stupi. In sat 

se află o circiumă, un comer-: 

ciant și 2 meseriași, 

Satul se zice că sati format 

din stolnicii servitori ai mănăs- 

tirei Agafton, . cu care se înve- 
cinează. 

Agafton, deal, în partea de Nord 

a mănăstirei Agafton, jud. Bo- 
toșani. 

Agafton, mânăstire de călugăriţe, 
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situată în pădure, la E. de sa- 

tul Agafton, jud. Botoșani. Sunt 
2 bis. cu 3 preoți, 1 diacon şi 
124 călugărițe din cari 53 știi 

carte. Imprejurul mânăstirei este 
rezervată o întindere de 171 

hect, pămînt pentru cultură. 
Legenda spune că sunt mai 

mult de 100 ani, cînd pe locul 

mănăstirei era pădure, un că- 

lugăr, numit Agafton, de la 

foasta mănăstirea Doamnei, po- 

gorindu-se în pădure auzi di'n 
tr'un frasin un glas îngeresc, și 

întorcîndu-se la ai săi, spuse cele 
auzite. In urmă vre-o ciți-va că- 
lugări ai tăiat frasinul și arborii 

vecini și ai clădit o bisericuță 

de lemn pe locul frasinului și 
cite-va chilii împrejur. 

Călugării însă n'aii putut sta 
mult timp aici, căci se zice că 

ait fost alungaţi de Olăreasa din 
familia Pisoschi, care sa călu- 

gărit și a adus în locul călugă- 

rilor, călugărițe de pe la mă- 

” năstirile vecine, iar ea a devenit 

stariță, 

In anul 1844 sa mai clădit 

o bis. cu hramul Pogorirea sf, 

Duh, cu bani adunaţi din mi- 

lostenie; iar în 1889 sai re- 
parat și zugrăvit din noii. 

Acrul sănătos și pozițiunea 
frumoasă a acestei localităţi 

atrag mulți vizitatori în timpul 
verei, o 

Agafton, pădure a Statului, jud. 

Botoșani imprejurul mănăstirei 

Agafton, în întindere de vre-o 

20 hect.; compusă din părțile 
numite: Mlada, Runcul și Hu- 

măria, 

Agaia, /oc de îsvoare, pl. Munte- 

lui, jud. Bacăii, în apropiere de 

căt. Agășul, de unde obirzeşte 

piriul Agășul. 

Aganim, dza/, în plasa Măcin, 

jud. Tulcea, pe teritoriul comu- 

  

  

AGAPIA 

nei urbane Măcin; este așezat 
în partea apusană a plășei, şi 
în partea nordică a comunei; 
el este mai mult o prelungire 

orientală a dealului Orliga (din 
com. Jijila), și se întinde de- 
alungul grindului Somova şi a 
girliţei Coticerului;, are o înăl- 

țime de la So—101 metri; are 

o direcție de la N.-V. spre 
S.E.; din cel își ia naștere 

piriul Valea-Popei (afluent al 
piriului Jijila); el comunică cu 

dealul Sărăria de la răsăritul 

săii, iar prin valea care le unește 
merge șoseaua județeană Măcin- 

Isaccea-Tulcea, și drumul comu- 

nal Măcin-Jijila; este întretă- 

iat de cite-va văi ripoase; la 
poalele sale despre gîrlița: Co- 
ticerului se întind viile orașului 

Măcin, iar creasta şi cele-l'alte 
poale sînt -acoperite cu păşuni, 

fineţuri şi islazuri, 

Agape, dea/, numit ast-fel după 
numele unui vechii locuitor ră- 
zeș. Sc află pe teritoriul satului 
Oţeleni, e. Oţeleni, pl. Mijlocul, 
jud. Fălciii. 

Agapia, v. Petricani-A gapiei, jud. 
Neamţu. | 

Agapia, sat, c. Filiorul, pl. Mij- 
locul-d.-s., jud. Neamţu, așezat 

în strimtoarea celor două ca- 

pete ale munților Măgura (Mun- 

celul), formate către răsărit-m.- 

noapte de Dealul-Mare, iar către 

S. de muntele Ciardacul, pe 
moșia cu a sa numire, la 35 kil. 

depărtare de oraşul Piatra. Se 

mărginește la N. cu s, Vinători- 

Neamţu, la V. cu mănăst. Secul 

și Sihăstria, de cari se desparte 
prin munţii Ciungi, Arşiţa, Mă- 

gura și Dealul-Mare; la S. cu s. 

Filiorul, de cari se desparte prin 

muntele Ciardacul; şi la E. cu 

s. Cehlăeşti, de care se des- 
parte prin linie convenţională.
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Are o populaţiune de 240 fam. 

cari se ocupă cu agricultura şi 
„cu creșterea vitelor, 

Această localitate este vestită 

pentru ţesăturile de şieac de tot 

felul (roșii, cafeniii, alb, etc.), 

foarte fin lucrate; asemenea, pen- 

tru ciorapii împletiți din lină 

albă țigae, cari sunt foarte mult 

căutați în comerciii; tot aici se 

mai lucrează mohairul, o mă- 

tasă fină, din care se fac came- 

laucele (adică ștergarul cu care 
se îmbrobod maicele, și înveli- 

tura ce se vede la călugări și 
arhierei, pusă peste potcap și 
atirnînd pe spate). Numărul țesă- 
toarelor călugărițe, pentru şieac, 
e de 18. Afară de acestea, fe. 
meile din sat lucrează foarte 
mult un fel de țesătură numită 
catrință, 

„In acest s. se află două școli: 

una de băeți, populată cu 68 de 
elevi (băeţi) și alta de fete, po- 

„pulată de 99 eleve, dintre cari 
numai 24 aii urmat în tot cur- 
sul anului. 

Agapia, mănăstire de călugărițe, 
jud. Neamţu, situată în cuprin- 
sul curbăturei munților Măgura, 
puţin mai către apusul satului 
Agapia; posedă două biserici 
mari; . 

a) Agapia-din- Deal (numită şi 

Agapia-Vechie), cu hramul Minu- 
nea Sf. Arhangheli, construită 
în fundacul despre miază-noapte 

„a munţilor Dealul-Mare și Mă- 
gura, precum și a păd. Agapiă, 
după cum se zice la 1535 (7093) 
de Petru al IV-lea supra-numit 
Șchiopul. 

Această dată însă nu poate 

fi tocmai cea adevărată și cea 

mai vechie, de oare-ce mănăsți- 

rea păstrează documente cu mult 

mai anterioare acelui an (7093), 

precum și un hrisov al lui Bog- 

dan-Voevod, prin care la 7077 
(1569), dăruește minăstirei Aga-   
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pia, moşia Grași şi Apa Neam- 
țului; deci, părere mai vrednică 
de admis este că Petru-Voevod 
a reedificat numai sai a zidit 
din noă această mănăstire, pe 

urmele și locul unde fără :în- 

doială a existat vre-o locuință 
monahală. (V. Piatra-lui-Aron). 

b) Agapia-din- Vale, lingă cur- 
sul apei (v. Agapia, pîrîu), și în 
mijlocul văiei formate de ra- 
mura Măgurei, s'a zidit cu mult 
mai tirziă de cea-laltă (adică 
după 57 de ani, la Iunie 1642), 
de către Hatmanul Gavril, fra- 

„tele lui Vasile Vodă, și soția 

„lui Kneagina Liliana, după cum 

se vede de pe inscripțiunea pusă 

deasupra bisericei, 

Din odoare sfinte însemnăm: 

o evanghelie în limba slavonă, 

îmbrăcată în argint, dată de 

ctitora Kneagina Liliana, la a- 

nul 7154. Un aer de atlas roșii, 

cusut numai în fir de aur, co- 

roanele sfinţilor înconjurate cu 

pietre ; deasupra este cusută 

cina cea de taină, iar împrejur 

următoarea. inscripţiune în limba 

slavonă : <Luînd piine în sfintele 

şi prea. cinstitele și fără de pri- 

hană ale sale miini, mulțumind 

și bine-cuvîntînd, a sfințit frîn- 

gind și dete sfinţilor și apostolilor 

săi zicind: luaţi şi mâncaţi, a- 

cesta-i trupul meii, pentru ertarea 

păcatelor. Io Stefan Voevod.» 

O bederniță de atlas, cusută cu 
sfinți și cu mărgăritare, scrisă 
împrejur cu litere de fir în limba 

slavonă, că e făcută de Ștefan- 

Voevod, la Episcopia Rădău- 
țului. O icoană, Maica Domnu- 

lui, peste tot cu argint, vre-o 

cite-va sălbi de monede antice 

de aur la git, diademă și alte 

bijuterii. O cruce. mare de ar- 
gint poleită cu aur, dată de 
Vistierul Iordachi Miclescu la 
1813. O poală la Maica Dom- 
nului, de catifea roșie, cusută 
cu fir de aur, foarte bogată, dă-   
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ruită de D. M. Atanasie Ro- 

set, etc. Din acareturi cităm: 

AMoşii: 1. Geaşi, cu cătunul 
Bălășeni, din jud. Neamţu, dată 
de Bogdan-Voevod și D-na lui 
Maria, la 10 Maiii 7077 (1560). 

2. Munţii și Siliștea, din jud. 
Neamţu, de Petru-V vevod-$chio- 

pul, la 7095, 

3. Pindești din jud. Roman, 

de Petru-Vocvod la 7095. 
4. Tirgul-Noii, din jud. Neam- 

țu, de Ieştion Uşmel la 7099. 
5. Satul Filiorul și Cehlă- 

eşti, din jud. Neamţu, de Irimia 
Movilă- Voevod la 7111, ase- 
menea, 

6. Moşia Icușeni, din judeţul 
Iași. 

7. Vicoleni, din jud Fălciu, 
tot de Irimia Movilă, 

8. Negrești, din jud. Roman, 
de Logofătul Lupu Stoicea, la 
7III. 

8. Pustiana, din jud. Bacăiă, 

de Doamna Liliana la 7155. 
10. Cornăuţi, din ţinutul Ho- 

tin, de Safta, fiica Hatmanului 

Gavril, la 7176. 

II. Comarna, din jud. Iași, 
de Ilieş Alexandru-Voevod la 
7185. 

12. Chiperești, din jud, Iași, 

„de Ionaș Petrişor (de la 1863 
această moșie a fost dată cu 
embatic la Sf. Spiridon din Iași). 

13. Bălănești, din jud, Te- 
cuciii, luată schimb de Egum. 
Germano, de la Teodor Can- 

tacuzen pentru moșia Goşmani, 

14. Boiştea, cu o bucată de 

loc, din jud. Neamţu, de Arch. 
„_Chedeon. 

15. Piriţi-de-Rotovăeşti şi In- 

gărești cătunul, de Arhiepisco- 
pul Silvestru. 

16. Poiana-lui-Ureche, din jud. 
Neamţu, de Ioan Th. Calimah- 
Voevod. | 

17. O bucată de loc în Foc- 
şani, cu bis. Sf. Dumitru, de 
Șetrarul Vicol.



AGAPIA . 

18. Jumătate din moşia Broş- 

teni, din jud. Botoșani, de schim, 

Asineta Ştirbățoaia, la 1836. 
19. Biserica Cuvioasa Paras- 

chiva din Iași, de Vornicul Va- 

sile Rosset; etc. 

Podgorii (vii): 20. La Nico- 

rești, 12 pogoane de vic, date 

de Catinca Bogdăncasa. 

21. La Știfeşti, 12 pog., de 
logofătul Gheorghiță Sturdza, 

22. La Drăgășeni, 3 pogoane, 

de Efrem și Ioana. 

23. La Cruci, 12 pogoane, de 
Constantin Bucă. 

24. La Vișani, 10 pogoane, 
de Lăscărache Rosset, Biv vel 

Vistiernic. 
25. La Ursoii, 3 

Ilenca Palade. 

26. La Cotnari, 3 pogoane, de 

Scărlat Gr. Radu. 

27. La Cotnari, 12 pog., de 
polcov. Vas. Neagu, la 1856; etc. 

28. Case: Mai multe dughene 
în Iași. 

Mănăstirea Agapia prin pozi- 

ţiunea ci pitorească, frumoasă și 

strategică în acelaș timp, fiind 
împrejmuită de trei părți 

munți acoperiți cu imense pă- 

duri de brazi, dar mai cu seamă 

"prin multele bogății şi venituri 

ce poseda, de multe ori şi-a a- 

tras privirile diferiților năvăli- 
tori, și în multe rînduri a fost 

ocupată și prădată de oşti. De 

una din acele ocupări scrie I, 

Neculcea că s'a întîmplat în al 

6-lea an al Domniei lui C. Cante- 

mir (între 1689—1693), năvălind 

Leșii, cu craiul lor Sobieski, în 

țară; îar la întoarcere a lăsat oşti 

în cetatea Neamţului, Suceava, 

Secul, mănăstirea Armenească, 

Agapia, Cimpu-Lung și Hangul 

(v. «Vieaţa lui C. Cantemir» de 

I. Neculcea). De altele iată ur- 

mătoarea mărturie : 

«Adică Ieromonahul Egumen 

Teofan, cu tot soborul de la sf. 

mănăstire Agapia, scriem noi 

pogoane, de 

54042, Marele Dicţionar Geografie, 
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toţi mărturisind cu acest zapis 

al nostru, fiind sf. mănăstire A- 

gapia lipsită, și de multe oști 

străine stricată, și noi ne-avind 
de unde să dăm, să putem a ne 

șindrili sf. mănăstire scos'am 

un sat vinzător, anume Șorcani, 

ce sunt la ținutul Orheiului, cu 

vatra de sat și cu vecinii, și cu 

locuri de heleștei și cu sandnic 

într'apa Nistrului, ca să se afle 

cine-va să ne facă plată pe acel 

sat, să ne putem ridica nevoile 

noastre. Aflatu-s'aii dumnealui 

Duca, marele vistiernic şi ne-aii 

făcut nouă plata deplin pe acel 
sat, carele scrie mai sus Șor- 

cani, la ținutul Orheiului, drept 

Soo de lei bătuţi gata, și ne-a 
făcut dumnealui deplin plata în 

minele noastre, de'naintea pă- 
rintelui Episcopului Serafim de 
Huşi. Și noi tij, pentru mai multă 

credinţă, am iscălit, şi pecetea 

sf. mănăstiri noi am pus ca să 

se știe. Ghenar 7181» (1673). 
(V. asemenea Tirgul-Neamţu). 

Mănăstirea Agapia a servit 
de azil monahilor (călugări), 

pănă la 1803; în acest timp însă 

mitropolitul Veniamin Costachi, 

văzînd reaua întocmire, precum 

mai cu scamă și unele fapte din 
vieaţa particulară a unor monahi, 

i-a strămutat pe toți (15 cîţi 
eraii), dindu-i sub ascultarea e- 

gumenilor de la alte mănăstiri 

(Neamţul, Riîșca), iar în locul 

lor, tot pentru corecțiune, a stră- 

mutat călugărițele care populaii 

schitele: Prepodoamna din ca- 

pitala Iași; Socola de lîngă Iași; 

Vinătorii, din jos de orașul Pia: 

tra; Gircina, aproape de Piatra. 
(v. Hrisov. A. Moruzzi, 1803), 
dindu-le stariță pe schim. Naza- 

ria, care, retrăgîndu-se la Văratic, 

făcu loc maicei Elisabeta Cos- 
tachi (sora mitr. Veniamin). 

„La 1815 (luna Maii), prin o 

scrisoare a patriarhului de Con- 

stantinopol, Evhetes, iscălită și   
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de alți 15 patriarhi, s'a dobîn- 
dit ertarea păcatelor și bine- 

cuvintarea călugărilor strămu- 
taţi. (V. Uric. II, p. 224). 

La 1821, în timpul revoluţiei, 

a ars mănăstirea, iar parte din 
călugărițe s'aii retras, împreună 

cu starița Elisabeta, pănă după 

potolirea rezmeriţei, peste hotar 
în Bucovina. 

La 1834, murind statia Eli- 

sabeta Costachi, s'a zidit schitul 

cu hramul Nașterea Domnului, 

cu 1000 galbeni lăsaţi prin tes- 
tament de dinsa pentru acest 
scop. 

La 1844, s'a așezat cu încu- 

viințarea lui Mihail Sturdza Voe- 

vod, de către mitrop. Meletie, un 
așezămiînt povăţuitor (regulam.). 

Numărul călugărițelor la stră- 

mutare era foarte restrins; cu 

timpul însă a sporit, așa că la 

1872 erai 490. Astă-zi sunt 355 

de maice și 61 de surori. Ina- 

inte cea mai mare parte eraii din 
clasa bogată, sati mai bine zis, 

a aristocrației moldovenești, 
Mănăstirea Agapia a fost în- 

chinată Mitropoliei Moldovei, 
starea 2-a. 

Agapia, moșie, în jud. Neamţu, 

dăruită (împreună cu munții) 

mănăstirei Agapia, prin hriso- 
vul din 24 August 7093 (1585), 

de Petru IV Șchiopul şi mărită 

mai tîrziii prin diferite alte do- 

națiuni (v. Agapia, mănăstire). 

Se megieșește cu moşiile Bălță- 

teşti, Filioara, Văraticul şi To- 

polița-Secălușești. De la secula- 

rizare, aparține, cu veniturile ci, 

statului. 

Agapia, zădure, în jud. Neamţu, 

situată pe moșia cu aceiaşi nu- 

mire; are o întindere de 1726: 
hect. sati 3640 pog. E pusă în 

exploatare. 

Agapia, ziriă, în jud. Neamţu,
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cu apă foarte limpede (căreia 

călătorii îi zic şi lacrima virgi- 
nci), izvoreşte din înfundătura 
ramurilor munților Măgura, c. 
Filiorul, plasa de Sus-Mijlocul, 

puţin mai către apus de mănăs- 

tirea Agapia-din-vale; curge a- 

proape în linie dreaptă spre ră- 
sărit, udind mănăstirea Agapia 
(pe partea despre miază-zi a ei) 
şi satul Agapia (pe partea, des- 
pre miază-noapte) în dreptul că- 

ruia eșind din strimtoarea mun- 

țiler, primește piîriul Filiorul (pe 
dreapta), traversează apoi şo- 
seaua judeţiană Piatra-Neamţu 

între kil. 32—35, vărsîndu-se în 
piriul Topolița (pe dr.), în faţa 
satului Topolița și a șoselci co- 

munale vecinale, ce duce din c, 

Crăcăoani prin satele Ghindă- 
oani - Topolița - Humulești, după 
un curs de 13 lil. socotit din 
virful obirșici sale. 

Agapia-Vechie, mânăstire de. 
călugăriţe, în jud. Neamţu, (v. 
Agapia-din-deal, mănăstire). 

' Agaton, ruine de bis. săpată in 
stinca m. Crucea-Spătarului, în 

faţa fostului schit de maici Sf. 

George, jud. Buzăii. Are ş m. 

lungime și 4 lățime. Partea de 

stîncă, care acopere altarul, stă 

încă, iar aceea care acopere res- 

tul, s'a dărămat. Strănile sunt să- 

pate în piatră, ale căror urme 

se văd numai la păretele drept. 

In altar, d'asupra proscomidici, 
se poate citi încă aceasti în- 

scripţie: ” 
«Pomenirea Neagoe Basarab. 
« Pomenirea arhiepiscopului 

Dosifteiii. 
« Pomenirea 

dora. 

«Ponenirea monahului Aga- 

ton.> . - 

Pe fereastra de E. a altarului 
se găsește o inscripție poste- 

rioară fondărei bis., din care se 

monahiei Teo- 

    

mai citește: «Florica... 7245» 
(1737). La ușa intrărei se văd 
resturi dintr'o inscripţie, deve- 
nită indescifrabilă. Tradiţia zice 
că acea inscripţie, dacă se citea 
de la dreapta spre stînga, arăta 
Jocul unde se afla ascunsă o 
mare comoară; iar de la stinga 
spre dreapta, arăta pe fonda- 
tori. Comoara s'a găsit în 1865, 
de niște călători austro-ungari, 
într'e grotă, ce era săpată: sub 
biserică și a cărei gură era as-: 
tupată cu o mare piatră. Sta- 
rița de la Sf. George conservă 
şi acum lada în care a fost păstra- 
tă comoara. E probabil că aci să 
fi fost unul din cazurile despre 
care vorbește Șincai în a sa 
cronică, (Cronica, vol. III, pag. 
53. Ed. ID). 

Din obiectele sacre ale aces- 
tei biserici n'a ajuns pănă la 
noi de cit o icoană, care se află 
la părăsitul schit Fundăturile. 

Agaua, câtuu, pendinte de co- 
muna Stăncuţa, plasa Balta, ju- 
dețul Brăila, situat pe malul ve- 
rigei Stoeneşti. Se învecinește 
la E, cu Dunărea-Vechie, la V. 
cu ezerul Zatna. Are 100 su- 
flete, 22 familii. Acest cătun a 
suferit multe prădăciuni din par- 
tea Cerchezilor, în timpul răz- 
boiului dintre Ruși și “Turci, de 
la 1877. 

Agăpieni, sat, în com. Pipirig, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neam- 
țu; este așezat între culmile 
despre E. al muntelui Cotnăre- 
lul şi a ramurelor cari se de- 
tașează din muntele Hălanca 
(Halesia), și munții mărginași 
jud. Suceava, pe moșia statului 
Munţii. 

Vatra satului are o întindere 
de 14 hect., 30 arii; cu margi- 
nea teritoriului săii formează ho- 
tarul jud. Suceava, megieşin- 
du-se cu satele Tărăţeni, Cujbeni, 

  

  

Pluton și Dolhești din aceeași 
com. (Pipirig). 

Populațiunea sa se ridică la 
IO4 sufl. saii 18 fam., cari se o- 
cupă mai cu seamă cu creșterea 
vitelor. 

Terenurile acestui sat fiind de 
formaţiune muntoasă şi impro- 
prii agriculturei, locuitorii și-ati 
angajat păminturi pentru culti- 
vare, în afară de raionul com., 
adică tocmai prin com. Păstră- 
veni, Timișești, etc, 

Numărul contribuabililor 18. 
Numărul vitelor se urcă la 

“531 capete, dintre cari: 22 boi, 
14 vaci, 700 oi, 20 cai, 30 ri- 
mători şi 45 vite mici cornute 
(viței, junci, etc.). 

Agăpieni, dea/, lingă satul cu a 
sa numire în jud. Neamţu; se 
detașează din ram. Cotnărelul, 
îndreptindu-sc în direcţ. N.-S.-I:. 
Locuitorii îi zic Agăpchieni. 

Agăpieni, ziriă, în c. Pipirig, pl. 
de Sus:Mijlocul; izvorește: din 
ramurele munţilor Cotnărelul, în 
partea hotarului jud. Suceava, 
curge prin satul cu a sa nu- 
mire în jud. Neamţu, paralel 
cu drumul natural ce unește 
acea localitate cu satul Cujbeni, 
şi se varsă pe partea stingă a 
pir. Ozana. 

AA Agăpioaia, pirii, în plaiul Rîm- 
nic, jud. R.-Sărat, izvorește din 
culmea Cimpulungeanca, virful 
Goicel, udă com. Valea-Sălciei 
în partea de apus, de la V. la 
E., şi se varsă în riul Cilnăul, pe 
dreapta lui, mai jos de cătunul 
Valea-Sălciei, după un curs cam 
de 6! kil. 

Agăpioaia, va/e, în plaiul Rimnic, 
com. Valea-Sălciei, jud. R.Să- 
rat, în partea de apus a ci, pe 
fundul căreia curge piriul Agă- 
pioata. |
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Agăpioasa (ungurește Gyepecze- 
patak), ziriz, jud. Bacău, pl. 
Muntelui, c. Brusturoasa, care 
vine din Ardeal, curge de la N. 
la S. pe graniță, unde se în- 
carcă cu piriiașul Lupul şi se 
scurge d'a st. în piîriul Sulţa, 
după un curs de 3100 m. 

Agăricioaei (Valea-), v. Popeş- 
tilor (Valea-), com. Miclești, pl. 
Crasna, jud. Vaslui. 

Agăstin, ziriă, plasa Muntelui, 
jud. Bacăii, care curge prin c. 
Comănești şi se varsă în riul 
Trotuşul. 

Agăşul, com. rur., pl. Muntelui, 
jud. Bacăii, la o distanță de 80 
kil. de cap. 'jud.; înființată în ș 
Februarie 1893, cu cătunele Co- 
tumba, Agășul, Sulţa şi Goioa- 
sa, ce ţineaii mai înainte dec, 
Brusturoasa. 

Agăşul, sa, pl. Muntelui, jud. 
Bacăii, al com. Agășul, situat 
de-a st. Trotoșului, și pe pirtul 
cu același nume, la poalele mun- 

_telui Pietrosul și la o depărtare 
de 4237 m. de căt. Sulţa, 
"Are 4 cîrciumi, 1 moară și 4 
ferăstrate. Capi de fam. sunt 63, 
suflete 378. Animale sunt: 19 
cai, 246 vite cornute, 49 porci 
şi SI capre. In vechime era re- 

numit pentru fabricarea brinze- 
turilor, 

Agăşul, moșie, jud. Bacău, pl. 
Muntelui, c. Agășul, aproxim. 
de 15150 hect., proprietar Eug. 
Ghica. Pe această moșie se află 

pădurea Pietrosul. Aci sunt ş 
ferăstraic care dai multă che- 

restea de brad şi molift, 

Agășul, piriă, jud. Bacăi, pl. 
Muntelui, c. Agășul, care izvo- 
rește din locul numit Agaia, de 
pe muntele Pietrosul; se varsă   
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da st. în Trotuș, avind o lun- 
gime de 9 kil. 

Agăşul, vale,” jud. Bacăi, plasa 
Muntelui, c. Agășul, pe terito- 

riul satului cu același nume, în 

care curge piriul ce-i poartă 
numele. 

Agemler, com. rur., puţin însem- 

nată, așezată în partea centrală 
a jud. Constanţa, la 42 kil. spre 

V. de orașul Constanţa, capi- 

tala districtului, și în partea nor- 

dică a plășii Mangalia, la 35 kil. 
spre N-V. de orășelul Manga- 
lia, reședința ci. 

Se mărginește la miază-noapte 
cu comunele: Copadin (pl. Con- 
stanța și Biulbiul (pl. Medjidia), 
la miază-zi cu com. Enghez, la 

răsărit cu com. Osmancea și la 
apus cu comunele Kazil-Murad 
și Carabaci (pl. Medjidia). 

Relieful solului ce. accidentat 
de culmea Enghez cu ramifica- 

” ţiile sale; principalele dealuri 
cari o brăzdează sunt: Culac- 
Bair cu vîrful Sofular (128 m.), 
la S.-V., Chedreanu (130 metri), 

prin interior; Uzun-Bair cu vir- 
ful  Caugagi (150 m, la N. 

Vest; Arabi-luk-Bair cu virful 

Arabi-luiuk (137 metri), Arabi- 
Alciala (128 m.) şi Ciobanisa- 
Bair, cu virful Copadin (123 m.) 

la N.; Edil-Chioi-Tepe (130 m.) 

la S-E.; toate aceste dealuri 

sunt acoperite de fincțe şi se- 
mănături. Movile sunt puţine 
şi fără însemnătate, fiind mici 

şi tinzind a dispare. 
| Hidrografia este mai slab re- 

prezentată ca orografia, căci 
ape curgătoare în adevăratul 
sens al cuvintului nu există, ci 
numai niște văi cari conţin apă 
toamna şi primăvara după to- 
pirea zăpezilor; această uscă- 
ciune trebue atribuită lipsei de 
păduri, cari întreţin umezeala. 
Principalele văi sunt: Sofular, ce   
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trece prin satul Sofular la V., 
Musur-Cuiuk la S.-V., adiacentă 
pe stînga, Chiorcui pe dr. la N.- 
V., Agemler ce trece prin sa- 
tele Agemler și Ciobanisa, şi 

valea Canara-Dere la răsărit. 

Suprafaţa totală a com. este 
de 1985 hect. din cari 72 hect. 
ocupate de vatra satului cu gră- 
dinele și cu 66 case, restul de 
1913 hect. împărțit între stat 

cu proprietarii cari ai 1553 h. 
și locuitorii ce posedă 360 hect. 

Clima com. este excesivă, ne- 

fiind adăpostită nici de dealuri, 
nici de păduri; verile sunt ar- 
zătoare și ernile aspre; vintul 
de N.-E. predomină; maladiile 
o bîntue des; ploae în cantitate 
puțină. 

Cătunele cazi. o compun sunt 
trei: Agemler, reședința, în par- 
tea răsăriteană, pe valea Agem- 
ler, între dealurile Ciobanisa- 
Bair la N., Edil-Chioi la S.; Cio- 

- banisa, în partea centrală, la 100 
m. spre N.-V. de precedentul, 
reședința, pe văile Agemler și 
Canara-Dere, între dealurile Cio- 
banisa la-N. şi Chedreanu, la 
miază-zi ; Sofular în partea sud- 
vestică a comunci, la 4 kilom. 

spre '5.-V. de reședință, pe va- 
lea Sofular între dealurile Cular- 
Bair la apus, Chedreanu la N. 
şi Casicci la E. Aspectul lor 
n'are nimic caracteristic. 

Populaţiunea com. este urmă- 
toarea: 74 fam. cu 353 sufi., 
împărțită ast-fel : 

După sex: 189 bărbați, 164 
femci, 

După stare civilă: 205 ne- 

căsătoriți, 144 căsătoriţi și 4 

văduvi. 

După instrucţie: ş știii carte, 

348 nu ştii, 
După cetățenie: 280 cetăţeni 

romini, 73 supuși străini, 

După religie: 1ş ortodoxi, 
79 catolici și luterani, 259 ma- 
hometani.
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După ocupaţiune : 73 agric. 
și meseriași, 1 comerciant. 

După avere: împroprictăriți 

29, neimproprietăriți 45. 

Comuna n'are școală, nici bi- 

serică, locuitorii merg la satele 

învecinate, ca Osmanfaci; sunt 

însă 2 geamii în cătunele Agem- 
ler și Ciobanisa, 

Ocupațiile locuitorilor sunt: 

Agricultura, fiind în com. 73 

plugari, cari ati 34 pluguri (cu 
boi 24, cu cai 10), 47 care și 

căruţe (18 cu boi, 29 cu cai), 
şi 1 mașină de secerat. 

Creşterea vitelor, avind com. 

7597 capete de vite, din cari: 

153 cai, 139 boi, 10 măgari, 

7260 oi, 35 porci. 

Comerciul e puțin activ, se 

face prin gara Medjidia la 38 
, kil. spre N.-V., şi constă în: 

import de manufactură, instru-. 
mente agricole, vin, și în ex- 
port de cereale, vite (oi), lînă, 
brînzeturi, ctc. 

Budgetul com. e de 27611. 
la venituri, 1358 1. la cheltucli. 

Căi de comunicaţie ale com, 
„sunt: drumul mare Copadin- 
Osmancea pe la răsărit, și căi 

comunale sai vecinale la satele 
învecinate ca: 1. spre Osman- 

cea direct, 2. Mangalia prin Os- 

mancea, 3. Agemler, 4. spre 

Enghez direct, 5. spre. Sofular 

direct, 6. Copadin direct; 

Agemler, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. de reședință 

al comunei Agemler; situat în 

partea vestică a plășii și cea 
răsăriteană a comunci, la 11/ 

kil. spre V. de c. Osmancea și 

foarte aproape de căt. Ciobanisa. 

Este aşezat în valea Canira-Dere, 

şi este închis de dealurile Cio- 

banisa-Bair din spre N., Edil 

Chioi-Tepe din spre E,, şi Che- 
dreanu din spre S.-V. Are o 
supraf, de 850 hect., dintre care 
35 hect. arab.; are 40 case,   

Populațiunea compusă din Bul- 

gari şi Turci, este de 38 fam. 

cu 206 suf.; se ocupă aproape 

numai cu creșterea vitelor. Din 

Agemler pleacă următoarele dru- 

muri: unul spre răsărit la Os- 

mancea; unul spre S. care se 

desface în două ducînd la So- 

fular și la Casicci; altul spre 

V. la Beşoul și altul spre N-V. 

la Copadin. 

Agenţie, stafiunede supraveghere, 

în pl. Tulcea, jud. Tulcea, pe 

teritoriul com. r. Malcociu. E 

situată în partea nordică a pl. 

şi a comunei, la 4 kil. spre N. 

de s. Malcociu, și la 3 kil. spre 

N-V. de căt. Perislava; este 

aşezat în dreptul milei cu No. 

44, de unde brațul Sulina se 

desparte de braţul Sf. Gheorghe, 

în fața unci mici insuleţe nulăș- 

tinoase (de 10 hect.); este inte- 

mciată de comisiunea Dunăreană, 

pentru a supraveghia navigaţiu- 

nea braţelor Sulina și Sf. Gheor- 

ghe; la apus de dinsa, pe ma- 

lul st. al brațului Sf. Gheorghe 

se află o ridicătură de 4 metri 

înălțime, acoperită cu verdeață 

şi care e punct trigonometric 

de observaţie de rangul al 3-lea. 

Aghi (Iazul-), zumire dată unei 

părți din moșia Smeeni, jud. 
Buzăi. 

Aghi (azul-), vad, peste riul Căl- 

miățuiul, în c. Smeeni, jud. Bu- 

zău, lingă care se află și o în- 

semnată movilă cu același nume. 

Agia, da/tă, pl. Cimpul, c. Ciu- 

perceni, jud. Dolj, spre S. de 

Buicliu. Intindere de aproape 13 

hect. Nu are scurgere. 

Agigea, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Constanţa, căt. comunei Te- 

chir-Ghiol ; situat în partea S.-V. 

a plășii și a comunei, la 3 kil.   

spre N.-E. de căt. de reședință 

Techir-Ghiol; este aşezat la 1!/ 

kil. departe de mare în partea 

și extremitatea S.-V. a locului 

Agiagea-Ghiol, la deschiderea 
văilor Iuntacan-Dere S. și N. şi 

este închis la N. de dealul 

Lazmahale, la V. de dealul Te- 

legraf-Tepesi-Bair şi la S. de 

dealul Agigea cu movilele Tuzla- 

Iul (39 metri) şi Cum-Tepe (35 

metri). Populaţiunca sa, care este 

compusă din: Sirbi și Turci, se 

ocupă aproape numai cu pes- 

căria. Șoseaua județeană Con- 

stanța-Techir-Ghiol trece prin s. 

și din s. mai pleacă drumuri 

comunale la Lazmahale și la 

Hasi-Diuluk. 

Agigea, ba/tă, în jud. Constanţa, : 

pl. Constanţa, pe teritoriul co- 

munei r. Techir-Ghiol și anume 

pe acela al cătunului săi Agigea, 

de 'unde i-a venit şi numele de 

Agigea-Ghiol; este situat în par- 

tea S-E. a plășii și cea răsă- 

riteană 'a comunei, la N.-E. şi 

în marginea satului Agigea și 

la 2!/ kil. spre S.-E. de s. Laz- 

mahale. Liste la marginea mărei, 

însă nu comunică cu ea, și este 

înconjurată de toate părțile de 

aceste dealuri; Dealul-Denis- 

Ialasi-Bair la Nord, Telegraf- 

Tepesi-Bair la V., și Agigea la 

S. şi în ca se deschid văile 

Iuntacan-Dere I spre N. și Iunta- 

can-Dere II spre S. In partea 

vestică este acoperită cu stuf. 

Din ea se extrage foarte mult 

peşte. Are 75 hect. întindere. 

Agi-Ghiol, com. rur. situată în 

partea răsăriteană a judeţului 

și sudică a plășii "Tulcea, la 15 

kil. spre S.-E. de orașul Tulcea. 

Numele săi e turcesc și e 

luat de la lacul din apropiere, 

numit Agi-Ghiol și care e sărat 

şi amar (agi = amar, ghiol = lac). 

Se mărginește la N. cu ora-
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șul Tulcca, la $. cu lacul Razim, 

la V. cu com. Cataloi şi Congaz, 
la E. cu com.: Sari-Ghiol. 

Relieful solului este acciden- 

tat; ca dealuri avem: dealurile 

Ciatal-Tepe, lamalac (218 m.) la 

N.-E.; Deșli-Cairac (164 m.) la 
N-V; Orta-Bair, Căuşul-Mare, 

Dealul-cu-Cunună, Pietrosul și 

Dealul-cu-Pomi la V. și S..V.; 

ele sunt acoperite cu livezi și 
semănături ; movili sunt nume- 

roase,; între cle distingem : Mo- 

vila-Hotarului, Ciobanilor şi To- 

ximiul. (115 m.) artificiale și 
acoperite cu verdeață. 

Ape sunt foarte puţine: Valea- 
Tuleci de la N. la S. trece prin 
sat şi se'varsă în lacul Agi- 

Ghiol ; Valea-Cazangia la S$.-V. 
Bălți sunt: Razelm la S. și E.; 
Agi-Ghiol lingă comună, amar 

şi sărat, și ale cărui ape de cu- 

rind ai început a fi întrebu- 
ințate ca băi. 

Clima în general ce sănătoasă; 

vinturile de N.-E. și de la mare 

suflă des; ploaie puţină, mala- 

diile sunt rari. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Agi-Ghiol la N., reședința, lingă 

lacul Agi-Ghiol, Sabandgia, la 
5 kil.spre S.; lingă lacul Razelm. 

Intinderea comunei este de 
peste 3100 hect., din cari 215 

“hect. vetrele celor 2 sate, 1850 

hect. ale locuitorilor, restul al 

statului. 

Populaţia. este amestecată; 

clementele predominante sunt 
“Rominii și Bulgarii. Sunt 365 

familii cu 2078 sufl., din cari: 

Romiîni295 fam. cu 1702 sufl.; 
Bulgari 66 fam. cu 339 sufl.; 

33 Greci și Ovrei. 

Calitatea pămîntului este bună. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

agricultura, 240 plugari cu 188 

pluguri. Vitele sunt în număr 

de 3212 capete, din care 480 

boi, 318 vaci, 512 cai și epe, 

1231 oi, 180 capre, 445 rimă- 

“7 
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tori. Comerciul e activ și constă 

în import de coloniale şi în ex- 

port «e cereale și vite; sunt $ 

comercianți. 

Veniturile sunt de 1785 lei, 

iar cheltuelile de 1620 lei; cu 

un excedent în plus de 165 lei. 
Căi comunale sunt acele care 

duc la comunele învecinate, la 

Tulcea, Sari-Ghiol, Cataloi, Ze- 

bil, Beştepe. 

Biserici sunt 2, una în Agi- 

Ghiol cu hramul Sf. Vocvozi, 

alta în căt. Sabandgia tot cu 

hramul Sf. Voevozi; ai cîte 10 

hect.; la. fie-care e cite 1 preot 
şi 1 cîntăreţ. 

Școli sunt 3, 1 de băcți, alta 

de fete în Agi-Ghiol, și a g-a 

mixtă în Sabandgia, fie-care cu 

cite 1 învăţător. 

Agi-Ghiol, saţ, în pl. Tulcea, jud. 

Tulcea, cătunul de reședință al 

comunei Agi-Ghiol, situat în par- 
tea nordică, lingă lacul Agi- 

Ghiol de la care şi-a luat numele. 

Întinderea satului e de 160 hect. 

Populaţia e de 276 fam. cu 1576 

sufl., din cari 1234 Romîni, 334 

Bulgari ; se ocupă cu agricultura 
și creşterea vitelor, 

Agi-Ghiol, ac însemnat, în plasa 

Tulcea, jud. Tulcea, pe terito- 
riul com. rur. Agi-Ghiol, situat 
în partea sudică a plășii și în 

cea sud-estică a com.; el este 

format de lacul Razelm sai Ra: 

zim și este alimentat tot de el, 

așa că secîind Razelmul une- 

ori seacă și Agi-ghiol; are o 

formă lunguiaţă, cu o lungime 

de 31 kil. şi o lărgime medie 

de 800 m., cu o întindere de 

21J2 kil. (sau 250 hect.); une-ori 

seacă foarte mult și se reduce 

întinderea la jumătate; partea 

sudică aparține cătunului Sa- 

bangea; pe malul apusan al lui, 

şi pe la poalele dealului Pietro- 

Sul, merge drumul com. Agi-   
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Ghiol-Sabangea, iar cel răsări- 

tean este limita între comunele 

Agi-Ghiol şi Sari-Ghiol. In partea. 

nordică, el primește Valea-Tulcei, 

unită cu valea Agi-Ghiol. Malu- 

rile sale sunt în general înalte; 
apa sa este sărată, amară, și 

pe fundul lui nomolui este ames- 

tecat cu sare și cu iod în foarte 

mare cantitate, așa că sunt de 

o putere excepțională şi, după 

mărturisirea unui doctor, ele ar 

fi mai tari ca cele de la Lacul- 

Sărat din judeţul Brăila. Băile 
acestea sunt cunoscute numai 

în jud. Tulcea, şi de aci chiar 

vin numai 50— 60 familii; ne- 

fiind stabiliment balnear, vizita- 

torii stai în satul Agi-Ghiol şi 

apoi, peste zi, ori li se aduce 

acasă apa, curăţită de noroiii, 

cu care fac băi calde de iod, 

ori se duc de 2 ori pe zi la 

lac, fac băi reci, se ung cu no- 

roiul iodo-sărat, îl lasă de se 

usucă pe dinșii cit-va timp, 

apoi intră în lac de se curăţă 

de el. Numele săii vine de la 

“două cuvinte turcești: 

amar şi ghiol= lac, deci tradus 

ar fi Lacul-amar. 

agi = 

Agi-Ghiol, zîriă, în pl. Tulcea, 

jud. Tulcea, pe teritoriul com. 
rur. Agi-Ghiol ; este formată din 

două mici piriiașe, ce izvorăsc, 

unul din dealul Uzum-Bair, și 

altul din Dealul-Mare, se unesc 

la poalele dealului Deșli-Caira, 

se îndreaptă spre miază-zi, avind 

o direcțiune generală de la N. 

V. spre S.-E., brăzdează partea 

de miază-zi a plășii și a com. 
Malcoci, pe cea răsăriteană a 

com. Cataloi și pe cea centrală 

a com, Agi-Ghiol, și după ce tre- 

ce poalele dealului Căuşul-Mare 
și Dealului-cu-Cunună, merge de 

se varsă, după un curs de 7 

kilom., în pîriul Valea-Tulcei, 

de dreapta, chiar în interiorul 

satului Agi-Ghiol. Pe valca sa



AGIOGLU 

merg două drumuri comunale: 
Cataloi- Agi- Ghiol și Malcoci- 
Agi-Ghiol; malurile sale sunt 
joase și acoperite cu verdeață. 

Agioglu (lazul-lui-), za, află- 
tor din sus de satul Orţeşti, c. 
Drăgănești, jud. Suceava, ocupă 
o suprafaţă de 1200 m. p. din 
moșia Giuleşti. Conţine pește: 
caracudă, știucă, clean, etc, Și 

raci, 

Agioglu (Lunca-lui-), /uncă de 
răchită, în șesul Moldovei, moșia 
Giulești, din com. Drăgănești, 

“jud. Suceava, în suprafaţă de 
5—6 fălci. 

Agioglu (Moara-lui-), oară, 
pusă în mișcare de apa iazului 
cu acest nume, jud. Suceava; 
aduce venit net 1500 1. anual. 

Agiud, Ajud, jud. Putna, vezi 
Adjud, 

Agiudeni, sat și com. rur., în 
pl. Moldova, jud. Roman, spre 
N-NE. de orașul Roman. 
Este alcătuită numai dintr'un 
singur sat, Agiudeni. Este a- 
şezati pe șesul Siretului, într'o 
poziţiune joasă, din care cauză 
adese-ori, cînd rîul Siretul vine 
mare, este supusă inundaţiuni- 
lor. Este la o depărtare de 10 
kil. de orașul Roman și de 13 
kil. de Elisabeta-Doamna, reşc- 
dinţa plășii, și e legată cu amân- 
două prin șosele, Arc o popu- 
laţiune de 249 c. de fam. (184 
contrib.) cu 885 loc. din cari 
2 știii carte; sunt 255 case. Din 
aceştia 175 c. de fam. (563 [.) 
sunt Unguri și 2 fam. Ovrei. Se 
cultivă mult cartofii cu cari se 
face comercii, Sunt 957 vite 
cornute mari. Are o biserică, 
catolică, de zid, făcută la 18$I 
și întreţinută în bună stare. For- 
mează o circomscripție fiscală cu 
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com. “Tămășeni. Venitul com, 
este de 2078 1. anual; iar chel- 
tuelile de 2059 1. In com. sunt 
157 cai, 68 boi, 790 oi și.202 
porci. 

Agiudeni, moșie, în pl. Moldova, 
jud Roman, c. Agiudeni, lingă 
satul cu asemenea numire. A- 
ceastă moșie cra din vechime a 
mănăstirei Trei-Sfetitelor (Trei- 
Erarhi) din Iași și mai pe urmă 
a școalelor, iar acum e vindută 
de veci de stat cu 235,100 1, 

Agircia, sa, în com. Vadurile, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
situat pe malul drept al ziului 
Bistrița. Terenurile sale sunt în- 
clinate spre S.-V. și păturile 
sale conțin formaţiuni cu sare, 
greziuri virstate cu pături sub- 
țiri de conglomerate, etc. Po- 
pulațiunea acestui sat se urcă 
la cifra de 244 sufl., saii 74 c. 
de fam,, cari trăesc în 73 de 
case ; repartizindu-i pe catego- 
rii, avem după sex: 114 băr- 
baţi, 130 femei; după starea 

„civilă: 118 necăsătoriți, 100 că- 
sătoriți, 26 văduvi; 5 ştiii carte, 
239 nu ştiu. 

Locuitorii se îndeletnicesc cu 
agricultura şi cu plutăria. 

Numărul vitelor este de 190, 

Agircia, pirii, spre marginea c. 
Doamna, pl. Piatra-Muntele;, iz- 
vorește din munţii Doamnci (ra- 
mura Cernegurei), în partea lor 
despre N., curge în jud. Neam-! 
țu, pe lingă satul cu a sa nu- 
mirc, străbătindu-l printre două 
culmi de deal și se varsă între 
localităţile Cazaci și Agrircia pe 
dreapta riului Bistriţa. 

Agrilor (Valea-), va/e, în plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, pe 
teritoriul satelor Stelnica și Mal- 
tezi, are lungimea de ş0o m. şi 
adincimea nu trece de S m.   

AHMED-ORMAN 

Agudu (Lisceşti-), cătun, al c. 
Verneşti, jud. Buzăi, 160 loc. 
și 30 case. Avea întinse livezi de 
duzi pănă în anul 1863 și o 
dezvoltată cultură a viermilor de 
mătasă, ceea ce a contribuit la 
schimbarea vechiului săi nume 
Lisceşti. 

Aguzilor (Dealul-), pisc de dea, 
pl. Siretul-d.-j., jud. Bacăi, c. 
Părincea, care se înalță lingă s. 
Părincea. 

Ahmed (Prundul-lui-), ;nsu7ă, 
în Dunăre, în dreptul satului 
Gircovul, din pl. Balta-Oltu-d.-j., 
jud. Romanați, compusă din 3 
bucăți, numite: Surla, Cătina și 
Gircovul, pe care se află și o 
pădure de aproape 160 hect. 

Ahmed (Movila-lui-), pzoo:7ă, 
în jud. Constanţa, pl. Hirşova, 
pe teritoriul com. rurale Calfa, 
este situată în partea nord-est 

a plășii și cea nordică a com» 

la 2 kil. mai spre N.-V. de s. 
Calfa; este așezată pe culmea 
dealului Ceemși-Cubair, la ex- 
tremitatea sa de S.; avind o 
înălțime de 223 metri, domină 
satul Calfa, valea Chior-Dere, 

valea Topolog-Dere, precum și 

drumurile comunale Calfa- Orum- 

bei, Calfa-Făgărașul-Noi şi Rah- 
man-Topolog ; este acoperită cu 
verdeață. 

Ahmed-Abdurahman(Cifiic-), 

moşie, în jud. Constanţa, pl. Hir- 

șova, pe terit. c. r. Ostrov și a- 

nume pe acela al căt. săă Ah- 

med-Aigăr de unde și-a luat și 

numele. Are aproape 100 hec- 

tare şi se învecineşte cu ciflicul 

Taș-Burun, care este la apusul 
ci; la S. se mărginește cu valea 
Roșt-Dere, iar la N. cu dealul 

Sinar-Taștepesi. 

Ahmed-Orman, pădure, în pl.



AHMUDIA 

Isaccea, jud. Tulcea, pe terito- 
riul com. r. Orta-Chioi, situată 
în partea de miazăzi a plășii 
şi a comunei; ea se întinde la 
poalele răsăritene ale dealului 
Cizlar-Bair și cele nordice ale 
dealului Ghiobilche-Bair ; este 

străbătută de la N. la S. de dru- 
mul com. Atmagea-Orta-Chioi; 
iar pe la poalele ei nordice trece 
drum. județian Babadag-Măcin ; 
ea are o întindere de peste 200 
hect., din care 60 hect. aparţin 
satului Orta-Chioi; esenţele prin- 
cipale sunt: stejarul și fagul, 
Numele ei vine de la cuvintele 
turcești: Ahmed, nume propriii 
și Orman = pădure; deci tra- 
dus ar fi: Pădurea-lui- Ahmed. 

Ahmudia, căz, de vre-o 12 case, 
situat în partea nordică a plășii 
Sulina, jud. Tulcea, și cea cen- 
trală a com. Sfiștofea, pe dru- 
mul ce unește Sfiștofca cu Pe- 
Tiprava; locul d'imprejurul săii 
e acoperit cu nisip, și poartă 
numele de Hasmacul-cel-Mare; 
la început populaţia era maho- 
medană ; în urma războiului de 
la. 1877, s'aii retras, și Lipoveni 
pescari, în număr de 13 familii 
cu 52 suflete, aii ocupat acest 
sat. 

Aigăr-Ahmed, saz, în jud. Con- 
stanța, pl. Hirşova, căt. comu- 
nei Ostrov, este așezat în par- 

tea de N.-V. a plășii și cea ră- 

săriteană a comunei, la 6!/2 kil. 
spre răsărit de căt. și reședința 
Ostrov. 

Este situat pe valea Aigăr- 
Ahmed, la nordul pir. Aigăr- 
Ahmed, închis de dealul Sianir-: 

taș-Tepesi din spre N. Pămîntul 
produce mai mult griii și ovăz. 
Pe la răsăritul acestei comune 

trece piriul Coium-Punar care 

vine din jud. Tulcea şi care se 

varsă în piriul Aigăr-Ahmed. 
Prin sat trec drumurile comu- 
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nale, unul de la Ostrov trece 

prin sat și merge la Coium-Pu- 
nar, altul pleacă la Orum-Bei și 

altul la Făgărașul-Noi. L.ocui- 
torii se ocupă” mai mult cu a- 
gricultura,. 

Aigăr-Ahmed, za/e însemnată, 
în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 

pe teritoriul com. rur. Orum-Bei 
şi Ostrov; se desface din poa- 
lele sudice ale dealului Ghiol- 

gic-Bair, sub numele de Valcea. 
Orumbeilor ; trece prin partea 
sudică a satului Orum-Bei, avind 

o direcțiune de la NE. către 

S.V.; la virful Arman-Tepe își 
schimbă numele în Valea-Pinga- 

Dere, urmind aceeași direcțiune 
pănă în dreptul satului Făgă- 

rașul-Noi, de unde își schimbă 

și direcțiunea şi numele, trece 
pe la răsăritul ciflicului Ali-Mur- 

tazi și pe la nordul satului Fă- 
gărașul-Noii. De aci ia direc- 

țiunea spre N.-V. şi numele de 

Aigăr-Ahmed (numele văiei) şi 

merge cu această nouă direc- 

țiune și cu acest nume, pănă la 

satul Aigăr-Ahmed, de unde ia 
numele de Dereaua-Roșt şi di- 

recțiunea spre apus, trecînd pe 

la sudul ciflicului Taș-Burun 

pe la sudul ruinelor Taș-Burun 

și pe la nordul dealului Roșt, 

şi se varsă în Dunăre la 1 kil. 
spre N. de Movila-Popei, după 

un drum de aproape 25. kilom. 
Prin această vale curge un pirii 

destul de însemnat, care poartă 

același nume de Aigăr-Ahmed. 
“Malurile sale sunt în general ri- 

poase și foarte înalte, din cauza 
terenului care este foarte moale 
şi pe care il.roade piriul mereii. 

Este situat în partea nord-vest, 

a plășii, cea centrală a comunei 

Ostrovul și cea. nord-vestică a 

comunei Orum-Bei. Malurile sale 

pe alocurea sunt pline cu bu- 

căți de păduri de o întindere 

mai mult sai mai puțin mare. 

    

AL-ORMANULUI 

Ai-Orman, sa, în plasa Măcin, 

jud. Tulcea, căt. com. Coium- 

Punar, așezat pe rîul Ai-Orman 
(Pădurea-Ursului, pe turcește), 
la 4 kil. spre N-V. de reședință; 
are o întindere de 550 hectare, 

din cari 40 hect. vatra satului, 

și o populație de 88 familii cu 

444 suflete, îngrijitori de vite. 

- Ai-Ormanului (Valea-), zirîz, 

în plasa Măcin, judeţul Tul- 
cea, în partea de miază-zi a 

plășii; mai poartă și numele de 

Picineaga, de la comuna Pici- 

neaga, pe care o udă; este for- 
mat, la izvorul săi, de două 

piriiașe: Valea-Cirjilar, ce izvo- 

răște din dealul Ghiolgic-Bair și 

Valea-Caprei ce ese din dealul 
Tașlic-Bair. Valea-Cirjilar isvo- 

rește chiar din jud. Constanţa» 
dar întră îndată în jud. Tulcea; 

aceste două mici piriiașe se uhesc 

nu departe de izvorul lor şi se 

îndreaptă mai întîi spre N.V., 
trec pe la două kil. spre S. 
de com. Cirjilar și la 2 kil. spre 

N. de satul Canat-Calfa, (al co- 

munei Coium-Punar), despărțind 

tot-de-odată și teritoriul acestor 

două comune, se îndreaptă apoi 

spre N., trece pe lingă satul 
Ai-Orman, de la care şi-a luat 

și numele, pe la două kil. spre 
V. de căt. Hasanlar (al comunei 
Cirjilar), se îndreaptă apoi spre 
V.-N.-V., direcţie ce o ţine pănă 
la. vărsarea sa în Dunăre; udă 

com. Picineaga la miază-noapte, 

și merge de se varsă în Dunăre 

pe dreapta «i, puțin mai sus 

de comuna, Picineaga. 

Cursul săi este mai bine de 

25 kil. de lung și prin aceasta 

este socotit printre principalele 

și puţinele riuri ale plășii Măcin 

şi chiar ale jud. Tulcea; el este 

repede aproape de izvorul săii, 

făcînd 21], m. pe secundă și mai 

la vale de s. Ai-Orman îşi mic- 

șurează iuţeala, făcînd 1 m. și mai
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puţin chiar pe secundă, trece 

prin păduri pănă la s. Ai-Orman 

şi de aci pănă la vărsare numa! 

pe cîmpie întinsă ; malurile sunt 
în general ripoase. 

Basinul săi este cuprins în 

partea despre N,, (dacă cuprin- 

dem întrinsul și pe acela al 

riului Cerna, cu care se unește 

la gura sa) între o linie, ce de 

la gura sa trece prin mlaștina 

din față, și pe culmile dealurilor 

Bujor, Priopcea, Piatra-Ascuţită, 

Megina, Daiaman-Bair, Almalia, 

David, Amzalii, Ciubucluc-Bair, 

Tașlic-Bair, Topolog la miază- 

noapte, și la miază-zi între dea- 

lurile Ghiologic-Bair, Canat-Cal- 

fa, Ghiun-Ghiurmeș şi Movila- 

Cazacilor. Suprafața sa este de 

220 kil. p. (saii 22000 hect.), 

cuprinzind două părți din cinci 

ale plășii Măcin cu teritoriile 

comunelor: Picineaga, Coium- 

Punar, Cirjilar, Cerna, Satul-Noii. 

Afluenții săi cei mai însem- 

“naţi sunt pe dreapta: valea 

Canat-Calfa și alte mai multe 

mici văi repezi, ce pleacă din 

dealurile Ghiun-Ghiurmeș şi Ca- 

nat-Calfa; iar pe stînga valea 

Cirjilar, valea Hormular și pîriul 

Cerna, cel mai însemnat, unit 

cu Valea-Ulmului, valea Megina 

şi valea Iaila. Fiind mai în tot- 

dauna cu apă, el fertilizează lo- 

curile pe unde trece, dindu-le 

o rodnicie, ce rar se întîlnește 

în această plasă. | 

Aitan-Dere, va/e însemnată, în 

jud. Constanţa, plășile Constanţa 

și Mangalia, pe teritoriul comu- 

nelor rurale 'Tekirghiol și Mu- 

surat, se desface din poalele 

apusanc ale dealului Tekirghiol, 

se îndreptează spre miază-zi, 

avind o direcţiune de la N. către 

Ș., făcînd ast-fel hotar între pl. 

Constanţa și Mangalia; brăz- 

dează partea sudică a plășii 

Constanţa, partea nord-vestică   

a plășii Mangalia, partea apu- 

sană a comunei Tekirghiol şi 

partea nordică a comunei și a 

satului Musurat; are o lungime 

de 4!f kil.; este tăiată de dru- 

mul 'Tekirghiol-Musurat și Ab- 

„dulah-Tekirghiol. 

Aivalik-Bair, dea/, în-jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, com, 

Regep-Cuiusu; se desface din 

dealul Cara-Peretlic-Artasi, se în- 

dreaptă spre răsărit printre văile 

Regep-Cuiusu și Calaigi-Ceair, 

într'o direcție generală de la 

S.-V. spre N.-V., brăzdind partea | 

de la miază-zi a plășii și pe 

cea nordică a comunei; satul 

Regep-Cuiusul e aşezat la poa- 
lele sale sudice; pe muchia sa 
trece și hotarul Dobrogei spre 

Bulgaria; el stă în legătură cu 

dealurile Sinir-Iol-Bair și Uzum- 

Mese-Sirti; are 120 m. înălţime ; 

este acoperit cu fineţuri și pă- 

duri, între care însemnăm pă- 
durea Catana, 

Ajiudeni, numire ce se mai dă 

sat. Agiudenf, din jud. Roman. 

Alacapi, saii Alacap sai Ala- 

Capo, com. rur,, din jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia; situată în 

partea centrală a judeţului, la 

24 kil. spre apus de orașul Con- 

stanța, capitala districtului, şi în 

partea, răsăriteană a plășii, la 12 

kil. spre răsărit de orășelul Me- 

djidia, reşedinţa ei, pe valea 
Carasu. 

Se mărginește la răsărit cu 
c. Omurcea, pl. Constanţa, la 

miază-noapte cu c. Caratai, la 

miază-zi cu c. Murfatlar, plasa 
Constanţa și la apus cu c. Biil- 

biil și orașul Medjidia. 

Relieful solului este în gene- 

ral destul de accidentat de cul- 

mile: Medjidia, Docuzol și Endee- 

Cara-Chioi. Principalele dealuri 

cari brăzdează comuna sunt:   

Docuzol-Bair cu virful Docuzol 

(108 m.) la N-V. de satul 

Docuzol ; Docuzol-Bair, alt deal 

cu același nume la răsărit de s. 

(cu virful Chiostel II 58 m.); 

Hagi-Cabul cu virful Ac-Balcic- 

Uba (59 m.) la N.; e prelungit 

prin interiorul comunei cu dealul 

Chiostel cu virful Chiostel 1, (76 

m.); dealul Medjidia (9o m.) la 

apus; Cara-Acic-Bair (1122 m.) 

-tot la apus; dealul Tasli Bair cu 

virful Alcapo (83 m.) la răsărit ; 

dealul Gherme-Bair (79 m.) tot 

la S.-E.; dealul Sis-Tirlă (58 

m.) la răsărit, Horoslar-Bair (52 

m.) la N.-E.; și dealul Șancal 

(56 m.) la N. Aceste dealuri 

Sunt acoperite mai toate cu 

semănături şi finețuri. Movilele 

sunt numeroase și ati servit ca 

puncte de orientare ; principa- 

lele sunt chiar virfurile <ealu- 

rilor amintite mai sus; ele sunt 

răspîndite în toate părțile; la 

ele mai adăogăm movila Cara- 

Chioi (31 m.) la răsărit de satul 

Alacapi,' dominîndu-l, precum și 
valea sa. | 

Hidrografia este reprezintată 

numai prin văi, cari aă apă nu- 

mai primăvara și după ploile de 

toamnă ; principalele sunt: va- 

lea Carasu saii Medjidia prin 

mijlocul comunci, venind de la 

SI. spre N-V. ; ea poartă di- 

ferite sub-numiri pe unde trece; 

așa, ia numele de valea Cara- 

cuius-Dere pănă la s. Alacapi, de 

unde îa pe cel de valea Alacapi, şi 

în urmă pe cel de Carasu saii Me- 

gidia; ea este largă și malurile 

aii amfiteatru; în ca se deschid 

văile Alacapo ce curge sub nu- 

mele de Ioroslar-Ceair, de la 

E, spre V.; valea Carataialceac, 

valea Chiostel unită cu valea 

Hagi-Cabul, toate pe dreapta; 

pîriul Docuzol cu malurile mlă- 
ştinoase, unit cu valea Docuzol- 

Ceair pe dr. se varsă în balta 

Medjidia sai Carasu; balta Ca-
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- rasu cu vre-o ciîte-va insule se 
„prelungește puţin. și pe terito- 

riul coniunei spre V.; e acope- 
rită 'cu stuf. 

Clima comunei este riguroasă, 

cu veri călduroase și erni fri- 

guroase, fiind. expusă vîntului 
dominant de răsărit; rare-ori 

vînturile aduc ploi prin aceste 
regiuni, totuşi clima e destul de 
sănătoasă. . ! 

Cătunele cari compun comuna 

sunt:  Alacapi, reşedinţa, spre” 

S.-E., în valea -Carasu, la întil- 

nirea ei: cu valea Horoslar-Al- 

ceac; Chiostel în partea ' cen- 

trală, la 6! kil. spre N.-V. de 

reședință, în valea Chiostel, nu 

departe de balta Carasu; : Do- 
cuzol spre N., la 10 kil. spre 

„N-V. de reședință, pe piriul Do- 
cuzol, între cele două dealuri 

Docuzol; mai avem apoi tirlele 
lui Căciulă și Manase-leciu la 

1 kil. spre N-E. de s. Docu- 
zol, tot pe piriul Docuzol. 

Instrucţiunea e reprezentată 

prin 1 școală mixtă de băeți și 
fete, cu ro hect, pămînt, avind 
I învățător cu 69 elevi înscriși 
(40 băcţi și 29 fete), promovați 
37 elevi; şcoala e în căt. Do- 
cuzol. Sunt și 2 şcoli musulmane 
alipite de geamiile din cătunele 
Alacapi şi  Chiostel. 

Cultul religios seexercită într'o 
bis. creștină, cu hramul Sf. Dumi- 

“tru, avind 10 hect. pămînt de 
la stat, cu 1 preot, 1 paracliser 

și 1 cîntăreț; mai sunt 3 geamii, 

în fie-care căt. cîte una, avînd 

cite 10 h. pămînt și cîte 1 hoge. 

Populaţiunea comunei este de 
318 fam. cu 1551 suf, împăr- 

„ită în modul cum urmează: 

După sex: bărbaţi 830,.:fe- 
mei 721, total 1551. 

După stare civilă: necăsăto- 

iți 932, căsătoriți ş80, văduvi 

38, divorţați 1, - 

După instrucție: ştii carte 51 

-nu “ştii .1500. - 

a
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După cetățenie: supuşi streini 
7, cetățeni. romini 1544. 

După religie: creștini orto- 
doxi 1142, mahometani 409. 

După ocupaţiune: agricultori 
"250, comercianți. 8, industriași 

n'are, alte profesii 43, total 310. 

Improprietăriți 667, neimpro- 
"prietăriți 11, total 678. : 

" Contribuabili: 310. 
Suprafaţa comunei e de 10113 

hect., din cari 68 hect. ocupate 
de vetrele satelor cu 311 case, 

9225.. hect. ale locuitorilor, și 

520 hect.. ale statului cu pro- 
prietarii. 

"Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
Agricultura, fiind în c. '259 

plugari cu 161 pluguri, avind și 
"25 mașini de secerat, 4 mașini 

de bătut-porumb, 134 grape de 

fier, 176 care cu boi, 57 căruțe 

cu cai, 142 puțuri, (1 în cîmp) 
și 1 pod plutitor (în Docuzol). 

Industria este cea domestică, 

simplă; mai e în comună o 
moară de vint-(în Chiostel), 

Creşterea vitelor este iarăși 
o ocupaţie principală; sunt în 

“comună 9 armăsari, 263 cai, 

339 epe, 111 minzi (total 813); 

7 tauri, 775 boi, 661 vaci, 391 

viței (total 1835); 7 măgari; 

597 berbeci, 6220 oi, 2588 mici 

(total 9405); 18 capre; 268 porci; 
„ mai toate se. exportă. 

Comerciul este făcut de 8 co- 

mercianți, (7 cărciumari, 1 bă- 

can); e destul activ, se importă 

.. mașini agricole, unelte de lucru, 
“manufacturi și se “exportă. ce- 
reale, (orz, ovăz, secară, po- 

'rumb), vite, lină, bzînzeturi; gara 
cea mai apropiată este Murfatlar, 

“la 5 kil: 

Budgetul e' de în. S62. lei 

la ven. și 3989 |. la: chelt,; cu 

-un excedent de:1173 |; sunt 
310 contrib, 

Căi de. comunicaţie sunt: c. 

f. Constanţa-Cernavodă, prin va- 
: lea Carasu, trece pe .la şoo im.   

„ ALACAPt 

„spre-V. de s., care n'are staţie 

saii haltă; drumul județean Me- 

djidia-Cara-Murat, trecînd prin 
s. Docuzol; drumuri comunale 

ce uneaii cătunele între ele ca: 
- Caratai-Murfatlar, Tortanan prin 
Docuzol, Biulbiul prin -Murfat- 

Turc, Medjidia direct, Constanţa 

prin Murfatlar, “Omuscea-Ha- 
“sancea. 

Prin comună,, Ia V. şi E. de 

s. Alacapi trec valul de: piatră 
- Şi cel: de pămînt ale lui Traian, 

(vezi la judeţ). - : 

Alacapi, saz, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, căt. de reședință 
al comunei Alacapi; este așezat 
în partea răsăriteană a plășii și 

cea, estică a comunei, pe valea 
Alacapi și Carasu; este încon- 

"jurat de dealurile Caraucic-Bair 

la V. (73.m.), Horoslar-Bair (31 

m. cu movila Cara-Chioi) la E. 

şi Tasli-Bair (83 m.) cu movila 

Alacapi. Are o supraf, de 2834 

hectare, din cari.26 hectare o- 

cupate de vatra. satului cu 86 
"case. 

Populaţia sa e de So familii 

cu 279 sufl., ocupîndu-se 'cu a- 
gricultura și cu creşterea vite- 

lor. La V. de sat trece c. f. 
„ Constanța-Cernavoda și un val 
al lui Traian, iar la NE. alt 

val al lut Traian. 

Alacapi, movilă însemnată, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, com. 

și căt. Alacapi, pe muchia dea- 
lului 'Fasli-Bair, la 1lp kil, de 

“sat, cu 83 m. înălțime, domi- 

nînd satul și valea Alacapi, va- 

lea Carasu, calea ferată; deci 

un. punct strategic important. 

Alacapi, zafe, în jud. Constanţa, 

pl.: Medjidia, în c. și căt. Ala- 

capi, vine din dealul Horoslar- 

Bair, se îndreaptă. spre apus, 

trece .prin satul Alacapi, printre 

dealurile Tasli-Bair și Horoslar-
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Bair, și se deşchide în valea 
Carasu ; e tăiată de valul mare 

de pămînt al lui Traian, 

Alah-Bair, dea/, în judeţul Con- 

stanța, pl. Medjidia, pe terito- 

„riul com.: Taş-Punar și. anume 

pe acela al căt. Băltăgești;. se 

întinde pe la nord-estul satului 

Băltăgești printre văile Satiș- 

Dere și Saragea-Dere, avind o 

direcţiune. generală de la S.-V. 

către N.-E.; are o înălțime maxi- 
mă de 204 m. pe care o ajunge 

în virful săii Saragea-Tepe. Este 

situat în partea septentrională 

a plășii și a com.; văile sale 

'sunt stincoase şi prăpăstioasc, 

Alapeţul, cana/, în insula Balta, 

pl. Talomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 

„ teritoriul comunei Borduşeani; 

alimentează lacul Alapeţul. 

Alapeţul, /ac, în insula Balta, pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, te- 

- ritoriul com. Bordușeani ; este a- 

“limentat prin canalul cu același 
nume. 

Alăuta, mic afucut al piriului 
Sabasa, jud. Suceava. .. 

Alb (Izvorul-), sa, în judeţul 
Neamţu. (V. Izvorul-Alb). 

Alb, ziriă, (v. Cracăul-Alb), piriu, 

„în com. Crăcăoani, pl. Piatra- 
“Muntele, jud. Neamţu. -. 

Alb (Izvorul-), firiz, (v. Izvo- 

"- rul-Alb), în com. Buhalniţa, pl. 

- Piatra-Muntele, jud.. Neamţu. 

Alb (Pirîul-), ziriz, în comuna 

Ilangul, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu, izvorește din partea a- 

pusană a muntelui Tablei (ra- 

mura Ceahlăului); curge spre 

$.-V., formînd în parte hotarul 

" “Transilvaniei, pănă la. vărsarea 
sa în pir. Pintec,   

Alb (Piriul-), zirtă, în ce." Uscaţi, 
pl.: de Sus-Mijlocul, (v. Valea- 
Albă, piriă), curge în județul 
Neamţu. 
- Din inscripțiunea ce se află la 
mănăstirea Războieni se vede, că 
locul unde s'a dat războiul între 
Turci și Ștefan-cel-Mare peatunci 
se numea Piriul-Alb. Piriul-Alb 
a dat numirea viiei prin 'care 
el curge: Valea-Albă. Prin: ur- 

* mare Vornicul Ureche greșeşte, 
cînd dă a înţelege că Valea- 
Albă sar fi numit, pentru-că 
poiana unde. a fost bătălia, s'ar 
fi nălbit de trupurile celor pic- 
riți (Letop. tom. I..pag. 151). 
Pe valea piriului pe care inserip- 

"ţia îl numește Piriul-Alb, în de- 
părtare de o oră 'de la satul 
Războieni, spre răsărit, lingă s. 
Tupilați, se află o câtună răze- 
şească, care și astăzi se numeşte 
Valea-Albă (v.. mănăstirea Răz- 
boieni). 

Alb (Pirîul-), pirâă, în com.. Vină- 
tori-Neamţu, pl. de Sus-Alijlocul, 
izvorește din munţii Măgura: 
Sihlei, curge spre N. în jud. 
Neamţu; trecînd pe la schitul 
Săhăstria, în dreptul căruia se 
unește cu Piriul-Negru. Numirea 
sa provine din pricină că scur- 
gîndu-se pe. terenuri friubile de 
calcar, apele sale duc pu lberea 
lor albă în mare depărtare (v. 
Piriul-Negru). 

Alb (Isvorul-), ramură de munjr 

(v. Isvorul-Alb, jud. Neamţu). 

” 

Alba, sa, în com. Hudeşti-Mari, 

pl. Prutul-de-sus, jud.:-Dorohoiu, 

cu 273 fam., 1215 suflete. 

Aşezările sătenilor sunt mai 

mult: bune. Sătenii îimproprietă- 

riți aii 408 hect., 18 arii pămînt. 

Alba, v. Războieni, jud. Neamţu. 

Alba, da/ză, între bălțile Lun-   

guța, Ulmul şi Rotunda, în par- 

tea de S.E. a com. Stănilești, 

pl. Prutul, jud. Fălciă. 

Alba, dea/, numit şi dealul Valea- 

Albiei, în c. r. Văgiuleşti, pl. 

Văilor, jud. Mehedinți. 

Alba, dra/, în plasa Oraș și în 

partea de miază-noapte a com. 

Odobeasca, jud. R.-Sărat, aco- 

perit cu fineţe și izlazuri. 

Alba, fintină, pe moşia Havirna, 

"com. Havirna, pl. Prutul-de-s., 

"jud. Dorohoiii. 

Alba, fiutină, pe moşia Pomirla, 

com. Pomirla, pl. Prutul-de-s., 

jud. Dorohoiii. 

Alba, pădure, pl. Muntelui, jud. 

„ Bacău, în com. Dărmănești. 

Alba, pirii în c. r. Imoasa, pl. 
Motrul-de-sus, jud. Mehedinţi, 
trece în hotarul Corcovei. 

Alba, ziriz, începe din moșia 

d-lui Viișoreanu, com. Colonești, 

- pl. Vedea-de.j., jud. Oltul, curge 
'de la N. la S. distanță cam 300 

m. apoi face o întorsătură iar . 
la N. şialta la S., și se unește 

cu girla Gruiul-Mare, tot în ra- 
ionul com. Coloneşti. 

Se numește Alba, pentru-că 

pămîntul pe unde trece este alb. 

Alba, pirîi, pe teritoriul comunei 

:Răcoasa, jud. Putna, plasa Ză- 

brăuți, cel mai mare afluent al 

Şușiţei; e format din 3 piraie: 

“Alba, Limpejioara şi Piriul-Vir- 

lanului; se varsă în Șușiţa, între 

satele Răcoasa și Gogoiul. 

Alba, ziriă, în pl. Oraș, e. Odobea- 

sca, izvorește din jud. -R.-Sărat, 

dealul Alba, se îndreptează de la 

N. spre S., udînd com. în partea 

de miază-noapte şi se varsă în
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riul Rimna, mai sus de cătunul 

Mahriul, după un curs de 7 kil: 

Alba, rîză, com. Văleni-de-Munte, 

jud. Prahova. 

Alba, va/e, în com. rur. Văgiu- 
lești, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Alba, va/e, în com. rur. Inoasa, 
plasa Motrul-d.-s., judeţul Mehe- 
dinți. 

Alba, va/e, (v. Valea-Albă), jud. 
Neamţu, 

Alba, va/e, izvorește de la V. de 

comuna Predealu, plaiul Pele- 
șul, judeţul Prahova, de sub 

poalele muntelui Caraiman, cur- 
ge de la V. spre E. și se varsă 

în riul Prahova, pe ţărmul dr., 
în dreptul căt. Bușteni. 

Alba, vale neînsemnată, în plasa 

Oraș, c. Odobeasca, jud. R.Să- 

rat, în partea de miază-noapte 

a ei, pe fundul căreea curge pi- 
riiașul Alba. 

Albă (Balta-), com. rur., jud. 
R.-Sărat. (V. Balta- Albă). 

- Albă (Movila-), mpozi/ă, judeţul 
Brăila. (V. Bordeiul-Verde). 

Albă, (v. Valea-Albă), Zac zz0la4, 

"în com. Cirligi, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. 

Albă (Movila-), mzou:/ă, în pl. 

Borcea, jud. Ialomiţa, spre N. 

de satul Călărași-Vechi. 

Albă (Valea-), v4/e, pe care este 
“aşezată c. Bucovăţ, jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-mj. și în care se află 

cetatea Jidova. (V. a. n.). 

Albă (Piatra-), căzuu al com. 
Odăile, jud. Buzăi, situat între 

izv. Posobeasca și Gortea. Are 

230 loc. și 54 case, -: ” 

  

  

Albă (Piatra-), co//nă, în com. 

Trestia, jud. Buzăi, pe care o 

desparte de com. Pirscovul. 

Albă (Piatra-) sai Rupturile, s- 
vor, în com. Odăile, jud. Buzău, 

începe din c. Piatra-Albă și se 

scurge în Murătoarea Posobeș- 
tilor, 

Albă (Ripa-), co/ină, în c. Min- 

zăleşti, jud. Buzău, făcînd hotar 

despre c. Mănești. Este formată 
din pămiînturi albe; are puţin 
islaz pe poale, 

Albă (Ripa-) sai Ruptura, co- 
fină, în c. Lapoșul, jud. Buzăi, 
acoperită de humă și puțină 

verdeații. 

Albă (Ripa-), colină, în c. Vis- 
pești, căt. Văleanca, jud. Buzăi, 

formată din pămînturi albe. 

Albă (Ruptura-), cofină, în c. 
Pănătăul, căt. Diculești, jud. Bu- 
zăă, acoperită cu pădure. 

Albe (Pietrele-), co/ină, în :c. 

Beceni, căt. Gura-Oci, jud. Bu- 

ză; islaz de vite. 

Albe (Pietrele-), pute, în com. 

Gura-Teghi, căt. Lunca-Vascu- 
lui, jud. Buzăi, face hotar des- 

pre com. Nehoiaș. 

Albe (Pietreie-), sorginte de ape 
miner. în care predomină sulful, 

în c. Gura-Teghi, căt. Lunca-Vas- 

cului, jud. Buzău. Nu se poate 

utiliza din cauza depărtărei şi 
a sălbăticiei locului. 

Albeanul, sas; din com. rur. Pir- 

lita-Săruleşti (v. a. n.), pl. Ne- 

goești, jud. Ilfov, aşezat în nişte 

locuri smircoase, spre V. de 

Pirlita. Are o suprafață de goo 
hect., proprietate a D-lui Măn- 

ciulescu, din cari se cultivă 450   

hectare (175 rămîn sterpe, 75 

islaz şi 200 hect. pădure). 
„Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari. 

Populaţia lui e de 46 loc. 

Numărul vitelor mari e de 102, 

şi a celor mici de 573. 

Albeasca, sa, cu 13 fam., jud. 

Argeș, pl. Pitești, face parte din 

com. rur. Gălășești, (Vezi acest 
nume). 

Albeasca, movi/ă -artificială, în 

pl. Gradiştea, com. Ciineni, jud, 
R.-Sărat, lingă cătunul Plăsoiu; 

pe dinsa sunt două cruci de 
piatră. Din bătrîni se spune că 

niște ciobani călătorind cu tur- 

mele lor prin această.plasă, şi po- 

posind aci, aii fost surprinși deo 

furtună ; unul din ei fiind triăs- 

nit, cer-lalți îl îngropară, îi ri- 
dicară accastă movilă deasupra 

mormîntului, precum și două 

cruci de piatră; ci numindu-se 

Albulești sai Albeşti, și mo- 

vila. a fost numită de popor AL- 

beasca. 

Albei (Dealul-), Zea/, se întinde 

la N. e. Oşeşti, pl. Stemnic, jud. 
Vasluiti, despărţind teritoriul a: 

cestei com. de acel al comunci 

Buda-Rafaila. 

Albele, sa, plasa Tazlăul-d.-j., 

jud. Bacăii al com. Bărsăneşti, 

situat în valea piriului Albelor, 

la o depărtare de 7100 m. de 

satul Bărsănești (şcoală). In anul 
1891, din acest cătun, a ur- 

mat numai 2 băcţi la şcoală, din 

22 copii în virstă de școală, 

"Are o biserică de ritul ortodox, 

clădită pe la 1863 de călugă- 
rul Ioachim ; este deservită de 

„2 cîntăreți şi de preoții satelor 

de prin prejur. Circiumi are 2, 

Capi de fam. sunt 93, sufl. 303. 
Animale sunt: 11 cai, 214 vite 

cornute, 5 porci,
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Albele, /ac, în pl. Talomiţa-Balta, 
jud. Ialomiţa, se întinde pe te- 
ritoriul com. Cocargea și Du- 
dești, 

Albele, moșie, plasa Tazlăul-d.-j., 
jud. Bacăi, din com. Bărsă- 

„ neşti, care avea părți răzeşești. 
Despre această moșie Th. Co. 
drescu, ne dă următoarele date: 
(Buciumul Romin, anul 1, 1875, 

pag. 34). 
«In această moșie erai răzeşi 

și Postelnicul Costache Ciocirlie 
cu ai lui, carila anul 1840 s'a 
judecat pentru împresurarea păr- 

“ţilor lor din acel hotar cu casa 
răposatului Hatman- Constantin 
Paladi; aă părți și sfintele mă- 
năstiri Berzunţul, Răducanul, Bi- 

„sericani şi alți mai mulţi răzeși 
și părtași în ca; avea sat cuo 
biserică, un preot, cloi dascăli, 

„trei nevolnici, două vădane, pa- 
tru slujbași volnici, pe lîngă 
moșiile Brătila, Poiana-Berzunţul 
şi altele cu un număr de 10 loc.» 

Albele, trup de 7nojie, nelocuit, 
proprietate a statului, pendinte 
de com. Tangirul, pl. Călniştei, 

„jud. Vlașca; se arepdează îm- 
preună cu Tangirul și Mirăul 
pe prețul de 14700 lei pe fie- 
care an. Albele are cu dinsa și 
trupurile Manaful și Șialiul. Aci 
este o pădure cu suprafaţa de 
400 hect. Depinde de ocolul 

„silvic Ghimpați. 
In 1882 s'a împroprietărit un 

“număr de 19 loc. însurăţci, luînd 
„ suprafaţa de 250 hect. 

Albele, munte, Situat la hotarul 
Transilvaniei, în prelungirea m. 
Pietrăria și Straja, pe cuprin- 
sul com. Călugăreni, pl. Piatra- 

Muntele, jud. Neamţu. Are o 
„înălțime de 1600 m. Se mai nu- 
mește Obcina-Albilor. 

Albelor (Pirîul-), pirîă, pl. Taz-   
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lăul-d.-j., județul Bacăii, care 
izvorește din muntele Pravila, 
curge prin com. Bărsănești şi 
sc varsă la s. Poiana, din com, 
Tirgul-Valea-Rea, d'a dreapta 
Tazlăului-Mare, după ce s'a în- 
cărcat cu apele piriiașului Pre- 
luca, 

Albeneşti, sa, jud. Argeș, pl. 
Oltul, pendinte de com. rur. 
Launele-d.-j., (v. acest nume), 

Albeni, com. rur., din pl. Ama- 
radia, jud. Gorj, situată la S, 
plășii, pe văile Cilnicului și Gi- 
lortului, precum şi pe dealul 

“Pruneștilor, la o distanță de 
25 kilom. de capitala judeţului. 
Se limitează la N. cu com. Ben- 
gcști și Negocști, la S. cu com. 
Barzeiul-de Gilort, la răsărit cu 
com. Barzeiul-de-Pădure și la a- 
pus cu com. Bobu. 

Această com. se compune din 
căt. Albeni, Mirosloveni și Pru- 
neşti, 

Întinderea sa este de aproape 
2000 hectare, din cari 1500 
ale loc., cari-în cea mai mare 
parte sunt moșneni, iar restul 
ale proprietăţei; din această su- 
prafaţă: 335 hect. sunt pădure, 
998 hect. arături, 44 vii, 623 
pășune și livezi. Are o popula- 
ție de 320 fam., 1896 sufl., sunt 
285 contribuabili, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura, creșterea, vitelor, cultura 
viilor și a livezilor de pruni. 

In această com. sunt 4 bi: 
serici, dintre cari una de peste 
500 ani, deservită de 3 preoți, 3 
cîntăreți; sunt 7 mori, 18 fin- 
tîni, 3 cîrciumi. Locuitorii po- 
sed 57 pluguri, 130 care cu 
boi, 1 căruță cu cai, 1116 vite 

„mari cornute, 89 cai, g bivoli, 
968 oi, 489 porci, 337 capre. 

Venitul com. este de 1393 
|. 33 b. şi cheltuelile sunt de 
„1332 |. 44 b.   

ALBENI 

Prin comună trec șoselele: 
forlești - Albeni, Bengeşti - Al- 
beni; riul Gilortul și piriul Căl- 
nicul, 

Albeni, saz, plasa Bistriţa-d.-j., 
jud. Bacăă, al c. Valea-Seacă. 
Se găsește situat lingă satul 
Valea-Sacă (şcoală). Are şg capi 
de fam. și 211 sufl. Sunt 103 
vite cornute și 35 porci. 

Albeni, căzu, judeţul Gorj, face 
parte din com. Albeni (v. acest 
nume); e situat între rîul Cîlnicul 
şi Gilort și chiar la confluența lor. 

Are 150 fam. cu 1111 suf, 
134 contrib.; 2 biserici, cu 1 
preot și 1 cîntăreţ. 

Suprafaţa sa totală e cam de 
1350 hect. " 

Are 7 fîntîni. | 
Locuitorii posed 5 12 vite mari 

cornute, 33 cai, 380 oi, 182 
capre, 213 rimători și 9 bivoli, 

Mai posed 74 care cu boi, 
35 pluguri și 17 stupi. 

Wotife. Istorice. In interiorul 
acestei comune, pe platoul nu- 
mit Cimpul-Mare, se află mai 
multe movile, în cari s'aii găsit 
ghiulele de tunuri, de unde cre- 
dinţa că ele ar fi servit ca for- 
tificațiuni în timpul unor rez- 
bele petrecute acolo în trecut; 
iar pe șesul ce. sc întinde pa- 
ralel cu riul Gilort, spre apusul 
comunei, se află o ruină, ridi- 

cată peste 2 metri d'asupra so- 

lului și în diametru de peste 20 

metri, construită din pietre și 

cărămidă cu var, aci sai gă- 

sit oseminte de om şi diferite 

obiecte de fier, precum: arme 

vechi, roate de căruțe, etc. De 

la această ruină spre S., para- 

lel cu Gilortul, se află sub sol 

o cale așternută cu pictre, pe 
lingă cari se află sfărămături 
de pietre și: cărămizi; acestea 
atestă că ruina ar fi fost un 
monument, de la care pleca acea
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-“cale spre S., pe ale cărei laturi 
se vede că ar fi existat locuinţe 
omenești. Nu se știe timpul 
existenței acestora ; se zice însă 
că acolo ar fi fost un oraş, 
poate chiar din timpul Roma- 
nilor. | 

Albeni, moșie, plasa Bistriţa-d.-j., 
jud. Bacăii, din c. Valea-Seacă, 
parte a sătenilor și parte a pro- 
prietarului. 

Albeni, pisc de deal, plasa Bis- 
trița-d.-j., jud. Bacăii, c. Valea- 
Scacă, de lîngă s. Valea-Seacă, 
secţia Albeni. 

Albeni, za/e, plasa Bistriţa-d.-j., 
jud. Bacăii, c. Valea-Seacă, care 
se inclină spre piîrîul Valea-Sacă, 

Albert, dea, plasa Trotuș, jud. 
Bacăii, situat în apropiere de 
Grozești; aci se găsește sare la 
supraf. pămîntului. 

Albert, zădure, (plasa Trotuș, jud. 
Bacăi), din c. Grozeşti. . 

Albeşti, cop. rur., în pl. Cimpului, 

jud. Buzăă, situată la S-E. de. 

orașul Buzăii și la o distanţă de 

22 kil. de dinsul, pe ambele ma- 
luri ale riului Călmățuiul. Limi- 

tele sale sunt: La N., începînd 
din movila Ciovlicului, se măr- 

ginește cu hotarul moșiei Bentu 

(com. Tăbărăști), Minzul și Căl- 

dărușea (com. Cilibia), se întin- 

de pănă în pilcul de pădure 
Tufele-Lupașcu, de .unde se 

lasă în jos, limitindu-se spre 
E. cu Movila-Popii și moșia 

Țuguiatul, pănă dă în hota-. 

rul moșiei Meteleul-Lipănesc ; 

la S. merge cît-va tot pe ho- 
tarul moșiei Lipăneasca, . apoi 

"o ia pe hotarul moșiei Rotun- 
da-Mitropoliei (com. Brădeanu), 

atinge puţin moşia Mărgineanu- 
Văleanca și se urcă în. sus, li- 
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mitindu-se spre Vest cu hotarul 
moșiei Brădeanu şi Simeieni, 
până dă în albia Călmățuiului, 
trece riul și o îa pe hotarul 
“moșiei Maxcnul-Virtoapele pănă 
în movila Ciovlicului, 

Suprafaţa sa este de 5940 
hect. din care 4669 arabile, 389 

păduri, 173 fineaţă, 625 izlaz 

și 84 loc sterp. 
Proprietăți mai însemnate, a- 

fară de pămîntul posedat de loc., 
sunt: Albești sai Cacaleţi, Co- 
tuna saii Călțuna, Udaţi-Minzu 
sati Sălcianca, Udaţi-Minzu saii 
Rasideasca, Udaţi-Mari sati Ni- 
culeasca, Văleanca cu Tufele- 
Cotunei şi Albești-Statului. Te- 
renul e șes, accidentat puțin 
de malurile Călmățuiului; pă- 
mintul e fertil și accesibil tu- 
turor culturilor, mai cu seamă 

porumbului și orzului; se mai 
cultivă : griii, secară, meiu Și 

rar rapiță, precum și plante 
din mica cultură, în specie ci- 
nepa. | 

E bogată în vite, care ser- 

vesc nu numai pentru muncă, 

dar şi pentru comerţ. Sunt 609 

boi, 468 vaci, 214 viței, 9 bi- 

voli, 280 cai, 208 epe, 22 

mînzi, 2870 oi, 2 capre, ş a- 
sini și 235 porci. Stupi gr. 
Industria e limitată numai la 
trebuințele casnice şi în cit- 
va la cultura viermilor de mă- 
tase. Cultura albinelor e negli- 
jată, fiind numai 31 stupi. Are 
o moară cu aburi şi 4 stine: 
2 pe moșia Albești şi 2 pe mo- 
şia Udaţi-Mari. Com.'e pusă în 
contact cu Buzăii prin şoseaua 
Albeşti-Buzăi, prin Țintești, pre- 
cum și cu diferite: com. circum- 
vecine, fie .prin drumuri natu- 
rale, fie prin căi vecinale-com. 
Transportul productelor se face 
prin gara Cilibia. 

Această com. e formată din 
cătunele Albeşti, Călţunașul, Co- 
tuna, Udaţi și Lucieni. Popula-   
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„ţia sa este de 1580 loc. din 
cari: bărbați însurați 344, nc- 

însuraţi 37, văduvi 6, băeţi 370; 

iar femei măritate 344, văduve 

32, fete 438, care trăesc în 310 
case. Străini sunt: 2 greci și 1 
izraelit. Meseriași sunt: 5 fie- 

rară, 1 maşinist și 4 dulgheri. 

Media nașterilor e de 57, a dece- 

selor de 29, a căsătoriilor de 9. 
Populaţia creşte deci cu o me- 

die anuală de 28 suf. 

Sunt 292 contribuabili, din 

cari 18 comercianți, 17 romiîni 

şi 1 străin. Stabilimente sunt 
17. Venitul caselor 1920 1., taxa 
proporţională 96 lei. Venitul 

fonciar: 93240 |. Darea căilor 

de comunicație: 1752 |.; paten- 

tă 597.50; fonciera -l. 5367.60. 
Total fiscal |. 7717.10, perce- 

perea lei 771.71, judeţene lei 

2045.62 ; drumuri lei . 857.21; 
comunale 1. 2045.62; comerciale 

"1, 49.45. Total general |. 13486 

bani Sr. Budgetul com. e de 

5110 lei. 
„Com. are o şcoală de băcți 

în comuna Albeşti frecuentată 

de 35 elevi. Carte știi 126 

locuitori. Arc 2 biserici în că- 
tunele Albeşti și Udaţi: Sf. Ni- 

colae și Sf. Dumitru, cu 2 pre- 
oţi, 2 cîntăreți și 1 .paracliser. 

Circiumi sunt 10. Casele lo- 
cuitorilor sunt curate și con- 
struite cu oare-care îngrijire. 

Aspectul com. e plăcut, clima 

sănătoasă, dar expusă. vinturi- 
lor și adesea secetei. 

In pădurea Albeşti, situată 
puţin mai la S. de com. Al- 

bești, a fost în 1808 o crîncenă 

luptă între Turci şi Ruși. For- 

tificațiunile ridicate în pădure 
sc văd şi astă-ză. 

Albeşti, com. rur., în partea de 
S. a pl. Crasna, jud. Fălciii, for- 

“mată din satele: Albești, Gura: 

Albeşti și tîrgușorul Docolina; 

la o distanţă de 26 kil. de ca.
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pitala judeţului, cu o populaţiune 
de 433 fam. saii 1906 sufl, din 

„care 422 contribuabili. 

Intre loc. sunt vr'o:20 fam. 

evrei, stabiliți în tîrgușorul Do- 
colina. 

Pe partea de V. a com. trece 
calea naţională şi calea ferată 
Vasluiii-Birlad, și riul Birlad pe 
hotar. | 

„Are 1 şcoală și 2 biserici cu 
2 preoți şi 2 cîntăreți, 

Vite: 1247 vite cornute, 168 
cai, 458 oi și 566 porci. 

Albeşti, com. rur., în plasa Ialo- 
mița-Balta, jud. Ialomiţa, este 
situată pe partea dreaptă a rîu- 
lui Ialomiţa, între com. Poiana 
şi Mărulieni și se întinde din 

„riul Ialomiţa, pe cîmpia Bărăgan, 

pănă mai spre S. de linia fe- 

rată Bucureşti-Fetești, pe o su- 

prafață de 9450 hect,, din cari 

5o hect. pădure. Pe teritoriul 

com. se află patru moşii: Bu- 
ești, proprietate a statului, cu 
4500 hect., fostă pendinte de 
mănăstirea Cernica, arendată 

pe periodul 18833—1893 cu su- 
ma de 40100 lei; Albeşti cu: 
3700 hectare, Batalu cu 850 
hect., şi Zamfiroaia cu 400 h. 
sunt proprietăți particulare, 

După legea rurală din 1864 
sunt împroprietăriți pe terito- 
riul comunei 120 loc.; 214 se 

„găsesc fără proprietăți. 

Com. este formată din satele : 
Albești, Bucști, Batalu și So- 
coalele, cu reședința primăriei 
şi a judecătoriei în satul Al- 
bești. i 

Populaţiunea în 1890 era de 
2561 loc. cu 530 capi de fam. 
și 2031 membri de fam., sai 
1300 bărbați și 1261 femei. 
După naționalitate: 2552 Ro- 
mini, 5 Greci, 2 Pulgari și 2 
Germani. După religiune: 2559 
creștini ortodoxă și 2 catolici,   După profesiune : 638 agricul- 

o 
"d 

tori, 6 meseriași, 17 comercianți, 
9 profesiuni libere, 20 munci- 
tori și 20 servitori. Cu ştiinţă 
de carte se găsesc 129 per- 
soane, iar 2432 nu știii a scrie 
și citi, 

Vite: 560 cai, 400 boi, 2800 
oi şi 750 porci. Budgetul la veni- 
turi era de 7806 |. şi la, cheltueli. 
de 6787 1. Instrucţiunea în com. 

se predă în 5 școale, din cari 

o școală de băeţi și una de 

fete se află în satul Albești, o 

şcoală de băeți și una de fete 

în satul Buești și o şcoală mixtă 

în Socoale, avind. 3 învățători 
şi 2 învăţătoare, 

Sunt două biserici cu cite 

patru preoți și patru cîntăreți, 

plătiți de comună cu 620 lei 
anual, 

Pe la capătul de S. al teri- 
toriului com. trece calea ferată 

Bucureșşti-Fetești. 

Albeşti, comp. rur., pl. Dimboviţa, 

județul Muscel, 7 kil. departe 

de Cîmpulung. Este situată pe 

malul sting al rîului Bratia și 

pe valea numită «Strigoiul». 
Se compune din 2 cătune: 

Albeşti și Cindeşti, avînd o po- 

pulaţie de 894 loc. (462 bărbaţi 

şi 432 femei) cu 217 c. de fam,, 
cari trăesc în 217, case. 

Aci a fost înainte vreme re- 

şedinţa plaiului Nucșoara. 

Această comună se mărgi- 

nește la E. cu com. Voineşti, 

la V. cu com. Nucşoara, la S. 

„cu com, Godeni și la N. cu 

munții comunei Nucșoara, ne” 

mai fiind în această direcțiune 

nici o comună pănă la hotarul 
Transilvaniei. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura; mare parte sunt pic- 

trari, dogari și scindurari. 

EI ai pentru trebuințele lor 
casnice: 460 boi, 330 vaci, 16 

tauri, 158 viței, 1640 oi şi ber- 

beci, 284 'capre și 205 porci.   
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Budgctul comunei se urcă la 

1917 |. ven. și 1824 |. chelt, 

In jurul comunei se află li- 

vezi, fincţe și păd. acoperite cu 

fag, mesteacăn, anin, plop, etc. 

Are trei munţi: Boldul, Voivoda, 

Obirșa, cari aparţin numai a- 

cestci comune; în toți se află 

stine, unde se fabrică brînză. 

Riul Brătioara (v. a. n.) trece 

pe la E. de căt. Cindeşti și 

Bratia pe marginea de V. a ei. 

Pe riul Brătioara sunt în raio- 

nul comunci 4 ferăstrae şi 1 

moară; iar pe Bratia sunt 13 

ferăstrae și 1 moară. In aceste 

ferăstrac se tae lemne de brad. 

In căt. Albești loc. sunt moș- 

neni și posedă pămîntul prin. 

moștenire, din ' moși-strămoși ; 

iar cei din căt. Cindești s'au 

împroprictărit, în anul 1864, pe 

- proprietatea statului, Berevoeşti. 

Comuna se întinde pe o supra- 

față de 690 hectare. Printr'însa 

trece şoseaua comunală, care stă 

în legătură cu orașul Cimpulung. 

Bilcii la 15 August. 

Are o bis. fondată de loc. 

comunei, deservită de 2 preoţi 

și 1 cintăreț; o școală mixtă, 

Cu întreținerea școalei, statul 
cheltuește 1404 |. anual. 

In raionul comunei sunt 3 iz- 

voare cu apă minerală, cari con- 

ţin: mult iod, și 14 cariere de 

piatră, din care se exploatează 

o piatră de o structură groso- 

lană, dar cu bobul foarte strins, 

in cit formează o piatră excelentă 

pentru construcții şi chiar pen- 

tru sculptură. Cu acest calcar 

numulitic dela Albești s'a con- 

struit la început, și s'a restaurat 

chiar acum în urmă, celebra 

mănăstire Curtea-de-Argeș. Pia- 

tra de Albeşti servește azi la 

construcţii de poduri şi alte edi- 

ficii. La aceste cariere lucrează 

peste 100 lucrători, Italieni în 

cea mai mare parte. 

Carierele de piatră de la AL-.
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bești eraii cunoscute și exploa- 
tate încă din vechime; ast-fel 

se știe că mănăstirea Curţii-de- 
Argeș, a fost clădită de Neagoe 
Basarab (la începutul secolului 

al XVI-lea) cu piatră din Albești. 

In. Condica Visteriei,. 1694 (e- 

diția Aricescu), pag. 39, citim: 
«231/2 taleri s'aii dat pietrarilor 

de la Albeşti: pentru niște pietre 

ce aii tăiat de treaba. caselor 

Domnești ... » 

Pe locul numit Plaiul-Bise- 

ricei. se zice, că a fost așezat 

în vechime s. Albeşti. La Si- 

liștea, loc izolat, se crede că a 

existat un sat, pe care lar fi 

dărămat Tătarii. Atit la Plaiul: 
Bisericii, cît şi la Siliște, se văd 

ruine de biserici. 

Albeşti, com. rur., pl. Oltul-d.-j., 
jud. Olt, compusă din 5 cătune: 
“Linia-Mare, Crăciunești, Mihă- 

eşti, Valea-Vai-de-Ei și Valea- 

Seci. " 

Este situată pe Dealul-Mare 

“şi Dealul-Mihăeşti și pe văile: 

Vai-de-Ei și Gugu. 

Are o populaţiune de 1634 

loc. (868 bărbaţi, 816 femei); 

400 ce. de fam., 380 contrib;; 
“sunt 372 case de locuit. 

In comună sunt două bis, (la 

Gura-Seci și Vai-de-EI) deser- 

vite de 3 preoți, plătiți de com. 

" Ocupaţiunea de căpetenie a 

locuitorilor e agricultura. Sunt şi 

2 rotari și 10 dulgheri. Ei desfac 

produsul muncei lorla Drăgășani, 
Cîmpul-Mare și Dobrotinetul. 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

de 4, cari s'aii împroprietărit la 

1864, pe moșia  Lereasca, din- 

du-li-se 10 hectare. Ei ai 30 

cal și epe, 1027 oi, 314 porci, 

Suprafața comunei e de 2900 

hect. | | DE 
„Şcoala datează cam de 55 ani. 

Cu întreținerea ei, statul chel- 
„tuește anual 1080 lei. Ştiii carte 
40 bărbaţi și 1 femee.   

Cînd recolta e bună, se fabrică 

aci în termen mijlociii 1000 d. 
|. ţuică şi 800 d..1. vin. 

Pămîntul nu e prielnic la toată 

cultura. Sunt în comună cam 

140 meri, 80 peri, 300 duzi, 

100 .cireși, 5000 pruni, 

Comerciul se face de 6 cir- 

„ciumari, Veniturile comunci se 

urcă la suma de 5132 lei și 

chelt. la 5100 lei, 

O singură șosea % înlesnește 
comunicația cu c. Cornăţelul. 

Girlele Seaca și Vai-de-Ei udă 
c. Albeşti dela N, la S. 

Se mărginește cu comunele: 
Cornăţelul, Vai-de-Ei, Poborul, 

Rădești, Ibănești și Urluiasca. 

Această comună s'a înființat 

pe la anul 1700, din loc. veniţi 
de peste Olt, mai ales din Vil- 

cea și Romanați, pădurile și văile 

de aci servindu-le de ascunză- 
tori, în vremuri de nevoi. | 

, 

Albeşti, com. rur., în pl. Tirgu- 
lui, jud. Teleorman, situată pe 
Valea-Vezei, la punctul unde se 

împreună această vale, cu Valea- 
Burdei saii a Zbirglezei, la dis- 

tanță de 13 kilom. de Roșiori, 

21 de Alexandria și. 44 de re- 
şedinţă. Limitele sale sunt: la 
N. comunele Dulceanca şi Meri- 

Goala, începînd din hotarul celei 
„_dintiiă, luînd direcțiunea spre 

V., printrevilcelele care formează 

hotarul com. Meri-Goala, de aci 

spre S. îl formează albia Vezei 
şi pîriul Bărăcea care o separă 

de com. Peretul, sue la deal 

spre E.-pe hotarul moșiei Pă- 
'rul-Rotund, de unde apoi se 
înjugă iarăși cu hotarul Dul- 
cencei spre N. 

Comuna este aşezată într'o 
pozițiune foarte frumoasă, pe 

"deal, dominînd toată lunca, Vezei 

spre Alexandria și. Roşiori. . In 
partea despre apus, pe dealul 

numit al lui Panait, în depăr- 

„tare ca de 1 kil. de comună, se   

văd şi astăzi urmele unei întă- 

rituri, ocolită cu șanț, lungă ca 
de 60 m. și înaltă de vre-o 3 
îm. pe lingă care, cu ocaziunea 
arăturilor, se găsesc fragmente 

de cărămidă, - virfură de săgeți 
și alte unelte de război. | 

Suprafaţa sa este de 1120 
| hect., din care 570 arabile, 15 

„. pădure, 80 fineţe și livezi și 55 

vii. . Locuitorii împroprietăriți 
„după legea rurală sunt în nu- 
măr de 117, pe o întindere de 

- _550 hect. 

- Numărul vitelor: s4 cai, 423 

vite cornute mari, 1235. vite 

cornute mici și 92 porci, 

Căi. de comunicaţie are:. şo- 
seaua, vecinală, care o pune în 
legătură cu comunele Dulceanca 
și Nenciuleşti. 

Populaţiunea este de 974 (suf 
din care 168 capi de fam., 27 
neînsurați și 7 văduvi. Numărul 

caselor este de 272. 

_ Comuna are 208, “contrib., 

din care 129 plătesc impozitul 
funciar, 167 căile de comuni- 

cație, 2 patenta și taxa propor- 

țională. Venitul anual al. com. 

este de 1705 lei, din care 586 
zecimi comunale și restul din 
accize și, alte venituri. | 

Biserica are un preot și un 

cîntăreţ. | 

Albeşti, sat, din partea de N. a 
com. Buimăceni, pl. Jijia, jud. 

Botoșani, situat pe țărmul stîng 

al Jijiei. | | 

Moșia se întinde pe. valea Jijiei 
şi dealurile din dreapta î în stînga 

Jijiei, parte. cîmp, parte pădure ; 

are o, suprafață de 3493 hect. 

La suprafața. satului Albești, 

se numără și suprafața cătunului 

Capul-Pădurei din c. Buimăceni. 

Are o populaţie. de 266 fam. cu 

889 sufl.; are o biserică de lemn 

Cu 1 preot și 2 cîntăreţi şi o 

moară de apă. In acest cătun 

sunt 538 vaci și boi, 134 cai
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mari şi mici, 2096 oi, 140 porci 

'şi So stupi. Sunt 5 cîrciume, 7 

comercianţi Și 3 meseriași, 

Albeşti, sat, pl. Ocolul, comuna 

Șimnicul, jud. Dolj, cu 457 sufl., 

227 bărbaţi şi 228 femei, are 

93 case şi 16 bordee. Este si- 

tuat pe malul sting al -Amara- 

“diei, la 3400 m. spre S: Vi de 

Șimnicul-d.-s. In sat este o şcoală 

“al cărui local: este construit din 

“cărămidă din fondurile, comunei; 

funcţionează din 1889, avind un 

“singur învățător, Știii carte 3 

bărbaţi și 2 femei. 

In sat este o biserică fondată 

de locuitori, cu hramul: Sfinţii- 

Voevozi, deservită de un preot 

şi un cîntăreț. E 

Locuitorii posedă 25 cai, 105 

boi și vaci, 4 bivoli, 104 oi, 75 

„capre. - 

Albeşti, sat, în partea de N. 

com. Albești, pl. Crasna, aude 

Fălciu, situat pe valea piriului 

Straşuic; este reşedinţa comunei. 

Are o şcoală înființată în anul 

1868, 2 biserici cu 2 preoți şi 

4 cîntăreţi; una din ele are o 

vechime de 200 ani, iar. acea 

de la cimitir e făcută în 1875. 

Proprietatea moșiei este “a lo- 

cuitorilor vechi răzeși, care se 

ocupă și cu lucrarea viilor și a 

- livezilor, E 

Albeşti, sa/, în pl: Talomiţa-Balta, 

jud. Ialomiţa, pendinte de com. 

cu același: nume, este situat de- 

a-lungul coastei de N. a Bă- 

răganului pe malul drept și la 

depărtare de 1 kil. de riul Ialo- 

miţa. Pe teritoriul satului sunt 

3700 hect. pămînt arabil și 50 

pădure. 

“In acest sat se află reșed. pri- 

măriei com. Albești și a judec. 

comun., o bis. la care servesc 

2 preoți şi 2 cîntăreți. Instruc- 
ţiunea se predă în 2 școli pri-   

4U 

mare rurale, 1 de băeţi cu 1 în- 

vățător retribuit de stat şi com. 

și 1 de fete cu 1 învăţătoare 

retribuită de comună. Localul 

-școalei este construit de com,, 

“a costat 5000 |.; servește atit 

şcoalei de băcţi cît şi celei de 

"fete. 

In sat se află o moară cu a- 
- 

buri, 

Albeşti cu Scorţeşti, saţ, în c. 

Brăești, plasa Ciîrligătura, jud. 

Iaşi; e așezat pe valea piriului 

Ciorbolea (v. a. c.); e format 

“din două: răzășii vechi, al că- 

rora teritorii s'a alipit în urmă 

“la moșia Brăeşti (v. Brăești, s.), 

cu care astă-ză formează un sin- 

"gur trup. 

Are o populaţie de 68 fam., 

„cu 276 loc. Romini, între cari, 

parte sunt de origine Ruși ro- 

manizaţi ; o bisericuţă de lemn 

aproape ruinată, care ar avea 

o vechime de aproape peste 200 

ani, de oare-ce se găseşte o carte 

* donată ei de la 1706. 

In partea despre V. dela bi- | 

serică, cam la 500 m., sunt trei 

pietre mari cu inscripţii slavone 

nedescifrabile. Atît după inscrip- 

ţiuni, cit şi după pozițiunea pie- 

trelor și după oasele ce se gă- 

sesc în pămînt se presupune că 

ar fi fost din vechime un ci- 

mitir. 

In marginea despre S. a sa- 

tului se află o velniță de fa- 

bricat rachiii. 

Numărul vitelor se urcă la 

1296 capete, din cari: 443 vite 

mari cornute, 17 cai, 801 oiși 

35 rimători. 

Albeşti, sa/, face parte din c. r. 

cu același nume, jud. Muscel. Are 

o populaţie de 694 loc., cari se 

ocupă, pe lingă agricultura, și 

cu pietrăria, dogăria și scindu- 

răria. 
Rîul Bratia udă partea de V.   

ALBEŞTI 

a acestui cătun, care se întinde 

pe o suprafață de 680 hectare 
pămînt, pe care locuitorii îl po- 

sedă din moși-strămoși, 

Aci este reședința primăriei, 

Are o şcoală, condusă de un 

învățător normalist și o biserică. 

(V. c.r. Albeşti). 

Albeşti, sa, în partea de. N.-V. 
a satului Pietreşti, plasa Stem- 

nic, jud. Vasluiii, situat” pe o 

ripă a dealului Albeşti; are o 
suprafață de 400 hect,, şi o po- 

„pulaţie de 70 fam. sati 326 sufl;; 

Biserica a fost zidită de obștea 

locuit, la 1737. 
Numărul vitelor e de 204 vite 

mari cornute, 80 oi, 10 capre, 

40 cai, 40 porci și 50 stupi. 

Albeşti, stazie de dr. de f. în jud. 
Prahova, pl. Cricovul, com. Al- 

bești-Paleologu, pe linia Ploeşti- 

Buzăii (pusă în circulaţie la 13 

- Sspt. 1872), între staţiile Va- 

lea-Călugărească (5.9 kil.) şi Ino- 

tești (9.2 kil.), la 112.55 m. înăl- 

țime d'asupra nivelului mării. 

Venitul acestei stații pe anul 

1036, a fost de $2458 |. 72b 

Albeşti-Cacaleţi, căzu de _re- 
şedinţă al c. Albești, jud. Bu- 

zăi. Are 770 loc. cari trăesc 

în 156 case. Mai însemnat are 

casele proprietăţei, aparţinind 

familiei Vernescu. 

Albeşti, căzun al com. Trestioara, 
jud. Buzăii, 20 loc. și 8 case. 

Albeşti, dea/, face hotar între 

comunele Idriciii și Albești, pl. 

Crasna, jud. Fălciii. 

Albeşti, dea/, în raionul com. Al- 

beşti, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, 

pe care se cultivă 3 hect. şi 75 

arii vie. 

Albeşti, /ra/, se întinde spre E.
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de satul Albeşti, com. Chetreşti, 

pl. Stemnic, jud. Vasluiă. 

Albeşti, moşie, c. Albești, pl. AL- 
bești, jud. Buzăi, proprietatea E- 
foriei Spitalelor Civile din Bucu. 
rești; are o arendă anuală (1886) 
de 5000 lei. 

Albeşti, din ce. Albești, moşie, în 
com. și căt. Albești, jud. Buzăi, 
proprietatea statului, pendinte 
de Sf. George-Noii. Are 748 h. 
din care 642 arabile, 86 islaz 
şi 20 fîneaţă. In localitate e cu- 
noscută mai mult sub numele 
de Unguriul. 

Albeşti-Cacaleţi, moșie, în com. 
Albești, cătunul Albești, judeţul 
Buzău, are 1412 hect. din care 
1050 arabil, 92 pădure, 220 
islaz și 50 sărături și sterpe. 

Albeşti, vzoșie, pe teritoriul com. 
Șimnicul, jud. Dolj, pl. Ocolul. 
A fost proprietatea școalei Obe- 
deanu din Craiova, dar acum e 

a statului. A fost arendată pen- 
tru periodul 1$79j1884 cu 3477. 
lei, so b. anual. 

Albeşti, moșie, în com. cu ace- 
lași nume, jud. Teleorman, a- 

vînd întindere de ş7o hectare, 
Făcea parte din trupurile mo- 

şiei Peretul, de care a fost des- 
părțită în 1892 prin vînzare, 

Albeşti, zoșie, în plasa Ocolul, 

jud. Vilcea, proprietate a mă- 

năstirei Dintr'un-Lemn, care a 

devenit proprietatea statului în 

urma. secularizărei averilor mă- 
năstirești (1864). 

Albeşti, Valea-Orbului, Live- 

dea-din-Pietrari și Grindea- 

nu, zmoși? ale statului, foste 
pendinţi de schitul Dintr'un- 

Lemn, situate în com. Pietrari- 

d..s., plasa Ocolul, jud. Vilcea, 

54043. Marele Dicționar Geografie. 
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care s'aii arendat, pe periodul 
1885—93, cu 560 lei anual. 

Albeşti, zădure în pl. Dumbrava, 
com. r. Cosovăţul, jud. Mehe- 
dinți; are o suprafață de 2300 
hect., proprietatea statului, 

Albeşti, poștă, judeţul Prahova, 
stație de cai de poștă, pe cînd 
funcţiona acest servicii în țară, 
la 17 kil. departe de Ploeşti şi 
la 18 kil. de Mizil. Poșta Al- 
beşști avea 40 cai, un căpitan, 

un ceauș (chihaia) şi 10 surugii. 
Preţul unui cal de poștă și de 

kil. era de 13 b. și se mai plă- 
tea cite 50 bani de fie-care poștă 

pentru căruță (1868). 

Albeşti-Brăteșşti, com. rur., jud. 
Argeș, pl. Argeș, la '10 kil. de 
reședința plășii (Curtea-de-Ar- 
gecș) şi la 35 kilom. de Pitești. 
Se compune din satele: Alb.- 
Păminteni (350 loc.), Alb.Un- 
gureni (360 loc.), Brătești (346 
loc.) şi Dobraţi (354 loc.), peste 
tot 292 contribuabili cu 1410 
loc. din cari 22 Țigani, pe rîul 
Argeș în apropiere de orașul 
Curtea-de-Argeș. Sunt 4 biserici 
deservite de 5 preoți, 3 cîntă- 
reți și 2 paracliseri, o școală 
mixtă și 5 cîrciumi. In această 
comună se mai află casele foș- 
tilor proprictari, una zidită de 
Dr. Marsil (1830) și alta de Ște- 
fan Burchi (1859). Budgetul com. 
pe anul 1882—83 a fost de 1885 
lei, iar pe anul 1887—88 de 
2523 lei la venituri și de 2111 
lei la cheltueli. Numărul vitelor 
în întreaga com. aii fost în 1887 
de 3529 capete, din care 916 
boi și vaci, 84 cai, 1888 oi, 120 
capre şi 521 rimători. 

Albeşti-de-Mur, com, _rur., pl. 
Cricov, jud. Prahova, situată pe 
loc șes, lingă riul Cricovul-Să. 
rat, la 20 kil. departe de capi-   

tala judeţului şi la 7 kil. de a 
plășii. 

Se compune din' 2 cătune: 
Albeşti-de-Mur şi Vadul-Părului, 

cu o populațiune de 1082 loc. 
(545 bărbaţi și 537 femei), în 
care intră şi 3 fam. de Țigani 
fierari; 250 c. de fam. şi 197 
contribuabili. 

In comună sunt două bisericr; 
una la Albești-Mur, prefăcută în 
1892, cu hramul Sf. Voevozi 
şi alta in Vadul-Părului cu hra- 
mul Sf. Ilie, 

Locuitorii se ocupă numai cu 
agricultura, Produsul muncet îl 
desfac în orașul Ploești. Ei aii 
77 cai și epe, 63 vaci, 14540i, 
afară de boii trebuincioși la 
munca cîmpului, 

Locuitorii s'aii împroprietărit 
în 1864 pe moșiile numite Poi- 
năreanca, Mărgineanca și Vadul- 
Părului. 

Școală nu este în comună. 
Ştii carte 40 bărbaţi! și nici o 
femee. Copii în vîrstă de şcoală 
sunt 116 (60 băeţi și 56 fete). 

Comuna se întinde pe o su- 
prafaţă de 1255 hect. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de ş cîrciumari, 

Veniturile se urcă la -cifra 
de 9421 lei și cheltuelile la 
3565 anual. 

Albeşti-de-Mur, saz, face parte 
din com. rur. cu același nume, 

pl. Cricov, jud. Prahova. In sat 
sunt 95 case și o cîrciumă. Po- 

pulaţiunea este de 410 locuitori. 
Sătenii au 12 cai, 150 boi, 4 

bivoli, 668 oi și 62 porci. 

Albeşti-Paleologu, com. rur-, 
pl. Cricovul, jud. Prahova, nu- 
mită ast-fel după numele vechi- 
lor proprietari. Se crede că da- 
tează de vre-o 115 ani, 

Este situată pe loc șes, lingă 

riul -Cricovul-Sărat, la 20-kil. 

departe de capitala judeţului și
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la 4 kil. de a plășii. Nare nici 

un cătun alipit, 

Populaţiunea comunei e de 

S11 loc. (358 bărbaţi și 453 fem.), 

în care întră şi 5 familii de Ți- 

gani fierari și 1 Grec. 

Capi de familie sunt 174; con- 

tribuabili 141; case de locuit 

172 și 6 cîrciumi. 
In comună e o singură bise- 

rică, fondată la anul 1799 şi re- 

parată la 1892. Are următoarea 

inscripție: «Cu vrerea tatălui și a 

fiului și cu ajutorul Sfintului Duh, 

sai început această sfinti și 

Dumnezeiască biserică în satul 

Albești, ce se prăznuește cu hra- 

mul Adormirea Precistei şi a 

sfinţilor doftori Cosma și Damian 

şi s'au ostenit cu toată chel- 

tuiala Dumnealui Barbu Văcă- 

rescu Voevod și soția sa Stanca 

şi cu fiii Ileana, Alexandru, în 

zilele Domnului nostru Ion Ale- 

xandru Constantin Moruzzi Voe- 

vod. Sfirşit, și lui Dumnezeii 

laudă, 1709 August 11». 

Bis. e deservită de 1 preot, 

Locuitorii se ocupă numai cu 
agricultura. Ii desfac produsul 

munci lor la Ploești, gara Al- 

bești și Urlaţi. Ai 11 cai, 34 

cepe, 130 vaci, 5 bivoli, 791 oi, 

245 porci, afară de boii tre- 

buincioși la munca cimpului. 

113 loc. s'aii împroprietărit 

pe moşia Albești-Palcologu, la 

anul 1864, dindu-li-se 471 hect, 
pămînt, 

Școala datează în comună de 

42 ani. Localul c proprietatea 

comunei. Cu întreţinerea școalei 

statul cheltuește. anual 1566 1. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 1471 hectare, Vin și 

ţuică nu se fabrică aci; stupi 
cu albine sunt 41. 

Terenul cultivabil e prielnic 

la toată cultura. În termen me- 

diii produce : 14700 hectol. griă, 

210 hectol. orz, 12600 hectol. 
porumb.   

Comerciul se exercită în co- 

mună de ş ctrciumari. 

Veniturile comunei se urcă la 

2590 lei anual și cheltuelile Ja 

2472 lei. 

Comuna e străbătută de şo- 

seaua națională Ploești-Buzăi și 

de șoseaua județ. Urlaţi-Urziceni. 

Se mărginește la N. cu căt, 

Valea-Mieilor (com. Valea-Călu- 

gărească), la S. cu căt. Cioceni, 

la E. cu com. Urlaţi și cătunele 
Loloiasca și Măgula și la V. cu 

comunele Valea-Călugărească și 

Albești-de-Mur. 

Albeşti-Pămînteni, sa, pe riul 
Argeș, jud. și pl. Argeș, pen- 

dinte de c. r, Albești-Brăteşti, 

(v. a. n.), are 100 fam. cu 350 

sufl. și o bis. cu hramul Ador- 

mirei, deservită de doi preoți, 

un cîntăreț și un paracliser. 

Albeşti-Sfoara, moşie a statului, 
în com. căt. Albești, jud. Buzău, 

pendinte de episcopie (primitiv 
de mănăstirea Berca); are 173 

hect. din care 81 arabile, 72 is- 

laz și 20 fineaţă. 

Albeşti-Tufele, zoșie a statu- 
* lui, jud. Buziiă, pendinte de e- 

piscopie formată din două sfori: 

una a mănăstirei Banu și alta 

a mănăstirei Bradu, din care 

cauză se numește și Brădeanca. 

Arc 740 hect. din care 705 ara- 

bile, iar restul fineață și poeni. 

Vîndută proprietarului Cacale- 

ţilor, cu care a încorporat'o și 

a trecut'o de la c. Brădeanu la 

c. Albești. 

Albeşti-Ungureni, sas, pe riul 

Argeș, jud. și pl. Argeș, pen- 

dinte de c. r. Albești-Brătești, 

are 360 loc. şi o bis., cu hra- 

mul Sfinţii Ingeri, deservită de 

un preot și un cîntăreț. 

Albeşti-Unguriu, proșie-a statu- 

lui, jud. Buzăii, formată din 4 

corpuri: Albești din c. Albești, 

Unguriu (Ojeasca), Măgura din 

com. Măgura şi Beilicu din co- 

muna Săgeata. Se arendează îm- 

preună. | 

Albeşti-Ziliştea, moșie, în c. Ma- 
xenu, jud. Buzău, pendinte de 

Banul, fostă proprietate a sta- 

tului și acum vindută în 122 lo- 

turi, la face un singur corp cu 

moșia Virtoapele-Banului, avind 

împreună 603 hect. Vezi Ma- 

xenu-Virtoapele. 

Albia, Zoc, numit ast-fel pe unde 

curge riul Motru în c. r. Vă- 
guleşti, pl. Văilor, jud. Mehe- 

dinţi. 

Albia, zzaute, formează hotar în- 

tre c. Borca, jud. Suceava, şi 

Transilvania. 

Albianu, /oca/izate sărată, în c. 

Spineşti, Dealul-Poenei, judeţul 

Putna, pl. Vrancea. 

Albie, /ocuiuță izolată, în plasa 

Oraşului, com. Odobeasca, jud. 

R.-Sărat, pe riul Rimna; azi e 

un mic han.. - 

Albie, nzmire vechie, dată com. 

și căt. Odobeasca, jud. R.-Sărat, 

după forma și situația lor pe - 

albia rîului Rimna, care o udă 

„prin mijloc. 

Albiilor (Pirîul-), zic afluent 

al pîriului Borca, jud. Suceava. 

A Ibin, 7zoor, pl. Tazlăul-d.-s., jud. 

Bacăiă, lingă satul Ludași, care 

dă naștere piriiașului Vărăria. 

Albina, saț, pendinte de com. r. 
Degeraţi, din plasa Ocolul-d.-j., 

jud. Mehedinți, situat pe mar- 

ginea şoselei Prunișori-Degerați. . 
Oamenii din acest sat se ocupă  
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cu apicultura;. ati peste. 100 
“stupi. 

P Albina-Brustura, sătișor,.. în 
„partea de V. a com. Armășoaia, 

pl.. Racova, jud. -Vasluiii, î încon- 
" jurat de toate -părțile cu dea- 

„ură, Are E: case şi S fam. 
- 

. 

Albina, deal, în c. r.. Degeraţi, 
pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehedinți. 

Albina, deal, la V. de com. Bir- 
"zeşti, pl. Argeșelul, jud. Mus- 

„cel. S'a numit astfel de la 'va- 
lea Albina. 

Albina, insulă pe Dunăre, în pl. 
Borcea, jud. Ialomiţa, în: drep- 

„tul com. Ciocănești- Sirbi. 

Albina, insulă în Dunăre, în drep- 
: tul satului Chiseletul, jud. Ilfov. 

Albina, îusulă în Dunăre, î în. faţa 
satului Surlari, proprietatea sta- 

tului, jud. Ilfov. - 

Albina, dac, în. pl. Borcea, „jud. 
Ialomiţa,. teritoriul com. Gildăii. 

Albina, oc isolat, com. „Beleţi, 
pl Podgoria, jud. Muscel. 

P Albina, locuinţă izolată, i în - jud. 
; Tutova, pl. peresohivul, 

raja. Dăpe / 

Albina (Ostrovul), pădure a 
statului, î în întindere de 175 h., 
în jud. Ilfov. V. Șanalul-Du- 
nărei, pădure). -. 

com. 

F. Albina, piriă, (. Valea: ina 
„com. Boțeşti, pese Crasna, jud. 

" Fălciu. ph d dle pu tab | 

Albina, Bichet SR Dune No. 22, 
jud. Ilfov, 

Albina, fisc, com. Mădulari, pl. 
„_Cerna-d.-s., jud, Vilcea. 

      

  

Albina, pisc, pe creasta șirului de 

dealuri ce brăzdează și încon- 

“jură. com. Costești, pl. Horez, 
jud. Vileea.. Acest șir de dea- 
luri se prelungește pe.toată par- 

tea de E. a com., în stinga riu- 
lui Costeşti, 

Albina, vale, în com. zur, Cos- 
teni-Covrigi, pl. Văilor, jud. Me- 

hedinţi. 

Albina, Zir., în raionul com. Bir- 
zești, pl. Argeșelul, jud. Muscel; 
izvoreşte din com. Vulturești, 

aceeași plasă, și se varsă în riul 
Argeşel, la com. Voroveni. Udă 

„coastele de V. ale: dealului; cu 
același nume. 

Albina, va/e, în faţa com. Voro- 

veni, pl. Argeșelul, jud. Muscel, 
- spre V. de Dealul-Păunei. 

Albina, vipf de munte, în județul 

Argcș, pl. Loviştea,. pe frontiera 
despre Transilvania. 

Albinari, cătun, al com. Păltineni, 
jud. Buzău; 60 loc. și 16 case. 

Albinari (Moşneni-), ză. par- 
-ticulară supusă regimului silvic 

încă din anul 1883, pe moșia 

Moșneni-Albinari, pendinte de 
com. Aricești, pl. Podgoria, jud. 

„Prahova. 

Albinari-Curmătura, ea, pe 
care e situată com. Aricești, pl. 
Podgoria, jud. Prahova. 

Albinata, izvor, pl. Tazlăul-d.-j., 
jud. Bacău, de pe teritoriul co- 

„.. munei Tirgul-Valea-Rea. 

Albinele, loc isolat, com. Surpa- 
“tele, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Albiori (Piatra-), /oc îsolat, la 

„L.kil. spre S. de vatra satului 
„Călinești, plasa Cozia, jud. Vil- oh: | pW 

  

cea, numit ast-fel pentru că este 
foarte aproape. de albia Oltului, 
bătind apa chiar în el. 

AI-Bisericei, /ac, zis şi Şipotul, 

la N..de căt. Broaștele, com. 

Cimpina, plaiul și jud. Prahova. 

Albişenilor (Piriul-), zirizaş, în 
„com. Calul-Iapa, jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, izvorăște din 

ramura, despre S. a muntelui 
Cernegura, curge paralel cu pi- 
riul Dunăre şi se varsă pe stîn- 

ga piriului Calul. | 

Albiţa, sas, în com. Drinceni, pl. 

Podoleni, jud. Fălciii, situat în 

șes, pe malul Prutului, spre S. 
de tirgușorul Drînceni, pe o su- 
prafaţă de 96 hect. şi cu o po- 

_pulație de 15 fam. 

locuitori răzeși. 

Albiea, numire ce sc da în seco- 
lul al 17-lea pîriului Albuia din 

jud. Roman. Aceasta se con- 

stată -dintrun document de la 

„1615 Martie 24, unde se găsește 

trecut cu acest nume, 

Albota, com. rur., din jud. Ar- 

geș, pl. Pitești, la 14 kil. dec, 

r. Bascovul-Flești (reședința sub- 

„prefecturei) și la 24 kil. de -Pi- 

tești. Pe deal se află resturile 

unui castel roman. Se compune 
din 3 căt.: Morlevești (69 fam. 

cu 200 loc.), Moșneni-Albotești 

(59 fam. cu 150 loc.) şi Albota- 
(38 fam. cu 150 loc.); 

are în tot prin urmare 166 fam. 

cu 143 contribuabili, sati :500 

loc. din cari 4 fam. cu 16 loc, 

Țigani și o fam. de Greci. In 

apropiere de com. curge riul 

Teleorman. Com. Albota se în- 

vecineşte la N. cu com. Bradul- 

d.-j,; la S. cu com. rur. -Muş- 

cel; la E. cu com. rur, Hinţeşti 
şi la V. cu com. rur, Podul: 

Broșteni. Com. are 2 biserici 

și 66 sufl,,
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vechi făcute: de loc., o şcoală 
rurală și 4 cîrciumi, Budgetul 
com. Albota pe anul 1882—83 
a fost la venituri de 1078 |. 
29 b. și la cheltucli de 10691. 
iar pe anul 1887—88 de 1973 
|. la venituri și de 1511 1. la 
cheltueli. Numărul vitelor în c. 
era în 1887 de 1499 capete, din 
care 422 boi și vaci, 26 cai, 

047 oi, 23 capre şi 107 rimă- 
tori. 

Albota, vezi Valea-Oriniu, jud, 
Vilcea. 

Albota, sătișor, în partea despre 

“N. a com. Roșcani, pl. Turia, 

jud. Iași, cu o suprafață de 259 
hect. și o populaţie de: 3 fam. 

cu 9 locuitori. | 

Numărul vitelor e de 57 ca- 

pete, din cari: 46vite mari cor- 

nute, 4 cai şi 7 rimători, 

Albota, dra/, situat la S.-V. de 
com. Florul, pl. Mijlocul, jud. 
Olt. Are direcțiunea N.-V. către 
S.-E. şi merge paralel cu dealul 

Stircul. Printre ele curge piriul 
Florişorul. La $., în marginea 
Vedei, se află pădurea Albota 
(v. a. n.) 

Albota, /ac, pe malul drept al 
Călmățuiului, din com. Lacurezi, 
jud. Brăila, la 3! kil. spre N.- 
V. de satul Lacurezi. Aci a 
fost tiîrla Albota de la loc, cărei 
tirle și-a luat numele satul Slu- 
jitori-Albotești. Locuitorii eraii 
slujitori saii călărași la isprăv- 
nicia din Focșani. 

Albota, pâure, cu întindere de 
409 — 450 hect, Se află la N.- 
E. teritoriului com. Șerbăneşti- 
d.-j., plasa Șerbănești, jud. Olt. 

In marginea de E. a pădure, 
pe matca Vedei, mîncindu-se 
malul, s'a văzut urme de zidă- 
rii foarte vechi, 

  

  

La N.-V. de Albota, pe dea- 

lul Stircului, între Șcrbănești și 

căt. Jarcaleţi, se văd încă _rui- 

nele casei proprietarului Cara- 

" costea,' prădată și distrusă de 

Turci, la 1821, în n timpul za- 

verci. 

Mai mulți locuitori din com. 
Șerbănești, afirmă că au vă- 
zut, la mulți consăteni, diferite 

monede romane de argint, de 
mărimea unei piese de.2 lei, 
cu cfigia lui Traian sai vre- 
unui general! roman, precum 

şi monede de aramă din seco- 

lul al 17-lea. 

Albota-de-Jos, moşie, în întin- 

dere de 600 pogoane, din care 

200 pogoane pădure, jud. Ar- 

geș, pl. Pitești, proprietatea sta- 

tului, fostă pendinte de schitul 

Tutana; este arendată împreună 

cu vatra schitului Tutana și cu 

trupul Alimănești, pe periodul 

1983 —93, cu 24308 1.70 b. 
anual. 

Albota-de-Sus, sa, pe apa Te- 

leormanului, -jud. Argeș, plasa 

Pitești, pendinte de com. rur. 

Albota, (v. a. n.); are 38 fam. 

cu 150 loc., şi o biserică. In 
„acest sat este reșcd. Primărici, 

Albota-de-Sus, moșie, în întin- 
dere de 920 pogoane, din care 
500 pogoane pădure, jud. Ar. 
geș, pl. Pitești, proprietatea sta- 
tului, fostă pendinte de schitul 
Tutana, 
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Alboteşti, zpoșie, pl. Muntelui, 
jud. Bacăii, din com. Podurile, 
cu o întindere aproximativ de 
300 hect., împărţită între săteni 
şi proprietari. Aceștia stăpinesc 
partea cea mai mare. 

Alboteşti, șes, pl. Muntelui, jud. 
Bacău, pe care se află satul 
Rusăiești, din com. Podurile. 

    

Alboteşti, si/iște, pl. Muntelui, 
jud. Bacăi, în partea de N.-E. a 
tirgului Moinești. Se văd ȘI ur- 
mele unei biserici, 

Alboteşti-Peletiuci, moşie, pl. 
Bistrița-d.-s., judeţul Bacău, pe 
com. Spineni, care avea părți 
răzășești: «în care moșie aveai 
parte şi Paharnicul Ioniţă Iu- 
rașcu, zestre de pe cocoana 
d-sale Ilinca și Gh. Tătarul avea 
271 stînjeni, și nepoatele sale Ca- 
tinca și Marghioala Băncilescu ; 

* dumnealui Stolnicul Alecu Du- 
mitriu avea 130 stinjeni; eraii 
și alți mai mulți răzeși în ea, 
pe lingă moșiile Stîncești, Sprin- 
ceni, Călinești și altele; fără 

“sat>. (Buciumul Romiu, Th. Co- 
drescu. Anul I, 1875, p. 36). 

Albu, dea, în c. r. Incoasa, pl. 
Motru-d.-s., jud, Mehedinţi, pe 
care se află poiana Solzel. 

Albu, /oca/itate, în pl. Ocolul-d.-j., 
jud. Mehedinţi, cunoscută sub 
numele de Hanul-Albului, pen- 
dinte de c. r. Pavăţul. 

Albu, firîă, pl. Tazlăul-d.-j., jud. 
Bacăii, care curge pe teritoriul 

c. Tirgul-Valea-Rea şi se varsă 
în riul Tazlăul, pe stinga. 

Albu, piriz, izvorește din c. Co- 
coţi, pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehe- 
dinţi, udă teritoriul comunei Co- 
coți, Izvorelul, Plopi, Podul-Gro- 
sului, unde ia numirea de Va. 
lea-Virtopului, apoi, mai jos de 

- Drincea, 

Albu sai Piriul-Alb, piriz, ce 

curge pe teritoriul comunei Vi- 
zantia, jud. Putna, pl. Zăbrăuţi; 
se varsă în Vizantia-Mare. Are 
izvoare de păcură și de apă 
sulfuroasă. 

Albu, za/e, numită și valea Al-



ALBU 

“bului, jud. Mehedinţi, pe unde 
curge piriul Albu, şi loc culti- 

vabil foarte fertil; ţine de te- 
ritoriul comunelor Cocoţi și Is- 

_vorelul, 

Albu (Calul-), jud. Buzăii, veză 
Calul-Alb, 

Albu (Malul-), căt. al c. Valea 

Muscelului, jud. Buzăii; 140 loc. 
şi 37 case; e reședința comunei. 

Albu (Malul-), cu/me, în com. 

Mlăjetul, jud. Buzăii, c. Valea- 
Lupului, proprietate a moșne- 

nilor Tănăseşti, din c. Păltineni, 

Albu (Malul-), co/7uă, în com. 
Piclele, jud. Buzăii, pe moșia 

statului Sforile-Banului ; face ho- 

tar despre c. Trestioara. 

„Albu (Malul-), co/ină, în c. Va- 

lea-Muscelului, jud. Buzăii, for- 
mată din gips; produce foarte 
multe alune, 

Albu (Malul-), pănăstire, în căt. 

Pănătăul, com. Begu, jud. Buzăiă. 

Albu (Malul-), o frumoasă rete- 
zătură de munte în c, Trestia, 

jud. Buzăii, acoperită de pă-| 
dure și islaz. 

“Albuei (Valea-), za/e, în plasa 
Siretul-d.-s., jud. Roman, prin 

care curge piriul Albuia. Această 

vale este. cea mai mare din pl. 
Siretul-d.-s. 

Albuia, ziriiz mare, ce curge prin 

com. Băra și Doljești, pl. Si- 

retul-d.-s., jud. Roman. Isvo- 

rește aproape de marginea de 

N.-E. a judeţului, la E. de satul 
Hindrești. Curge de la Nord- 
Est către Sud-Vest și primește 
pe dreapta piîriul Buhoanca, iar 

„pe stinga piriul Velniţei, și 
piriul Poenele-d.-j., mărit pe   
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stinga de piriul Pricopul şi a- 

cesta pe stinga pe piriul Stăniţa 
. A_A, = a. - şi pe. piriul Călugărița, după 

care apoi se varsă în rîul Siret 
„de a stînga la S, de satul Ro- 

tunda. Se numia mai înainte și 

Albiea, 

Albuleşti, com. rur. în partea de 
NE. a plășii Dumbrava, jud. 
Mehedinţi, la distanța de 53 

kil. de la reședința județului, 
liste situată pe valea Bicle- 

șiului-A Ibuleşti, pe margineastin- 
gă a piriului ce vine de la Bicleș, 
și poartă numele de valea Bi- 

„ cleșiului, valea Albuleştilor la 

Piria matca văiei Piria, intrind 
în jud. Dolj ia numirea de Valea- 
lui-Petru. Este formată din trei 
cătune și anume: Padina spre 
miază-zi, Dealul-Mare spre apus 
și Mărceni spre răsărit; avind 
peste tot 242 contrib. cu 1190 

loc. în 335 case. Ocupaţiunea 
locuitorilor este agricultura și 
creşterea vitelor. Ii ai un pă- 
mînt fertil care le poate produce 
de la 800 și pănă la 1000 oca 
griă. Aci statul posedă mai multe 

hectare de pămînt, parte culti- 
vabile, parte acoperite cu pă- 
dure. Locuitorii posedă 74 plu- 
guri, 148 care cu boi, 23 căruţe 

şi 96 stupi. Are o biserică cu 

un preot și 2 ciîntăreţi; are o 

șc. cu 1 învăţ. frecuentată de 44 

elevi și 3 eleve. Budg. com. este 

de 2121 ei la venit. și cu 1027 

Ici la chelt. Numărul vitelor în 

această com. este de 888 v. m. 
c., 60 cai, 318 oi și 641 rimă- 
tori. 

"Prin această comună, trece 

şoseaua comunală Plopi-Bălțați, 
Albuleşti-Piria. 

Albuleşti, saz, face parte din com. 

rur. Birzești (v. a. n.) pl. Arge- 

șelul, jud. Muscel. Este despărțit 

de cel-alt cătun (Birzeşti) cu care 

formează com. Birzești, prin riul   

ALCEAC-CULAC-PUNAR 

Argeşelul. Ocupă partea de V. 
„ a comunei, | 

Are o populaţie de 48 loc. 

(28 bărbaţi şi 20 femei) şi nu- 
_maf'12 case. 

"Numele . său vine, sc: crede, 

de la un cioban Albu, care a 
avut stînă pe acest loc, 

Albuleşti, deal, în com. rur, AL- 

bulești, pl. Dumbrava, jud. Me- 

“hedinţi. 

Albuleşti, va/e, în com. rur. Al- 

buleşti, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinți. 

Albuleţ, zr/ă sai sătişor, la nor- 
dul moșiei Liscoteaneca Lforici, 
din com. Filiu, jud. Brăila, ca 
la 3 kil. spre S. de satul Bor- 

dciu-Verde, înființată de familia 

"sătenilor Albulcţ. Vatra acestor 
tirle estede 3 hect., are 7 case 
şi populaţia de 7 c. de familie 

Sai 27 de suflete. Vitele sunt: 

16 cai, 4 cornute, 240 0 Și 5 

porci. | | 

Albului, vezi F întîna-Albului, jud. 
Neamţu. . 

Albului (Valea-), za/e, în plaiul 

Vulcan, jud. Gorj, spre N.-E. 
de com. Topești. Pleacă de la 

NE. spre S$.-V. din dosul deal. 

Ciunca, pe o întindere de 2 kil. 

pănă sub dealul Streaua, unde 

dă în Valca-Ciureșului, lisînd la 

V. dealul Streaua și la E. dea- 
lul Ciunca. 

Albutele, pamiire, ce se dă unci 

părți din com. rur. Beleţi, pl. 
Podgoria, jud. Muscel. 

Alceac-Culac-Punar, piriă, în 
pl. Babadag, jud. Tulcea, pe te- 
ritoriul comunei Nalbant și al 

cătunelor Trestenic și Nalbant, 

"EL izvorește dintr'o prelungire 

orientală a dealului Cilicul, se



ALCEAC-DERE 

„îndreaptă spre miază-zi, avind 
o direcțiune! generală de la N. 
V. spre S.-E., brăzdind partea 

nordică a plășii și răsăriteană a 

comunci; el curge printre dea- 

„lurile Biuiuc-Cara-Tepe și Chiu- 

ciuc-Cara-Tepe de o parte; Coci- 

” Tape” şi Sari-Tepe de altă parte 

spre răsărit; cl are un curs de 

_10 kil., și după 'acest mers nu- 

„mai prin cîmpie, merge de se 
varsă în piriul Teliţă, pe dreapta, 

la 2 kil. mai jos de satul Nal- 
bant. Numele se mai prescur- 

 tează, rămînind nuai Valca- 

" Alceac-Punar. 

Alceac-Dere, a/e, în jud. Con- 
i stanţa, pl Constanţa, pe teritoriul 

com. rur, Cara-Harman și anume 
pe acela al căt, săi Cavar gic. Se 
întinde de la N.-E. către S.-V., 

„trece prin satul Cavargic şi apoi 
„se deschide în apa Casimcea. 
Este coprinsă între Cara-Tepe 
(65 m.) la E. şi Aliculac-Bair 
(14 m.) la V. și este străbătută 
de mai multe drumură comunale, 

Alceşti, căra, (v. Aneşti), jud. 
Mehedinţi, 

Alciuc-Dere, aa/e, în jud. Con- 
„stanța, pl. Mangalia, pe teritoriul 
„com. 'rur, Hazaplar și- anume 

pe acela al cătunului săii Cara- 
„chioi, Se întinde de laN. către 

S. d'alungul și-pe la vestul dea- 

lului Cogea-Sirt-Bair. Este tăiată 

de drumul comunal Carachioi- 

“ Gheringek. liste continuată la 

N. de valea Kiivan-Alceak. 

Aldamaș, deal, plasa Muntelui, 

jud. Bacăi, com. Brusturoasa, 

situat lingă pasul Ghimeș, în 

dreapta riului. Trotuș, Pe clina 
lui sc âflă clădirile cârantinci și 

„ale vămci ungurești. 

Aldamaș, ;svor, plasa Muntelui, 

„jud. “Bacăii, „com. Brusturoasa,   

10 

de unde începe piriiașul cu a- 

celaşi nume, 

Aldamaş, fir, plasa Muntelui, 
| judeţul Bacăii, curge prin co- 

muna Brusturoasa, şi sc varsă 

în dreapta Trotușului, după ce 

servă ca hotar despre Ardeal. 

Aldea, «ea/, pl. Tazlăul-d.-s., jud. 

Bacăii, de pe teritoriul com. 
Bucșeşti, despărțind Tazlăul-Să- 

rat, de piriul Cerna, 

Aldea, poiană, în e. r. Albulesti, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Aldeanu, fisc, pl. Tazlăul-d.-s., 

jud. Bacău, din dealul Aldea, 

c. Bucșești. 

Aldei, gea/ și loc izolat în raio- 

nul comunci Rădești, pl. Riurile, 
jud. Muscel. 

Aldeni, com. rur., în pl. Slănic, 

jud. Buzăii, situată pe ambele 

maluri ale riului Slănic, la o 

distanță de 23 kil. de orașul 

Buzăii. Limitele sale sunt: la 

E, începe din colina Virful-Mare; 

care o desparte de căt. Blăjani, 

mergind pe pl. acestei coline 

pănă în hotarul moșiei Zărnești 

(căt. Cernătești); la $. continuă 

pe menționatul hotar pănă trece 

riul Slănic, din sus de căt. Caăl- 

dirușa (com. Cernătești), apoY în 

linie dr., o îa pe hotarul mo- 

şiei Manasia, pănă dă în munc. 

Pleșcoilor ; la V., continuă pe 

pl. muncelului Pleşcoilor pănă în 

muntele Moara-de-Vint și se 

lasă pe pl. acestui munte pănă 

în hotarul moşici Băeşti; la N., 

continuă puţin pe zisul hotar, 

apoi se diriges pre vica Biăești- 

lor, trece riul Slănic, lîngă căt. 

Ciurciurele (com. Băeşti), urcă 

muntele Ciuciurelului prin viile 

„locuitorilor, atinge vatra cătun. 

Băești și ajunge în Virful-Marc.   

ALDENI 

Suprafaţa comunei este. de 

1498 hect., din care 781 ara- 

bile, 164 păd., 156 fincaţă, 198 

izlaz, 4 livezi, 57 vii şi 138 loc 
sterp. Afară de pămîntul locui- 

torilor are proprietăți mai în- 

semnate:  Aldeni, Dăscălești, 

Manasia şi Podeni. “Terenul c. 

accidentat, prezentînd o mulțime 

de coline și văi, totuși se cul- 

tivă: grii, porumb, orz şi plante 

din mica cultură. " 

Numărul vitelor este de 204 

boi, 36 vaci, 8 viței, 9 cai, 12 

“cpe, 4 minzi, 500 oi, 68 capre 

şi 93 porci. Stupi 15. Industria 

e limitată Ia trebuinţele casnice, 

avind numai o moară de apă. 

Comerţul constă în desfacerea 

lemnelor, țuicei şi vinului. Are 
un tirg la 27 Iulie. Cea mai im- 

portantă cale de comunicaţie 

este șoseaua judeţiană Buzăii- 

Lopătari, prin Sapoca. | 

Comuna e formaâtă din 3 că- 

tune: Aldeni saii Dăscăleşti, Ma. 

nasia și Podeni. Populaţia este 
de 670 loc. din cari 148 bărbaţi 

însurați, 13 neînsuraţi, 4 văduvi, 

I divorțat și 192 băeţi, iar fe- 

mei măritate 148, văduve 18, 

fete 146. Ei trăesc în 153 casc. 

Streini sunt 3 greci. Meseriaș 

este 1 cojocar. Media nașterilor 

e de 28, a deceselor de 20 și 

a căsătoriilor de $. Populaţia 

creşte cu o medie anuală de 8 

suflete. 

Din punct de vedere financiar 

e. are 132 contrib., din cari 7 

comercianți, 6 Romini şi 1 strein. 

Stabilimente 1. Venitul 'caselor 

600, taxa proporţională 12. Ve- 

nitul fonciar e de 30146; darea 

căilor de comiinicaţiune 792, 

patente 85.58, fonciera 1905.56, 

taxa spirtuoaselor 196.31. Total 

fiscal, 2970. Mi 275.31; 

judeţene 554.23; drum. 109.11; 

comunale 354.23; ; comerciale 

6.42; total general 4571.75. 
Budgetul comunciestede 941.72.



ALDENI-DASCĂLEȘTI 

Are o școală în c. Aldeni, 
frequentată de 32 elevi și 1 

elevă. - Carte știii 77 |. Are o 

bis. Sf. George, cu 1 preot, 1 

cîntăreț şi 1 paracliser; o cîr- 

ciumă şi un bun local de pri- 

mărie. Construcţii mai însem- 

nate sunt casele proprietarilor, 

După tradiţia locală, o mare 
parte din teritoriul acestei com. 

a fost în vechime proprietatea 
unuia Aldea, de unde numele 
de Aldeni, mai tirzii Pa cum- 
părat dascălul Vasile, de la care 
'şi-a luat numele de Dăscăleşti. 
In timpul lui Mateiii Basarab, 

această com. exista, 

Tot după tradiție, se zice, că 
aci ar fi fost un sat tătăresc ; 
într'adever, vechile ruine după 

„malul dr. al Slănicului (în faţa 
primăriei) și un vechiă puț, Pu- 
țul- Tătarului, pare a. confirma 

tradiția. 

Aldeni-Dăscăleşti, că/, de re- 
şedinţă al c. Aldeni, jud. Bu- 
zăii, situat pe malul sting al r. 
Slănic, are 270 loc. și 66 case. 

Aldeni, cofină, în c. Vintilă-Vodă, 
„căt. Sirbeşti, jud. Buzău, aco- 

perită «e semănături. 

Aldeni, proprietatea statului, în 
circumscripția comunei cu ace- 
lași nume, jud. Buzău, pl. Slă- 
nic, are o pădure ca de 200 po- 
goane. 

. 

Aldești, saţ, pe piriul Șimnicul, 
jud. Argeș, pl. Topolog, a fost 
alipit de com. rur. Budești, 
iar în urmă s'a alipit dec. r. 

„Blidari, are 53 fam. şi o bise- 
rică cu hramul Cuvioasa-Paras- 
chiva, cu un preot și un cîntăreț. 

Aldeşti, sat, în com, Berești, pl. 
Horincea, jud. Covurluiii, așezat 

„în partea N.-E. a comunei, la 
depărtare de vr'o 4 kil. de ea; 
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cuprinde 122 case, cu 104 con- 

trib., 121 fam. și 491 sufl. Lo- 

cuitorii de aici sunt toți Romiîni 

răzeși. Mai înainte cu ciţi-va ani, 
Aldești constituia com. aparte, 

„de care atîrnaii şi sătişoarele 

Șipotele și Pănășești. 

In acest sat e o biserică, ce 

posedă 8 fălci de pămînt, pro- 
venit de la sătișorul Pănăşești; 
Aldeşti, bisericește fac parte 
din parohia Prodănești, cu un 
preot ajutor și 2 cîntăreți. Ase- 
menea € o şcoală mixtă. (V. Be- 
rești, com.). 

Aldeşti, saţ, face parte din com. 
rur. Oteşti-d.-s., pl. Oltul-d.-s., 
jud. Olt. Cade în partea de S. 
a comunei. Are o populație de 
154 loc. 

Aldeşti, sat, în pl. Siretul-d.-j., 
jud. Roman, com. Onişcani, spre 
N.-V. de micul tirgșor Oniscani 

şi la 1 kil. depărtare de el. Are 
17 capi de fam., 17 contrib,, 
53 loc., din cari 4 ştii carte 
și 18 case, Sunt 76 vite cornute 
mari. 

Aldeşti, ma/ala, în com. r. Sa- 
marinești, plasa Motru-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Aldeşti, mahala, din com. Brea- 
za-d.-s., pl. şi jud. Prahova. 

Aldeşti, zzoșie, în pl. Siretul-d. -Î- 
jud. Roman, comuna Onișcani, 
Această moșie aparţinea, între 

„anii 1840—1850, împreună cu 
moşiile Sohodolul, Ruptura şi 

Cirlegi, Vornicului Alecu Ca. 

targiu. 

Aldeşti, numire vechie, a unuia 

din trupurile de moșie, pe care 

s'a înființat orașul Alexandria, 
„jud. Teleorman. 

Aldii (Măgura-), măsură, lingă   

ALEOR 

șoseaua Caracal-Craiova, aproa- 
“pe și în partea de N. a com. 

Zănoaga, pl. Ocolul, jud. Ro- 
manaţi. 

Aldii, zâriă, în plaiul Rîmnic, com. 
Chiojdeni, jud. R.-Sărat, izvo-. 
rește din dealul Cătăuț, udă co- 
muna în partea de miază-zi și 

„. răsărit și se varsă în R.-Sărat, 
la răsărit de căt. Chiojdeni-Mari, 

după un curs repede de 2!J2 kil.; 

face întru cit-va hotarul între 

com. Chiojdeni și Dumitreşti, 

Aldumireasa, Pădure particulară, 

supusă regimului silvic, aparţi- 
nînd de com. Găgeni, pl. Cer- 
na-d.-j., jud. Vilcea. 

Alecului (Satul-), săzue, alipit de 

căt. Aliceni, din c. Zilișteanca, 

jud. Buzăi. (V. Aliceni). 

Aleia-Teilor, drum, vez Tir- 

nauca, Sat, pl. Herţa, jud. Do- 

„rohoiii. 

Aleonte, 7nsulă pe Dunăre, în 

pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 
în dreptul com. Bordușeani și 

spre V. de insula Balaban, are 
lungimea de 3 kil. și este aco- 

perită cu pădure de salcie și 
pășuni. 

Aleonte, pădure, în insula cu a- 

celași nume, în pl. Ialomiţa-Bal- 
ta, jud. Ialomiţa, are 60 hect, 
de salcie. 

Aleonte, pichet de frontieră, pe 
Dunăre, în pl. Ialomiţa-Balta, 

jud. Ialomiţa, în insula cu ace- 
laşi nume, 

' Aleonul, dea, cu vii și pădure, 

în com. rur. Batoţi, plasa Blah- 

nița, jud. Mehedinţi. 

Aleor, nitnte, în com. Broșteni, 

jud. Suceava.
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Ales, namire vechie, a căt, Caier, 
din com. Buda, jud. R.-Sărat. 

Aleşi, locuință izolată, pl. Dim- 
bovița, jud. Ilfov, 

Aleși, /ocuzuţă izolată, pl. Sna- 

gov, jud. Ilfov. 

Aleşi-Ciocăneșşti, sa/, face parte 
din com. rur. Ciocănești (v. a. 

n), pl. Snagov, jud. Ilfov. Se 

întinde pe o suprafață de 3597 

hect. cu o populație de 252 loc. 

D-l VL. Ghica, proprietar, are 

2662 heet., din cari cultivă 944, 

30 rămîn sterpe, 484 rezervate 

pentru islaz și 1154 pădure. Lo- 

cuitorii aii 935 hect., pe cari le 

cultivă, afară de ş9 cari rămîn 
sterpe. 

Numărul vitelor mari e de 

206 și al celor mici de 148. 

_Comerciul se face de 1 ciîr- 
ciumar, 

Aci este un frumos palat al 

D-lui VI. Ghica, așezat pe deal, 

înconjurat de grădini şi movile 

bine îngrijite, pe la poalele că- 

ruia curge Ciorogirla. 

Aleşi-de-Tei, sa/, jud. Argeș, pl. 

Gălășeşti, pendinte de com. r. 

Tei. (V., a. n.) 

Aleși-Pasărea, saș, pl. Dimbo- 
vița, jud. Ilfov, face parte din 

com. r. Pantelimonul-Dobroeşti 

(v. a. n.). Cade spre N. de Pan- 
telimon. Are o suprafață de 
1120 hect., din cari proprieta- 
rul, D-1 C, C. Stefânescu are 
1060 hect. şi locuitorii 60, pe 
cari le cultivă, fără să rezerve 

locuri de fineţe. 
Populația satului e de 50 loc. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 32 
și a celor mici de 3z. 

Aleştei (Heleşteii), fzor de   
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apă, pl. Jiul-d.-j., com. Roziştea, 

jud. Dolj, care se pierde în pă- 
mint, 

Aleşteii (Heleşteii), /ac, pl. O- 
colul, com. Coșoveni-d.-s,, jud. 

Dolj, în N.-N.-E. com. Coşo- 

veni-d.-s., lung de 150 stj. şi 

lat de 50 stj. 

Aleşteul (Heleşteul), moară de 
apă, pl. Jiul-d.-j., com. Sadova, 

jud. Dolj, pe moşia Domeniu- 

lui Coroanei, 

Alevra, un îzs, al morilor din pl. 

Orașului, com. Virtişcoiii, jud. 

R.-Sărat, ese din riul Milcov, 

de pe dreapta lui, la apus de 

căt. Rotărești, trece prin acest 

căt., şi se varsă tot în Milcov 

la răsărit de el (cătun); şi-a luat 

numele de la un fost proprie- 
tar, Alevra. 

Alexa, pădure, pe moşia Plopeni, 

jud. Botoșani, com. Satu-Bur- 
dujeni, pl. Siret. 

Alexa, rîșă, pe moșia Mogoșeşti, 

com. Buda, pl. Herţa, jud. Do- 
rohoiii, 

Alexandra, 7szor,, pl. Siretul-d.-j., 

jud. Bacău, de pe teritoriul c. 
Gioseni. 

Alexandrei (Ripa-), riză stin- 
coasă, pl. Siretul-d.-j., jud. Ba- 
căi, de la Gioseni. 

Alexandrescu (Lacul-lui-), /e- 
deșteii însemnat, în com. Vadul- 

Soreştilor, căt. Clociţi, jud. Bu- 
zăii, conţine mult pește. 

Alexandri, sat, în pl. Fundul, 
jud. Roman, c. Ciuturești, spre 

N.-V. de satul Ciuturești şi a- 

lăturea cu dinsul de care este 
separat prin un mic piriiaș. Este 
așezat pe o mică pantă. Are 
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46 capi de fam., 35 contribuab., 

186 loc., din cari 4 ştiu carte 

şi 42 case. Sunt 100 vite cor- 

nute mari, Acest sat este în- 

fiinţat în anul 1878, prin îm-. 

proprietărirea noilor însurăţei 

şi numit ast-fel în onoarea poe- 

tului V. Alexandri. 

Alexandria, com. urb. în jud. Te- 

lcorman, reședința pl. Marginea 

şi pănă în 1892 a plăşilor unite 

Călmăţuiu-Marginea,; e situată pe 

lunca rîului Vedea și înconju- 

rată de toate părțile de dealuri. 

„Riul Vedea curge în partea des- 

pre LE. a orașului. Distanţa a- 

cestui oraș de la Zimnicea este 

de 39 kil., de la T.-Măgurele 
de 46; de la Roșiori 32, iar de 

la Giurgiu de 63 kil. 

Suprafața orașului este de 244 

hect. 3209; stradele sunt drepte 

şi foarte largi, iar întinderea ce 

i s'a dat la formarea lui este 

mai mare de cit a fost trebu- 

ință pănă acum, multe locuri 

fiind rămase încă virane, 

Acest oraș este punct de in- 

tersecțiune al mai multor dru- 

muri: 1. a căci naţionale T.- 

Alexandria-Vitănești; 2. al căilor 

judeţene Alexandria-Giurgiii, Ro- 

şiori-Zimnicea, și al drumuri- 

lor mixte de la Pitești la Zim- 

nicea. 

Linia ferată Roşiori-Alexan- 

dria s'a inaugurat în Septembre 

1895; iar linia ferată Alexan- 

dria-Zimnicea este încă în con- 
strucțiune. 

Afară de moşie, care este de 

2300 hect. arabile, orașul mai 

posedă pădurea Bomboreasca 

în întindere de 70 hect. şi o 

branişte de şo hect. la margi- 

nea despre N.E. a orașului, unde 

este locul de petrecere al locui- 

torilor în timpul verii. 

Dealurile înconjurătoare ale 

orașului sunt acoperite cu bo- 
gate plantaţiuni de vii, a căror
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întindere se urcă la 753 hect. 
Vinul ce ele produc este de o 
calitate excelentă, însă nu se 
poate conserva vara. Producţi- 
unea vinului acestor vii atinge 
în unii ani suma de 30000 hect.; 
totuși nu .este suficientă pentru 
consumațiunea locală, ci se mai 
introduc în. oraș vinuri și din 
alte părți ale țării. 

Populaţiunea este de 11503 
sufl., 5546 c. de fam. şi 2110 
contribuabili, După naționalități 
Sunt: 9774 Romini, 928 Sirbi, 
655 Bulgari, 26 Greci, 59 Evrei, 
8 Germani și 12 Austro-ungari. 
După confesiuni, 11413 orto- 
doxi, 2 catolici, S protestanți 
şi 59 mozaici. 

Numărul. vitelor: 10931 ca- 
pete, din cari 15 52 cai, 64 mă- 
Şari, 2772 vite cornute mari, 
4673 vite cornute mici și IO4! 
porci. 

Siguranţa publică în oraş este 
încredințată unui polițai, ajutat 
de un comisar-director cu trei 
comisari și alți agenţi poliţie- 
nești inferiori. Oraşul e împăr- 
țit în trei despărțiri: coloarea 
de roșu, de galben şi de al: 
bastru.  Cheltuelile întreţinerei 
poliției sunt -în sarcina com, 
Administrațiunea com. este con- 
dusi de consiliul com., compus 
din 15 membri, avind ca dele-   gați pe primar și două ajutoare. 

Pentru instrucţiunea publică 
sunt trei şcoale primare de bă- 
cți cu o populațiune de 364 
elevi; două școale de fete cu 
137 eleve și un gimnazii clasic 
cu patru clase şi 116 elcvi, 

In Alexandria este reședință 
de judecătorie de ocol, reșe- 
dința circumscripțiunci 11 fis- - 
cale și. a batalionului al II-lea 
din regimentul 20 dorobanţi; 
are şi un oficiii telegrafo-postal 
şi telefonic, al cărui venit pe   exercițiul 1896 — 97 a fost în 
total de 47012 |. 30 b. și anume | 

54042. Marele Dicționar Geografie. 
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246 |. din telefon, 13390 1. 50 
b. din telegraf și 33375 |. So b. 
din poștă. 

Spitalul comunal-judeţean are 
25 paturi cu un medic și un 

sub-chirurg. Are două pieţe 
mari, una pentru cereale, unde 
populaţiunea rurală din satele 
de prin prejur şi din judeţul 
Vlașca vine în fie-ce Vineri a- 
și desface productele și a se 
aproviziona cu cele trebuincioa- 
se și o altă piață unde este 
concentrată vinzarea tutulor ar- 
ticolelor de îndestulare zilnică. 
Ca construcțiuni mai însemnate 

are trei oteluri: Thceodoru, Ia- 

covache și Paspale (cu o sală 
de spectacole). 

Dintre edificiile publice se 
poate cita catedrala Sf, Alexan- 
dru, o clădire măreață, înce- 

pută în anul 1875, dar ne- 

terminată încă. L.ocalurile pri- 
mărici, școalelor publice şi a altor 
autorități lasă mult de dorit. 

Orașul Alexandria prezintă o 
deosebită importanță prin în- 
semnatul număr de prăvălii și 
prin comerciul întins ce face 
cu locuitorii satelor de prin pre- 
jur, după: valea Vedci, a 'Teleor- 
manului și din jud. Vlașca. 

In anii 1853 şi 1854 Alexan- 
dria suferi şi ea, cu întreaga 

țară, greutăţile  ocupațiunilor 

străine. Aci îşi avea stabilite 

armata, rusă, depositele de apro- 

vizionare, spitalele, cete. 

In timpul resbelului pentru 
independență din 1877, acest 
oraş a fost un centru însemnat 

de aprovizionare a trupelor ru- 

sești, și cind aceste trupe fu- 

seră învinse, în luna August, 

acel an, în fața Plevnci, de oş- 

tirile lui Osman-Pașa, spaima 

se răspindise și printre popu- 

lațiunea din Alexandria, care în- 

cepuse a părăsi oraşul, apucind 

calea către munți. Impăratul 
Alexandru al II-lea, marele duce   
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Nicolae și Țareviciul își stabi- 

liră pentru scurt timp cartierul 
general în Alexandria și de aci 

ati trecut la moșia Dracea, 

Cu ocaziunea săpăturilor ce 

Sai făcut împrejurul Alexan- 
drici, în interes arheologic, s'aii 

găsit diferite produse de olăric, 
pe cari d-l Tocilescu le atri- 

bue cpocei pre-romane; aseme- 
nea Ss'aă găsit și fragmente de 

diferite unelte. Pe lingă Alexan- 

dria, d. Tocilescu a constatat 
și existența a două valuri de 
pămînt, cari plecaii dela Olt și 
mergeaii spre Frasin, la N. de 
Giurgiii, 

Pentru comerciul de cereale, 

care a luat mare avint de vre-o 
15 ani, S'aii construit în oraș 
mulțime de magazii; desfacerea 
cerealelor se făcea prin portul 
Zimnicea; de la construcțiunea 
liniei ferate Costeşti-Măgurele, 
mare parte din producte se trans- 
porta la Roşiori, pe unde se 
aduceaii o parte din mărfurile 
destinate comerciului local, iar 

o altă parte din mărfuri se a- 
ducea tot pe la Zimnicea, din 

cauza cftinătăţii transportului pe 
apă; dar de la inaugurarea ra- 
murci de linie ferată Roșiori- 
Alexandria (Septembrie 1895), 
transporturile se fac numai pe 
această cale. 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori se ocupă numai cu agri- 
cultura, învoindu-se în dijmă, 
atit pe domeniul orașului, cît și 
pe alte moșii învecinate. 
„_Budgetul comunci pe anul fi- 

nanciar 1890—1891 a fost la 
venituri de lei 252411 și la chel- 
tueli tot atit; în interval de ş 
ani, veniturile ai sporit. 

Comuna și orășenii trag un 
venit însemnat din bilciul anua] 
de la Rusalii, care se ține pe 
dealul de d'asupra Vedei, la mar- 
ginea orașului, lingă șoseaua A- 
lexandria-Giurgiu și unde sunt
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construite gherete pentru co- 

mercianți, Acest bilcii începe 

în Dumineca după Inălțare și 

ține pănă după Rusalii, întoc- 

mai ca şi tirgul moşilor în Bu- 

cureşti, 

Bilciul Alexandriei este ve- 
chiul și istoricul bilcii al Ma- 

vrodinului, care la anul 1879, 

din cauza deselor neînţelegeri 

ce se iveaii pe fie-care an între 

comercianți şi reprezentanţii pro- 

prictăței Mavrodinului, a fost 

strămutat pe teritoriul comunei 

Alexandria, în condițiuni satis- 

făcătoare și avantagioase pen- 

tru comercianţi și comună. 

In privinţa industriei, Alexan- 

dria posedă: 1 moară cu aburi, 

1 tipografie, 4 brutării, 2 fabrică 

de lumiînări, 2 ateliere mecanice 

pentru reparatul mașinelor agri- 

cole; apoi vin diferite cojocării, 

ateliere de confecționat haine ţă- 

rănești, cizmării, căruţași și alte 

meserii de mai mică importanță, 

In anul 1875 s'a înfiinţat în 

“Alexandria o societate econo- 

mică «Telcormanul», al cărei ca- 

pital trece astăzi de 600.000 și 

aduce însemnate servicii agri- 

cultorilor, comercianților și oră- 

șenilor din localitate, 

Istoricul. Intemeierea acestui 

oraș datează de la anul 1834, 

după cum rezultă .din statutele 

coprinse în hrisovul Domnito- 

rului Alexandru Ghica. EI a fost 

populat de către loc. veniţi din 

orașele Zimnicea şi tirgul Ma- 

vrodinului. Comercianţii și me- 

seriașii din aceste localităţi, ne- 

putindu-și exercita liberi comer- 

ciul lor, aă jăluit generalului 

Kiseleff, arătindu-i că, fiind su- 

puși la taxe grele către pro- 

prietari, precum și la clacă, sunt 

hotăriți să-și cumpere o moșie 

şi să întemeeze un oraș. Incu- 

ragiați în proicctul lor, cumpă- 
rară moşia Brezoaia din jud. 

Ilfov şi făcură în urmă schimb   
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cu Mitropolia, care poseda aci, 

unde este astăzi Alexandria, 

mat multe trupuri de moșie. Se 

dete comunei numirea ce poartă, 

după numele Domnitorului de 
atunci, Alexandru Ghica. Moşia 

Mitropoliei avea patru trupuri, 
după cum se vede şi în hrisov: 

Văcăianca,  Aldeşti, Văcăreș- 

teanca și Negreasca. Pe terito- 

riul acestei moșii se aflaii pe 

atunci, două sate: Bicicni pe 

malul dr. al Vedei și Mitropolia, 

pe coasta văci Nanovului. A mîn- 

două aceste sate s'aii contopit 

în urmă cu orașul cel noă, în 

care a și venit, mai tirziti, o 

mare mulţime de Bulgari de pe 

la Șiștov, în urma focului de la 

1837, care a distrus acest oraș, 

precum și un număr de loc. din 

Zimnicea, Colonia bulgară sta- 

bilită în Alexandria a avut pănă 

în anul 1875 o vieață proprie a 
sa, Atit în viața socială cît şi 

în cca publică, Bulgarii din a- 

cest oraș formati un element 

deosebit în mijlocul populaţiunci 

romine. In școalele lor și în 

gimnaziul ce întrețineaii, prele- 

gerile se fâceaii în limba bul- 

gară și cea romiînă' era facul- 

tativă, Oficiul divin prin bis. tot 

în limba bulgară se făcea. Im- 

mulțindu-se numărul școalelor 

romîne şi înlăturîndu-se, după 

1875, limba bulgară, graţie apoi 

şi relațiunilor de înrudire şi a- 

facerilor de comerciii și de in- 

terese, procesul asimilaţiunii a 
urmat treptat și, cu toate că 

populațiunea rurală este încă 

înapoiată în instrucţiune, ur- 

mează și ea treptat curentul a- 

„cestei asimilațiuni cu populațiu- 

nea romină. 

Alexandria, szajie de dr. d. fier, 

în jud. Teleorman, pl. Marginea, 

com. Alexandria, pe linia Ro- 

șiori- Alexandria (pusă în cir- 

culaţie la 2 Dec. 1895). Departe   
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de stația Buzești de 9.5 kil. 

Staţie finală; la 42.88 m. înăl- 
țime d'asupra nivelului mării, 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 215.363 |. 75b. 

Alexandroaia, iri, plasa Si- 

retul-d..j., jud. Bacăii, care se 

varsă în dr. Răcătăului, com. 

Răcătăui, 

Alexandroaia, pirîx, plasa Si- 
“retul-d.-j., jud. Bacăi, ese din: 
izvorul Alexandra şi se varsă 
în Siret pe st., după ce udă com. 

„ Gioseni. 

Alexandru, vro:/ă, spre S. de 

s. Romiînești, c. Movileni, plasa 

Copoii, jud. Iași; servește de' 

hotar între moșiile Romineşti 

și Tăuteşti; e artificială și are 

o vechime necunoscută. - 

Alexe, cătun, la sudul satului Na- 

ziru, jud. Brăila, din com. cu 

același nume. Acest căt. unit cu 
căt. Jipa, formează sătișorul Pă- 
trana. (V. a. n.) 

Alexe (Piriul-lui-), mic a/ueut, 
al Cotirgașului, jud. Suceava. 

Alexe (Poiana-lui-), poiană, si- 

tuată pe loc bocresc în cuprin- 

sul pădurei Negrești, com. Do- 

breni, plasa Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. - 

Alexeanca, pădure, în pl. Cim- 

pului, jud. Ialomiţa, teritoriul 
comunei Alexeni, este formată 

din mai multe trupuri, avind o 

supraf. de 60 hect. cu esenţă 

de stejar, salcie, plop, ulm, anin 
şi jugastru. 

Alexeni, com. rur., în pl. Cim- 

pului, jud. Ialomiţa, este situată 
pe partea st. a riului Ialomiţa 

şi a piriului Sărata, între comu- 

nele Manasia și Broșteni-noi, 

e
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Teritoriul comunei are supraf. 
de 8100 hect., din care a treia 

parte este acoperit cu păd. şi 

coprinde trei moșii aparţinînd 
particularilor și purtind numi- 
rile proprietarilor actuali. După 
legea rurală din 1864, sunt îm- 

proprictăriți pe acele moșii 208 
locuitori. 

Comuna se compune din sa: 

tele Alexeni și Pupăzeni, avînd 

reşedinţa primărici și a judecă- 
toriei în Alexeni. | 

Populaţia; după recensimîn- 
tul din 1890, constă din 1583 

loc., cu 376 c. de fam. și 1207 
membri de fam., saii 804 bărbaţi 

și 779 femei. După naţionali- 
tate: 1565 Romini, 7 Greci, 7 

Bulgari și 4 Germani. După reli- 
giune, sunt: 1579 creştini orto- 

doxi și 4 catolici. După profe- 
Siuni: 397 agricultori, 17 me- 

scriași, 19 comercianţi, 6 pro- 
fesiuni libere, 36 muncitori și 

15 servitori. Din aceştia ştii 

carte 77 persoane, iar 1506 nu 

ştiu. 

Populaţia, în 1887, se ridica. 
la 2085 loc., care se compunea 

din 425 bărbaţi, 355 femei și 

1275 copii, saii 350 fam. Ro- 

mînă, 15 fam. Țigani şi 6 fam. 

Greci. Numărul contrib. era 288, 

din cari 9 făceaii comerț cu 

producte, băuturi, cte., iar cei- 

Talți sc ocupaii cu agricultura. 

Vite: 300 cai, 460 boi, 3000 

oi, 30 capre și 1500 porci. 

„Budgetul comunci cra la ven. 

de 5564 lei şi la cheltueli de 
4252 lei. 

Instrucţiunea în com. sepredă 

în două școli, una de băcţi cu 

un învățător retribuit de stat și 

- com. și una de fete cu o învă- 

țătoare retribuită numai de com. 

Localul de școală, construit de 

com. este în bună stare şi ser- 

vește pentru amindouă școalele. 

In com. sunt două bis. la 

cari servesc doi preoți şi doi   
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dascăli,. retribuiţi din - fondurile 

comunei cu suma de 780 lei. 

Prin com. trece calca judc- 
ţeană Slobozia-Urziceni. 

Alexeni, saţ, în plasa Cîmpului, 

jud. Ialomiţa, pendinte de com. 

cu același nume, este situat de-a- 

lungul malului sting al rîului Ia- 
lomiţa, mai jos de confluența 
riului Sărata cu riul Ialomiţa. 

Se învecinește la V. cu satul 

Pupăzeni, de care este lipit, și 

la E. cu satul Broșteni-Noi, ce 

se afli în depărtare de 2 kil. 

Aici se află reşedinţa primă- 

rici și a judecătoriei comunale, 
are 1 şcoală de băcţi și 1 de 

fete, cu 1 învăţător și 1 învă- 
țătoare, precum și 1 biserică la 

care servește 1 preot şi 1 cîn- 

tăreț. | 

Pe marginea de N. a satului, 
pe“ deal, trece calca județeană 

Slobozia-Urziceni, 

Alexeşti, sa/, în partea de E. a 

com. Borăști, pl. Funduri, jud, 

Vasluiii, aşezat pe dealul cu a- 

semenea numire. Are o supra- 

faţă de 429 hect. și o populaţie 

de 6 fam. sai 20 sufl, 

Alexeşti, căzun, pendinte dec. 

rur. Piclele, din jud. Buzău, pla- 

iul Pirscovul, cu 100 loc., în a- 

propiere de riul Buzăi, arc o 

biserică. (1882), 

Alexeşti, dea/, formează margi- 

nca despre E. a com. Borăşti, 

pl. Funduri, jud. Vaslui, pe 

„coastele lui se află puţine pă- 

duri şi două vii, iar cam pe la 

mijloc, unde-i mai ridicat, sunt 

două movile, una înaltă de vr'o 

50 m. şi alta de 40, de o 've- 
chime necunoscută. 

_ Depe virful lor se vede într'o 

depărtare foarte mare, 

Alexeşti, Zea/, la E. com. Slă-   
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veşti, plasa Olteţul-d.-s., județul 

Vilcea. 

Alexeşti, ma/a/a, din com. SIă- 

vești, pl. Olteţul-d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Alexieni, căfun, al com. Slăveşti 

din plaiul Vulcan, jud. Gorj, 
prin el trece șoseaua comunală 

Ștefănești-Vălari. . 

Situat pe șes spre N. de c. 
şi la 12 kil. depărtare de T.Jiii, 

are o suprafață de aproape 1000 
hect., din cari 210 hect. pădure, 

180 arabile, 167 livezi şi pruni, 
3 vie și 440 izlaz.: 

Are 26.pluguri, 16 care cu 

boi și vaci, 1 cu cai, 4 mori 

pe. apa Șușiţa, care trece în a- 
propiere de acest cătun și 6 
fîntîni. 

Are o populaţie de 75 fam., 
60 contribuabili,. 259 sufi. 

Produce aproximativ 500 hec- 
tolitri porumb, 10 hect, fasole, 

10 decalitri vin, 40 hectol. grii, 

10 decal. ţuică și 3 kgr. cînepă. 

Numărul vitelor este de 150 

vite mari cornute, 292 oi, 96 
rimători și 6 cai. 

Are o biserică cu 1 cîntăreţ 
și 1 școală. 

Alexoaei (Fintîna-), pe moșia 

Hilișeul-Gafencu, com. Hilișeii, 

pl. Coșula, jud. Dorohoiii. 

Alghia, da//ă, în com. Cristești, 

jud. Botoşani, formată de piriul 

Alghia. 

Alghia, dea/, în partea de S. a 

com. Cristești, pl. Coșula, jud, 
Botoșani. 

Alghia, firii, jud. Botoşani, îz- 

voreşte din. dealurile pădurei 

Unguroaia, curge pe pămîntul 

„locuitorilor din Ctristeşti, com. 

Cristești, formează în cursul . 

Săii balta Alghia și se varsă în
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piriul Unguroaia, comuna Cris- 
teşti, pl. Coșula, 

Alghianu sai Albianu, piriă, 

ce udă teritoriul com. Poianca, 

jud. Putna, pl. Vrancea; se var- 
să în Putna, 

Algiiul, munte, plaiul Dimbovița, 

jud. Muscel, cu virful de o mă- 

rime impozantă, Pe coaste este 

păduros, iar pe culme cu pă- 
șuni ce nutresc numeroase tur- 

me de vite. , 

Algoioasa, ripă stincoasă, plasa 

Muntelui, jud. Bacăii, pe teri- 

toriul com. Brusturoasa. 

Ali-Bei-Ceair-Bair, /ea/, în jud, 

Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul comunelor Medjidia şi 

Cocargca ; se întinde între balta 

Carasu și valea Biringi-Medji- 

dia-Dere de la virful Cara-luc 

şi pănă la marginea occidentală 

a orașului Medjidia, este stră- 
bătut de șoseaua judeţeană Mol- 
ceova-Medjidia şi este situat în 
partea meridională a plășii și 
cea occidentală a comunci Med- 
jidia. 

Ali-Bei-Ceair, sa/, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, căt. com. 
Cocargea; este situat în partea 
de miază-zi a plășii şi cea de: 
răsărit a comunci la 31: kil, 
spre V. și puţin spre S. de orașul 
Medjidia. Este situat în Valea- 
Biringi-Medjidia-Dere, închis la 
N. de dealul Alibei-Ceair-Bair, 

“la V. de valea Iuci-Culac, iar 

la S. de dealul Congas-Bair. 
Suprafața sa este de 1448 

hect. din cari 6 hect. le-a ocu- 
pat vatra satului cu 18 case. 
Are o populațiune de 24 fam. 
cu 117 suf, în cea mai mare 
parte Romini, ocupîndu-se pu- 

"țin cu agricultura și mai mult 
cu creșterea vitelor, majoritatea 

Ali-Bei-Chioi, com. rur., din jud, 

“partea centrală a judeţului, la 

  

fiind oi. Pămîntul produce pu- 
țin ovăz și mai puţin griii. Prin 
sat trece șoseaua judeţeană Mol- 
ceova-Medjidia. Se află la sudul 
bălței Carasu, la 2 kilom. spre 

S. şi este dominat de virful Ca- 

ra-luc. 

Tulcea, pl. Isaccea, situată în 

30 kil. spre S.-V. de orașul 
Tulcea, capitala județului. și în 
partea sudică a plășii, la 28 kil, 
spre miază-zi de orașul Isaccea, 
reședința plășii, 

Dealurile, cari brăzdcază a- 
ceastă comună, sunt: Eni-Or- 
mangic-Tepe (259 m.) şi Eschi- 
Balic (265 m.) la apus; Consul 
(329 m.) cu prelungirile sale, la 
miază-zi; Stamuni-Culac (221 m.) 
şi Carcaman-Bair (170 m.) la ră- 
sărit; Curu-Bair (242 m.), Muni- 
Bair, Mişaco-Bair, Gir-Bair, Ca- 
racuș, Sersencula, Delictaş şi 
Chiricicaral prin interiorul co- 
munci; natura acestor dealuri 
este pietroasă în general, și a- 
coperite cu “puţină iarbă, afară 
de vre-o cite-va acoperite cu 
păduri. Movile sunt două: Pă- 
trașcu (170 m.) şi alta de 15 m., 
naturale și acoperite cu ver- 
deaţă. 

Rîurile și piraiele ce udă a- 
ceastă comună sunt: Riul Taiţa, 
ce o udă la miază-zi puţin; pi: 
riul Accadin format din Valea- 
Cişmelci, unită cu Valea-Chiose- 
relic și primind ca afluenţi: 
Valea-Culac-Cizlar, pe stinga şi 
Valca-Buiuc-Cartalic, pe dreap- 
ta; apoi o neinsemnată Derea 
(piriă) a satului Ali-Beikioi ; pîriul 
Accadin este. afluent al rîului 
Taiţa, dar atit el cit şi cele-l-alte 
puţine-ori au apă în albia lor; 
cît despre văi ele sunt tot-d'a- 
una goale. O baltă are comuna,   situată în partea despre răsărit, 
aparţinînd statului; acoperită cu | 
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stuf în cea mai mare parte, și 

al cărei venit statul îl arendează. 

Clima comunei este sănătoasă, 

cu aer curat; vintul predomi- 
nant este cel despre răsărit; 

ploile sunt rari, mai cu seamă 

vara; boalele ce bintue comuna 

sunt tifosul provenit din răceală, 
jar la copii vărsatul, frigurile, 

pojarul, sunt frecuente. 
Cătunele, cari compun com. 

sunt două: Ali-Bei-Chioi, Toşe- 
dința, așezat spre S.-E., nu de- 
parte de piriul Teliţa; Accadin 
spre centrul comunei, pe pîriul 
'Accadin, la 3 kil. spre N.-V. de 
cătunul de reședință, 

Se mărginește la miază-zi cu 

cătunele Cineli (al com. Bașkioi) 

și Dautcea (al com. Ortakioi) 

de care se desparte prin riul 

Taiţa şi dealul Consul; la ră- 

sărit cu com. Nalbant și cătunul 

ci Trestenic, de care se des- 

parte prin dealul Carcaman-Bair; 

la miază-noapte cu comunele 

Telița și Meidan-Chioi; iar la 
apus cu com. Balabancea, de 
care sc desparte prin dealul 

Ormangic-Tepe şi Eschi-Balic. 

Suprafaţa comunei este de 
1570 hect., din cari 118 hect, 

ocupate de vatra satelor (celor 

două); iar din rest 490 hect. a- 

parțin locuitorilor şi 962 hect. 
statului. Suprafaţa totală c 4030 
hectare. 

Populaţiunca com. este com- 

pusă din Romini, Greci şi Turci. 

Sunt 245 fam. cu 922 suflete; 

copii în virstă de școală 78 (42 

băcţi, 36 fete); însuraţi sunt 208; . 

ncinsuraţi 22; văduvi şi văduve 

25. Obiceiurile lor sunt greceşti, 

amestecate cu cele turceşti. Im- 

brăcămintea lor constă din suc- 

mane de lină lucrată și văpsită 

în casă, flanele, pantaloni largi, 

căciuli de piele de oaie, pălării. 
La Turci, pantalonii de la ge- 
nunchi în jos sunt strimţi, spin- 

tecați de la pulpă în jos și îna-



ALI-BEL-CINOI 

inte; în cap poartă cealma. Ro- 
minii din cătunul de reședință 
Sunt puţini și se poartă nem- 
țeşte, cei din cătunul Accadin 
sunt mulți, veniți din Moldova 
şi poartă costumul naţional mol- 
dovenesc. 

Calitatea pămintutui : este un 
pămint argilos, amestecat cu 
puțină humă. Se seamănă: grii, 
orz, secară, mciii și păpușoi; 
inului și rapiței le-ar prii, dar 
locuitorii nu le seamănă. Pă- 
durile ocupă 2000 hect., îz- 
lazul 460 hect., aparținind pe 
din două statului și locuitorilor. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
Agricultura, avind 110 pluguri; 
creșterea vitelor, comuna pose- 
dind: 3406 capete, din cari 2850 
boi şi vaci, 400 cai și cpe; 
1500 oi şi berbeci, 900 capre 

- și țapi, 26 bivoli şi bivoliţe, 300 
porci. Industria e reprezentată 
printr'o moară cu aburi, pentru 
făină și griș. Comerțul constă 
în importul lucrurilor trebuin- 
cioase și în exportul de vite și 
cereale; sunt în comună -trei 
comercianți, cîrciumari, 

Ali-Bei-Chioi, saț, în jud. Con- 
"stana, pl. Mangalia, căt. comunei 

Cara-Omer, este aşezat în partea 
sud-vestică a plășii şi puțin cam 
centrală a comunei, la 6 kil. 
spre N. decăt. de reședință, 

Cara-Omer. Este situat în Valea- 
- Cişlei sati Ali-Bei-Chioi, închis 

la răsărit de dealul Mezarlic, 
iar la apus de dealul Sari-Bair 
şi Alibi-Chioi; 

Suprafața sa este de 720 
hect., din care 1 hect. este o- 
cupat de vatra satului cu 4 case, 

Are o populaţie de ş fam. cu 
30 sufi., ocupindu-se în cea mai 
mare parte cu creșterea vitelor 

şi mai cu seamă cu a oilor. 
Prin sat trec drumurile comu- 
nale : Calfa- Chioi-Cara- Omer ; 
Mamuzii-Ghiuvenli. A cest sats'a   
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format în urma distrugerei ve- 

chiului s. Ali-Bei-Chioi, de către 

Cerchezi, însă s'a așezat mai la 
N.-V. de vechile urme, păstrînd 
numele vechiului sat. Este do- 
minat de movila Ali-Bei-Chioi, 

care este la nord-estul săi și 
are o înălțime de 163 metri; 

movilă artificială ce a servit de 
punct de observaţiune. 

Ali-Bei-Chioi, saț, în pl. Isac- 
cea, jud. Tulcea, com. Ali-Bei- 
Chioi; este așezat în partea Sud- 
Estică a plășii, și în cea de 
miază-zi a comunei, la 3 kil. spre 

S-E. de s. Accadin; este căt, 

de reședință al comunei. Teri- 
toriul săi are forma a două tra- 

peze neregulate, cu un perime- 
tru de 33 kil. de lungime și cu 
o întindere de 1500 hect. din 
cari 70 hect. ocupate de vatra 

satului; are ca dealuri: Consul 
la S.; Stamuni-Culac şi Pătraşcu 
la răsărit, Curu-Bair la Nord; 

„Eschi-Balic la apus. Rîul Taiţa 
1 udă la miază-zi, cu afluenții 
săi: piriul Accadin prin mij- 
loc, dereaua Ali-Bei-Chioi la ră 
sărit ; clima e sănătoasă, expusă 

vintului de E.; are o populaţiune 
compusă din Greci și Romîni: 
155 fam. cu 558 sufi. Pămintul 
este roditor, dar adesc-ori seceta 

bintueşte; se cultivă porumb, 
meiă și griu. Are o școală la 
care vin și copii din s., Accadin, 
o bis. veche. La miază-zi dru- 
mul județean Miăcin-Babadage, și 
drumurile comunale, la comunele 

| învecinate Meidan-Chioi,Nalbant, 
Orta-Chioi-Teliţa. Este fundat la 
1833 de nişte loc. din satele în- 
vecinate, plecaţi de frica iîmpo- 
zitelor. Obiceiurile populațiunei 
sunt grecești, majoritatea fiind 
Greci, amestecate cu obiceiuri 

turcești; Rominii se poartă ca 
și în țara transdanubiană, de 
oare-ce sunt veniţi de curînd, 

Budgetul, constă în 3000 lei   
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ven, şi chelt., ce se string din 
contribuții, acsizuri, amenzi, obor 

comunal, - mori, marcatul măsu- 

rilor; totuși ven. sunt întrecute 
de chelt.; com. are 210 contrib. 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 

lea judeţeană Babadag-Măcin, ce 
trece pe la $., apoi drumuri co- 

munale ce duc din Ali-Bei-Chioi 
la satele Cineli, Balabancea, 

Accadin-Meidan- Chioi, Cocoş- 

Telița, Trestenic-Frecăței-Tul- 
cea ; Nalbant-Cataloi. 

Comuna are o singură şcoală, 
cu un învățător, fundată în 1584 
de obştia loc. O singură bis. 

are com., fundată în 1859 de: 
loc., cu un preot și un cîntărcţ; 
slujba sc face în limba greacă, 

ceca-ce ar. trebui îndreptat. 

Istoric. Satul este fundat în 
1533 de loc.: Burlacu Ștefan, 

Dumitru Ivanciu, Gumci Ilic, 

Ivanciu Dobre, Nicolae Peiciu, 

Panait Tănasc, Stoian și Vălcanu 

Ilie. Cîntecele poporane sunt gre- 

cești cu intonațiuni jalnice, din 
pricina suferințelor jugului oto- 

man; versurile sunt plăcute, dar 

ncînțelesc, de oare-ce sunt ames- 

tecate cu grecizme și turcizme; 

ele cuprind episoade din lupta 

de la Sevastopol, jafurile Cer- 

chezilorși gonirealorde Ruși, etc, 

Ali-Bei-Chioi, dea/, în jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, pe terito- 
riul com. rur. Cara-Omer și a- 
nume la hotarul cătunelor sale 

Mamuzii și Ali-Bei-Chioi; este 

continuarea dealului Mezarlic- 

Bair și sc îndreaptă spre mia- 

ză-zi, avind o direcțiune genc- 

rală de la N. spre $.; se întinde 

de-a-lungul și la apusul văilor 

Cisla, Ali-Bei-Chioi și Dere-Chioi, 

cu o înălțime medie de 160 m., 

fiind acoperit mai numai cu pă- 
şuni și pe alocurea cite-va pe: 
tece de semănături. Este situat 

între partea S.-V. a plășii și a 

comunei,
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Ali-Bei-Chioi, ruine, în jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, pe _terito- 

riul com. rur. Cara-Omer; sunt 

ruinele unui sat distrus de nă- 

vălirile Cerchezilor și Bazabu- 

zucilor. N'a mai rămas de cit 

niște dărimături, însă un alt sat 

cu același nume sa construit 

la 1! kil. spre N.V. de ruine. 

Aliboca-Suhatu, gîr/ă, în plasa 

Sulina, jud. Tulcea, pe teritoriul 

com. rur, Chilia-Vechie ; se des- 

face din lacul Baciu, ia o direc- 

țiune spre N., formează lacul 

Țihac ; de aci se îndreaptă tot 

spre răsărit, primește în sine pe 

partea dreaptă, vărsăturile pt- 

raielor ce nasc din lacurile Pe- 

purnicul, Pesceanul și Cimpoaia; 

brăzdează partea apusană a plă- 

șii şi sudică a comunei, după 

un curs lung de vre-o. 14.kil., 

merge de se varsă în balta 

Ghiolu-Batacu, pe care: o pune 

în comunicaţie ast-fel cu bălțile 

Postar, "Ţihac, Baciu, Costin- 

„Ciuc și Costin; printr'o gârliță, - 

ca comunică cu. gîrla Iacob-Su- 

hat; ambele sale maluri sunt a-. 

coperite pănă în depărtări ne- 

măsurate cu stufuri întinse, 

Aliceni, cătun, al com. Zilișteanca, 

jud. Buzăi, situat împreună cu 

com. Sudiţii pe moșia. Şlobozia, 

din care cauză poartă. şi nu- 

mele Slobozia ; are un bun teren 

agricol pe malul drept al riului 

Cilnăii. Populaţia sa e de 480 
loc. și 100 casc.. 

Aliculac-Bair, «47, în jud. Con- 

stanța, pl. Constanţa, pe . teri- 

toriul com. Cara-Harman și a- 

nume pe acela al cătunului săă 

Cavargic. Iste.coprins între va- 

lea Aliculac-Derea, Alciac-Derea 

şi pîriul Casimcea, avind, o di- 

recţiune generală de la E. către 

V; Are o înălțime de 114-m. 

dominind văile sus numite și   

satul Cavargic în apropierea că- 
ruia se află. 

Ali-Culac-Dere, pîrîă, în foasta 
plasă a Istrului, jud. Tulcea, pe 

teritoriul com. Cogealac, îşi ia 

naștere din dealul Cașcalac-Bair, 

din poalele lui despre miază-zi, 

se îndreaptă spre soare-apune, 

avînd o direcțiune de la N.E. 

spre S.-V., ese din jud. Tulcea, 

întră în plasa Constanţa, a.jud. 

Constanţa, pe teritoriul comunei 

Șeremet, trece pe la poalele dea- 

lului Ali-Culac-Bair, unde pri- 

„mește ca afluent pe dreapta, apa 

Ali-Culac, şi după un curs de 8 

kil. tot prin cîmpii merge de 

„se varsă în piriul Casimcea, pe 

stinga lui, la 1 kil. mai jos de 

satul Șeremet; malurile sale în 

jud. Tulcea sunt joasc, iar în 
Constanţa sunt ripoasc. 

Ali-Culac-Dere,za/e, în jud. Con- 

stanța, pl. Constanţa, pe teri- 

toriul com. rur. Pazarli și anume 

pe acela al căt, săi Șeremet. 

Își ia naștere din dealul Cașca- 

lic-Bair (Tulcea), se îndreaptă 

spre S. avind o direcţiune ge- 

nerală de la N. către S.-V., face 

hotarul între comunele Cara-Har- 

man și Pazarli, trece pe la ră- 

săritul satului Șcremet şi apoi 

se deschide în apa Casimcea. 

Prin mijlocul acestei văi curge 

mica apă Ali-Culac. 

Ali-Fachi, sa/, în foasta plasă a 
Istrului, azi Babadag, jud. Tul- 

cca, căt, com, Casimcea, situat 

în partea nordică a comunci, pe 

„malul drept al piriului Casimcea 

sau Tașăul, la 4 kil. spre N. 

de reședință. Intinderea-.e de 
970 hect., din care 18 hect. va- 
tra satului; populațiunea în ma- 

joritate musulmană și se ocupă 
cu creşterea vitelor, | 

Ali-Fachi, dea/, în foasta plasă a   

Istrului, azi Babadag, jud. Tul- 

cca, pe teritoriul com.. Casimcea 

și al căt, Ali-Fachi, care i-a dat 

şi numele, cl este o prelungire 

occidentală a dealului Ciaric- 

Cairac, se întinde de la N.-E. 

la S.-V., de-a-lungul pîriului Su- 

flaru, izvorul piriului Casimcea, 

ăcîndu-i malurile. înalte, -pie- 

troase și stincoasc, fiind și cl 

prin multe locuri stincos; are 

virfuri înalte de 312 m., altul 

de 2851 m., ambele puncte tri- 

gonometrice de observaţie: de 

rangul al 3-lea. La poalele sale 

«despre miază-zi se află ruinele 

„ Saxan-Culci; prelungindu-se prin 

dcalul Saxan-Cula ; iar la poalele 

despre apus se află așezată o 

parte din satul Ali-Fachi; cl este 

întretăiat de drumurile comu- 

nale: Casimcea-Caildere, Casim- 

cca-Caildere-Eschibaba, Ali-Fa- 

chî-Caildere. In partea răsărit. 
este acoperit cu vre-o 120 hect. 
pădure, iar restul este coprins 

numai cu păşuni şi puţine fîncţe. 

Aliman, cor. rur., jud. Constanţa. 

pl. Silistra-Nouă. 

Se găsește așezată în partea 

apusană a judeţului' la 77 kil. 

spre V. de orașul Constanţa, 

capitala districtului, și în cea 

nord-estică a plășii, la 46 kil. 

spre NE. de orășelul Ostrov, 
reşedinţa ocolului; comune în- 

vecinate cu dinsa sunt: Mirleanu 

la 5 kil. spre N.-V., Beilicu la 

9 kil. spre:S.-V., Rasova la 10 

kil. spre: N.-E., Cuzgun la 11 

kil. spre S.V., Caraulic lau 13 

kil. spre S.-V. 

Forma hotarului săă este ne- 

regulată, scamănă cu aceca a 

unui corn saii. un dreptunghii 

alungit, lungimea lui este de 

35 kil., îar întinderea sa totală 
„este 241h kil. p. 

Se mărginește la miază-noapte 

cu com. rur. Rasova din plasa 

Medjidia, de care:se desparte



ALIMAN 

prin girla Veriga; la răsărit tot 
cu această comună, despărțindu- 

se prin balta Vederoasa cu pre- 

“lungirile ci Limpezișu, Sarpu și 

Valea-Polucei, la miază-zi cu co- 
muna rurală Beilicu, de care se 

separă prin dealul Chior-Buius ; 

iar la apus cu comuna rurală 
Mirleanu, «lespărțindu-le dealul 
Zbreia. . 

Relieful solului este în gene- 

ral puțin accidentat. Dealurile: 
Polucei (80 m.) la S., Chior- 

Buius (121 m.) la S..V., Zbreia 

(115 m.) la N.-V., se găsesc 

p2 hotare şi trimet pe teritoriul 

comunei numai ramuri și pre- 

-- lungiri; prin interiorul comunei 

avem dealul Catiţa (94 m.) ce 

domină satul Aliman; ele sunt 

acoperite cu semănături și fi- 

nețe. Movilele sunt puţin nume- 

roase, printre cele 7 ce are co- 

muna, însemnăm : Movila-Săpata 

(105 m.) la V. de sat, domi- 

nindu-l și Comoara (115 m.) la 

N. lingă ruinile satului Muzait. 
Apa, care udă comuna, este 

Dunărea, sai mai bine zis braţul 
Veriga la miază-noapte, formînd 

ostrovul Huzun-Ada, acoperit 

cu pietriș și nisip şi a cărei ju- 

mătate răsăriteană aparține co- 
munci și închizind între dinsa: 

și balta Vederoasa o intindere 

de teren (100 hect.), acoperit 
cu iarbă bună pentru pășuni. 

Văile sunt: Polucci-Ceair sai 

Urluia la hotar Tiitiiliic-Ceair la 

S. și S-E. ce se deschide ca 

și cea precedentă în balta Sarpu 
saii Vederoasa, trecînd și prin 

sat; valea Catiţa la miază-noap- 

te, prin interiorul comunei, des- 

chizindu-se în balta Vederoasa. 

Bălți n'avem pe teritoriul co- 
munci, avem însă la hotar, balta 

Vederoasa cu prelungirile ci su- 
'dice, Limpezişu și Sarpu, acope- 

rite cu stuf și insule plutitoare 

(a se vedea cuvîntul Vederoasa); 
malul lor apusan 'din spre-co-   

mună este înalt și stîncos, mai 
cu seamă lingă sat și la colțul 
sud-estic, 

Clima comunei, vara, de și tem- 

perată prin apropierea Dunării 

şi a bălților, iarna în schimb este 

aspră; vintul de NE. și visco- 
lele o  biîntue: mai tot timpul 

în lunile geroase; ploae cade 
în destulă cantitate, frigurile bin- 
tue comuna “din pricina exa- 
lațiunilor nesănătoase ale băl- 
ților înconjurătoare, Ei 

Suprafata comunei este de 
2448 hect., din cari 105 hect. 
ocupate de vatra satului cu gră- 

" dini și cu 125 case, restul de 

2343 hect. aparţine tot locui- 
torilor. | 

Comuna este formată dintr'un 

singur cătun, reședința Aliman, 
așezat în partea răsăriteană a 

comuni, pe o poziţie frumoasă, 
înaltă pe malul bălţei Vederoasa; 

casele sunt mici, neregulate și 
ulițele sunt întortochiate. 

Populațiunea totală e de 203 

familii cu 575 suflete (300 băr- 
baţi, 275 femei). 

După starea civilă: căsătoriți 
322, dintre cari : 175 bărb. şi 147 

femei. Necăsătoriţi 224, dintre 
cari: 112 bărbați şi 112 femei. 

Văduvi 2$, dintre cari: 12 băr- 

baţi şi 16 femei. Divorţat 1 
bărbat. 

După instrucţie: cari știii a 

scri și citi 91, din cari: 83 băr- 

baţi şi 8 femei. Cari nu știi 

484, din cari: 217 bărbaţi și 

267 femei. După cetățenie: ce- 
tăţeni Romini 567, din cari: 300 

bărbaţi și 275 femei. După re- 

ligic, ortodoxi 575, din cari: 

300 bărbaţi și 275 femei. După 

profesii: agricultori 192, indus- 

triași 2, comercianți 6, diferite 

profesii 3, total 203. După a- 

vere: 192 împroprietăriți, deci 
toți. Contribuabili 203. 

In ccea-ce privește calitatea 

pămîntului, com. din cele 2448   
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hect. are 167 hect. pămînt ne- 
productiv (case, bălți și dru- 
muri) și 2281 hect. loc produc- 

tiv, din cari: 2012 hect. loc 

cultivabil, 1o hect. loc neculti- 

vabil, 108 hect. loc izlaz, 46 

hect. loc vii, 105 hect. loc pă- 
dure. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

Agricultura: fiind în com. 129 

plugari, cari aii73 pluguri, 6 care 
cu boi, 124 căruţe cu cai, 1 trior, 

Pescuitul se face mai ales în 

balta Vederoasa. Creşterea vi- 

telor, avind com. 3602 capete 
„de vite, din cari: 155 cai,: 597 

boi, 2 măgari, 2560 ol, 150 

capre, 130 porci. Industria e 

cea mai simplă, domestică; sunt 

în comună 6 industriași (fierari, 

tăbăcari) și 6 mori de vînt. Co- 

merciul se face prin gara Cer- 

na-Voda,la 28 kil. spre N.-E.; 

constă în import de inanufac- 
tură, unelte agricole, şi cu ex- 

portul de cereale, vite, lină, etc. 

Budgetul se compune_din_ve- 
nituri de 2077 leiși cheltuelile 

sunt de 1593 lei, rămînînd deci 

un excedent în plus de 4821.; 

sunt 103 contribuabili. Căi de 

comunicație sunt reprezentate 

numai prin două comunale și 

'vecinale ce duc la satele apro- 

piate ca la Mirleanu, Rasova, 
Polucci., Biserică este una sin- 

gură în comună, cu hramul Ador- 

mirea-Maicii- Domnului (la 15 

August). Zidită și întreţinută de 
comună, cu I preot, 1 paracliser 

şi 1 cîntăreţ, are şi 10 hect. 

păm. de Ia stat. 

Școală este una mixtă rurală, 

înființată de stat cu 1 învăţător 

şi.95 elevi înscriși, din cari: 
48 băeţi şi 48 fete; mai are și 

10 hect. păm. de la stat. 

Aliman, deal, în pl. Rîmnic, jud. 

R.-Sărat, se desface din culmea 

Cimpulungeanca, brăzdează par- 

tea de apus a comunei -Valca-
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Sălciei, și se sfirșeşte lingă riul 
» Cilnăă; el este acoperit cu fi- 
nețe şi imaș. 

Alimanul, daf, la E. com. Vlă- 
dești, plasa Ocolul, jud. Vilcea. 
Separă această com. de orâșul 
Rîmnicu-Vilcea. 

Alimanul, /r4/ din moşia Sta- 
tului Bogdana: Nenciulești, pe 
care S'aii împroprietărit în anul 
1850 un număr de 36 însurăţei 
și s'a mal vindut în urmă și în 
loturi locuitorilor, Este situat în 
partea de E. a comunei Bog- 
dana spre moșia Ulmeni, jud. 
Teleorman, iar casele de locu- 
ință ale însurățeilor s'a clădit 
la: capul din spre E. al comunei 
Bogdana, unde formează ca un 
cătun oscbit, 

Alimanul, 7/aii, pendinte de com. 
Drăgoeşti, jud. Gorj, are o înăl- 
țime” aproximativă de 400 m. 
Vara servă de pășune vitelor. 

Alimanul sau Aliman-Mirtaţi, 
usulă, în Dunăre, în faţa, sa- 
tului Bistreţu, plasa Balta, jud. 
Dolj, este proprietatea Statului. 

Alimanul - Mirtaţi, su , în 
Dunăre, pl. Băilești, c, Bistreţu, 
jud. Dolj, este proprietatea Sta- 
tului. 

Alimăneşti, com. zur, pl. Jiul- 
d.-s., jud. Olt, situată pe coasta 
şi culmea dealului din st. Imi- 
nogului, la o distanță de 25 kil. 
de capitala jud. și la 5 kil. de 
reședința plășii, 

Nare nici un căt, alipit și o 
populațiune de 1560 loc. (793 
bărbaţi și 765 femei), 350 con- 
tribuabili, 300 capi de fam., 250 
case și 50 bordee 'de locuit. 

O legendă spune, că cu 300 de 
ani și mai bine, satul acesta era 
așezat cu vre-o 3 kil. mai spre 
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S-E. lingă Călmăţuiă, cam în 
mijlocul Boianului, în locul nu- 
mit azi Virtopul. Intr'o zi de 
Paște, năvălind Turcii fără veste, 
pe cînd lumea era încă în bis., 
satul fu prădat și lumea măce- 
lărită. Ciţi au putut scăpa S'aii 
ascuns într'o păd. din apropiere 
lîngă tîrla unui cioban bogat, 
după unii Turc, numit Ali sa 
Aliman. Noul s. s'a numit apoi 
Alimănești. | 

Afară de trei fam. de Țigani, 
1 Bulgar, 2 Greci și 1 Ungur, 
toți loc. sunt Romîni și singura 
lor ocupaţiune e agricultura. Me- 
seriași sunt numai: 2 cojocari, 
1 abagiu, 3 rotari, 3 cizmari 
Romini și cîți-va fierari și tim- 
plari străini. Ei desfac produc- 
tele lor la Slatina, Caracal şi 
Turnu-Măgurele, 

Teritoriul comunei se întinde 
pe o supraf. de 1750 hect. Lo- 
cuitorii în majoritate sunt moş- 
neni. Numai 1 5 S'aii împroprie- 
tărit după legea rurală din 1864. 

Producţiunea agricolă e me- 
diocră, din cauza solului argilos 
şi a relci culturi, Recoltele sunt 
mai des bintuite de mană şi 
secetă, 

Locuitorii posedă: 180 boi, 
95 vaci, 13 bivoli, 120 cai și 
epe, 2000 oi, 55 capre. 

In raionul comunci sunt 2 bi- 
serici: una vechie, aproape rui- 
nată, clădită pe la anul 1780 
și alta nouă, deservite de trei 
preoți plătiţi din budgetul co- 
munei și din ven. cultului. In 
com. mai e și o moară cu aburi, 

Școala s'a înființat pe la 1880, 
însă a funcţionat cu multe și 
lungi întreruperi, pănă la 1889, 
de cind s'a desființat, neavind 
local. Știi carte 100 bărbați şi 
10 femei, 

Băuturi spirtoase nu se fa- 
brică în com.; viile însă, cari 
ocupă o întindere de 63 hect,, 
produc 175 hectol. vin, 
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Gindaci de mătase se cultivă 
în mică cantitate; stupi sunt 
foarte puţini, Cinepa și înul, de 
şi ar isbuti foarte bine, fiindu-le 
solul destul de favorabil, sunt 
puțin cultivate. 

Comsrciul se face de 5 cir- 
ciumari, 

Veniturile și chelt. comunei, 
„după ultimul budget se ridică 
„la suma de 4700 lei anual, 

Comuna n'arc de cit o șosea 
în interiorul săii, care o leagă 
la N.-V. cu Izvoarele. La F. și 
S. se întinde cîmpia Boianului 
cu ţarinile locuitorilor, pe care 
Sunt așezate mai multe măguri 
și lacuri: Măgura-Vișcr şi Lacul- 
Turcului, Măgura cu-Cruce, Miă- 
gura-lui-Cioc, lacul Speteza, ete. 

Se limitează la N. cu căt. 
Vilcelele, com. Bărcănești, la 
N.-V. alipită cu com, Izvoarele ; 
la E. se întinde cimpia Boia- 
nului pănă în Călmățuiti, 

Alimăneşti, deal, județul Olt, 
format de malul sting al pîriu- 
lui Iminogul, pe care e situată 
comuna cu acest nume, plasa 
Jiul-d.-s. Acest deal formează 
marginea de N.-V. a platoului 
numit Cimpia-Boianului, 

Alimăneșşti, dea/, în raionul com. 
Alimănești, plasa Jiul-d.-s., jud. 
Olt, pe care se cultivă 45 hec- 
tare vie. 

Alimăneşti, dea/, situat în par- 
tea de E. a com. Izvoarele, pl. 
Jiul-d.-s., jud. Olt, pe stinga 
Iminogului, formează un şir cu 
Bădia la N. și Părvăneasa la S. 
Se numește ast-fel, fiind-că pe cel 
este așezată comuna cu acest 
nume. 

Alimăneşti, roșie, proprietatea 
statului, în jud. Argeș, pl. To: 
pologul, pendinte de schitul 'Tu- 
tana. Această moșie impreună



ALIMĂNEȘTI-CIOFRÎNGENI 

“cu Albota-d.-j. și Albotad.s,, 
"ai fost arendate pentru perio- 

dul 1882—83 cu 1. 26033 anual; 

iar pe periodul 1883—93 cu 
24308 1. 70 b. anual.:-. 

Alimăneşti-Ciofringeni, com. r., 
„pe riul Topologul, la vr'o S il. 

de com. rur. Tigveni, reședința 

sub-prefecturii şi 27 kil. de Pi- 
teşti, jud. Argeș, pl. Topologul, 

se compune din următoarele sa- 

te: Alimăneşti-d.-s., Brădițești, 

Burluși, Ciofringeni-Pămînteni, 

Ciofringeni-Ungureni, Duculeşti, 

- Ghibeşti, Lacurile, Piatra, Scheiiă 

"și Schitul-Matei, avind peste tot 

387 fam. cu 2352 sufl., 7 bis., 

în Burluși, Ciofringeni, Ducu- 

ești, Ghibești, Lacurile, Piatra 

- şi Schitul-Matei, 1 școală pri- 
maâră rurală şi 3 cîrciumi. Bud- 

getul com. pe anul 1882—83 a 
fost de 2608 1. 24 b. la venit. 

şi de 2001 1. la chelt. Prin com. 

- trece șoseaua Pitești-Curtea-de- 

Argeş-Rimnicul -Vilcei. După o 

publicaţie oficială - din 1887, 
această com. numără 417 con- 

” tribuabili: și are un budget de 

"5729 Li la: venit.. „şi de 5634 la 

chelt. In com. era în 1887 un 
"număr de 1167 capete vite mari, 

1080 boi, S7 vaci şi cai și 1593 
“căpete vite mărunte, 575 oi, 

206 capre şi 815 rimători. 

Alimăneşti-d.-j., saţ, din judeţul 

Argeș. (V. satul Găbrieni). 

Alimăneşti-d.-s., saz, pe apa To- 

pologului, jud. Argeș, pl. Topo- 
logul, face - parte din com, rur. 

Alimănești- Ciofringeni. Y. acest 
nume). a 

„ Alimăneşti-Poenari, cor. Tur. 

pe apă Topologului, jud. Argeș, 

pl. Topologul, la 13 kil. de com. 

“zur, Tigveni, reședința plășii și 

la: 22 kil. de Piteşti, se com- 

pune:din satele: Ciaureşti, Gă- 

5402, Alarele Dictionar Geografic. 

- maluri ale riului Oltcţul, 

452 vite mari cornute, 
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brieni (Alimănești-d..j.), Ionești, 
Poenari : (Moara din Siliste) și 

Tomuleşti, avînd în tot 246 con- 

trib. cu 1239 loc., din cari 13 

Țigani. In: com. sunt 4 biserici, 
în Ciaureşti, Găbrieni, lonești și 

Poenari, și 2 școli primare ru- 

rale, Budgetul comunei pe anul 

1882—83 a fost de 1897 |. 72 

“b. la ven. și de 1290 la chelt., 

iar pe anul 1887-88, a fost de 
3037 |. la ven. și de 2896 la 

"chelt. În întreaga com. erai în 

1587 un număr de 839 capete 

vite mari, SI1 boi şi vaci, 28 

cai și 488 capete vite mărunte, 

50 oi, 30 capre și 408 rimători. 

Alimpeşti, com. rur., din pl. A- 

maradia, jud. Gorj, situată în 
partea-i de răsărit, pe ambele 

la o 
distanță de 40 kil. de capitala 

județului, limitată la S. cu Cor- 
șorul, la N. cu com. Sirbeşti, la 

E. cu com. Miloştea din jud. 

Vilcea și la V. cu c. Zorleşti,. 

Se compune din 2 cătune: 
- Alimpești și Bereşti. 

Are o suprafață de aproape 

400 hect., posesiunea loc. care 

sunt moșneni; din această su- 

prafaţă 20 hect. pădure, 7 hect. 

„vie, 100 hect, arătură, iar res- 

tul de 273 h. livezi şi pășune. 

Locuitorii posedă 20 pluguri, 

39 care cu boi, 1 căruță cu cai, 

ş 5 cai, 

178 oi, 2 10 capre, 43 porci, 

mori și 1 circiumă, 

Are o populaţie de 123 fam. 

cu 500 sufl., din cari 110 con- 
tribuabili, 20 soldaţi dorobanţi 

cu schimbul. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, creșterea vitelor, culti- 

varea livezilor de pruni, etc, 
Prin comună trece rîul Olte- 

țul, ale cărui maluri, cel după 

" dreapta se chiamă Dealul-Mue- 

rei, iar cel după stînga, Dealul- 

“Liriei.   
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Tot prin comună trece și șo- 

seaua vecinală Polovrăci- Cor- 
şorul, 

"In com. sunt 3 mori, 12 fin: 
tână și 75 stupi. 

Venitul comunei este de lei 
776, iar chelt, de 1. 713. 

In com. sunt 2 bis., 1 preot 

şi 2 cîntăreți. 

Alimpeşti, cătun, jud. Gorj, face 

parte din com. Alimpești (v.a. 
n.), este situat pe ambele ma- 
luri ale Oltețului. 

Are o suprafață de 340 hect., 
calitatea pămîntului este me- 
diocră, 

Are 79 familii cu 268 sufi., 
din cari 73 contrib. 

Locuitorii posedă 16 pluguri, 

34 care cu boi, 376 vite mari 

cornute, 3 cai, 116 oi, 6 capre, 

32 rimători, 

Ca drumuri de comunicaţie 

sunt: şoseaua comunală Alunu: 

Poenari, ce trece prin mijlocul 

cătunului, apoi un alt drum de 
comunicaţie ce trece peste Dea- 

lul-Muerei, și care din cînd în 

cind se transformă în şosea, 

“poartă numele de șoseaua veci- 
nală Albeni-Zorlești; mai sunt 

şi alte poteci de cal și de pi- 

cior, ce leagă acest cătun cu 

mai multe sate din jud. Vilcea. 

In acest cătun se mai găsesc: 
2 mori, 4 fîntîni și 1 cîrciumă. 

Cătunul mai posedă și 1 bis. 
cu 1 preot și 1: cîntăreț. 

Ali-Murtazi-Cifiic, moţie, în jud. 

Constanţa, pl. Hirșova, pe te- 

ritoriul com. rur. Orumbei şi a- 

nume pe acela al satului Făgă- 
rașul-Noii; are 8o hect. dintre 

cară cea mai mare parte sunt 

cultivabile, iar restul pășuni ; 

prin această moșie trece dru- 
mul: Orumbei-Făgărașul-Noii. 

Alior,-da/fă, pe moșia Bălușeni, 

com: Fintinele, pl. -Siret, jud.
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Botoșani, cu o suprafață de 7 
hect..; e bogată în pești. 

Ali-Paşa (Terenul-lui-), o în- 
tindere de pămînt în suprafață 
de '120 hect., situat în jud. Con- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 
ritoriul com. rur. Lipnița şi pe 
acela al căt. săi Coșlugea, în 
partea de miază-zi a căt. lingă 
valea Almalicului, dominat la 
miază-zi de movila Caragea (149 
m.), îar la miază-noapte de mo- 

vila Coșlugea (119 m.), este a- 

coperit cu tufărişuri, livezi și 
în colțul nordic, cu cîte-va crîn- 
gură; și-a luat numele de la 
fostul ei proprietar Ali-Pașa, care 
locuia în satul Coșlugea. 

Alistari, fintină, pe moșia Puţu- 

reni, com. Coţuşca, pl. Prutul- 

d.-j., jud. Dorohoiii. 

Alingele, Giosetul și Muschia, 
Păduri particulare, supuse regi- 

mului silvic, pendinte de com. 

Birlogul, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Almajul, com. rur., în pl. Jiul-d.-s., 

jud. Dolj, la o depărtare de 15 

kil, spre N.-V. de Craiova și 

la 15 kil. depărtare de reșe- 
dinţa plășii, Filiași. 

Situată pe șesul și pe dealul 
numit Almajul. 

Se mărginește la N.-V. cu co- 

muna Coţofeni-din-Dos, de care 

se desparte prin piriul Almajul, 

la S. se învecinește cu com. 

Işalniţa, de care se desparte 

printr'o linie convenţională ; la 

V. cu com, Mihăiţa, de care se 

desparte prin riul Jiul, iar la E. 
cu comunele Adincata, Goești, 
Mălăești și Izvorul. 

Terenul comunei este acci- 
dentat de dealul Almajul cu o 
înălțime de 94 m. aproximativ 

şi două movile înalte de 6 m., des- 

- pre cari bătrinii spun că serviati 
de streje în timpul războaelor.   
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Comuna este udată de riul 
Jiul, ce o desparte de comunele 
Coţofeni-din-Dos şi Mihăiţa, a- 
vind în comună, direcțiunea NV.- 
SE. In această comună, Jiul 
primește piriul Almajul, care ia 
naștere din Valea-Meteului și 
care se varsă în riul Jiul, lîngă 
hotarul dintre comunele Coţo- 
feni-din-Faţă și Almajul, are a- 
cest pirii direcțiunea N. spre 
S.; pe piriul Almajul sunt în 
această comună două podeţe: 
unul lingă șoseaua naţională și 
altul lîngă cea vecinală. In cu- 
prinsul comunei pe riul Jiul sunt 
două vaduri de poduri umblă- 
toare. 

Comuna se compune din trei 
cătune: Almajul-Birnici, care este 
cătunul de reședință, Almajul- 
Moșneni și Șitoaia, 

In comună sunt trei biserici 
Și anume: 

Una parohială în căt. Almajul- 
Birnici, fondată de clucerul Bar. 
bu Pasnare la anul 1789, cu 
hramul Mart. Barbu. Una în că- 
tunul Șitoaia, fundată în anul 
1819 de Dimitrie Medelnicerul- 
Socoteanu, serbează hramul Sf. 
Dumitru ; alta se află în cătunul 
Almajul-Moșneni, fundată la anul 
1865 de moșneni. 

Doi preoți și trei cîntăreţi slu- 
jesc cu rîndul la. cele trei bi- 
serici. 

Cele două d'întiii sunt de 
zid în bună stare, iar a treia 
aproape în ruină. La fie-care 
se găseşte scrisă pe piatra de 
dasupra ușci din tindă, data 
fondărei, asemenea și numele 
fondatorilor, 

Bisericile din Almajul-Birnici 
și Șitoaia aii fie-care cite o pro- 
prietate de 17 pogoane arabile, 
date în urma legei rurale de la 
1864. 

In comuna Almajul, în cătu- 
nul de reședință, se află o școală 
mixtă, care funcţionează de la   
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1834 și este întreţinută de stat, 
Localul construit din zid cu 
cheltuiala comunei (4000 1.) este 
în bună stare, 

Populațiunea comunei este de 
2125 loc. (1058 bărbaţi, 1067 
femei). 

După legea rurală din 1864, 
sunt 318 împamînteniţi. Popu- 
laţia com. e bîntuită de friguri. 

În comună se găsesc 457 case 
și 4 bordee. Mai toate sunt con- 
struite din zid și numai cîte-va 
sunt de birne și de nuele; fie- 
care are grădină. In cătunul de 
reședință se află o casă boe- 
rească zidită în anul 1786, de 
Dincă Almăjanu,. 

Suprafața teritoriului comunal 
este de 4270 pogoane, dintre 
cari 3740 pogoane pămînt arab., 
240 fineţe, 560 izlaz, 5 pog. 

lac, 175 pog. pădure. 
Moșiile de pe teritoriul comu- 

nal sunt: Almajul-Birnici, Alma- 
jul-Moșneni și Șitoaia. Altă-dată 
aparțineau d-lor Dincă Almă- 
janu, Iancu Socoteanu, Nicolae 
Dobriceanu și moșnenilor. Azi 
aparțin moșnenilor, d-nei Elena 
Conduratu, d-lui C. N. Mihail, 
d-nei Elena Sefendache. Venitul 
întreg al acestor moșii este de 
75000 de lei. 

Pe pămîntul arabil se sea- 
mănă grii, porumb, orz, ovăz, 

meiii, rapiță, fasole şi cartofi, 
Pădurea Moșneni în întindere 

de 60 hect. aparține moșnenilor. 
Pădurea Șitoaia de 271 hect. 
aparține d-lui C. N. Mihail. Pă- 
durile sunt compuse din cer, 

girniți, stejar, salcie, plop, etc. 

Se lucrează şi cărămidă, 

Locuitorii îşi desfac produc- 

tele lor în orașul Craiova, unde 

duc grine și zarzavat şi de unde 

aduc obiecte pentru casă. Trans- 
portă productele cu carele cu 
boi, iar proprietarii cu trenul, 
ce are stația la com. Coțofeni, 
la 2 kil. departe de Almajul.
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Căile ce străbat com. sunt: 
calea ferată, calea naţională ce 
merge paralel cu calea - ferată 
și cu Jiul; are în comună o lun- 
gime de 3! kil.; calea vecinală 
ce duce de la com. Coțofeni: 
d.-s. la comuna Işalniţa, are o 
lungime în comună de 2 kil,, 
calea comunală lungă de 5 kil. 

Circiumi sunt 10 şi anume: 
4 în căt. Almajul-Birnici, 3 în 
Almajul-Moșneni, 3 în Șitoaia. 

Comercianţi sunt 10, toţi « cir- 
ciumari, 

Vite cornute 

cai 71. 

256, oi 167, 

Almajul, /ea/, pe teritoriul com. 
Izvorul, jud. Dolj, pl. Ocolul. 

Almajul, /ădure, pe teritoriul 

com. Melinești, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, s. Almăjelul, în în- 

tindere de aproape 200 hect., 
aparținind moșnenilor. 

Almajul, zîr?z, pl. Jiul-d.-s., com. 

Almajul, jud. Dolj, ia naștere 

din văile Meteului, com. Bră- 

deşti, pl. Jiul-d.-s. şi se varsă 
în st. riului Jiul, lîngă hotarul 

dintre com. Coţofeni-din-Faţă și 
com. Almajul. 

Pe acest pirii, ce curge în 

direcţiunca de la N.-S., sunt 
două podeţe stătătoare, unul 

lingă: șoseaua naţională şi altul 
lingă şoseaua vecinală. 

Almajul, piriz, c. Coţofeni-din- 

Faţă, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., ce 
se scurge în st. Jiului pe hota- 
rul dintre com. Almajul și com. 
Coţofeni-din-Faţă. 

Almajul, șes, pl. Jiul-d.-s., com. 
Almajul, jud. Dolj, pe care este 
situată com. Almajul. 

Almajul-Birnici, saț, în c. Al 
maju, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 
Situat pe malul st. al piriului 
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Almajul. Are o populaţie de 273 
fam. cu 1179 sufi. Este reşe- 
dinţa primăriei. In acest s. sunt 
359 case și 1 bordeiii; dintre 
care una boerească, zidită la 
1786 de boerul Dincă. Almă- 
janu. Școala. funcţionează din 
anul 1834, este întreținută de 
Stat, care a chelt. 4000 1. pen- 
tru construirea ci, localul find 
de zid. Știii carte 46 bărbaţi și 
2 femci. In sat este o biserică, 
fondată de clucerul Barbu Pas- 
nare la 1789, care și azi este în 
bună stare, are 1 preot și un 
cîntărcţ şi serbează hramul Mar- 
tirului Barbu. Circiumi sunt 4. 

Inainte de construirea linici 
ferate, cînd călătoria de la Cra- 
iova la T.-Severin se făcea cu 
diligența, era aci prima, staţie 
și avea o căpetănie de poștă cu 
32 cai. 

Amajul-Birntoi moşie, judeţul 
Dolj, pe teritoriul satului cu 
același nume, aparținind d-nei 
Elena Conduratu. Fusese mai 
"nainte proprietatea lui Dincă 
Almăjanu. 

Almajul- -Moşneni (Bogea), sat, 
“pl. Jiul-d.-s., com. Almajul, jud. 
Dolj, cu 709 sufi., 365 bărbaţi 
și 341 femei, are 147 case, con- 
struite mai toate din zid, afară 
de cite-va, ce sunt construite 

din gard cu pămînt bătut. A- 
proape fie-care câsă are grădina 
ci. Copiii din acest sat urmează 
la școala mixtă din s. Almajul- 

„“Birnici ce este la o distanță de 
500 m. Știii carte 44 bărbaţi 
şi 1 femee. In sat este o biserică 
fondată în anul 1865 de moș- 
nenii, Preotul Stăvărache, Ște. 
fan Luminăraru și Alexandru 
Barbu; aproape în ruină; are 
un cîntăreț și se serveşte de pre- 
otul bisericei Almajul-Birnici. 

Cîrciumi sunt trei și comer- 
cianţi tot trei,   
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Almajul-Moşneni, pădure, pl. 

Jiul-d.-s., com. Almajul, s. AL 

majul-Moșneni, jud. Dolj, în în- 

tindere de 60 hectare, aparţine 
moșnenilor. Lemnul ce se gă- 

seşte este: cer, girniță, salcie, 

plop și stejar, care predomină. 

Almajului (Dealui-), zea/, pe 
teritoriul com. Almajul, s. ALl- 

majul-Moșneni, jud. Dolj. E a- 
coperit cu fineţe. 

Almalia, dea înalt, în pl. Isac- 

cea, jud. Tulcea, pe teritoriul 
comunei Balabancea şi al căt. 

Hanccarca, este situat în par- 
tea sudică a plășii şi cea apu- 
sană a comunei; el este punctul 
culminant al Dealului-Ţigancei, 
și prin înălțimea sa, care este 
de 375 metri, fiind şi punct 

trigonometric de observaţie, ran- 
gul al 3-lea, este pus în rîndul 
celor mai înalte piscuri din pl. 
Isaccea și chiar jud. Tulcea; 

dominind asupra satelor Han- 
cearca și Țiganca-Taiţa (ale co- 
munci Balabancea);, de la poa- 
lele sale orientale izvoresc pi- 
raiele Sarap-Dere și Cărbunăria, 

„afluenţi ai piriului Taiţa, iar din 
poalele apusane izvorește piriul 
Valea-Megina, afluent al piriului 
Cerna. Pe la poalele sale trece 
și drumul comunal Cerna-Han- 

cearca-Țiganca. EI este acoperit 
peste tot numai cu păduri, 

Almali- Culac, poză  însem- 
nată, în jud. Constanţa, pl. Si- 
listra-Nouă, pe teritoriul comu- 
nci rurale Lipnița și anume pe 
acela al cătunului săii Coșlugea ; 
este așezată pe muchia dealului 
Coșlugea, în partea de miază- 
noapte a plășii și cea, centrală 
a comunei, are o înălțime de 133 
m.; este acoperită cu verdeață, 

fost punct trigonometric de ob- 
servație gradul 3-lea și domină 

prin înălțimea sa, s. Lipnița, de
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care e despărţit prin o distanţă 

de 1!f kil., valea Almalicului 

ce pleacă chiar din poalele sale 

nordice, drumul județian Ezc- 

Chioi-Lipniţa şi drumul comunal 

Lipniţa-Coșlugea; la rîndul sită 

e dominată de movila Caragia 

(149 m.); tot printr'insa trece 

și hotarul dintre satele Lipnița 

și Coșlugea. Terenul, pe care e 

așezată această movile este pre- 

sărat cu alte movile, între cari 
avem movilele : Curdeli, Veli- 

Chioi, Caragia, etc. 

Almali-Culac, va/e, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul comunci rurale Lipnița 

și anume pe acela al căt, săii 

Coșlugea; se desface din poalele 

răsăritene ale dealului Coșlugta, 
se îndreaptă spre răsărit, pe la 

poalele nord. ale dealului Uzum- 

Bair şi după un drum de qi kil., 

după ce a brăzdat partea de 

miază-noapte a plășii și pe cea 

de N.-V. a comunei și a căt, 

merge de se deschide în valea 

Coșlugea pe dr., ceva mai sus 

de deschiderea acesteia în ezerul 

Oltina; malurile sale sunt pre- 

sărate cu tufărișuri; printr'însa 

merge și drumul comunal Coş- 

lugea-Satul-Noii. 

Almaliul, com. rur., în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă. Este 

aşezată în partea apusană a ju- 

_dețului, la 124 kil. spre V. de 

orașul Constanţa, capitala dis- 

„trictului și în cea apusană a 

plășii, la 5 kil. spre V. de oră- 

şelul Ostrov, reşedinţa ei; co- 

- munele învecinate cu dinsa sunt: 

Eze-Chioi la 7 kil. spre SE, 

Bugeacul la 8 kil. spre N.-E,, 

orașul Silistra din Bulgaria la 

7 kil. spre N.-E, | 

"Se mărginește la miază-noapte 

cu com. urb. Ostrovul, de care 

se desparte prin dealurile Ieral- 

cea-Bair, Trincoviţa și Cărămida;   
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la răsărit cu com. Girliţa, sepa- 

rată prin ezerul Girliţa, la mia- 

ză-zi cu Bulgaria, despărțită prin 

valea. Rege-Deresi-Ceair, dealul 

Șaimeşelic-Bair și cu com. Eze- 

Chioi, despărțită prin valea Ca- 
nara-Ceair. 

Relicful solului e destul de 

accidentat și anume de culmile: 

Ostrovul la miază-noapte, repre- 

zentată prin dealurile Ieralcea- 
Bair, cu virful Almaliul, 134 m. 

la N.-V., dealul Trincoviţa, 92 

m. la N., Cărămida 785 m. la E. 

şi de culmea Almaliul la centru 
și miază-zi reprezentată prin dea- 
lurile Sari-Meşea-Bair I, II, III, 

(102, 93, 84 m.) prin interior și 
apus; Belezlichi-Sîrti, 114 m. la 
S$. Aceste dealuri sunt acope- 
rite în cea mai mare parte cu 
pășuni și semănături. Ieralcea- 
Bair are pe dinsul, pe coamă, 
ruine de forturi turceşti, ca A- 
rab-Tabia II și Gabroviţa, iar 
la poalele estice sunt sădite vii 
ce dati un vin bun, vii cari de 

alt-fel se mai găsesc și la poa- 
lele nord-estice ale Sari-Meșea- 

Pair I, Sari-Meșea-Bair II şi Be- 

lezlichi-Sîrti, sunt acoperite cu 

arbori izolaţi și tufărișuri ce sunt 
resturi din întinsele păduri de 
odinioară. Movilele sunt puține, 
însă ai avut o importanţă oare- 
care, servind ca-puncte de ob- 
scrvaţie și dese-ori întărite spre 

a servi ca puncte de apărare 

ale Turcilor contra Rușilor; prin- 
cipalele sunt Arabei, 102 m., ce 
are lingă ea fortul Arab-Tabia 
și pichetul romîn No. 3, Ga- 
brovița 115 m., astă-zi acope- 

rite cu verdeață, 

Hidrografia este reprezentată 

prin piriul Almaliul, ce' pleacă 

din dealul Ieral-Ceca-Bair, se în- 

dreaptă mai întîii spre NE, 

trecînd prin satul Almaliu, apoi 

spre S.-V. și se varsă în lacul 

Girliţa, în partea lui apusană, 

după ce a brăzdat nordul co-   
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munci ; malurile lui sunt în ge- 
ncral înalte şi ripoasc, iar. valea 
sa poartă şi numele de Beilic- 
Ceair. Intr'insul se deschid pe 
stinga, valea Trincoviţa, la locul 
numit Cișmeaua-Ostrovenilor, iar 
pe dreapta Iaguda-Ceair și pi- 
riul Pampur-Ghiolgiu ce vine din 
Bulgaria; alte văi mai sunt: 
Regce- Deresi- Ceairla N.-V. de 
hotarul spre Bulgaria, de la înce- 
put și pănă la Ibraim-Paşa-Cișme, 
valea Curu-Canara: la S$., ce se 
deschide în lacul Girliţa. Lacul 
Girliţa udă comuna la răsărit; 
malurile lui sunt în general înalte 
și stincoase ; într'însul sunt buni 
pești cc se consumă în localitate, 

Clima com. este sănătoasă ; 

ploae cade în cantitate potri- 
vită, ceca ce face ca pămîntul 

"să fie destul de fertil. 

Comuna. este formată dintr'un 

cătun: Almaliul, mare și frumos, 

așezat pe ambele maluri ale pi- 
riului Almaliul și pe 3—4 văi 
mici ce se deschid în el; închis 
la N. de dealul Ieral-Ceea-Bair 
şi Trincoviţa, la V. de movilele 
Gabrovița şi Almaliul, iar la S. 
de Sari-Meşea-Bair II. Este un 
sat bogat, cu case mari, frumoase, 

bine îngrijite și așezate în ordine 
pe trei uliţi paralele cu piriul și 
vre-o 12 transversale; fie-care 
căsuță are grădinița ei; la apus 
sunt vii întinse, ca şi la răsărit, 

iar numeroasele (25) mori de 

vint înveselesc și mai mult as- 

pectul săi, i 

Suprafaţa comunei este de 24 
kil. p. saă 3422 hect. saii 7000 
pogoane, din cari 60 hect. ocu- 
pate de vatra satului cu grădi- 
nile locuitorilor, avind 285. case, 

deci un sat mare; restul . îm- 

părțit între locuitori, cari aii 2745 
hcct. și statul cu proprietarii ce 
posedă 17 hect, 

Populațiunea totală a com. 

este de 1590 sufl., care se îm- 

parte după cum urmează: după
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sex: . 801 bărbaţi, 789 femei, 
357 capi de familii, 1230 alte 

persoane, total 1590; după stare 

civilă: necăsătoriți, 444 bărbați 

434 femei, total 878; căsătoriţi: 

326 bărbaţi, 326 femei, total 

652; văduvi: 31 bărbaţi şi 29 

femei, total 60; după instrucţie: 

știi carte 223 bărbaţi, 52 femei, 

total 275; nu știi 579 bărbaţi, 

737 femei, total 1315; după ce- 
tățenie: cetăţeni Romini 801 

bărbaţi, 789 femei; după religic: 

ortodoxi, 301 bărbați, 7859 femei; 

după ocupație, 344 agricultori, 

5 comercianți, 1 industriaș, 7 

alte profesii, total 357; contri- 

buabili 357; după avere: 304 

împroprictăriţi, 40 neîmproprie- 
tăriți, total 344. 

In privinţa calităței pămîn- 

tului, suprafaţa com. se împarte 

ast-fel: 660 hect. teren nepro- 

ductiv, 2752 hect. teren pro- 

ductiv, din cari 2172 hect. teren 

cultivabil (2162 hect. al locui- 
torilor), 16 hect. teren: neculti- 

vabil (al locuitorilor), 415 hect, 

teren -izlaz (tot al locuitorilor), 

159 hect. teren vii (din cari 152 
ale locuitorilor). 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

agricultura, “cu 344 plugari cari 

ai 164 pluguri, 100 care cu 
boi, 193 căruţe cu cai, ş ma- 

șini de secerat, 3 trioarc, 5 ma-: 

şini de vinturat, cultivarea viei, 

a celor 159 hect.; creșterea vi- 
telor, posedind com. 6308 capete 

de vite, din cari: 353 cai, 846 

boi, 12 bivoli, 5060 oi, 14 ca- 

pre, 22 porci; sunt şi 24 puțuri 

(din cari 17 prin sate, 7 pe cîmp), 

şi 3 poduri stătitoare pe riul 
Almaliul, 

“Industria este cea simplă, 

casnică; sunt în comună: 7 

mori. cu apă și 2 mori de vint. 

Comerciul e .destul de activ 

și constă în importul manufac- 

turilor, uneltelor agricole și în 

exportul vinului, cerealelor, vi-   
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telor; sunt 5 comercianți, toţi 

circiumari. Comerciul se face prin 

orașul Ostrov, lipsind cale fe- 

rată, care să treacă prin com. 

Budgetul comunei e de 6366 lei 

la venit. și de 3518 Iei la chelt., 

rămînînd deci un excedent în plus 
de 2847 lei. Căile de comunicaţie 

sunt: un drum mare Ostrov- 
Cuzgun ce trece pe la răsărit de 

sat și din care se desface o ra- 

mură spre sat; apoi drumuri 
vecinale la Eze-Chioi și Girliţa, 

Bugeac, Silistra bulgară. Bise- 
rică este una' singură, înființată 
şi întreţinută cu 10 hect. pă-. 

-mînt de la stat, cu hramul Inăl- 

țarea-Domnului și avind ca de- 

servenţi 2 preoți și 1 cîntăreţ. 
Școală este una, rurală mixtă, 

întreținută de stat cu 1 învăţă- 

tor și o învățătoare, cu 68 elevi 
înscriși, 

Almaliul, pîrîz, jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, udind _terito- 

riile comunelor: Almaliul, Ostrov 

şi Eze-Chioi. Izvorește din poa- 
lele răsăritene alc dealului Top- 

ci-Olu-Sirti, se îndreaptă mai 

tirziti spre N. pănă la satul 

Almaliul, de aci spre răsărit 

pănă la locul numit Cișmeaua- 

Ostrovenilor, de unde se .dirige 

spre S.-E., pănă la vărsarea sa 
în czerul Girliţa. Curge printre 

dealurile Ieralcea-Bair, Trinco- 

vița, Caranvizi la N. și Sari- 
Meșea-Bair la S$. Lungimea lui 

e de 12 kil., avind în tot-d'a- 

una apă ce curge printre nişte 

maluri înalte și ripoase; valea 

"sa mai poartă numele şi de Bei- 

lic-Ceair. 

Basinul săă care are o întindere 

de 1ş kil. pătr. sai 1500 hect., 

e coprins între dealurile: Sera- 

cea-Bair, lapce-Bair, Caranvizi la 

N., Topci-Olu-Sirti la V., Belez- 

lichi-Sirti la S., ezcrul Girliţa 

la E., coprinzind colțul N.-V, 

al plășii Silistra-Nouă, și în spe-   
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cial partea sudică a comunei ur- 

bane Ostrov, toată comuna Al- 

maliul, care e așezată pe ambele 

maluri ale sale și partea nor- 
dică a comunei Eze-Chioi. Aflu- 
enții săi sunt: pe partea dreaptă 

văile Gabroviţa, Iaguda-Ceair şi 
piriul Pampur-Ghiolgiu-Ceair, iar 
pe stinga, valea Trincoviţa. Pe 

valea sa merg drumurile comu- 
nale ce duc de la Almaliui, la 

comunele Eze-Chioi și orașul Os- 

trov. 

Almare, /ea/ şi punct trigono- 

metric de observaţie, în judeţul 
Romanați. 

Almaşul, saţ, în c. Dobreni, pl. 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu, a- 

şezat pe valea piriului cu a sa 
numire, cum și pe coastele dea- 

lurilor Almașul, Bisericei, Hir- 

cul, Morilor, Cierilor, etc. 

Este format din două trupuri: 

Cotuna-d.-j. şi Cotuna-d.-s., cari 
la un loc posedă 96 de case în 

cari trăesc 396 sufl., saii 96 capi 

de familii romîne și o fam. evre- 

iască. Dintre aceştia sunt 128 băr- 

baţi, 204 femei; 199 necăsăto- 

riți, 153 căsătoriți, 33 văduvi, 

1 divorțat și 7 nevolnici; din 

aceștia numai 26 posedă cunoş- 

tință de carte, 

Sătenii se ocupă cu agricul- 

tura şi creșterea vitelor, dar mai 

cu osebire cu negoţul poamelor 

(fructelor), de care e îmbelșugat 

acest sat; puţini se ocupă și cu 

exploatarea pădurilor vecinașe, 

In sat se află 2 biserici cu 2 

preoţi și 2 eclisiarhi; o şcoală 

comunală cu o populaţiune de 

47 elevi; o moară situată la 

marginea Cierilor și care apar- 

ține proprietății; 2 :cîrciumi ; o 

clădire cu 6 odăi ce servă de 

locuinţă arendașului; 5 ferăstrac 

(v. Almașul, moșie). Sunt 3 ro- 

„tari, 3 fierari, 1 stoler, 

Numărul. contribuabililor, 49.
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Comunicaţiunea cu satele ve- 
cine se face prin drumul ce dă 
în șoseaua județeană Piatra- 
Neamţu, în dreptul kil. ș, 

Numărul "vitelor se urcă la 
454 capete, dintre cari: 40 boi, 
42 vaci, 280 oi, 10 cat, 25 ri- 
mători, 30 viței, 16 junci, 1 taur. 

Se povestește, că în apropiere 
odinioară ar fi fost o crincenă 
bătălie între Romiîni și Unguri. 

Almaşul, ea, lingă s. cu aceași 
numire, serveşte de loc cultiva- 
bil sătenilor, fiind situat pe par- 

"tea lor, şi de hotar despre Ne- 
grești, în jud. Neamţu, 

Almaşul, moşie, în com. Dobreni, 
pl. Piatra-Muntele, jud. N camțu, 
este alcătuită din trei trupuri: 
Almașul, Horinţeşti și Roșcani, 
cari împreună se mărginesc cu: 
moșia Dobreni, la E.; cu Saă- 
rata-Balaurului, la S-E. ; cu Gir- 
cina, la S.; cu Cucjdiul, la S.V.; 
cu piriul și dealul Cuejdiului, la 
V.; cu'Crăcioani, Poiana-Alma- 
șului, Negrești şi Dolhești, la N, 

Suprafaţa totală împreună cu 
trupurile și vatra satului Al- 
mașul, e de 1677 hect. 54 arii 
(1178 fălci); iar numai a tru- 
pului Almașul e de 314 hect. 
6o arii (220 fălci), dintre cari 
207 hect. aparțin posesici, iar 
restul de 107 hect., locuitorilor. 

Teritoriul moșici e acciden-! 
tat de dealurile: Almașul, Bi- 
sericei, Runcului, Curmăturile, 
Tălăşmanul, Fericile, Lacurile, 
Cosmenilor, Cierilor, Țiganca 
etc., cari în mare parte sunt a- 
coperite cu păduri, presărate cu 
pocni și poeniţe, ce poartă a- 
desca nuinirile dealurilor, ori 
numirile: Poiana-Varniţei, Impu- 
țitelor, Lăzurca, etc. 

Piriiașele cari străbat terenu- 
rile acestei moșii sunt: Alma- 
șul, Mărinesci, Runcului, Pi- 
riul-lui-Barcan, Molidului, Po-     

loboacelor, Ponorului, Dosuri- 
le, etc. 

Pătura cultivabilă (supra:solul) 
nu este tocmai priincioasă agri- 
culturei; plantele ce se cultivă, 
şi mai cu osebire porumbul, rcu- 
şesc grei, din care pricină se 
și cultivă mai mult prin grădini, 
iar fîncţele ocupă partea cea 
mai însemnată a culturei, şi se 
deosibesc în finețele posesiei, 
cunoscute sub numirile speciale 

„de: finațul Vătavului, fin. din 
pir. Hircului, fin. din Mesteceni, 
fin. din Podiș, fin. de la Fintina- 
Albului, fin. de la Roșcani, fin. 
de la Poarta-Țarinei, fin. din 
Hirtoape, etc., și fin. locuitorilor:. 
fin. de la Păr, fin. de la Nuci, 
fin. de lingă Arini-lui-David-Bal- 
muș, fin. de la Spini, fin. de 
la Gh. 1. Neculai, etc, 

Pentru exploatatul pădurilor 
sunt 5 ferăstrac, purtate cu apă, 
așezate la 11] oră depărtare 
de satul Almașul, cunoscute sub 
numirile : ferăstrăul N”. 1 al lui 
I. N. a Sultanei, Ne, 3 ferăst, 
de la Cioancă, Ne, 3 ferăst. de 
la Rafailă, No. 4 ferăst, de la 
Molid (acesta din 1887 se poartă 
prin ajutorul unci locomobile, 
de un timp însă nu mai func- 
ționcază), Ne, ş ferăst. de la fa- 
brică, care a fost ars ȘI acum 
se face din noii. 

Almaşul, zîriă, în jud. Neamţu, 
izvorește dintre o ramificațiune 
a dealului Tarniţa și Muncelul, 
în spre marginea despre apus 
a com. Dobreni, plasa Piatra- 
Muntele, curge în direcțiunea 
S.E., trecînd pe la schitul şi s. 
Almașul, pănă în dreptul kil: 
7 al şoselei naționale judeţene 
Piatra-Neamţu, de unde se ridică 
către N.-I., traversînd șoseaua 
judeţiană Dobreni-Roznov, pe 
la sudul s. Dobreni, în faţa că- 
ruia primind și apele pir. Ne- 
guești (de a st.), se varsă în 
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pir. Cracăul, ducînd cu sine și 
următoarele piriaşe : Dosurile 
unit cu Călugărița, Piriul-Mări- 
ncsă, Piriul-Hircului, Piriul-Run- 
cului, Piriul-lui-Barcan, Piriul-Mo- 
lidului, Pirîul-Poloboacelor, Pi: 
riul-Ponorului, etc., (. a. n.). 

In prundul dus de curentul 
acestui piriii se găsesc bolovani 
mari de grez carpatic vechii, 
cari coprind cristale mari de 
pirită cubică; asemenea, bolo- 
vani de calcar silicios, cu cris- 
tale mici de același mineral (pi- 
rită), însă în cătime maj mică; 
cum și bolovani plini de numu- 

„lite, din cari se arată fiinţa tă- 
rimului cocen, în sus spre o- 
birșia piriului. Cu toate acestea, 
minere de fier, prin localitate 
și împrejurime, nu se pot găsi, 
după cum s'a fost crezut de 
către mulți, cari au cercetat a- 

ccastă regiune, 

Almaşul, schit de călugărife, si. 
tuat. în cătunul-d.-s. als. Alma- 
șul, în: com. Dobreni, pl. Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu ; este zi- 
dit de către Lupu Balş și Mo- 
nahul Rafail. 

La început, se zice, cra des- 
tinat pentru azilul călugărilor, 
și se întreținea din milostenii, 
nefiind subvenţionat ; astăzi însă 
este populat de 20 călugărițe 
avind drept stariță pe maica 
Suzana Ştefănescu, sora fostului 
Episcop de Roman, Melchi- 
sedec. Serviciul divin este să. 
virşit de către preoţii schitului 
Horaiţa, ce se rinduesc săptă- 
minal. | 

Almașului, sa/, vezi Poiana Al- 
mașului, în com. Dobreni, pl. 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Almăjelul, com. rur., așezată în 
partea de N. a plășii Cimpul, 
jud. Mehedinţi. Se mărginește 
la răsărit, cu. com. Dobra, la
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miază-zi cu com. Vlădaia, la apus 

cu com. Corlăţelul și la “miază- 
noapte cu com. Slașoma, Situată 
pe cimpie, la distanță de 46 kil. 

de reședința judeţului, formează 

com. singură, avind 386 contrib, 

-cu 1800 loc. în 402 case. Ocu- 

pațiunea loc. este ' agricultura 
și creșterea vitelor. Ei. posedă 
142 pluguri, 192 care, 16 căruțe 

cu cai avind şi 105 stupl. 

Are o bis. cu 2 preoți și 2 
cintăreți, o școală cu un învă- 

țător, frecuentată de 29 elevi şi 
3 eleve, 

Budgetul comunei este de 
4520 |. la ven. și de 1893 lei 

la chelt. Numărul vitelor este 

de 1152 vite mari cornute, ŞI 

cai, 450 oi şi 504 rimători,. 

Prin această com, trece șo- 

seaua comunală Ragova-Vinjul- 
Mare-Corlățelul-A Imăjelul. 

In partea de V. a comunei 
Almăjelul se află dealul numit 

Dealul - Brincoveanului, zis as- 

tă-zi şi Dosul-Gropilor, unde se 

văd urme de o zidărie veche, 
Relativ la acest deal și zidării 

vechi, se povestește, de bătrini. 

din com. Almăjelul, Vlădaia. și 

Corlăţelul, o legendă despre fa- 

milia domnitoare Brincoveanu. 

Almăjelul, saș, pl. Jiul-d.-s., com. 

Filiași, jud. Dolj, așezat pe va- 
lea Almăjelul în st. rîului iii, 

la 4 kil. spre E de Filiași. Po- 

pulaţiunea e de 27 fam. cu 106 
„Sufl., 55 bărbaţi şi gr femei. 

Are 25 de case. Copiii din a- 
cest sat urmează la şcolile din 

Filiași, ce sunt la o depărtare 
de 7!j2 kil.- Ştii carte 10 băr- 
baţi” și 3 femei. 

Almăjelul sai Almajul, sas pl. 
Amaradia, com, Melineşti, jud. 
Dolj, cu 19 fam. și 85 sufl.: 45 
bărbaţi şi 40 femei. E situată 
la 5 kil. spre S.-V. de Melineşti, 
Are 24 case construite din zid   

și din birne. Copiii din acest 
sat urmează la școala mixtă din 

com. Melinești, ce este lao de- 

părtare de 5376 m. Știii carte 

5 bărbaţi și 1 femee. 

imăjelul, câmpie, în. com. rur. 
Almăjel, pl. Cimpul, jud. Me- 
hedinţi. 

Almăjelul, co/ină, pe teritoriul 
satului cu același nume, com. 

Filiași, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 
la poalele căruia e valea Al- 
măjelul. 

Almăjelul, ea? mare, în ce. r. 

Almăjelul, pl. Cîmpul, jud. Me- 
hedinți; este acoperit cu vii, ce 

produc vinul renumit de Al- 
măjel. 

Almăjelul, zfrîă, izvorește din 

dealul Fratoștiţa, udă s. Almă- 

jelul, jud. Dolj, pe st., curge 
paralel cu valea Jiului și merge 

apoi de se varsă în st. acestui 

rîu, în fața satului Petrulețul. 

Almăjelul, ae, pe teritoriul co- 

munei Filiași, s. Almăjelul, jud. 

Dolj, plasa Jiul-d.-s., pe care e 
situat satul Almăjelul, 

Altarul, Joc unde a fost capela 

militară în tabăra de la Fur- 

ceni, la 6 kil. S-V.: de orașul 
Tecuciii, 

Altarul, pădurice, în plasa Mar- 

ginea-d.-s., jud. R.-Sărat, la ră- 

sărit de șoseaua naţională; ază 
este exploatată, 

Altămuşul, maute, plaiul Dimbo- 
vița, jud. Muscel, formează linia 

de despărțire între riul Dimbo- 

vița şi riul Argeșelul, împreună 

cu munții Draxinul, Măra, TŢe- 

felega, Preajma, Muntișorul, Că- 

pitanul, Plăișorul, Pravățulși Ma- 
teiașul,   

Alticioarele, ziriz, izvoreşte din 
poalele pădurei Clăbucetul, și se 
varsă în riul Teleajenelul, în ra- 

ionul com. Măncciul-Ungureni, 
plaiul Teleajenul, judeţul  Pra- 
hova. 

Altoae (La-), /oc izolat și punct 
de hotar în com. Valea-Musce- 
lului, jud. Buzău. 

Altoae (La-), foc zso/ar şi punct 

de hotar în com, Mănești, jud. 

Buzăii, pe plaiul Bercioae. 

Altoaele, foiană, în păd. statu- 

lui Barbu din com. Grăjdana, 
jud. Buzăti. 

Altoi (La- h loc îselat, acoperit 

de livezi, în com. Măgura, jud. 

Buzău. 

Altu-Cucei, 744 de pădure, a 

statului, în întindere de 25 hect., 

formînd, împreună cu trupul 

Căţetul, pădurea Căţetul, situată 

în com. Dozești, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. - 

Alţatul, pzooză, pe moşia Știu- 

beieni, comuna Știubeieni, plasa 

Başei, jud, Dorohoiit, 

A-lui-Cristoii, die şi teren de 

arătură, în dealul Oltului, si- 

tuată în com. Prundeni, plasa 

Oltul-d.-j., jud. Vilcea, foste peiu- 

dinte de Episcopia Rimnicu- 

lui; proprietăţi ale statului. 

Aluna saii Alunul, pârîă, pe te- 

ritoriul com. Străoani-d.-s., jud. 

Putna, izvorește din dealurile 

Varniţei, udă satul Varnița mai 

jos de care se varsă în Șusiţa. 

Alunele, ea/, situat pe locul să- 

tenilor în fundacul din susul 

satului Negrești, com. Dobreni, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu; 

servă de: teren cultivabil.
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Aluneni, name vechii al cătu- 

nului Slămneşti, com. Mierea- 

" Birnici, pl. Amaradia, judeţul 
“Dolj. 

Aluni (Valea-cu-), zir., izvo- 
rește din raionul com. Valea- 

Lungă, plaiul și jud. Prahova, 

se varsă în Valea-lui-Dan, tot 

în raionul com. Valea-Lungă. 

Alunişelul, vălcea, izvorește de la 
estul com. Păroși, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Olt, udă cătunul Mijlocul, 

și se varsă în stinga Cungri- 

șoarei, tot în raionul comunci 

Păroşi, 

Alunișul, com. rur., pl. Vedea- 
" d.-s., jud. Olt, compusă din trei 

cătune: Alunișul-d-s., Alunișul- 

d.-j. și Dealul-Gruiului. 

Iși trage numele de la piriul 
Alunișul, 

Este situată pe malul riului 

Vedea, la 36 kil. departe de 

- capitala județului și la 5 kil. de 

"a plășii. 

Are o populaţie de 990 loc. 

(526 bărbaţi şi 464 femei), 270 

capi de fam., 240 contrib. în 

301 case de locuit, 

In comună sunt două biserici 

(la Alunișul-d.-s. și la Alunișul- 

d.-j.), deservite de trei preoți. 
Locuitorii se ocupă numai cu 

" agricultura și cultura prunilor, 

“FĂ desfac produsul muncei lor 
la Slatina, Pitești și gara Corbu, 

Locuitorii din căt. Alunișul- 

d.-s. şi Dealul-Gruiului sunt moş- 

neni, iar cei din Alunișul-d.-j. 

s'a împroprietărit la 1864 pe 

| 175 hect., împărțite la 46 loc, 

Sunt în com. 35 cai și epe, 420 

boi, 150 vaci, 1000 oi şi 240 
porci. 

Toată comuna se întinde pe 

„o suprafață de 1600 hect. 

Cu întreținerea școalei statul 

cheltuește anual 1404 lei. Știii 

carte 150 bărbați și 11 femei,   

01 

In termen mijlociii se fabrică 
in com. 6000 decal. ţuică. 

Inul și cînepa se cultivă prea 
puţin. 

Sunt în com; 0 meri, 130 
peri, 200 cireşi, 8o nuci, Un 

hect. livede dă 2 care fin. 

Comerciul se face de patru 
circiumari, 

Venitul comunei se urcă la 

2040 |. și cheltuelile la 2035 1. 

O șosea înlesnește comuni- 

cația cu comunele Făgeţelul şi 

Spineni, precum și șoseaua veci- 

nală care înlesnește comunicația 

cu Poborul și Profa. 

E udată de riturile: Vedea, 

Alunișul, Papcica şi Buduslu- 

vești, 

Se mărginește cu comunele: 

Profa, Spineni, Urşi și Făgeţelul. 

Se crede că această comună 

datează din timpul lui Neagoe- 

Basarab. 

Alunişul, sa, face parte din com. 

r. Strimbeni, pl. Vărbilău, jud. 
Prahova. 

Alunişul, căfuu, al com. Colţi, 

jud. Buzăii, situat pe malul dr. 

al izvorului Alunișul, are 130 

loc. şi 29 case. E renumit prin 

chilibar şi biserica săpată în 

corpul unei stinci. 

Alunişul, căzaau, comuna Pietrari, 

jud. Dimboviţa. (v. a. n.). 

Alunişul, câmpie, vezi Dealul- 
Porcilor, deal, jud. Vilcea, 

Alunişul, dea, în com. Brădăţe- 
lul, judeţul Suceava, de sub 

care izvorește piriul cu acest 

nume. | 

Alunişul, «ea/, în jud. Tecuciii, 
la $. și paralel cu valea Alu- 

nișul, pe care o alimentează cu 

“apă pe timpuri ploioase; alt, 

Alunișşul, 
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Alunișul, gîr/ă, străbate comuna 

Strimbeni, plasa Vărbilăul, jud. 

Prahova, de la N. la S,, se 

unește cu girla Bertea și împre- 

ună își continuă drumul pe mo- 

şia Stefeşti. - 

Alunişul, 7zoor de ape minerale, 

în com. Colţi, jud. Buzăii, căt. 

Alunișul ; conține sulf şi mag- 

nesie. Nu se poate utiliza din 

cauza depărtărei, greutăţei dru- 

mului şi a singurătăţei poziţiunei. 

vor, în com. Colţi, 

jud. Buzău, căt. Alunişul, începe 

din Poiana-Cordunei și se scur- 

ge în izvorul Valea-Boului. In 

albia sa se găsește adesea mult 

chilibar, . 

Alunişul, /auf de munţi, în pl. 

Vrancea, jud. Putna, servă de 

hotar între jud. Putna și R.-Sărat, 

Alunișul, moșie, fostă a statului, 
în comuna Valea-Teancului, jud. 

Buzău, are 10 hect. păd., fincaţă 

și vie. ligumenii Greci ai mă- 

năstirei Banul, de care depin- 

dea, ridicaseră vinul de aici la 

un mare renume. 

Alunişul, pzoște, jud. Muscel, pro- 

. prietate a statulur; ; aparţinea Mi- 

tropoliei din București. In anul 

1878, venitul acestei moşii era 

de 1812 |. și a fost ipotecată 

pentru asigurarea biletelor ipo- 

tecare emise după legea din 

1877. Pentru periodul 1881—86 

arenda a scăzut la 1430 |. anual. 

Alunişul, 7r44 din moșia statului 

Corbi, pe care s'aii împroprie- 
tărit locuitorii din căt. Secătu- 

"zile, comuna şi plaiul Nucșoara, 

jud. Muscel, 

Alunişul, mzaute, pe creasta 'că- 

ruia trece hotarul între c. Broş- 

teni, din jud. Suceava și Buco- :
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vina, avind 1347.5 m." altitu- 
dine d'asupra nivelului mării. 

Alunișul, zădure, în întindere de 
1390 hect,, proprietate a statu- 
lui, jud. Muscel. Face parte din 
marea pădure Corbi, plaiul Nuc- 
șoara, formată din 10 trupuri: 
Plăişorul, Preotesele, Bindea, Ză- 

noaga, Papăul, Rusu, Plătica, 

Alunișul, Pădurile :și Cringul, 

avind toate o întindere de 17530 

hect, 

Alunişul, /iriz, izvorește de pe 

teritoriul com. Făgeţelul, plasa 

Vedea-d.-s., jud. Olt, și se varsă 

în riul Vedea, în raionul. com. 

Alunișul. 

Alunişul, zirză, jud. Suceava, a- 
fluente al Șomuzului-Mare, 1340 
m. lungime. 

Alunişul și Heroaia, proprietăj 
ale statului, jud. Muscel, . pen- 

dinte -de Mitropolia din - Bucu- 
rești, cari s'a arendat pe pe- 

riodul _1886—96 cu 1485 |. a- 

nual. 

Alunişul, ramură de munţi în 

prelungirea” către E. a ramurei 

Porfir, perpendiculară pe întinsa 

" șiră a Tarcăului, începînd de la 

- nodul ce-l formează cu ramura 

Nechitului, în partea despre N.- 

V, a schitului Nechitul, către o. 

birşia pîriului Mălina, (afluent 

din dreapta rîului Iapa) pănă în 

malul drept al rîului Bistriţa, 

mărginit pe sub coastele sale 
despre S.-E. paralel, de piriul 

Miăstăcănoasa, iar din coastele 

sale de către N., se detașează 

într'o altă ramură numită a Ne- 
"guleștilor, - 

Este acoperit cu păduri, în cari 
predomină arborii de alun, de 
la cari se pare că și-a luat chiar 
şi numirea. In toată întinderea 
sa străbate teritoriul com. Mes- 

a
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Alunişul, 

„pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Alunişul, “zale, com. 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 
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tacăn, din pl. Bistriţa, judeţul 
Neamţu. Da 

Alunişul, fost sc/hiz de călugări 
în com. Colţi, jud. Buzău, căt. 

Alunișul, pendinte de Episcopia 

Buzău. Biserica e săpată în cor- 

pul unei imense stînci de pia- 
tră. N'are inscripțiuni. Tradiţia 

îi atribue o vechime de peste 

1000 de ani. Are o legendă 

identică cu a. schitului Nămă- 

ești, din județul Muscel: «Un 
cioban, care păștea turma aci, 

„aude în somn o voce, care îi 

ordonă să sape în coasta stîncei; 

„el se supune, și după puţină 
muncă găsește o icoană a Maicii- 

Domnului. Locuitorii se alar- 
mează, măresc deschizătura și-i 

daii forma unci biserici, unde 

depun acea icoană, care se con- 

servă și astă-zi». Tot în această 

stîncă sunt săpate şi două chi- 

ii, Azi servă ca, biserică de mir 

locuitorilor din Alunișul. 

Alunișul, fost schi? în căt. Alu- 
nișul, com. Strimbeni; pl. Văr- 

“bilăă, jud. Prahova, - 

vale, com, : Frinceşti, 

Șirineasa, 

Alunișul- Bălănești, Pădure, în 
com. Bălinești, jud. Buzău, pe 

" moșia Cozieni-Tihulești, proprie- 

"tate a statului, pendinte de E- 

„piscopie. E formată din trupu- 
"rile Alunişul, Birza, Cozieni, Fă- 

căianca, Moșeasca, Tălpiciii și 

Teişul, formînd împreună un 
corp de 416 hect, 

Alunișul-de-jos,. sat, face parte 

din com. r. Alunișul, pl. Vedea- 

d.-s., jud. Olt. Are o populaţie 
„de 257 loc. 

Locuitorii acestui cătun s'aii   
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_" împroprietărit “după. legea din 
_*1864. Aci e o bis. zidită la a- 

„ nul 1810 de Preda Iepure, Bar- 

bu Anghel și Cirstea-cel-Negru 
și reparată la anul 1877. 

Alunişul-de-sus, saz, face parte 

din com. r. Alunișul (v. a. n.), pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o po- 
pulație de.576 loc. Locuitorii a- . 
cestui căt. sunt moșneni, Aici 

e o bis. zidită la anul 1887 de 
enoriași. 

Alunişul-Mlăjetul, păzure a sta- 

tului, în comunele Colţi și Mlă- 

jetul, pe moșia Mlăjetul şi. Alu- 
nișul, jud. Buzău, pendinte de 

Episc. Buzău. E formată din 

trupurile Alunişul, Faţa-Mare, 

Finiișul, Ocolul-Bordeiului-Savei, 

Poiana- Cordunei şi Valea-cu- 

Bordeele, constituind un corp 
de 627 hect. 

Alunișului, vezi Poiana-Alunişu- 
lui, jud. Suceava. 

Alunişului (Virful-), co/ină, în 
com. Blăjani, jud. Buzăii, aco- 
perită de păduri, vii şi arături. 

Alunişului (Pîrîul), zâr?z, în 
„com. Bogdănești, jud. Suceava, 
avînd lungimea cursului de 3000 
m. împreună cu Pirtul-Plopilor 

. formează piîriul Moişa. . 

Alunişului (Valea-), za/e, situ- 
ată la S. de tîrgușorul Stăni- 
şești, jud. Tecuciii, merge în di- 
recția E.-V. pănă în valea Do- 
brotforuluj, în raionul com. Stă- 
nișeşti; alt. la obirșie 355 m. 
şi la vărsătură 190 m. 

Alunul, com. rur., plasa Olteţul- 
d.-s., jud. Vilcea, compusă din 
3 cătune: Alunul, Igoiul și Bo- 
dești. 

__ Este situată pe valea rîului 
„ Olteţul, la 60 kil. departe de
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capitala județului și la 25 kil. de 
IHorez, reședința plășii. Inainte 
vreme, căt. Alunul forma o sin- 
gură com. și ținea de judeţul 
Gorj; căt. Igoiul forma o sin- 
gura com. şi căt. Bodești apar- 

ținea de com. Mateeşti. 
Are o populație de 1294 loc.. 

„(649 bărbaţi şi 645 femei); 267 
capi de fam., 263 contribuabili; 
în 285 case. | 

În toată com. sunt 6. biserici. 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, pietrăria, dulgheria și 
rotăria. Ei desfac produsul mun- 
cei lor la Craiova și Tirgul-HHo- 
rez. 

Locuitorii sunt moșneni; 15 
S'aii împreprietărit la 1864, cînd 
li S'ai dat 33 hect. pămînt. Er 
aii 45 cai, 258 boi, 1953 vaci, 

25 capre și 270 oi, 

Pe riul Olteţul sunt ş 'mori 
în raionul comunei. 

In căt. Igoiul sunt mai multe 
carieri de piatră. La locul nu- 
mit «Gherghinoaia» - se află în 
pămînt o materie combustibilă 
Saii cărbuni de pămînt, care ma- 
terie e în ardere continuă de la 
1886, piină acum (1892). Se gă. 
sesc în pămînt straturi de scoici 
și melci, S'aii găsit şi măsele 
de mastodonţi, picioare de ele. 
fanți pctrificate. 

Şcoala datează în com; de 
22 ani. Localul e bun și apar- 
ține comunci. Știu carte 174 băr- 
baţi și 2 femei. Cu întreţinerea 
şcoalei, statul cheltuește anual 
1080 lei, iar comuna 15 lei. 
Femeile cultivă prea puţini 

gindaci de mătase. Stupi cu al- 
bine sunt vr'o 15. 

In termen mijlociii se fabrică 
1500 decal. ţuică. 

Toată comuna se întinde pe 
750 hect. pămînt. 
„Terenul cultivabil produce 
2500 hectol. porumb și 9o hectol. 
griii. Aproximativ sunt în com. 
ca la 150 meri, 70 peri, 190 
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nuci; iar livezile dai ca la 300 
care de fin. 

Veniturile comunei se urcă 
la 1384 1. și cheltuelile mai. la 
aceiaşi sumă. 

E brăzdată de dealurile: Ma- 
teești, Turceşti și Berbești, cari 
o separă de comunele cu același 
nume și de dealurile: Colibilor, 
Seciului, Ciocanele, Corşorului, 
Brinzan, Roșul și Tutunarului; e 
udată de văile: Căcata, Corne- 
tului, Pietroasa, Lacului, Roşia 
și Aninoasa, afară de rîul Ol- 
teţul, care o străbate de la N. 
spre S. 

Se mărginește cu comunele: 
Mateești, Turcești, Berbești, Slă- 

veşti, Coltești și jud. Gorj. 

Alunul, saț, face parte din com. 
rur. cu același nume, plasa Ol- 
tețul-d.-s., jud. Vilcea. Are o 
populaţie de 561 loc. (257 băr- 
baţi și 274 femei); iar ca po- 
pulaţie școlară are 50 copii (29 
băeţi și 21 fete). Aci e reșe- 
dința primăriei și școala comunci. 

In raionul acestui căt, sunt 
3 bis.: una-în Cornet, cu hra- 
mul  Cuvioasa-Paraschiva fon- 
dată la anul 1838 de. VI. De- 
conesi, ]. Roșca, ș. a.; una în 

Roșia cu hramul Sf. Dumitru, 
fondată la anul 1803 de Pos- 
telnicul Constantin ; și alta în 
Poduri cu hramul Sf. Nicolae 
fondată de. D. Suţoiii, Cătunul 
Alunul forma în vechime o sin- 
gură com. și ţinea de judeţul 
Gorj, apoi s'a unit cu cătunul 
Igoiul și Bodești și astă-zi for- 
mează împreuhă com. Alunul, 

Alunul, gea/, pe teritoriul satului 
Minjești, com. Mogoşeşti, plasa 
Stavnic, jud. Iaşi, numit ast-fel 
de la pădurea de aluni ce se 
află pe el, 

Alunul, ea/, la V. comunei Slă- 
vești, pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea,   
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Alunul, dea/, la S-E. com. Alu- 
nul, pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea, 
pe care se. cultivă 31 hect. vic. 

Alunul, zirîă, în c. r. Cloșani, 
pl. Cloșani, jud. Mehedinţi. 

Alunul, ziriă, pe teritoriul com. 
Păulești, jud. Putna, pl. Vrancea, 
izvorește din Muntişor și se 

. A . v» varsă în dreapta Coziei. 

Alunul, zirtă, în plasa Orașului, 
com. Andreași, jud. R.-Sărat, 
izvorește din virful Alunului, 
«udă comuna în partea de ră- 
sărit și miază-zi, şi merge de 
se varsă în riul Rimnicelul; are 
un curs repede și prăpăstios, 
şi nu sa putut face mori pe 
dinsul. 

Alunul, rup de pădure a statu- 
lui, în întindere de 125 hect., 
formînd, împreună cu trupurile 
Padina-Seacă, Piraele, Măgura- 
Albu, Muntele-Neteda și Dosul, 
pădurea Costești, situată în co- 
muna Costești, plaiul Horezul, 
jud. Vilcea. 

Alunul, za/e, în plasa Orașului, 
jud. R.-Sărat, în partea de mia- 
ză-zi a comunei Andreași; -e 
închisă între Dealul-Furului și 
Virful-Alunului, îar prin fundul 
ci curge torentul Alunul; este 
una din cele mai frumoase văi 
din partea. locului, mărginită 
fiind de munţi înalți acoperiţi 
cu păduri, 

Alunul, va/e, în com. rur. Balo- 
d.-j., plaiul Cloșani, jud. Me- 
hedinţi. 

Alunului (Poiana-), dea/, în pl. 
Orașului, jud. R.Sărat. (Vezi 
Poiana-Alunului). 

Alunului (Movilele-), două pz0- 
dile, în plasa Borcea, județu
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Ialomița, spre N. de satul Pic- 
troiul. 

Alunului (Culmea-), șir de dea- 
/uri, în pl. Orașului, jud. R.-Sărat, 
sc desface din vîrful Alunului, in- 

tră în plaiul Rimnic, face hotarul 
între acest plaiii și plasa. Mar- 
ginca-de-sus, se scoboară apoi 
printre riurile Milcov, R.-Sărat 

“şi Slimnic, despărţind basinu- 
rile lor; trimcte spre dreapta ra- 
mificaţiunile : Dealul-Lung, Dea- 
lul-Peletic, Dealul-Tinos și Dea- 
lul-Costandoiii, printre afluenții 
riului Rimna, apoi Dealul-Streaja 
și Dealul-Nucilor, printre aflu- 
enții Slimnicului. Virful princi- 
pal din accastă culme este Alu- 
nul, cu o înălțime cam de 5şo m., 
care se află pe teritoriul com. 
Andreași; are păduri și pășuni 
întinse; înainte a fost punct tri- 
gonometric de observaţie, care 
a servit statului major austriac, 
la facerea hărţii țării Romîncști. 

Aluta, vezi Oltul. 

Alvăneşti, a/e, în județul Con- 
stanța, pl. Hirşova, pe teritoriul 
comunci Topalu, se desface din 

"poalele nord-vestice ale dealului 
Olacu şi după un drum de vre-o 
5 kil. se deschide în Dunăre; 
are o direcţie de la N.-E. spre 
SV. Brăzdează partea sud-ves- 
tică a plășii şi cea sudică a com.; 
este tiiată de drumul comunei 

Topalu-Boazgicu. 

Alzas, /ocuinţă isolată, (v. Aţa, 
pichet), jud. Neamţu. | 

Amar, pirîz, curge prin satul 
Mindreşti, com. Puţeni, plasa 
Nicorești, jud. Tecuciii, și se 
varsă în piriul Gerul. 

Amara, com rur., în plasa. Gra- 
diștea, lingă lacul Amara, jud. 
R.-Sărat.   
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Și-a luat numele de la lacul 
Amara, lingă care c așezată. 

Istoric. Mai înainte se numia 
Slobozia-Amară, probabil de la 
permisia dată locuitorilor ca să-și 
facă locuințele lor aci. 
„Pănă la anul 1864, ţinea de 
Amara şi căt. Maraloii, care a- 

cum € trecut la comuna Cîineni, 

și copiii din Maraloii, veneati 
la şcoala din Amara. 

Este așezată în partea de 
miază-zi a județului, la 25 kil. 

spre S.-E. de orașul R.-Sărat, 
și în partea de apus a plășii 

Gradiștea, la 8 kilom. spre V. 

de Gradiștea-de-sus, reședința 
Plășii. Comunele cele mai a- 

propiate de dinsa sunt: Slobo- 

zia-Galbenul la 7 kilom., Balta- 

Albă la 7 kilom., Ciineni la 8 
„kilom., Ghergheasa la 8 kilom., 
Drog la 9 kilom., Gradiștea-de- 
jos la 10 kilom. și Vișani la 15 
kilom. 

Se mărginește la miază-noapte 
cu comuna, Balta-Albă, de care 

se desparte prin niște dealuri 
ce închid la S. lacul Balta-Albă; 

la miază-zi cu cătunele Stăvă- 
rești și Plășoiul (ale com. Cii- 
neni), despărțită prin valea pi- 

rîului Viroaga; la răsărit cu com. 
Gradiştea-d.-s., cu căt. Maraloiii 

(al com. Cîineni) şi riul Buzău; 
iar la apus cu comuna Gher- 
ghcasa. 

Amara este o com. de cimp 

și deci n'are dealuri importante 
pe teritoriul ei, afară de malu- 
rile pîriului Viroaga; iar ca văi 
este Valea-Viroagci. 
"Rîurile sunt micişi fără însem- 

nătate ; principalul este Viroaga, 
care udă com. în partea de apus: 

și Valea-Sălciei, care se varsă în 

Viroaga pe teritoriul com. la S. 

de căt. Amara; riul Buzăti se 

află la 5 kil. spre miază-zi de 

comună. Pe lingă c. este marea 

baltă Amara, cu vre-o 600 hect, 

suprafaţă şi care se întinde și   
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în comunele Ciincni și Gradiștea- 

d.-s. și primește în sine piriul Vi- 

roaga. În comună sunt și 34 

puțuri, cu. o adincime de la 
S—10 metri, 

Clima comunei este tempe- 
rată și sănătoasă; iarna însă su- 

pusă răcelei vintului de răsărit, 
Comuna nu mai are alt căt., 

de cît cel de reşedinţă. 

Suprafaţa comunei este de 
2835S hect., din cari 38 hect. 

ocupate de vatra satului, 564 

hect. proprietatea locuitorilor şi 
1494 hect. ale statului. Ca su- 
prafaţă, comuna este a g-a din 
plasă. 

“Populațiunea com. în anul 
1892 era de 164 familii, cari 

coprindeaii 612 sufl., din cari 
311 bărbaţi și 301 femei, aflin- 

du-se 55 cu știință de carte, 

și restul (557) fără știință de 
carte; după religie şi naționali- 

tate: 602 Romini și 10 streini, 

după starea civilă: 2099 căsăto- 

rii, 313 necăsătoriți și 26 vă- 

duvi. Ca populaţie, comuna ce a 

12-a din plasă, 

Portul locuitorilor este comun 

întregci plăşi. (A se vedea la 
plasa Gradiștea). 

In comună e o singură bisc- 

rică, zidită în anul 1819 de un 
egumen de la schitul Rogoz și 
cu ajutorul locuitorilor Ioniţă și 
Gheorghe Brînduși, reparată de 
locuitori în 1844; are un preot 
şi un cîntăreţ. 

Comuna are o singură şcoală 

mixtă, fundată în 1882 de co- 
> A say 

- mună, cu 1 învăţător. 

Școala, e de nuele cu vălătuci, 

avind ca pămînt vre-o 8 hect., 
6872 centiarii. 

Calitatea pămîntului este me- 
diocră, fiind compus din humă 
şi argilă. În privința culturii, cele 
2820 hect. ale comunei se divid 
ast-fel: 2498 hect. pămînt arabil, 

137 hect. imaș și 185 hect. 
pădure.
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- Ocupaţiunile locuitorilor sunt: R.-Sărat, la 27 kilom. de R.- Sodii . . , . „ .'20.5970 "agricultura, avînd pentru aceasta Sărat şi la 3 kil. de riul Bu- Oxid de magnesiu. . 10.8570 
“90 pluguri și o mașină de tre- 
“erat; creșterea vitelor, fiind în 
com. 1859 capete, din cari 332 
boi, 233 vaci, 145 cai, 123 epe, 
926 oi, 5 capre, 95 rimători. In- 

“dustria în această com. e simplă, 
fiind cea domestică. Comerciul 
comunei constă în' importarea 
lucrurilor necesare pentru între- 
ținere, construcțiuni și lucruri 
“manufacturale; și în exportarea 
cerealelor, vitelor și peștelui, pe 

care locuitorii îl scot din balta 
Amara şi riul Buzăi. Transpor- 
tul se face prin gara Făurei (jud. 
Brăila), la 17 kil. spre miază- 
zi. In com. sunt 8 comercianți 
(5 Romini, 2 Armeni, 1 Evrei, 

din cari 3 sunt circiumari. 
Căile de comunicaţie sunt ur- 

mătoarele: Șoseaua comunală 
ce vine de la com. Ghergheasa 

"şi trece printrinsa, spre a se 

duce la Gradiştea-d.-j.; drumul 
. spre Vișani; şoseaua, spre Balta- 

» Albă şi Boldul; drumul spre Slo- 

bozia-Galbenu și Drog. 

„_ Budgetul. - Comuna are 132 
contribuabili, 2666 lei 42 b. la 
venituri și 2288 lei '27 b. la 
cheltueli, : 

Amara, saț, în pl. Ialomiţa-Balta, 

- jud. Ialomiţa,: pendinte de com. 

Slobozia, este situată pe partea 

de V. şi în -apropiere de lacul 
Amara, de la care și-a luat nu- 

mirea, Si | 

Acest sat este înființat de 
ciți-va ani şi arc 190 fam. Ro- 
mini, - 

Aici este o școală mixtă cu 

un învățător retribuit de com. 
Locuitorii satului se ocupă 

cu plugăria și vara închiriază 
locuințele vizitatorilor lacului A- 
mara. 

Amara, fală marc, în pl. Gra- 
diștea, lingă com. Amara, jud.   

ză, de care e despărțită prin 
„malurile lui înalte. Arc o întin- 
dere de 600 hect.; sc întinde 
și pe .teritoriul com. Cîineni. 
Din întinderea sa, 400 hect, a- 
parțin statului și sunt date cu 

arendă. Ven, că este de 10000 |. 

Intriînsa se găseşte: crap, ca- 

racudă și albișoară, în mare can- 

titate, care se vinde în R..Să- 
rat, Plocști, Buzăi şi chiar în 

București. Apa bălții este sărată; 

ar putea deveni chiar apă me- 

„dicinală bună, dacă s'ar putea 

canaliza apele dulci, cari se varsă 
într'însa, dîndu-li-se acestora o 

scurgere în riul Buzăii. Nu este 

supusă uscăciunii ca Balta-Al- 
bă, de oare-ce arc izvoare in- 

terioare, pe lingă piriul de vară, 

Viroaga. Pe malurile sale, mai 
cu seamă cel despre apus, crește 
multă trestie și rogoz, din care 
țăranii fac rogojini, pentru ci 
şi pentru export, 

Amara, dea, pe moşia Amara, 

c. Movileni, pl. Copoii, jud. Iaşi. 

Amara (La-), fan, în pl. Gra- 
diștea, com. Amara, jud. R.-Să- 
rat, pe. drumul dintre Amara 

- și: Balta-Albă, la 4 kilom. spre 

miază-noapte de Amara. 

Amara, as, v. Budăiul, pirîi, c. 
Movileni, pl. Copoii; jud. Iași. 

Amara, /ac, cu apă minerală, în 
pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 
este situat spre N.-V.,, la ş kil. 

de satul Slobozia și între satele 
Amara și Slobozia-Nouă. 

Analiza acestui lac 'este' a- 
ccasta : 

Anhydridă silicică . . 0.0033 
> Sulfurică, . 28.8870 

Clor. , . . . . + 21.0870 
Anhydridă carbon. | 

. nedeterminate 
» borică |   

caleiă . . 
Sesquioxid de fer 
Potasiii 

Lithiu 

Materii organice 
Aceste substanţe sc pot grupa 

in modul următor: 

> > 0.7160 

nedeterminate 

Ciorur de sodiii. . . 34.749 
Sulfat de» . : . 18.935 

» » magnesii. . 27.330 
Carbonat de calciii. . 1.278 

> » magnesiii. 3.669 
Această analisă este făcută 

numai apei, nu și nămolului la- 
cului. 

Apa, precum şi nămolul aces- 
tui lac, de și nu sunt bine cu- 
noscute de medici și prin ur- 
mare nici recomandate, și de și 
nu s'a făcut nici o instalare pen- 
tru luare de băi, totuși locui- 
torii judeţului, din propria lor 
inițiativă întrebuinţează cu suc- 
ces apa și nămolul lacului. Su- 
ferinzii, cari fac băi în acest lac, 
închiriază locuințe în satele Slo- 
bozia, Amara și Slobozia-Nouii, 

. 

Amara, moșie, pe teritoriul com. 
Movileni, pl.. Copoii, jud. Iaşi, 
formează un trup cu moșia Bu- 
țuluc, din com. Păuşcești, plasa 
Cirligătura, (v. Buţuluc). In: a- 

„ceastă localitate nu sunt de cit 
două case și o moară cu vapori. 

Amara, moșie a statului, în pl. 
Gradiştea, în: com. Amara, jud, 

R.Sărat, are o întindere de 1679 

hect., din cari 1394 hect. loc 

arabil, 100 hect. imaș şi 185 h. 

pădure. 

Amara, fădure a statului, în pl. 
Gradiștea, com. A mara, judeţul 

R.„Sărat, în întindere de 183 

hectare; esența dominantă de 
lemn este salcia. 

Amara, pir, izvorește din pă-
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durea Chircia și se varsă în la- 

cul Dracșani, com. Dracșani, pl. 

Meletin, jud. Botoşani. 

Amara, /âriă, v. piriul Budăiul, 
com. Movileni, pl. Copoii, jud, 
Iași. 

Amaradia, f/asă, jud. Dolj, nu- 
mită ast-fel de la riul Amaradia 

ce trece prin ca în direcţiunea 
N.-V. spre S.V. 

Forma sa se poate asemăna 

cu un paralelogram lungit de 
la NV, spre S.E. 

Se mărginește la N. cu parte 

din jud. Gorj, începînd din dr. 

comunei Văleni; la E. cu jud. 
Vilcea, pănă în dreptul comunci 

Căpreni din această plasă. 

La S. se mărginește cu pl. 
Ocolul din acest judeţ. 

La E. cu jud. Vilcea, de la 
com. Văleni la N. pănă în drep- 

tul comunei Bizgărăi, Romanați. 

La V. se mărginește cu pl. 

Jiul-d.-s., din dreptul com. Că- 

"preni pănă la com. Mălăcasa, 

din pl. Ocolul, despărţindu-se 

pe o mică întindere prin rîul 
Amaradia. 

In privința reliefului, pl. A- 

maradia sc . poate împărți în 

două regiuni: regiunea dealu- 

rilor la E. și regiunea văilor la 

V.; ambele regiuni 'se întind în 

- direcțiunea N.-V.-S,-E. Dealurile 

ce accidentează această plasa 

sunt: Dealul-Muierii, ce se lasă 

din culmea Zănoaga, din jud. 

Gorj, trece pe teritoriul acestei 

plăși, printre valea rîului Plosca, 

la V. și limita: către jud. VIl- 

cea, pănă la izvorul. riului Gia- 
martaluiul; de aci pănă în li- 

imita de S. a plășii este. strîns 

- între văile riului Amaradia la, 

V. și a. rîului: Giamartaluiul la 
- E. CătreS,, și anume din punctul 

unde rîul Giamartaluiul trece în 

"jud. Romanați, Dealul-Muerii 

se. continuă prin dealul Florești. 

“plăşi de la N.V. 
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Din Dealul-Mucrii, sc lasă spre 
IE. Dealul-Murgașului, ce merge 

de la N.-V. spre S-E, avînd la 

V, valea Giamartaluiului, iar la 

IE. valea rîului Frătilă. Atit dea- 
lul cit și văile sc prelungesc pe 
teritoriul jud. Romanați. Pe li- 

mita către pl. Jiul-d.-s., se în- 
tinde dealul Icleanul, ce este o 

prelungire a dealurilor Andrecș- 
tilor şi Prigoriei din. culmea 

Zănoaga, jud. Gorj. Acest deal 

se continuă . prin Dealul-Mare, 

ce desparte valea rîului. Ama- 
radia de valea piriului Almăjel, 
pl. Jiul-d.-s. 

Tot din dealul Ieleanul sc lasă 

dealul Chicioarei, ce desparte 

mici afluenţi din dr.:A maradiei 

de alte piriiașe ce sc varsă di- 

rect în Jiit. 

Terenul terțiar constitue solul 
întregci plăși. 

Pe teritoriul acestei plăşi cur- 

ge riul Amaradia ce intră în 

această pl. pe la com. Căpreni; 

riul curge pe teritoriul acestei 
spre S.E., 

lăsînd în dreapta sa, comunele: 

„Căpreni, Sloina, Valea-Boului, 

Bodăcști,  Melinești, Goodcni, 

Negocşti; iar în st. comunele: 
Căpreni, Mierea-Birnici, Nego- 

eşti şi Adincata. Din dreptul 

comunei Adincatase îndreptează 

spre S$. curgind puţin pe limita 
către pl. Jiul-d.-s. Riul Amaradia 

primește rîul Plosca pe stinga 

ce vine din com. Grădiștea, jud. 

Gorj, udă comunele Zăicoii, Tăl- 

pași şi Amărăști, cu direcţiunea 

N.-S., dealungul Dealului-Muerii 

și se varsă în Amaradia la s, 

Amărăşti, 

„Pe dr.. Plosca se încarcă cu 

mai mulţi afluenţi, între care se 

numără Ploscuța (vezi cuv. Plos- 
cuța) pe dreapta. 

Atit Amaradia, cit şi Plosca, 

primesc pe ambele maluri aflu- 

"enți, ce curg prin văi strimte 
la izvor şi largi cu cît se a-   
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propic de vărsarca lor în aceste 
ai 

Triuri. 

Această plasă mai ţine și de 
basinul 'riului Olt şi anume de 

afluenții săi din dr. Oltețului, 

numiți Frăţilă şi Giamartaluiul, 
cari trec în jud. Romanați. 

“Plasa Amaradia din punctul 

de. vedere administrativ c for- 

mată din 18 comune şi anume: 

Adincata, Amărăşti, Balota, Bo- 

dăești, Bulzești,. Căpreni, Goo- 

deni, Goești, Melineşti, Micrca- 

Birnici, Murgașiii, Negoești, Slă- 

vuța, Stoina, Tălpași, Valca- 
"Boului, Veleşti, Zeicoiii, Reşe- 

dința. sub-prefecturei este în c, 
Melinești. 

Populaţia plășii Amaradia e 
de Gr3r c, de fam., cu 24984 

sufl., din care 12617 bărbaţi şi: 
12367 .femai, 

După starea civilă, populaţiu- 

nea se împarte în: neînsuraţi 

13021 : bărbaţi 6787, femei 6234; 

insuraţi 10480: bărbaţi 5240, 

femei 5240; văduvi 1471: băr- 

baţi 603, femei 868; divorțaţi 
12: bărbaţi $, femei 4. | 

După naţionalităţi, sunt: Ro-. 

mini 24933, Sirbi 23, Unguri 

14, Evrei 12, Greci 2. 

După felul ocupaţiunci, loc. 

se împart în: agricultori 18206, 

muncitori 888, servitori 260, 

comercianți 85, prof. liberale 

54, meseriași 82, 

După instrucțiune sunt: cu 

ştiinţă de carte 1721: bărbaţi 

1567, femei 154; fără știință de 

„carte 23263: bărbaţi r1oşo, fe- 

mei 12213; la 1000 loc. ştiii 

carte 69: bărbaţi 63, femei 6. 

Biserici sunt 55, din care 21 

parohiale și 34 filiale, deservite 

de 22 preoți parohi și de 6 

preoți supranumetari şi de şI 
cîntăreți. , 

Școli sunt 17: 2 de băeţi, 2 
de fete și 13 mixte, cu 15 învă- 

țători și 2 învăţătoare. Aii urmat 

la. școală, în anul 1892—93,
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453 copii: băcţi 399 și 54 fete. 
Aii virsta pentru a urma la şcoală 
3356: 1798 băieți şi 1558 fete. 

Juriile comunale judecă pri- 
cini mici; țin de judecătoria o- 
colului Jiul-d.-s., cu reşedinţa în 
Filiași, 

Numărul vitelor e de 43968 
capete, anume: cai 284, cepe 
541, armăsari 25, mînzi 104. 

Vite cornute: boi 6415, vaci 
3700, viței 1355, tauri 784, bi- 
voli 27, bivolițe 21. 

Oi și mici 1goo7, berbeci 
3397. 

Porci 1531, scroafe 1463, 
vicri 511, purcei de lapte 1597. 

Capre 2463, ţapi. 183, iezi 
446. 

Măgari 6, catiri 14. 
Cu comerciul se ocupă atit 

străinii cit şi indigenii. La Cru- 
șeț și Negoești se fac bilciuri 
anuale. Comerciul îl fac mat 
mult cu orașul Craiova, unde se 
duc cu carele şi cu căruțele pe 
șoscaua națională Craiova-Tirgu- 
Jiii. De ascimenca se duc pe la 
bilciurile ce se ţin în comunele 
mai sus numite ; vind mai mult 
cereale, vite, cărămidă, lemn c,cte. 

Căile de comunicație ce stră- 
bat plasa Amaradia sunt: calea 
jud. Craiova-Tirgu-Jiă, cu două 
poduri pe riul Amaradia, unul 
la Adincata și unul între Stoina 
și Căpreni; căi comunale neșo- 
scluite şi anume: Murgași-Velești 

„prin com. Balota, de unde are 
un ambrașament spre Bulzești, 
Gaia-d.-j. de pe această linie 
este unită cu Gocști printr'un 
drum, care, de la Mătăești din 
pl. Ocolul, duce la Negoești, la 
Goodeni, cte. 

Un drum proectat duce de 
la Bodăești, de lingă Amaradia, 
la Fratoștiţa, din pl. Jiul-d.-s. 

Inainte de 1892, pl. Amaradia 
cra unită cu pl. Ocol. PL. Ama- 
radia-Ocol coprindea comunele : 
Mălăcști, Goeşti, Adincata, Ne-   
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gocști, Amăreşti, Mierca-Birnici, 
Slăvuţa, Zeicoiu, Tilpașii, Ve- 
lești, Balota, Bulzeşti, Murgașiii, 
Goodeni, Melinești, Bodăești, 
Valea-Boului, Crușeţu, Stoina și 
Căpreni. In jurul orașului Cra- 
iova de asemenea erai: Izvorul, 
Motoci, Mischi, Gherceşti, Pic- 
leşti, Şimnicul, Işalniţa, Breasta, 
Cernelele, Bucovăţul, Balta-Ver- 
de, Podari, Livezile, Glodul, 
Preajba, Malul-Mare, Săcuii, 
Ghindeni, Coșoveni și Cărccea, - 
toate în număr de 40 ce com- 
puncaii plășile unite Amaradia- 
Ocol, cu reședința sub-prefec- 
turci în Melinești, 

„Localităţi istorice în această 
pl. sunt: Putinciul, com. Mierca- 
Birnici, unde s'a dat bătălia 
dintre Mihaiă- Viteazul și Tătarii, 
In jurul comunei Gocşti, căt, 
Muercni, se văd ruinele unci 
cetăți romane, numită de loc, 
Cetatea-Muerii. 

Amaradia, //asă, este situată 
în partea de E. a jud. Gorj. 
Această pl., pănă la 1883, forma 
„plasă singură, dar de atunci s'a 
unit cu plaiul Novaci și for- 
mează o singură plasă sub de- 
numirea plasa Novaci-A maradia 
cu reședința în căt. Hirișeşti, din 
plaiul Novaci, aparţinind com. 
Novaci. 

Numirea de. Amaradia şi-a 
luat'o dela riul Amaradia, care 
ia naștere din această plasă, din 
punctul de bifureaţie al dealu- 
rilor Prigoria și Mucrca. 

Se mărginește la N. cu plaiul 
Novaci cu care se atinge prin 
comunele: Ciuperceni, Bumbeşti- 
Piţicu, Ciocadia, Birzeşti şi Sir- 
bești. La V. cu comunele: Voi- 
teşti, Bălănești, Pisteşti-din-Vale 
şi Pistești-din-Deal, Budieni Şi 
Șasa din plasa Ocolul. La S. 
cu plasa Gilort prin comunele: 
Curteana, Rogojeni, Pietrești- 
d.-s., Piriul, Licuricii, Adunați   
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și Saca. La E. cu judeţul R.- 
Vilcci. 

Relieful solului acestei plăși 
este, spre V. în partea riurilor 
Blahniţa şi Gilortu, mat mult 
șes, iar în partea de E. deluros. 

Dealurile ce străbat această 
plasă sunt: Pleșa, al Jiului, Să- 
celul, Zorieşti, Prigoria și Dea- 

lul-Muerii. 
Cel mai renumit platoă din 

această plasă este: Cimpul-Ma- 
re, cc se ridică între basinurile 
Blahniţa și Gilortu, spre N. de 
Tirgul-Cărbuneşti. (A se vedea 
la com. Albeni). 

Clima acestei plăși este tem- 
perată. 

Plasa Amaradia are o -supra- 
față de 41800 hect. din cari 
6025 hect. pădure, iar restul 
arătură, dealuri, văi, livezi şi vii. 

Solul Amaradici este puţin 
productiv; izlazurile şi finețele 
sunt cele mai întinse; produce 
cu toate acestea tot felul de 
cereale. 

Rîurile ce străbat această pl. 
sunt: Gilortu, care este cel mai 
voluminos, apoi vin: Ciocadia, 
Blahniţa, Galbenul, (Baia-dc- 
Fier), Cilnicu și Amaradia. 

Șoselele din accastă pl..sunt 
„următoarele: 

1. Şoseaua judeţeană T.-Jiu- 
Vilcea, care intră în această 
plasă mai la V. puţin de com. 
Copăcioasa şi trece pe la Scoar- 
ţa, unde sc desparte în două: 
o ramură apucă spre S., iar 
alta merge spre Vilcea şi trece 
pe la Colibași, Bengeşti-d.-mj., 
prin apropiere de Ciocadia, prin 
Cirligci, Piţicu, Zupești, Poenari, 
Ciuperceni, de unde apoi intră 
în Vilcea. 

2. Șoseaua judeţeană T..Jiu- 
Scoarța-Dolj, în această plasă 
este aceiași, pănă la Scoarța, 
de aci apucă spre S. şi trece 
în apropiere de com. Pojogceni, 
apoi trece prin Pictrești-d.-s.,
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de unde puţin mai la S. întră 
în plasa Gilortu. 

Şosele vicinale în această pl. 
sunt: 

I. Şoseaua vecinală, care plea- 

că din com. Ohaba, trece prin 

Glodeni şi Bisnegi de unde intră 
în plasa Ocolul. 

2. Şoseaua vecinală, care vine 

despre Surupaţi, intră în această 
plasă mai la N. 'puţin de com. 
Maghereşti-din-Deal, trece pe la 

această comună, pe la Săcel, 
de unde apoi merge de dă în 
șoseaua judeţeană T.-Jiu-Vilcea. 

3. Şoseaua vecinală ce vine 
de la Ciocadia și întră în această 

plasă mai la S. puţin de această 

comună şi merge de dă în șo- 
seaua judeţeană T.-Jiu-Vilcea. 

4. Șoseaua vecinală ce vine 
despre Pietreşti-d.-s., pl. Gilortu, 
întră în această plasă mai la N. 

puţin de Pietrești-d.-s. şi trece 
pe la comunele: Ştefăneşti, Co- 

jani, Cîlnicul, Albeni, unde se 

desparte în două ramuri; una 
merge de dă în şoseaua jude- 

țeană T.-Jiu-Vilcea, iar alta trece 

pe la Călugăreasa, Negoești, 

Poiana, Pojarul-d.-s. și Pojarul- 

d.-j., de unde apoi intră în pl. 
"Gilortu, : 

Șosele comunale în această 
plasă sunt: 

1. Șoseaua comunală, care in- 
tră din plasa Novaci în această 

plasă la comuna Piţicu și trece 

pe la Zorleşti, Roșia-d.-s. şi Ro- 

şia-d.-j., Seciurile și Poiana, 

2. Şoseaua comunală, care 

pleacă din comuna Poenari; a- 

ceastă şosea trece prin Poena- 
rile, Sirbești, Berești, Alimpeşti, 

Nicorești, Corșiorul și Peticia, de 

unde intră în Vilcea. 

3. Șoseaua comunală, care 
pleacă din şoseaua vecinală Co- 

jani-Albeni, de la com. Cilnicu 

și trece prin Birzeiu-de-Gilortu, 

Lujeleşti, Comănești-d.-j.,  Bir- 

zeiu-de-Pădure, de unde puţin 
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mai la S. intră în plasa Gi- 
lortu, 

În plasă este judecătorie de 
ocol cu reședința în Pietrești- 

d.-s. , 

Este reşedinţa companiei a VII 
din reg. 18 dorobanţi. 

Locuri istorice sunt în com. 

Albeni: Cîmpul-Mare și în com. 
Birzeiu-de-Pădure, locul numit 

Siliștea, 

Plasa are 23.comune: 

Glodeni, Magherești-din-Deal, 

Săcelul, Cirligei, Sirbești, Alim- 

pești, Corşorul, Zorleşti, Roșia- 

d.-j., Prigoria, Negoești, Ben- 

gești-d.-j., Bobu, Scoarța, Co- 

păcioasa, . Pojogeni, Ștefănești, 
Birzeiu-de-Gilortu, Birzeiu-de-Pă- 

dure, Poiana-Seciurile, Pojarul- 

d.-s., Pojarul-d,-j,, Pietrești-d.-s., 

Albeni și Cărbunești. 

Ca centre de desfaceri co- 

merciale în această plasă sunt; 

Pietrești-d.-s. și Tirgul- Cărbu- 
nești. 

In această plasă sunt 22 de 
şcoli cu -1003 elevi înscriși, din 

cari urmează cursurile $16 elevi 

și 20 eleve. 

Amaradia, 7/7, izvorește din c. 

Seciurile, plasa Amaradia, jud. 

Gorj, dintre dealurile Prigoria 

și Muerii, bifurcaţiuni ale culmii 

Zănoaga, curge de la-N. la S. 
udind comunele Pojarul-d.-s. și 

Pojarul-d.-j., Logrești -Moșneni, ' 

Logrești-Birnici, Tindălești, Col- 

țești, Busuioci, Hurezani-d.-s. şi 

Pegreni din judeţul Gorj, după 

care intră în jud. Dolj, pe la 

com. Căpreni. De aci își schimbă 

direcția către S.E. pănă la S. 

de com. Goești, unde din noii 

își schimbă direcția către S.V. 

descriind un are de cere pănă 
în dreptul satului Troca, com. 

Cernelile, unde se aruncă în stin- 

ga Jiului, 

In curgerea sa în jud. Doljiă, 

„udă pl. Amaradia pe la mijloc,   
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și parte din plasa Ocolul, tre- 
cînd pe la cătunele Ulmetul, 
Crușcţul, Mierea-Birnici, Spineni, 
Negoești, Pometești, Adincata- 

d... Mălăești, Mileşti-d.-j., Flo- 

rești și Albești. | 

Volumul apelor sale, în par- 
„tea de sus este puţin abundent, 

din cauza fundului nisipos care 

face ca apa să se filtreze în pă- 
mînt; în josul cursului săi însă, 

începe a-și mări volumul prin 
apele ce primește de la deose- 

bite izvoare. Fundul Amaradici 
către sorginte e nisipos, iar în 

plasa Gilortului este nămolos 

pe toată întinderea sa, de aceea 

nu există pe dinsa mori ori fe- 
răstrae, din cauză că în vreme 

de ploi aruncă prunduri și dis- 
truge tot ce s'ar găsi pe dînsa. 

Amaradia primește ca afluenți 
în jud. Dolj: 

a) În dreapta: piraiele Plo- 

pul, com. Căpreni; Boul, Bou- 
şorul, Mierea, com.' Valea-Bou- 

lui; și Muerișul, com. Melineşti. 

6) In stinga: piraiele Amă- 

răzuia, com. Căpreni; Văluţa, 

satul Crușeţul;, Valea-Mare, sa- 
tul Mierea; riul Plosca, com. A- 

măreşști, 

Lărgimea medie a albiei sale 

nu trece peste 15 m., iar adin- 

cimea variază de la 1 m. la 2 

m, maximum. De și seacă cite 

o dată în timpul verii, totuși în 

cursul săii inferior nu se poate 

trece prin vad, din cauză că 

fundul albiei este mlăștinos. 

Șapte poduri se găsesc pe A- 
maradia, din care 3 în județul 

Dolj şi 4 în jud. Gorj: 

1. Podul diumului de fier în 

dreptul cătunului Troaca, lung 

de 110 m, cu tablier metalic, 

la 25 kil. de Bucureşti, între 

„Craiova și Işalniţa; 

2, Podul drumului de fier în- 

tre stațiile Copăcioasa și T.]iii 
cu 2 deschideri de 15 metri 

fie-care;
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3. Intre aceleași staţii pod cu 
_tablier metalic cu o singură des- 

"chizătură de 15 metri; 
4. La Kkil. 348 un pod cu o 

singură deschidere de 15 m.; 
5. La kil. 348 metri 912 tot 

asemenea ; - Ă 

6. Al zoselci naţionale Cra- 

iova-T.-Severin, la satul Işalniţa; 

7. Al. șoselci "judeţene, care 

leagă Craiova cu nordul jude- 
ului la Negocști. 

8. La comuna Logrești-Moș- 

neni, jud. Gorj. 

Amaradia, fir:4, izvorește din 

muntele Pleșea, jud. Gorj, udă 

plaiul Novaci și plasa Ocolul, 

curge de la N. la S. prin căt. 

Stănţ$ti, trece pe la E.'de c. 

Muşeteşti, sub numele de apa 

Muşeteşti, udă comunele Ohaba 

și Glodeni, își îndreaptă apoi 

- cursul. spre SV. pe la S. co- 
“munci Voetești; aci primește în 

: dreapta piriul' Văleni ce izvo- 
-rește din poalele plaiului Sclivia 

- şi care adună apele piraielor Va- 
- lea-Gruiului, Inoasa și Piriul-cel- 
- Mare; din Voiteşti, piriul Ama- 

“ radia întră în: com. Bălănești, 

străbate această comună în lun- 
gul «i și intră în com. Budieni, 

de aci întră în com. Pictrești- 
de-Vărsături, mergind a se vărsa 
în Jiă, în jos.de 'com. Iași.. 

Amaradia-de-Apus, /ocuinţă i- 
solată, în pl.. Amaradia, jude- 
ţul Dolj. 

Amaradiei (Valea-), -pe moșia 

Cristinești; com. Ibănești, plasa 

Prutul-d..s,, jud. Dorohoiii. 

Amarul, com. rur., în jud. Buzăii, 

pl. Tohani, la distanță de ora- 

șul Buzăii 'de 33 kil., situată în 
jurul lacului Amarul. Limitele 
sale sunt: la N., Coada-Amaru- 

lui, Valea-Drăgunei și mai multe 

pietre care o desparte de com.   
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Găgeni-Vintileanca; la E., rîul 

Sărata, care o desparte de c. 

Cioranca și hotarul moșiei Măr- 

gineni, zis trei movile, care o 

desparte de com. Mihăilești ; la 

$., hotarele “moşiei Glodeanul- 

Sărat, Boldești, zis și Moara-Bi- 

. răului, Znagovul și Afumăcioara; 

la V., piriul Istăii, care o 'des- 

parte de moșia Fulga, jud. Pra- 
hova. RI 

Suprafaţa sa este de 6680 h., 

din cari 4990 arabile, 280 finea- 

ță, 743 islaz şi 667 lacul Ama- 

rul și teren sterp. Proprietăți mai 

însemnate coprinse în teritoriul 
acestei comune, sunt:' Bărbu- 
leanca, a statului, Amarul, dat în 
loturi, Ciura, Sinaia (a Eforiei 

Spital), Dulbanul, Movileanca, 

Scorțianca, Miroși, Săuleasca și 
Crețuleasca. Terenul săi e un 
vast șes întrerupt de movile și 

“mal cu seamă de citeva ape 
stagnante, care formează lacuri, 
smircuri și tufăriș. Cultura prin- 
cipală e orzul și porumbul, apoi 
secara şi griul. Ca industrie are 
o moară de aburi și o stînă pe 

moșia Scorţeanca,. Face comerț 

cu cereale, pe care le desface 
“la gara Mizil, cu care e legată 
prin şoseaua vecinală Mizil-Co- 

torca .prin Casota, precum și 

cu :alte drumuri naturale, din 

“care mai însemnat e drumul A- 

marului, 

Vite are: S1o boi, 402 vaci, 

"230 viței, 4 bivoli, 210 cai, 250 
epe, 50 mînzi, 1754 oi, 7 capre 
1 asin și 410 porci. 

" Comuna e formată din cătu- 

nele: Amarul, Dulbanul, (Satul: 

Noi), Miroși, Movileanca, Scor- 

țeanca și Sinaia. Populaţia e de 

1690 loc., din cari bărbaţi în- 

surați 359, neinsuraţi 3, văduvi 

12, băieți 449; femei măritate 

359; văduve 41, fete 467. Li 

trăesc în 388 case. Străini sunt 

4 Austro-Ungari. Meseriaşi sunt: 

I lemnar, 1 cizmar şi 2 fierari, 
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Media nașterilor e de 66.3; a 
morților de 48, a căsătoriilor 
de 18. Populaţia crește cu o 

medie anuală de 23 suflete. 

Din punct de vedere finan- 
ciar. comuna are 311 contribua- 
bili, din care 27 comercianţi 
Romîni. Stabilimente 13. Veni- 
tul caselor 4800. Taxa propor- 
țională 120; ven. fonciar 151344; 
darea căilor . de comunicaţie 
'1866;. patente 664.13; fonciera 
12070.44. Total fiscal 14600.59. 
Perceperea 1460.05; județene 
3120.50; “drumuri 1385.65; co- 

munale: 3120.50; comere. 50.25. 
Total general 23737.54. Budge- 
tul comunei e de 4420.91. 

Are'2 şcoli în com. Amarul 

și Miroși cu un număr regulat 
de 80 elcvi. Carte ştiii 127 loc. 

Are 2 bis. în com. Amarul și 

Miroși, avind ambele aceiași pa- 

troni: Sf. Nicolae şi Sf. Deme- 

tru; Catedrala este Sf. Nicolae 

din c. Amarul. Preoţi sunt 2, 

cîntăreţi 2, paracliseri 2. Nu- 

mărul circiumilor e de 10. Ca- 

sele sunt ordinare. 

Comuna și-a luat naștere, 
cam pe la anul 1840, în urmă- 
toarele împrejurări:  călugări- 

țele de la mănăstirea Țigănești, 
proprietare ale moșiei Amarul, 

aii început să dea locuri de casă 

oamenilor de servicii ai mănăs- 

tirei, pe această moșie. Proprie- 

tarii vecini, suferind de lipsa 
braţelor, le-ai imitat. Așa: Const, 
Scorţianu, în anul 1842, a dă- 
ruit locuri de casă ori-cărui 
muntean, ce s'ar stabili pe mo- 

șia sa Scorţianca. Bănică Căr- 

„bunescu a dăruit pe moşia Mo- 
vileanca. Dănică Colibășianu, a- 

rendaș al Eforiei Spitalelor, a 

stabilit mai mulți loc. pe moșia 
Eforiei, Sinaia. Zinea Drăguli- 

neasca a vindut moşia Miroși 

mai multor locuitori clăcași în 

1056, dind naștere căt. Miroși, 

singurul care era populat mai
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d'inainte, sub numele de Băje- 
nari-Crețului. 

Se crede, că prin teritoriul 
acestei com. ar trebui să treacă 
Valul-lui-Traian, ale cărui urme, 
D-l Schuchardt, în 1885, le-a 
constatat pănă în apropiere. In 
valea Dulbanului se găsesc multe 
hirburi de pămint, pe cari loc. 
le atribue Titarilor. 

Amarul (Sudiţi), căzu de _re- 
şedinţă, al com. Amarul, judeţul 
Buzăii, situat pe țărmul de E. 
al lac. Amarul. Are 610 loc, 
cari trăesc în 145 case. Printre 
bătrîni se mai păstrează numele 
Sudiţi, ce-l purta acest sat, pe 
cînd era supus mănăstirei ȚȚi- 
gănești, . 

Amarul, ea/, formează malul 
sting al piriului Galben, prin 
dreptul com. Cirligei, pl. Novaci- 
Amaradia, jud. Gorj; mai la 
vale se numește Ghionoiul. 

Amarul, /ac însemnat, în con. 

Amarul; conține mult pește. E 
format din apa ce se adună în 

șanțul șoselci, din vărsăturile 

piriului Istău și ale văci Dră- 
- guna, ” 

El se scurge sub formă de 

viroage și dă, mai la vale, naș- 

tere lacului Boldești. Capul săii 

de N. poartă numele de Cotul- 

Amarului, iar cel de S. Coada- 

Amarului, 

- Amarul, poșie a statului, în com. 
Amarul, jud. Buzăii, pendinte 
de Țigănești; are 600 hect., 

din cară: 450 arabile, 100 izlaz, 
26 fineaţă și restul sterp. Acum 

“e încorporată cu moșia Glo- 

deanul-Sărat, cu care se aren- 

dează împreună. 

“Amarul, pzoșie, com. A marul, jud. 
Buzăii, pl. Tohani, pendinte de 
mănăstirea Sinaia, din jud. Pra- 

54042, Marele Dicţionar Geograne, 
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hova, proprietatea Eforiei spita- 
lelor civile din București; are 

o arendă anuală. de 5244 lei. 

Amarul, vechie pzire a căt. 

Sinaia, comuna Amarul, jud. 

Buzăti. 

Amarului (Drumul-), drum 

vechii, jud. Buzău, ce pune în 
comunicaţie comunele Amarul 

şi Baba-Ana cu jud. Prahova. 
EI formează hotarul între mai 

multe moșii, 

Amarului (Movila-), pp0:/ă în- 
semnată, pe moșia Amarul, jud. 

Buzău. 

Amazaua, va/e, în pl. Borcea, 

jud. Ialomiţa, lingă satul Roseţi- 

Volnași şi canalul Borcea. 

Amăcsineşti, roșie nelocuită în 
plasa Siretul-d.-s., jud. Roman, 
com. Gădinţi. 

Amărăști, com. rur pl. Ama- 

radia, jud. Dolj, la 34 kilom. 

de Craiova şi la ş kil.. de re- 

ședința plășii, com. Melineşti. 

Situată pe loc șes de ambele 
maluri ale riului Plosca, și pe 

costișea dealului Golumbul la V. 

și Muerii la E. 

Comuna Amiărăşti se mărgi- 

nește la N. cu com. Tălpașiul, 

la S. cu com. Godeni, la V. cu 

com, Mierea-Birnici, iar la E. 

cu com. Velești. Limita liniei 

de N. către com. Tălpașiul în- 

cepe din dealul Golumbul și ţi- 

ne pănă la riul Giamartaluiul. 

Limita liniei de V. -merge pe 

dealul Golumbul şi dealul Pe- 

riul, pănă în Valea. Tarniţei. 

Limita linici: de S. ţine din li- 

mita Veleștilor pănă în rîul A- 
maradia. 

Terenul comunei este acci- 

dentat la E. de Dealul-Muerii 

din care se lasă Dealul-Inalt ; la 
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V. se află dealul Golumbului ce 

se continuă prin Dealul-Periului, 
Aceste dealuri sunt cam de 200 

m. înălțime; sunt acoperite de 

păduri, tufărișuri și puţine vii. 

Intre aceste dealuri se găsesc 

mai multe văi, între care se nu- 

mără Valea- Balaciului, Valea- 

Periului, valea Tătuleșşti, valea 

- Balcanul, valea Amărăști, va- 

lea Apostul, Valea-cu-Meri, toate 

la E.; la V. avem valea Golum- 

bului, Valea- Seacă, Valea-Plo- 

pului, valea Aria, valea Maima- 

nul, valea Cătulești. 
Comuna este udată de riul 

Amaradia, ce udă o mică parte 
din teritoriul acestei comune, 

trece la S. în comuna Godeni, 

după ce a tăiat şoseua Meli- 

neştilor. Tot prin această com. 
curge riul Plosca, ce vine de la 
N. din c. Tălpășoiul, merge de la 
N.-S. între dealul Golumbului și 

Dealul-Muerii și se varsă la A- 

maradia, chiar pe limita de S. 
a acestei comune. 

Plosca are mai multe vaduri 

și un pod între cătunele Făcași 

și Plopul. Pe Amaradia se află 
un pod la Gura-Ploștei. Riul 

Giamartaluiului face puţin limita 

către comuna Velești, Acest rii 

are un vad între. comunele ce 

le desparte. Din dealurile. Go- 

lumbului și Muerii, se lasă mici 

piriiașe intermitente ce curg pe 

văile cu același nume;.. ast-fel 

pe stinga primește Pirîul-Bala- 

ciului, Valea-Piriului, valea Că- 

tulești, piriul Baicanul, piriul 

Valea-cu-Meri. În dreapta riul 

Plosca primește Piriul-Golum- 

bului, piriul Valea-Seacă, piriul 

Plopul, piriul Maimanul. 

Comuna a fost înființată la 
anul 1832. 

Cătunul de reședință este Făr- 

cașiul. Se compune disi cinci căt. 

și anume: 1. Amărăști cu ma- 

halale Amărăşti, Băicanul, Plo- 

togi și Fărcășanca, 2. Cătunul 
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Fărcașiul cu mahalale Fărcaşiul, 

Petrăchești saii Golășei şi Plo- 
pul. 3. Căt. Golumbul cu ma- 

halale Golumbeni-Moșneni sati 

Golumbelul. 4. Căt. Băicanul, 

şi 5. Căt. Golumbeiul. 

In comună sunt 5 bis., din 

cari 2 sunt dărimate și nu mai 

funcționează. Nu se ştie bine de 

cine sunt fondate; reedificatorii 

însă sunt loc. comunei. Cea din 

căt. Golumbul, mahalaua Go- 

lumbul, a fost zidită la leatul 

1816. Cele-l'alte 2 existente, a- 

"dică 1 din mahalaua Plopul, iar 

cea-l'altă din Amărăști, sunt fă- 

cute din biîrne. Doi preoți și 4 

cîntăreți oficiează succesiv la 

cele 3 bis. existente. Biserica 

din căt. Amărăști și cea din 

Golumbul aii pămînt arabil, dat 

după legea rurală din 1864. 

Se află o şcoală mixtă în 

căt. Fărcașiul cu 1 învățător; 

şcoala funcționează de la anul 

1840. [ste întreţinută atit de 

Stat cit şi de com. Şcoala nu 

are local propriii, căci cel ce îl 
construise com. s'a dărimat cu 

totul. Cel închiriat de com. este 

de birne și acoperit cu tablă. 

In anul şcolar 1892-1893, şcoala 

a fost frecuentată de 34 copii. 

Populația comunei este de 

1368 sufl., adică 715 bărbaţi și 

653 femei. După legea rurală 

din 1864 sunt 198 împămînte- 

niți. | 

Casele sunt ficute din birne 

şi din zid. Cele mai multe case 

ai grădină. 

Suprafaţa teritoriului. comunal 

este de 17361 pog., din care: 

8680 pogoane pămint arabil; 

2170 pogoane fineţe ; 2170 izlaz; 
4340 pogoane pădure. 

Moşiile de pe teritoriul comu- 

nal se numesc Amărăști, Făr- 

cași şi Golumbul; ati o supraf. 

de $680 pogoane și daii un ve- 

nit de 18684 lei; aparţin d-lor 

M. M. L.eoveanu, Mihail Mărăs-   

74 

cu, Grigore I. Columbeanu și 

clăcașilor, 

Se seamănă pe ele griu, po- 
rumb, orz, etc. 

Pădurile sunt: 

Pădurea statului, Golumbul, în 

întindere de 490 hect. Pădurea 

d-lui Leoveanu, numită Amă- 

răști, în întindere de 600 hect. 
Pădurea d-lui M. Mărăscu tot 
în Amărăști cu o suprafaţă de 
630 hect. Pădurea moșnenilor 

Fărcășeni și Golumbeni, de 450 
hectare. 

In trecut, toate pădurile erati 
proprietatea Bibeștilor şi a Mi- 

tropoliei. Sunt compuse din fag, 

jugastru, corn, plop, cer, gir- 

niță, etc. Predomină gîrniţa și 

cerul. | 

Viile, cu o mică întindere, a- 

parțin loc. pe a căror proprie: 

tate se găsesc. Produc vin alb 

de bună calitate, 

Livezile de pruni aveati înainte 
o întindere mai mare, dar din 

cauza uscăciunci aii.rămas ca 

la 10 hect. 

O moară de aburăse giiseşte pe 

proprietatea d-lui Columbeanu. 

Se lucrează cărămidă. Un om 

face pănă la 200 bucăţi pe zi. 

In com. sunt 3 cîrciumi: 1 

în Amărăști, 1 în Fărcașiul şi 1 

în Golumbul. Comercianţi sunt 

3, circiumari. L.ocuitorii se duc 

rare-ori cu productele la Cra- 

iova. Se ţine la Rusalii un bilciui 

pe proprietatea d-lui Mărăscu 

şi se numește bilciul “de la Gura. 

Ploştei. Prin com, trece o cale 

vicinală, ce o uneşte cu com, 

Tălpașiul. Diferite poteci şerpu- 

esc pe dealuri și pe văi, 

Venitul budgetar pe 1893—94 

a fost de 3243 |. 43 b. 

Cheltuelile budgetare ai fost 
de 2697 |. 89 b. 

Vite cornute 515, oi 937, 

porci 170, capre 220, cai 45. 

Amărăşti, com. rur., pl. Oltul-d.-j., 
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jud. Vilcea, compusă din ş căt.: 

Amărăşti, Palanga, Guşoeni, Pa- 

dina și Verdea. Își trage numi- 

rea de la niște fugari veniţi de 

la Amărăști-de-Cîmp. Data nu se 
cunoaște,. 

Este situată pe piraiele Pes- 

ceana, Aninoasa, Verdea, Ne- 

moiul și Nevropiţa; la 64 Kkil. 

departe de reședința judeţului 

și la 16 kil. de a subprefecturei, 

Are o popul. de 1630 locuit. 

(810 bărb. şi 820 fem.), în care 

intră și 6 familii de Tigani; 

356 capi de familie; 267 con- 

tribuabili în 400 case. 

În comună sunt 4 biserici: 2 

în căt. Amărăști, una în căt, 

Palanga şi una în căt. Padina; 

cari se întrețin cu ajutorul eno- 
riașilor. 

Locuitorii se ocupi parte cu 

agricultura, și viticultura, parte 

cu dulgheria. Vinurile le desfac 

mai la toate oraşele din Oltenia 

și Muntenia, 

In comună. sunt 24 cai, 288 

boi, 121 vaci, 2 bivoli, 779 oi. 

Locuitorii sunt moșneni. 

Știii carte 79 bărbaţi și 5 fe- 

mei. Cu întreținerea şcoalei sta- 

tul cheltueşte anual 1089 Iei și 

comuna 50 lei. * 

Țuică se fabrică în termen 

mijlociii 1000 decal. 

Comuna, cu izlaz cu tot, are 

cam 1401 hect. Aci sunt, cu 

aproximaţie, 569 meri, 560 peri, 

679 nuci, 463 cireşi; iar live- 

zile dati pină la 409 care de fin: 

Venitul comunei se urcă la 

1513 lei anual şi cheltuelile la 

1324 Iei. | 
Șoseaua comunală de la N. 

la S$. înlesnește comunicaţia în- 

tre com. Glăvile și Nemoiul, 

IE brăzdată de dealurile: Pa- 

langa, Padina, Câmpul-Teiului, 

Drumul-Oilor, Aninoasa, Poiana- 

Lungă, Dealul-Mare, Brozba și 

Dealul-Verdei şi udată de vil- 

celele: Nemoiul, Năvropita, Ce-



AMĂRĂȘTI 

tățeaua, Aninoasa şi Verdea. 
Lia V. este moşia statului: nu- 

mită lpiscopia. 

Şe mărginește la N. cu com. 
Glăvile, la S. cu com. Nemoiul, 

la E. cu com. Orleşti și Zăvi- 
deni și la V. cu com. Zăvoeni 
şi Guşoeni, 

Amărăşti, sa, pl. Amaradia, com. 

Amărăști, jud. Gorj, 'situată la 

confluența piriului Plosca cu riul 

Amaradia, la 5 kil. spre N.-E. 

de Melineşti. Are 585 suflete, 

310 bărbaţi şi 275 femei. Lo- 
cuesc în :145 case construite 

parte din drucţi (birne nedun- 

gite) şi parte din zid. Copiii din 
acest sat urmează la școala mixtă 

din satul Fărcașiul, com. Amă- 

răști, ce este la depărtare de 

3554 m, Ştii carte 23 locuitori 

dintre cari şi 2 femei. In sat 

este o biserică parohială con- 

struită de enoriașii satului, din 

birne, avînd hramul Adormirea- 

Maicei-Domnului. Are proprie- 

tate de 17 pogoane arabile după 
legea rurală din 1864. Are I 

cintăreț și se deservește de preo- 
tul bisericilor din satele Fărca- 

„ şiul şi Golumbeiul, pl. Amara- 
dia, com. Amărăști, Circiumi 

sunt 2, - 

Amărăşti, saţ, face parte din 

com. rur; cu același nume, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Vilcea. Are o 
pop. de 502 -loc. (250 bărb. și 

252 fem.). Aci e reședința com. 

Copii în vrăsta de şcoală, 91 

(47 băcți, 44 fete). Are 2 bise- 

rici: una fondată de locuitorii 

comunei la 1886 şi alta veche, 

fondată tot: de locuitori. 

Amărăşti, dea/, în raionul com. 
Amărăști, jud. Vilcea, pe care 
se cultivă 202 hect. vie. 

Amărăşti, /ocuinfă izolată, plasa 
Oltul-d.-j., jud. Vilcea.   

n?
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Amărăşti, ma/ala, pl. Amaradia, 
com. Amărăști, satul Amărăşti, 
jud. Dolj. 

Amărăști, vale, plasa Amaradia, 
cor. Amărăşti, 
jud. Dolj. 

Amărăşti, ficher de &ranită, pe 
Dunăre, pl. Balta-Oltul-d.-i., ju- 

“dețul Romanați, în dreptul  co- 
munci Potelul și insulei Ibra, în 
faţa satului Ostrov, din Bul- 
garia. 

Amărăşti-de-Jos, com. rur. în 
partea de V. a plășii Balta-Oltul- 
d.j., județul Romanați, formată 
numai din satul cu aceiași nu- 
mire; se mărginește la S. cu 
moșia domenială Sadova (Dolj), 
la răsărit cu com. Bucinişul, la 
N. cu com. Avărăști-d,-s. (Go- 
dinelul), şi la apus cu Dobro- 
tești; e departe de Caracal de 
22 kil. spre S.-V., iar de Co- 
rabia, de 32 kil. spre N.-V. Te- 

renul pe care c așezat satul este 
șes, şi spre S-E. sc află Măgu- 

ra-cu-Viţă, punct triangular, cu 

125 m. înălțime d'asupra nive- 
lului mării. 

Are 3492 locuitori, din cară 
1795 bărbaţi și 1699 femei, 744 
capi de familie, 1619 căsătoriți 
și 1875 hecăsăt., 276 cu ştiinţă 

“de carte. Din cele 744 de fa- 

milii, sunt 8 de Țigani, 2 de 

Greci, 2 de Siîrbi și 1 de Bul- 
gari, iar restul de Romîni. Popu- 
lațiunea, robustă şi muncitoare, 

se distinge prin un port special; 
se ocupă cu agricultura. In 1887 

aii fost vite mari 1968, vite mici 

2525, porci: 359, etc. Casele 
sunt mai toate bordee în pă- 

mînt. Budgetul com. pe 1886-87 
“a fost de s914 1. la, venituri și 

5878 1. la cheltueli; contrib. sunt 

418. Are o școală primară mix- 

tă de gradul II cu 1 învăţător. 
Sunt 15 cîrciumi, o moară de 

satul Amărăşti, 
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aburi și 3 biserici: S-ţii Voi- 

vozi, clădită la 1657 de mona- 

“hul- Visarion; Sf, Nicolae, din 

1675 şi Sf. loan din 1865, cu 

3 preoți și 6 cintăreţi. 
Imprejurul satului se află trei 

măguri mari şi una mică din 
vremile vechi, de cînd cu jidovii 
şi uriașii, și se mai poate ob- 
serva. urme de sălişte de sat în 
trei locuri: la Săliştea-A mărăș- 
tilor, Piscului și Polovinele sai 
Bucinișul, unde se găsesc olării 
şi cărămizi. mari de 'Antina, și 
monede vechi de argint și aur, 

sulițe, pietre de rișniţă, cioburi 
de oale groase și alte scule de 
la oamenii .de demult. Satele 
Amărăști sunt înființate de vre- 
un: Amar sai Amărăscu (Amă- 
răşti, familie nobilă în Oltenia). 
Posteritatea unui Amar-Amă- 
răștii îi întîmpinăm printre a- 
cci boeri, pe cari la 1719 îi gă- 

 sise în Dolj administrația Aus- 
triacă, Drăgan A., Dumitraşcu: 
A. Ilie A. și Const. Amărăscu. 

„FI au fundat cîte un sat pe 
proprictăţile lor, numar în Ol- 
tenia, de aceea Amărăşti nu 

“sunt de cit peste Olt, în Romi- 
„nia-Mică. (Hasdeii, Jan. Ety- 
moloşgicum Romanice). 

Amărăşti-de- -Sus, numele oficial 
al unci com. r. în partea de N.V. 
a plășii Balta-Oltul-d.-j., jud. Ro- 

manați, căci în vorbirea comună 

se numește Godenelul. Se com.- 
pune numai din satul ct această 
numire. Se mărginește la N. cu. 
Dvorsca, la V, cu Dobrești, la 
S. cu Amărăști-d.-j. şi la E. cu 
niște cîmpii întinse, la extremi- 
tatea cărora e com. Rotunda. 
Satul e așezat pe teren șes, și 
e departe de Caracal de 21 kil, 
spre '5.-V.;'iar de Corabia de 
34 kil. spre N -V. 

După numirea comună a.sa- 

tului, în partea locului este și o 

horă, «Alunel din Godinel» (vezi
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"muzica în Hasdeu, d/a. rpm. 
Romanice). . 

Are o populaţie de 1299 sufl., 

din cari. 642 bărbaţi, 657. fe- 

mei, 354 -c. de fam.; 609 că- 
sătoriți şi 689 necăsătoriți; 188 
cari stii citi și “1111 cari nu 

ştii; şi 239 contrib. Ocupaţia 

locuitorilor e agricultura şi creş- 

terea vitelor. In 1857 ai fost 

vite mari 1420, vite mici 1107 
şi 500 rimători. : : 
„Are 7 circiumi; . casele lo- 

cuitorilor sunt cele mai multe 

- bordec de pămint. 

Budgetul comunei pe 1886-87 

a fost de. 3232 la venit. şi 3177 
“Ică la chelt, 

Arc o.şcoală primară mixtă 

de : gradul II cu 1 învăţător şi 

2 bis.: Sf. Nicolae (1843) şi S-ţii 

Voivozi (1872), cu 2 preoți și 4 

cîntăreți, 

“In cuprinsul comunci se află 

ruinele. unul sat vechiă numit 

Polovinele, unde se găsesc cup- 

- toare și cărămizi mari de Antina, 

şi mai eo tabără, Bucinişul, unde 

S'a găsit sulițe, arcuri de fier, 

ete. Iar în niște gropi și șan- 

țuri din-localitatea Baştelele s'a 

găsit. unelte .de fier și olării. 

Spre răsărit se află o măgură, 

Săpata. Prin aceste aşezăminte 

vechi, de care se spune.că ai 

fost sate cu biserici și care s'aii 

stricat de Turci şi Tătari, prin 
aceste ruine, se găsesc încă mo- 
nede romane. 

Amărăzuia sai Amărăzoaia, 
piriit, izvoreşte aproape de co- 
muna Piscoiă, pl. Gilortul, jud, 

Gorj, din Dealul-Muerii. 

Curge de la N. la S.-V,, tre- 
cînd. pe la Piscuiii, Hurezani- 
d.-j., Cordeşti și Băcești, din jud. 
Gorj, de unde intră apoi în jud. 
Dolj, pl. Amaradia, udind căt. 
Bulzeşti și Băloșani -şi merge 
de - se varsă, în stînga Amara: 
dici, mai jos de Căpreni-d.-j.   

Afluenții să sunt piraiele Ilor- 
ga și Judele. 

Amărăzuia, firii, udă extremi- 
tatea com. Gradiștea, pl. Oltețul- 

": des. jud. Vilcea; formează li- 

mita între această comună și 
comuna Tina. şi se varsă în riul 
Amaradia din Gorj. 

Amărăzuia, za/e, în pl. Gilortu- 

lui, jud. Gorj, pleacă din com. 

Piscoiă, dela N. spre S., şi dintre 

Artanul și Tăndăleşti, ambele 

ramificări din Dealul-Muerii. 

Această vale îşi ia numirea 

după riul cu același nume ce o 

străbate de-a lungul săii; pe 

dinsa se află situate comunele: 

Piscoiii, Horezeni-d.-j., Cordeşti 

şi Băceşti. 

Ambroze, fintină, pe moşia Și- 

poteni, com. Cordăreni, plasa 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Amedia-Tabia, forț, de cate- 

goria II, în jud. Constanţa, pl. 

Silistra-Nouă, pe teritoriul co- 

munei urbane Ostrovul, aşezat 

într'o poziţiune foarte favorabilă 

între valea Regederesi-Ceair şi 

dealul Icral-Ceca-Bair, aproape 

de hotarul comunci Almaliu, 

pe drumul -ce duce de la Al- 

maliu la Silistra; de aci pănă 

la frontiera Bulgariei nu este de 

cit un. kilom., iar pănă la ALl- 

maliu sunt 3 kil. Este secon- 

darul fortului Arab-Tabia, aşezat 

la un kil. mai spre N.-V. și este 

secondat de către fortul Arab- 

Tabia, aşezat la un kil. mat spre 

SE. EI este apărat de o com- 

"panie a reg. 34 de infanterie, 
care este cu sediul în Constanţa. 

Amet- Agi- Abdurahman, mo- 
șie, în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 
pe teritoriul com. r. Șiriul şi a- 
nume pe acela al căt. Terzi-Chioi. 
Este așezat la poaleleapusene ale   

  

dealului Arman-Tepe, la hotarul 
judeţului Constanţa cu judeţul 
Tulcea, în partea de: răsărit a, 
plășii și a comunei. Are 80 hect., 
dintre cari jumătate sunt culti- 
vabile, iar restul pășune și fineţe. 

Amorni, deal, pl. Jiul-d-s., com. 
Salcia, jud. Dolj, la poalele co- 
munci Salcia, cu înălțime de 
aproape 100 m.; este acoperit 
cu păduri şi vii. 

Amorni, vale, pl. Jiul-de-s., jud. 
Dolj, com. Salcia, pe care este 

" situată comuna Salcia, 

Amorțitul, jud. Putna, una din 

cele zece Zarier? ale Focșanilor, 

situată la N. oraşului. 

Amorţitul, jud. Putna, za/hala 

în Focsani, despărțirea IMI-a. 

= 

Amorţitul, jud. Putna, șes de 
75 hect. la marginea de N. a 
Focșanilor; sădit cu viă. 

Amut-Bair, dea/ însemnat, în 

jud. Constanţa, pl. Constanţa, 
pe teritoriul com. rur. Cara-Mu- 
rat; situat în partea centrală și 
apusană a plășii și cea centrală 

și sudică a comunei, Sc întinde 

de la sudul satului Cara-Murat, 

se îndreaptă spre S. și sc sfir- 

şeşte în valea Cioban-Dere. Are 

o înălțime maximă de 104 m., 
pe care o atinge în virful Ca- 
ra-Murat-luk ; mai are un virf 

inalt de 103 m. anume Cara- 
Murat-Tepe și care este în ope- 
ziție cu cel-lalt, căci pe cînd 
Cara-Murat-Tepe esteaproape de 
extremitatea sudică, cel-lalt este 
la cea-laltă extremitate. De-a- 
lungul acestui deal. merge. șo- 
seaua județeană Cara-Murat-Ca- 
nara. 

Amutlu-Culac, piriă, în pl. Ba- 
badag, jud. "Tulcea, pe terito-



AMUTRIUM 

“riul comunei Ciucurova, izvo- 

„reşte din dealul Periclic, se .în- 

dreptează spre miază-noapte, a- 

vind o direcţiune. de -la S.-V. 
la NE. brăzdind partea apu- 
sană a plășii și a comunei; el 

curge numai. prin păduri; malu- 

rile sale sunt înalte și pietroase. 
Totuși pe albia sa merge 'dru- 

„mul vecinal Ciucurova-Hagi-O- 
mer. După un curs de 3 kil. 

lungime, merge de se uneşte 
cu piriul Cai-Culac şi amîndouă 

- unite merg de se varsă în -pt- 

riul Baș-Punar (sai Slava ru- 
scască) pe partea dreaptă. 

Amutrium, deche cetate romană, 

pl. Jiul-d.-s., com. Răcari, jud. 
Dolj, (vezi com. Răcari). 

Amza, cătun, în plasa Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa, pendinte de 

com. Ciulniţa; este situat la V. 
și în apropiere de satul Ciul- 
nița. Teritoriul satului are su- 
prafaţa de 2000 hect. şi este 
proprictate particulară, pentru 

care se plăteşte foncieră 852 1. 

Amza, pădure, pl. Jiul-d.-j., com. 

Grindeni, satul Ostroveni, jud. 

Dolj, pe moşia Ostroveni, în 
întindere de 7 hect, - 

Amzacea, sa/, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia; căt. comunei Edil- 

Chioi, fiind situat în partea, sep- 

tentrională a plășii. și cea .me- 

ridională a comunei, la unirea 

văci Muratan cu valea Kiuvan- 
Alceac; este închis între dea- 
lurile. Amzacea-Bair la N. şi 

„ Cogea-Sirt-Bair la S-E. Casele 
acestui sat. sunt foarte răsle- 

țite şi aședate neregulat; numai 
în partea sa nord-vestică sunt 
ceva mai adunate la un loc, 
formînd un grup a parte. Aci 
locuesc Turci, Tătari. și. Sirbi. 

Prin sat trec următoarele dru- 

„muri comunale : Cara-Chioi trece   

i? 

prin partea orientală a satului 
şi merge la 'Toprai-Sari; de la 
Biuiuc trece un. drum prin cen- 
trul satului şi duce la Pervelei; 

„un altul de:la Edil-Chioi duce 
„la Gherengic. Satul este încon- 
jurat de o mulțime de movile; 

ast-fel la N. este Eschi-luc, la 

V. Meragi-luc, la E. Ufac-lu- 
cler şi Pinar-luc. În. partea sud- 

vestică, pe marginea drumului 

Mustafaci, se află cimitirul tur- 

cesc, 
Suprafața sa este de. 1400 

hect,, din cari 40 le ocupă va- 
tra satului cu 63 case. Popula- 
țiunca este de 41 fam. cu 260 

suflețe, cari se ocupă cu agri- 

cultura. 

Amzacea-Bair, dea/ însemnat, în 

jud. Constanţa, plasa Mangalia, 
pe teritoriul com, rur. Edil-Chioi. 

„Și anume pe acela al căt. săi 

Amzacea. Se intinde pe la nordul 

satului  Amzacea şi este încon:- 
jurat de văile Amzacea-Dere, 

Sinar-Dere și Muratan, avînd o 
"direcție. generală de la: V. spre 

E. Are o înălţime medie de 9ş 

de m. cu o movilă mai însem- 

“nată, numită Eski-luc. Este si- 

tuat în partea centrală -a com,. 

și cea septentrională .a plășii. 

Este acoperit numai cu verdeață, 

pe care o pasc vitele locuitorilor 
Amzaceni. 

Amzacea-Dere, za/e, în judeţul 

Constanţa, pl. Mangalia, -pe te- 

ritoriul com. rur. Edil-Chioi şi 

anume.pe acela al. satului. său 

Amzacea. Se desface din dealul 

Merași-Bair îndreptindu-se spre 

apus; se: unește cu valea Sinar- 

„Dere, merge printre dealurile 

Amzacea-Bair și Cerchez -luc- 

Bair, trece pe la nordul satului 

„Amzacea și pe la sudul virfului 

Balabanar-Tepe și se “continuă 
cu valea Cealic-cu-Ceair ; este 

tăiată de şoseaua județeană Am-   

AMZALII 

. zacea-Uzunlar şi de drumul Am- 

zacea-Osmancca. 

Amzali, sa/, jud. Constanţa, pl. 

Medjidia, căt. comunei Mamut- 

Cuiusu ; este situat. în partea 
centrală a. pl. și cea nordică a 

com., la 12 kil. spre N. de căt. 

de reședință Mamut-Cuiusu. Este 
aşezat pe valea Ghiaur-Amzali, 

la 3 il. mai. spre S. de balta 

Carasu și este. închis din spre 
_V. de dealurile Armutlu-Bair şi 

Uduamel-Bair, din spre S. de 
dealul Amzalii-Bair, iar din spre 

IE. de dealul Cara-Durac-Bair și 

este dominat mai ales de virful 
IHosu-luc din dealul A mzali-Bair. 

Suprafaţa sa este de 2106 
hect., dintre care 17 hect. sunt 

ocupate de vatra satului cu 10 

case. 

Populaţiunea, care este com-. 

pusă numai din Turci, este de 

10 familii cu şo suflete, .ocu- 

pîndu-se cu agricultura. Drumul 

comunal Ivranes-Beilicul trece 

prin sudul satului, 

Amzali-Bair, dea/, în jud. Con 

stanța, pl. Medjidia, com. Ma- 
-mut-Cuiusu, căt. Amzali. Se în- 

tinde pe la sudul satului Am- 

zalii și printre văile. Ghiaur-Am- 

zalii .Dermen-Culac și Pescera- 

Ceair, avînd o direcţiune genc-: 

rală de la apus spre răsărit. 
Are o înălțime maximă de 127 

m. pe care o atinge în virful 

săi Hosu-luc.. Este acoperit cu 
pășune. 

Amzalii, /ea/, în pl. Isaceca, jud. 

Tulcea, pe teritoriul comunci 

„ Balabancea şi pe acela al căt. 
Hancearca: şi Balabancea. EI 
se desface'din dealul David, se 

“îndreaptă spre miază-zi, - avînd 
-o direcţiune de la N.V. la S.-E;; 
„brăzdează partea apusană a pl. 
servindu-i chiar de hotar către 
pl. Măcin şi partea S.-V. a com.
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Balabancea, despărțind'o decom. 
Cerna (din pl. Măcin). EI se în- 
tinde printre pir. Taiţa și Cerna, 
lăsînd spre răsărit dealul Ca- 
rapeea, spre miază-zi alt deal 
Carapcea, spre apus dealul Cer- 
na, din cl izvorește piîriul Âr- 

„carcula; și pe la poalele sale 
occidentale curge riul Cerna. 
Are ca înălțime un pisc de 330 
m. un altul stîncos de 250 m,, 
un altul, dealul: Cerna de 242 
m. și altul, dealul Sut-Bair de 
165 metri, toate puncte trigo- 
nometrice de observaţie rangul 
al 3-lea. Este acoperit în mare 
arte cu păduri, pe coaste tu- 

“fărişuri și pe la: „poale pășuni 
întinse, 

Amze-Saisi, ea/, în desființata 
pl. a Istrului, azi Babadag, jud. 
Tulcea, pe teritoriul com. Casap- 
Chioi; el este mai mult o pre- 
lungire a dealului Caranasuf. Are 
o direcțiune generală de la V. 
spre E.; brăzdează partea su- 
dică a com.; ultimele sale co- 
line se întind și dispar pe ma- 
lurile piriului Casap- Chioi, ce 
sunt cam rîpoasc și pe malul băl- 
ţii Sinoc şi a prelungirii. aces- 
teia, numită balta Sinoaia. Ca 
înălțime are un vîrf de 30 m. și 
o ridicătură de ş m. pe malul 
bălții Sinoaia, ambele puncte tri- 
gonomctrice de observaţie de 
rangul al 3-lca. ste acoperit în 
cca mai mare parte cu arături 
și prea puține fineţe. 

Amzuleşti, sa/, pl. Băileşti, com. 
Afumaţi, jud. Dolj, despre care 
bătrinii spun că-și trage numele 
de la un păstor Amza, care a- 
ședindu-se cu turma aci, a pus 
temelia satului, căruia de atunci 
în colo i s'a dis Amzuleşti. Are 
505 suflete: 233 bărb. și 275 
fem. Copiii din acest sat ur- 
“mează la școala mixtă din sa- 
tul Afumaţi, ce este la 1000 m. 

Amzuleşti,   
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depărtare de satul "Amzuleşti. 
Cu virstă de școală sunt 29 bă- 
cți și 40 fete. Ştiii carte ş1 bărb. 

i 3 fem. Pe limita acestui sat 
cu satul Afumaţi, pl. Băilești, 
este o biserică. In sat sunt: 46 
case de pămînt bătut, 3 de zid, 
12 de gard și 1 de paiente. 

Se mai află 100 cai, 200 boi 
și vaci, 167 oi și 300 porci. 

In Amzulești se găsesc 2 ciz- 
mari, 2 fierari, 1 cojocar. Sunt 
2 circiumi în sat. 

Amzuleşti, Graniște, pl. Băileşti,. 
com. Afumați, satul Amzuleşti, 
jud. Dolj, în întindere de 85 
hect. și 70 arii, pe moşia d-lor 
Constantin C. Paianu, Trajan 
Djuvara și Luca Demetriadis. 

„Predomină gorunul. 

moşie, pl. Băileşti, 

com. Afumați, satul Amzulești, 
jud. Dolj, cu 2551 pogoane ara- 
bile; aduce venit anual de peste 
60.000 lei; aparţine d-lor C. C. 
Paianu, Trajan Djuvara, Teo- 
dor B. Davidescu. Aparţinea în 
vechime lui“ C. Paianu și lui 
Teodor Iota, 

_Amzulești, vaue, ce purta în 
vechime com. Afumaţi, pl. Băi- 
lești, jud. Dolj. 

Amzuleşti, fost sa/, pl. Băilești, 
com. Boureni, jud. Dolj. 

Amzuleşti-de-]os, mame, ce pur. 
ta în vechime satul Amzuleşti, 
pl. Băileşti, com. „Afumaţi, jud. 
Dolj. 

Amzuleşti-de-Sus, ze, ce pur- 
ta în vechime satul Afumaţi, pl. 
Băilești, jud. Dolj. 

Ana (Baba-), jud: Buzău, vezi 
Baba-Ana. 

Ana (Baba-), /ocuină izolată, 
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plasa Negocști, jud. Ilfov, com. 
Vasilaţi, 

Ana-Davila, iswor de apă mi- 
nerală, în valea riului Olăneşti, 
jud. Vilcea, avînd 'ca substanţe 
fixe: Bicarbonat de magnesic, de 
calce și sodă (în mare cantitate), 
iodur de magnesic și iodure al- 
caline (concentrate), clorur de 
sodiu (concentrat), clorur de 
calce, sulfat de calce şi sulfat 
de sodă (în mare cantitate), sili- 
cate, fosfate şi oxid de aluminiu. 

Anadol-Chioi, sa/ important, în 
jud. Constanţa, pl. Constanţa, 
căt. comunei Palazul-Mare ; este 
situat în partea: răsăriteană a 
plăși şi cea merdională a com., 
la 4 kil. spre S.-V. de căt. de 
reședință Palazul, la 23 kil. spre 
SIE. de reședința plășii, com. 
Caramurat și la 2 kil. spre N.-:V. 
de orașul Constanţa, nu departe 
de iazul Tăbăcăria. Este închis 
la S. şi V. de pictrosul deal al 
Constanţei, iar la N. şi E. de 
dealul Anadol-Chioi. Are o în- 
tindere totală de 2015 hect., 
din cari 91 hect. ocupate de 
locuințele și grădinile locuito- 
rilor cu 130 case, 

Populaţia întreagă este de 112 
fam. cu 531 sufl., în maioritate 
Turci și “Tătari, cari se ocupă 
cu agricultura puţin, mai mult 
cu creșterca vitelor, aci se face 
un important tirg de vite în 
primele zile ale lui Septembre, 
unde se vind o mulțime de vite 
din toate părţile jud., fie pen- 
tru comunele cari n'aii vite în 
destul, fie pentru comerţul ex- 
terior al Constanţei. Pămintul 
produce orz, ovăz Și Scecară ; 

" griul reușește: puţin, tot așa şi 
cele-l-alte plante. Prin sat trece 
însemnatul drum național Con- 
stanța-Babadag-Tulcea; alte dru- 
muri cari pleacă din sat sunt 
spre Hagidiuliuc, Lazmahale, Ha-
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sancea și Horoslar. Un scriitor 

grec, d. Papadopolu Vretos a 

presupus că aci ar fi fost ora- 
şul Tomis; de sigur însă că To- 

mis trebue așezată pe locul Con- 
stanței de azi. 

Anadol-Chioi, «ea/, în jud. Con- 

stanța, pl. Constanţa, comuna 

Palazul-Mare, căt. Anadol-Chioi ; 

se desface din dealul Constan- 
ței, se întinde spre răsărit, printre 

lacul Siut-Ghiol, iazul Tăbăcăria 

și lazul-Mare, făcîndu-i acestui 

din urmă țărmul înalt și pietros; 
e presărat cu movile ca Tabia- 

Tepe, lingă satul Anadol-Chioi. 
Pe un cot al săi este . așezat 

satul; pe muchia lui trece dru- 

mul Constanţa-Tulcea, acoperit 

cu semănături și la poale cu 

grădini de zarzavat ce alimen- 
tează orașul Constanţa. 

Analoage, za/, în partea de N. 
a comunci Vutcani, pl. Mijlocul, 

jud. Fălciii. 

Analogul, sat, pendinte de com. 

* Colonești (v. a. n.), pl. Stăni- 

şești, judeţul Tecuciii. Situat în 

partea dr. a rîului Zeletin, la o 

distanţă de S kil. N.-V. de tir- 

gușorul Colonești, reședința co- 
munci. Acest sat “a avut mai 

mulți loc.; astăzinu are de cit 

4 e. de fam. cu 23 suflete, 3 

fam. de Ţigani. și 1 romînă. 

"Țiganii se .ocupă cu facerea 

lingurilor, de aceca se numesc 

«lingurari». li sunt împroprie- 

tăriți, 

Analogul, 7ea?, la V. satului Ana- 
logul, hotar între jud.. Tecuciă 

și Tutova, alt. 437 m. 

Analogul, meante, pl. Muntelui, 

jud. Bacăii, de pe teritoriul com. 

Podurile. 

Ancuţei(Podul-), po, peste va-   
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- lea Milcovului, între propriet;Col- 
feasca-Văcăreasca și Obedeanca, 

din pl.. Glavacioc, jud. Vlașca. 

Andolina, za/e, în plasa “Borcea, 
- jud. Ialomiţa, teritoriul comunei 

Vărăşti. Această vale, începînd 
din lacul Boianul, are direcţia 

“spre N.-E., în lungime de doi 
kil., după care se îndreaptă spre 

T., unde are adincimea cea mai 

mare, purtind numirea de Ba- 

talurile; de aci se îndreptează 

spre -N., desfăcîndu-se în mai 

multe ramuri, cari micșorîindu- 

se din ce în ce, se pierd, 

Andona, 'fa/tă, pl. Siretul-d.s., 
jud. Bacău, formată de Siret, în 
dreptul com. Buhoci. 

Andonia, moșze, în jud. Tutova, 

pl. Tirgul, com. Virderci, pro- 

prietatea statului, arendată îm- 
preună cu moșia Tihueşti în ulti- 

„„ mul period cu 2728 lei anual. 

Andonia, pădure, în jud. Tutova, 

pl. Tirgul, com. Vinderci, în mă- 
rime de ş hect., proprictatea 
statului. 

Andrăşeasca, pădure, în pl. Ia- 

lomița-Balta, "jud. Ialomiţa, pe 
teritoriul comunci Andrășeşti; 

are suprafața de 220 - hect. cu 

următoarele esențe : ulm, salcie, 
plop și stejar. 

Andrăşeşti, com. rur., în pl. Ia- 
lomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, este 

situată pe partea st. a riului Ia- 

lomiţa, între comunele Perieți și 

Ciochina. Teritoriul comunei are 

o supraf. de 12600 hect. și se 

întinde din riul Ialomiţa spre 

N. pănă în jud. Brăila, unde, în 
apropiere de acest jud., tot pe 

teritoriul acestei com,, s'a în- 

ființat și comuna Miloșeşti. Co- 

prinde două moșii: Andrășeşti 

cu 9755 hectare pămînt arabil,   

ANDRĂȘEȘTI 

220 hect. păd. și : mărăcini și 
100 hect. băltiș şi moșia Orbo- 

ești cu 210 hect. pămint de a- 

rătură şi izlaz, 200 hect. păd. 

Şi mărăcini şi 100 hect. băltiş. 

După legea rurală din 1864 

Saă împroprietărit 170 loc.; 
neimproprietăriţi se mai află 38. 

Se compune din satele An- 

drășești și Orboeşti și din căt, 

Cadina şi Bălănică, avind re- 

ședința primăriei și a judecă- 

toriei comunale în s. Andrășești. 

După recensămîntul din anul 

1890, populaţia comunei se urcă 

la 938 loc. 'cu 230 c. de fam. și 

708 membrii de familic, sati 479 

bărbaţi și 459 femei. După naţi- 
onalitate: 931 Romini, 3 Greci 

şi 4 Bulgari, toți de religie cre- 

ștină ortodoxă. După profesiuni: 

273 agricultori, 5 comercianți, 

7 profesiuni libere, 15 munci- 

tori şi 17 servitori. Din aceştia 

știi carte 181 persoane, 

« Populaţiunea comunci se ri- 

"dica în 1887 la 161 familii Ro- 
mine, 5 familii de Țigani și 3 

familii de Greci, sai 940 loc, 
din cari 303 bărbaţi, 260 femei 

și 377 copii. Numărul contribua- 

bililor era de 163, din cari 9 
se ocupaii cu comerțul iar cci- 

alţi cu creșterea vitelor şi cu 
agricultura. 

Vite: 416 cai, 380 boi 6160 

oi, 9 asini, 8 bivoli- şi 738 ri- 

mători. a 

Budgetul com. era de 3205 1. 

la venituri şi 4347 la cheltucli 

în 1887. 

Sunt două biserici la cari o- 

ficiază 2 preoţi și 2 cîntăreţi, 

plătiţi de com.. cu suma anuală 
de 332 lei. 

Instrucţiunea se predă într'o 

şcoală primară mixtă, de. un în- 

vățător retribuit de com. Școala 

are local propriii, construit de 

comună. 

Prin comună trece calea ju- 
deţeană Slobozia-Urziceni,
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Pe teritoriul acestei comune, 
pe o întindere de 200 hect,, se 
află Fundata, lac cu apă mi- 
nerală, 

Andrășeşti, sas, în pl. Ialomiţa: 
Balta, jud. Ialomiţa, pendinte 
de com, cu același nume; este 
situat pe malul sting al rîului 
Ialomiţa, pe un mic grind în- 
conjurat de păduri. 

Aci este reședința primăriei 
și a judecătoriei comunale. Are 
o școală mixtă, cu un învățător 
retribuit de com. 
"Biserica este zidită la 1821 

şi pentru serviciul religios este 
„un preot și un cîntăreţ. 

Populaţia satului e de 100 
familii de Romiîni, 2 familii de 
Greci și 1 de Țigani. 

Locuitorii satului sunt plu- 
gari și posed 270 cai, 250 boi, 
3450 oi, 8 bivoli, 6 asini şi 422 
rimători, deci în total 4406 vite. 

Pe lingă sat, pe marginea de 
“N. trece calea judeţeană Slo- 
bozia-Urziceni; iar spre N.E.: 
se află satul Fundata, cu apă 
minerală. 

Andrăşeştilor (Valea-), va/e, 
în pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialo- 
miţa, situată între satul Andră- 
şești și rîul Ialomiţa. 

Andreaşi, com. rur., în pl. Ora- 
șului, lingă rîul Milcov, jud. R.- 
Sărat, 

Istoric. Pănă la 1876, An- 
dreași făcea parte din pl. Mar- 
ginea-d.-s., de la 1876—1892 
a făcut parte din Marginea-d.- 
s.-Orașul, iar de la 1892 după 
împărțirea nouă, face parte din 
pl. Orașului. . 

Este așezată în partea de 
miază-noapte a județului, la 59 
kil. spre N.-V. de orașul Riîm- 
nicul-Sărat, și în partea de apus 
a plășii Orașului, la 17 kil. spre 
V. de com. Coteşti, reședința 

  

  

so 

plășii. Comunele cele mai apro- 
piate de Andreași sunt: Odo- 
beasca, la 14 kil. spre răsărit; 
Broșteni la 16 kil., tot spre ră- 
sărit; L.acul-lui-Baban, la 24 hil. 
spre miază-zi, Dumitrești, la 32 
kil. spre S.-V.; şi i Bisoca la 35 
kil. spre V. 

Comuna se mărginește la mia- 
ză-noapte cu căt. Vulcăneasa și 
Valea-Largă ale com. Broşteni, 
de cari se desparte prin culmea 
dealului Chicioara ; la răsărit cu 
com. Odobeasca, de care se 
desparte prin piriul Valea-Nea- 
gră; la miază-zi cu com. Dea- 
lul-Lung, de care se desparte 
prin culmea Dealul-Lung; la a- 
pus cu riul Milcov şi căt. An- 
dreașul-d.-s., al com. Mera, jud. 
Putna, de care se desparte prin 
Milcov. 

Andreaşi este o comună de 

munte, și are multe dealuri im- 

portante. Culmile: Alunului, La- 
cului, Chicioarei și Scorușului, 
o străbat în toate direcţiunile, 
prezintind următoarele dealuri 
Sai piscuri mai însemnate: Chi- 

"cioara, Poarta- Scorușului, Păpă- 
log la miază- -noapte;  Crucea- 
Ciocănelului, “Ţicma, Ariciul, 
Bursuc, Tiritul, Scoruș, Muşu- 
noaia, Rimna, la răsărit; Alu- 
nul, Lacul, Spoata, Păcurele, Ci- 
narul saă Jinurul, Colţul-Porcului, 
Groapa Lacului, Sorbul, Girbo- 

va, Mărul-Corni la miază-zi, iar 

la apus sunt Titila sau Chitila, 
Titileşti şi Hotarul. Toate a- 

ceste virfuri sunt stincoase; pu- 
ține dintre ele sunt acoperite cu 
păduri și mai puţine cu pășuni. 

In privința riurilor este bine 
udată. Riul Milcovul o udă în 
partea de apus, precum şi a- 
fluentul săii Pirîul-Sărei ; piraiele 
Vulcăneasa, Butucoasa şi Va- 
lea-Largă, toate afluenți ai Mil- 
covului, o brăzdează în partea 

de miază-noapte; riul Rîmna și 
afluenții săi: Scorușul, Valea:   
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Neagră unită cu piraiele: Alu- 
nul, Scorbul, Lacul, Mărul-Cornii, 
Piriul Ciocănel, afluente al pi- 
riului Valea-Largă, o udă în 
partea de răsărit; apoi pîraiele: 
Jinurul, Girbova, afluenţi ai Mil- 
covului și Bursucul, Alunișul, a- 
fluenți ai Rimnicelului în par- 
tea de miază-zi udă comuna; 
în sfirșit,- pîraiele Titila și An- 
dreașiul-mic, ambele afuenteale 
Milcovului, o udă în partea de 
S.-V. 

Clima comunei e foarte sănă- 
toasă. 

Cătunele cari compun această 
comună sunt următoarele: An- 

dreași, cătunul de reședință, 
unde se află și școala, e așezat 
cam în mijlocul comunei, pe un 
mic piriiaș afluent al piriului 
Sări; Tiritul, la răsărit, la 10 
kil. spre E. de Andreași, căt, 
de reședință, pe riul Rimna; 
Rîmna, tot spre răsărit, la 6! 

kil. spre E. de căt. Andreași, 
pe riul Rimna; Titila, spre mia- 
ză-zi, la 1 kil. spre S. de căt. 
Andreași, la poalele virfului Ti- 

tila; Hotar, spre apus, la 1! 

kil. spre V. de căt. Andreași, 
pe riul Milcov; și cătunașele An- 

dreașul-Mic, la miază-zi, Andrea- 

șul-d.-s., la miază-noapte, şi An- 

dreașul-Muntenesc, în oposiţi- 

une cu cel moldovenesc, la apus. 

Suprafaţa com. este de 2600 

hect., din cari 75 hect. ocupate 
de vatra satelor, S1 hect, ale 

locuitorilor, (date după legea din 

1864), 2544 ale proprietății par- 
ticulare și ale statului. 

Populația com. este de 112 

fam., cari coprind 630 suflete, 

din cari 331 bărbaţi și 319 fem.; 

după starea civilă: 300 căsăto- 
riţi, 310 necăsătoriți și 48 vă- 

duvi; 10 ştiii carte (afară de 
copiii de la şcoală) iar restul 
nu ştie; toţi sunt Romîni certo- 
doxi; printre ci se mai află și 

ciți-va Romini ardeleni,
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In comună este o singură bi- 
serică, cu hramul Adormirea. 
Maicii-Domnului (15 August), 
construită de locuitori în anul 
1891; are un preot și un cîn- 
tăreţ; 17 pogoane pămînt. 

Istoric, Mai există în comună 
o biserică foarte veche, de lemn, 
fără inscripțiunt; nici bătrânii 
nu ştii să spună de cine e fă- 
cută; probabil că tot de locui- 
tori; wm'are preot şi locuitorii 
se duc la biserica din comuna 
Mera (jud. Putna). 

Comuna are o singură școală 
„mixtă, care ca local avea, pănă 
în 1892, o casă de birne, ce- 
dată pe timp nehotărit ; acum 
s'a terminat clădirea făcută cu 
banii judeţului ; are un învățător 
cu 23 elevi, toți băeţi. 

Pămiîntul este mediocru, im- 
propriii pentru agricultură, fiind 
pietros stincos şi prăpăstios, bun 
numai pentru fineţe și păduri. 
Cele 2525 hectare ale coinunei 
se divid ast-fel: 120 hectare a- 
rabile, cam vre-o 300 hectare 
imaș şi restul de 2135 hectare 
acoperit cu păduri și locuri iîm-: 
practicabile, 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
puţină agricultură, ne avînd pă- 
mînt arabil în mare cantitate, 
lemnăria și dogăria. Creşterea 
vitelor nu e lăsată: mai pre jos, 
căci sunt în com. 1587 capete, 
din cari: 114 boi, 72 vaci, 109 
cai, 48 epe, 1003 oi, 161 capre 
şi 80 rimători. Industria e sim- 
plă, avind ca ramură dogăria. 
Comerțul comunei e ncînsemnat, 
consistind în export de lemne, 
şindrilă și lină de oi, şi în im- 
port de cereale, spirtoase și lu- 
cruri de băcănie. Transportul 
se face prin gara orășelului O- 
dobești (jud. Putna), la 18. kil, 

„spre N.-E. de Andreași, 
Căi de comunicație sunt nu- 

mai mici drumuri, cari, în tim- 
puri urite de ploae, devin im- 

51043, Marele Dieționar Geografie, 
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practicabile ; ele sunt așezate pe 
marginea riurilor; aşa sunt: pe 
valea Piriului-Sărei, la Andreașui 
moldovenesc; pe valea piraielor 
Vulcăneasa, și Valea-Largă, la 
com. Broșteni; pe valea riului 
Rimna, la. Odobasca, Dealul- 
Lung, Coteşti și Rimnicul-Să- 
rat; pe muchiile culmilor Alu- 
nului, Stoica şi Dealul-Roșu, la 
Bisoca, Jitia și Du mitrești, 

Comuna are 137 contrib.; ven. 
sunt de 1338 lei 12 bani, iar 
chelt. de 1338 |. rob. 

Portul locuitorilor. Pe lingă 
costumul general al plășii în- 
tregi, sătenii mai poartă cămăși 
de bumbac și de ciîlți, peste 
cari pun sumane, ițari; în cap 
căciuli, în picioare cipici; feme- 
ile poartă cămăși naționale, su- 
mane, catrințe, în picioare ci- 
pici, pe cap conciii și ștergare. 

Andreaşi, saț, în plasa Orașului, 
jud. R.-Sărat, cătunul de. reşe- 
dință al comunei Andreași, a- 
șezat cam în mijlocul com. pe 
piriul Andreași; mai cuprinde 
și cătunele : Andreașul-d.-s,, Sor- 
bul, Cătănoiul și Butucoasa; are 
o întindere de 1200 .hect., cu 
o populaţie de șI familii, cari 
cuprind 298 sufi.; .aci se află 
şcoala și biserica. | 

Se mai numea și Andreașul 
muntenesc, 

Andreaşi (Dealul dintre Va- 
lea-Neagră şi-), dea/, în pl. 
Oraş, jud. R.-Sărat, în partea de 
apus a ei, în com. Andreași; 
se întinde printre afluenții riului 
Rîmna ; este acoperit cu puţine 
finețe și multe păduri. 

Andreași (La-), /ocuință isolată, 
în pl. Orașului, com. Andreaşi, 
jud. R.Sărat; astăzi han pe 
drumul spre Jitia, la Si kil. 
spre miază-zi de cătunul de re- 
ședință.   
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AA Andreaşi, ziriă, în pl. Orașului, 
com. Andreași, jud. R.-Sărat,, 
izvoreşte din Virful-Alunului, udă 
căt. Andreași și se varsă în rîul 
Milcov, după un curs de 31 
kil., repede și spumos. Valea 
sa este frumoasă, sălbatică și 
acoperită cu păduri, 

Andreeşti, co. rur., la S. de 
com. Vladimir, din pl. Gilortul, 
jud. Gorj şi în direcţie S.-V. de 
orașul T.-Jiul, la o distanță de 
44 kil.; se compune din că- 
tunele: Andreești, Blindulești, 
Plușcul-de-Apus, Pluşcul-de-Ră- 
sărit şi Săseni; se mărginește 
la N. cu com. Săuleşti, la V. cu 
com. Bibești, la E. cu com. Vla- 
dimir și parte din comuna Că- 
preni din județul Dolj. 

Situat pe șes, coaste și vil- 
cele, pe ambele părți ale rîului 
Gilortul, are o supratață apro- 
ximativ de 2067 hect., din cari 
720 hect. pădure, 742 hect. ara- 
bile, 533 hect. finețe, 24 hect, 
vie, 28 hect, livezi de pruni și 
20 hect. izlaz, 

Locuitorii sunt parte moșneni 
şi parte împroprietăriți . după 
legea rurală din anul 1864. 

Cu o populaţie de 250 fam., 
1249 sufi., din cari 261 contri- 
buabili, între cari sunt şi ş fam, 
de Tigani. | 

Rominii în genere se ocupă 
cu agricultura și creșterea vite- 
lor, iar Ţiganii cu fierăria, 

Numărul vitelor este de 645 
vite mari cornute, 39 cai, 111 5 
oi, 251 capre, 315 rimători, 

Sătenii aă 113 pluguri, 4 că- 
Tuțe cu cai, 135 care cu boi, 
12 fîntîni şi 15 puțuri, 

Căile de comunicaţie de care 
dispune sunt: șoseaua judeţea- 
nă, care trece de la N. spre S. 
pe lingă căt. Pluşcul-de-Apus; 
șoseaua vecinală care începe din 
șoseaua județeană și merge spre 
E. în căt, Andreești, trecînd
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riul Gilortul pe un pod de lemn: 
bine construit, de aci pe Valea- 

Deșului în com. Vladimir; o 

alti șosea comunală leagă căt. 

Plușcul-de-Apus cu comuna Bi- 
beşti. 

Această com. are o școală 

primară, fondată la anul 1884, 

și 2 biserici, 1 de zid făcută de 

Const. Poenaru Bătăiosul' la a- 

nul 1839; iar cea-l-altă de lemn 
făcută la anul 1812; bisericele 

sunt deservite de 1 preot și 2 
cîntăreţi. 

Andreeşti, căzuu, reședința com. 
cu același nume, din plasa Gi- 
lortului, jud. Gorj. 

Situat pe șes și coastă, are o 

suprafață de aproape 860 hect., 

din cari 301 hect. pădure, 300 

hect. arabile, 225 hect. fineţe, 

S hect. vie, 10 hect. livezi de 

pruni și 13 hect, izlaz. 

Cu o populaţie de 78 familii 

cu 534 sufl., din cari 70 con- 

tribuabili, între aceste familii se 

află şi 2 de Tigani. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte împroprietăriți după legea 

rurală, Ei posed 35 pluguri, 2 

căruțe cu cai, 40 care cu boi, 

245 vite cornute mari, 13 cai, 

405 oi, 100 capre şi 90 rimă- 

tori. “ 

Căile de comunicație din acest 

cătun sunt descrise la com. sa. 

In căt. se găsesc 2 fîntini și 3 

puțuri. 

Are o școală primară, fon- 

dată la anul 1884, şi o biserică 

de zid, fondată de Const. Poe- 

naru-Bătăiosul, la anul 1839; de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

Andrei, 75, pe moşia Iudești, 

comuna Iludești, plasa Prutul- 

d.-j., jud. Dorohoiă, : 

Andrei (Poiana-lui-), oc îso7at, 

- în pădurea statului Măgura, din 
com, Măgura, jud. Buzăi,   

s> 

Andrei, măgură, com. Dobridor, 

pl. Cimpul, jud. Dolj. 

Andrei, movilă, (v. Denţeni, deal), 

com. Drănceni, plasa Podoleni, 

jud. Fălciii. 

Andrei, movilă, (v. Dornei, Mo- 
vila-), com. Belcești, pl. Bahlui, 

jud. Iași, 

Andrei, pîriz, se varsă în Cun- 

grea-Mare, pe ţărmul drept, în 

raionul com. Ciomăgești, plasa 

Oltul-d.-s., jud. Olt, 

Andrei, va/e, pe teritoriul satului 

Chișcăreni, com. Șipotele, plasa 

Bahlui, jud. Iași, numită ast-fel 

după numele unui om, care a 

ținut în posesie mult timp a- 

ccastă vale, renumită pentru bo- 

gatele sale fineţe. 

Andreiasca, finfină, pe moșia 

Stănești, com. 'Lureatea, plasa 

Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Andreiaş (Andrieşul), numit 
mai înainte Șindrilari- Andreiaș, 

sat, în com. Mera, jud. Putna, 

pl. Girlele. I£ așezat în stinga 

Milcovului, nu departe” de izvo- 

“rul lui, la poalele dealului An- 

dreiașul. Populaţiunea e de 695 

locuitori, cari staii în 205 case, 

Cultul e reprezentat printr'o bi- 

serică parohială cu hramul S-ţii 

Apostoli. Are o școală mixtă 

într'un local închiriat. In acest 

cătun se află o' stîncă de sare, 

la locul numit Faţa-Spumei,: şi 

mici izvoare de ape minerale 
ncanalizate încă, 

Majoritatea sătenilor se ocu- 

pă cu facerea de vase, cofe, do- 

niți, din bradul ce-l cumpără în 
Vrancea. 

iVotife istorice. Satul Andre- 

iaș e foarte vechii, și-și dato- 

rește: numele unui. vechiii pro- 

prictar din Vrancea, zis Andre-   
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iaș. Intr'un document slavon din 

1445, emanat de la Domnul 

Moldovei Ștefan, fiul lui Ale- 

xandru-cel-Bun, se pomenește 

de un sat Andreiaș, pe riul Put- 

na, pe care Domnul îl dăruește 

Banului Oană Ureacli. 

Andreiaşul, zpauute, situat pe te- 

ritoriul comunei Mera, jud. Put- 

na, pl. Girlele, proprietatea sta- 

tului, 

Andreiașul saii Andreieşul, pa- 
rohie, județul Putna, plasa Gir- 

lele, coprinzind satul cu același 

nume. Biserica parohială situati 

în acest sat are hramul S-ţii A- 
postoli, 

Andreiaşul-de-Sus, sa, în pl. 

Oraşului, căt. comunei Andre- 

iași, jud. R.-Sărat, la 21 kil, 

spre miază-noapte de căt. de re- 

ședință Andreiași, pe Piriul-Sărei, 

Intînderea și populaţia sunt co- 

prinse în căt. de reședință. . 

Andreiașul muntenesc, zzire 
veche a comunei și a căt. An- 

dreiași, jud. R.-Sărat, spre a se 

deosebi de căt. Andreiaşul mol- 

dovenese (al comunei Mera, jud. 

Putna), pe partea cea-t'altă a riu 

lui Milcov, și la o depărtare nu- 

„mai de 600 metri. 

Andreiescul, gea/, pe moşia Cu- . 

liceni, com. Tureatca, pl. Ber- 

hometele, jud. Dorohoiii, 

Andreiescului(Podişul-), podiș, 
pe moşia Crăiniceni, com. Horo- 

diștea, pl. Prutul-d.-j., jud. Do- 
rohoiii. 

Andreieşti, saț, în pl. Rimnicul- 
d.-]., căt. comunei Drog, jud. R.- 

Sărat, în partea de apus a co- 

munci, la 3 kil. spre V. de căt. 

de reşedinţă Drog, și în apro- 

piere de lacul Jirlăii sai Drog;
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este pe cîmp întins; are o în- 

tindere de 4 hect. cu 87 fam,, 

ce cuprind 392 sufl. In vechime 

se numea Hoinari; numele de 

astă-zi îl are de la un vechiii 

proprietar, Andreevici. 

şi Hatmanul Alecu Aslan, d-na 

Elenca Tudurusceasca, și alți 
mulți răzeși și părtași în ca, pe 

lingă moșiile Cașin și altele; fără 

sat. («Buciumul Romîn», Th. 
Codrescu, Vol. I, pag. 38). 

Largă, comuna Viperești, jud. 

Buzăă 

Anei (Cimpia-), cîmpie, în jud. 
Vlaşca, pe proprietatea Strim- 
ba-d.-j., în trupul Iași; are su- 
prafață de 195 hect. 

Andrienilor, jud. Suceava, vezi 
Bitcele-A ndrienilor. 

Andrieşoaia, zas, plasa Bistriţa- 
d.-s., jud. Bacăi, în com. Fin- 

tînclele, avut în :pești şi raci. 
Anei (Vadul-), zoșie nelocuită, 

pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, fostă 

proprietate a statului, actualmen- 

te a D-lui Nic, Iacovachc. 

Andrieşeni, saf, în centrul com. 

Epureni, pl. Turia, jud. Iași; 

situat pe podişul dealului Soci, 

ce formează malul stîng al şe- 

sului rîului Jijia. Suprafaţa teri- 

toriului e de 1430 hect., cu o 

populaţie de 171 fam. sai 647 

loc. Romini, cari sec ocupă cu 

Andrişoaica, fostă proprietate a 
fam. Dumitrașcu Brătianu, com. 

Racoviţa, pl. Riul-Doamnei, jud. 
Muscel, trecută prin cumpără- 

toare în posesiunea d-lui Raco: 
viceanu, carele a rămas și ca 

ctitor al biscricci din Racoviţa, 

Anei (Valea-), za/e, com. Star- 
chiojdul, plasa Teleajenul, jud. 
Prahova. 

Anei (Groapa-), za/e, în com. 
lucrarea pămîntului şi creşterea după moartea lui Dumitrașcu Drajna-d.s., pl. Teleajen, jud. 
vitelor; sunt și ciţi-va locuitori Brătianu. | Prahova. 
Evrei, „ a 5 | 

Aici este reședința comunei. | Andronache, moșie nelocuită, pl. | Aneşti, sa, (v. com. rur. Izvo- 

Arc o bis. zidită în anul 1834, Dimboviţa, jud. Ilfov, face parte rul-Ancșştilor), jud. Mehedinți. 
cu 2 preoți şi 2 cintăreţi şi o din com. rur. Colintina-Fundeni 
şcoală înființată în anul 1868. (v. a. n.). Este proprietatea D-lui 

Moșia este proprietatea sta- G. Nicolescu și are 160 hect,, 
tului. din cari se cultivă. 148 hcct., 

Numărul vitelor e de 3or1 restul ce izlaz și vic. 

capete din cari: 963 vite mari 

cornute, 1746 oi și 180 rimători. 

Anghel, za/e, izvorește din com. 
Cetăţeni-din-Deal, şi se varsă în 
riul Dimboviţa, pe malul drept, 
A . „ Pa . . 

„în raionul comunei Cetăţeni-din- 

Vale, pl. Dimboviţa, jud. Mus- 

cel. În timpii secetoși seacă cu 

desăvirşire, 

Androne, ea, 108 m. alt., la 
3 kil. V. de com. Corod, jud, 

Andrieşeşti, sat, pl. Bistriţa-d.-s., Tecuciii. 

jud. Bacăă, căt. al com. Finti- 

nelcle, așezat pe dealul cu același 

nume, la N. de Hemeiuș, reșe- 

dința, de care este depărtat cu 

două kil. Are case dese, printre 
care o circiumă. Capi de fam. 

sunt 36, sufi. 111; printre care 

106 Romini, 3 Ţigani și 2 E- 

vrei. În sat. se numără: 3 cai, 

90 vite cornute, 54 oi și 66 

porci. 

Anghel, Zac, pl. Jiul-d.-s., com. 
Mirşani, jud. Dolj, lung de k 
hect,. 

Androne, /oc arabil, situat la V. 
de s. Corod, în raionul com, 

Corod, plasa Nicorești, judeţul a 

Tecuciii. Anghel(Crucea-lui-),jud. Buzăii . 
saii Crucea-de-la-Posadă, cruce 

și punct de hotar pe riul Sghia- 
bul, între comunele Minzăleşti 
şi Lopătari. 

Androneşti, mahala, în com. r 

Padina-Mare, pl. Dumbrava, jud. 

Mehedinţi. 

Androni, dez/ cultivabil, pe moșia 

Probota, com. Dolhasca, jud. 

Suceava. 

Anghel (Valea-lui-), ae, în c, 

Pleşcoiul, jud. Buzăii; își ia na- 

ştere din Virful-Virlanului, stră- 

bate căt. Pleșcoiul, unde se une- 

şte cu Valea-Fintinei și se scurge 

în riul Buzău. 

Andrieşeşti, //ea/, plasa Bistriţa- 
d.-s., jud. Bacăii, comuna Fintt- 

“ nelele, pe malul drept al Bis- 
'tricioarei. 

Andronic, /irfop, pe teritoriul. 

satului Oneşti, com. Șipotele, 

pl. Bahluii, jud. Iași. a | 

Anghele, săfișor, pe moșia Slo- 

bozia-Sihleanu din com. Scorţa- 

rul-Noi, jud. Brăila, situată pe 

Andrieşeşti, moșie, pl. Trotuș, 

jud. Bacăii, care avea părți răze- 
şeşti. În această moșie avea parte 

Andruloiului (Poiana-), /oc 

îsolaț, în pădurea statului Valea-    



ANGIIELEŞTI 

țărmul  Buzăelului-Scc, de pe 
lunca stingă a rîului Buzăiă, a- 
proape de Crucea-Impușcată, la 
7 „kil. spre N. de s. Scorțarul- 
Noii. Vatra satului este cam de 
2 hect,, avind 2 case cu 7 loc, 
Vite sunt: 6 cai, 6 vite cor- 
nute și 5 rimători, 

Angheleşti, vezi Mateești, jud. 
„Vilcea. 

Angheleşti, cop. rur., în județul 
Putna, pl. Răcăciuni, 

Descrierea fizică. — Comuna, 
Anghelești este situată pe pir. 
Domoșiţa, care trece prin mij- 
locul ei şi pune în mișcare 6 
mori. Comuna e înconjurată de 
păduri și ca însăşi e situată în- 
tr'o pădure de .pomi roditori: 
meri, peri, nuci, pruni, — princi- 

pala resursă a răzeșilor. 
Distanţa de sub-prefectura plă- 

şii, Adjudul-Noi, e de $ kilom. 
spre S.V., iar de capitala ju- 
dețului, de 45 kil. spre N.-V. 

Mărginile comunei sunt: la 
E. com. Rugineşti, la N.-E. com. 
Copăcești, la N.-V. com. Cornă- 
țelul, iar la S. com. Păunești, din 
plasa Şușiţa. 

Descrierea politică. — Popu- 
laţiunea comunci, după cel din 
urmă recensămînt din 1890, e 
de 142 capi de familie cu 520 
sufl., din cari 271 bărbaţi și 239 
femel. Această populațiune se 
împărțea ast-fel: 

După stare civilă: 269 neînsu- 
rați, din cari 156 bărbaţi şi 113 
femei ; 204 însuraţi şi 37 văduvi, 
din cari 13 bărbați și 24 femei. 

După naţionalitate: 508 Ro. 
mini și 2 Unguri. 

După religie: soi ortodoxi, 
2 catolici și 7 armeni, 

După felul ocupaţiunei: 162 
agricultori, 2 comercianţi, 5 pro- 
fesiuni libere și 3 muncitori. 

Ştii carte 19 persoane, din 
cari 13 bărbaţi și 6 femei,   

S+ 

Numărul caselor de locuit este 
de 129. 

Mişcarea populaţiunei în anul 
1592 ati fost: 3 căsătorii, 26 naș- 
teri, 27 morți. Excedentul de 
morţi a fost deci de 1, ceea ce 
revine la. 104 morţi pentru 100 
naşteri, 

Cultul. — Din punctul de ve- 
dere bisericesc, comuna Anghe- 
lești face parte din parohia Co- 
păcești, avind aci o biserică fi- 
lială cu hramul Sf. Gheorghe. 

Școală nu se află în comună, 
cu toate că sunt 71 copii în 
vrăstă de a o frecuenta, 

Comuna numără 95 contrib., 
adică 1 la 537 locuit. In anul 
1886 craii $3 contribuabili, iar 
în 1869 erati 75, 

Budgetul comunci pe anul fi- 
nanciar 1893—94 era următorul: 

Venituri, . 3659.91 
Cheltueli . . . 3598.26 

Excedent . . 61.65 
Budg. fondurilor drumurilor: 
Venitul ... 232.— 
Cheltueli., . , „ 2235.— 
In alți ani, budgetul de ve- 

niturile și cheltuelile com. era: 
In 1868—69 la venituri 1261, 

iar în 1885—86 la venituri II03 
și la cheltucli 1105. 

Descrierea economică —slgri. 
cultura. Pămintul com, Anghe- 
lești, fiind pictros şi rău, prin- 
cipala resursă a locuitorilor sunt 
fructele și cu deosebire merele, 
cari se produc în mare cantitate. 

Vitele aflate pc teritoriul co- 
munci sunt, după ultima numă- 
rătoare, de 480 capete, din cari 
115 boi, 138 vaci, 23 cai, 107 
oi, 39 capre şi 58 porci. 

Industria. In comuna Anghe- 
leşti, industria e prea puțin dez- 
voltată. Pe lingă cea casnică, 
putem menționa numai ca sta- 
bilimente industriale: 4 fabrici 
de rachii de prune și tescovină, 
3 lemnării și 2 lingurării, 

Comerciul e aproape nul. EI 

  

  

ANGHELEŞTI-TĂMĂȘEANCĂ 

se exercită numai de 3 persvanc, 
în 2 circiumi. 

Căi de comunicaţie. Comuna 
Anghelești e pusă în legătură 
la V. cu Rugineşti prin o şosca 
comunală de-a-lungul pir. Domo- 
şița şi prin alte 2 şosele comu- 
nale, la N.-E. cu Copăceşti, iar 
la S.-V. cu Păunești, peste deal. 

Notiţe istorice. Angheleşti pa- 
re a-și trage numirea de la ve- 
chiu-i proprietar, paharnicul 'A n- 
ghel. | 

Angheleşti, cătun, ţine de com. 
„Tur. Iupca, plaiul Cloșani, jud. 
Mehedinţi, 

Angheleşti, pădure a statului, 
situată pe com. cu același nume, 
jud. Putna, pl. Răcăciuni, Se a- 
rendează împreună cu moșia Vi- 
țigheşti, fostă proprietate a mă- 
năstirci Răchitoasa. Se compune 
din 2 trupuri: 1. Angheleşti, în 
întindere de 250 fălci (355 hect.) 

2. Hlisa-de-la-Schit, în întin- 
dere de 3o fălci (42 hect.). In- 
tinderea totală a pădurei e deci 
de 280 fălci (397 hect.). In păd. 
se găsește stejar mai mult de 
cit fag, mesteacăn şi plop. 

Angheleşti, /oiauă, com. Fili- 
peşti-de-Pădure, plasa Filipești, 
jud. Prahova, care serveşte mai 

mult de izlaz. 

Angheleşti, sc// de maici, pe te- 
ritoriul com. cu același nume, 
jud. Putna, pl. Răcăciuni. 

Angheleşti-Tămâşeanca, căt, 
pendinte de com. Obedeanca, 
pl. Neajlovului, jud. Vlașca, Si- 
tuată pe platoul dintre Valea-Bra- 
tilor și Valea-Drimbovnicului, 
Departe de Bucureşti 36 kil., 
de Giurgiu 63 kil. 

Proprietatea d-lui G. M: Ta- 
tărescu. Are suprafața totâlă de 
297 hect.; s'a dat'la 33 loc.
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împroprietăriți în 1864, 124 hect., 
rămînînd proprietății 173 hect. 

Are venit numai 4000 lei. 
. Aci este o circiumiă, casc, 
pătule și magazii îndestulătoare 
făcute de proprietarul actual. 
Prin cătun trece șoseaua jude- 
țeană ce duce la Obedeanca. 
(Vezi comuna Obedeni). 

Anghelinei (Dealul-), Zea/, jud. 
Vasluiii pe a căruia coastă de 
E. se află o mică parte a satu- 
lui Știoborani; începe de la N. 
din Dealul-Popeştilor, din com. 
Miclești, intră pe teritoriul com. 
Ştioborăni, pl. Crasna, și se ter- 
mină pe teritoriul com. Tanacul, 
în șesul numit al Fintînelei. 

Angheluţă, run, (v. Drumul-lui- 
Angheluţă), com. Băsești, plasa 
Mijlocul, jud. Fălciă. 

Angheluţă, fo, în com. Ciurea, 

pl. Codrul, jud. Iaşi, peste rîpa 

Angheluţă, la satul Piciorul-Lu- 
pului, 

Anghineşti, sa/, pe malul drept 

"al riului Argeș, jud. şi pl. Ar- 

geș, face parte din com. rur. 
Tutana ; are 310 locuitori şi o 

" biscrică. 

Anichita, fiutină, pe moşia Vă- 
culești, com. Văculeşti, pl. Co- 
şula, jud. Dorohoii. 

Anicuţa, sorginte cu apă mine- 
rală, în Valea-Tisei, com. Olă- 
nești, jud. Vilcea, apă termală, 
cu temperatura de 140 R. (vezi 
Etna-Anicuţa). 

Anei (Fintîna-), /oc izolat și 
punct de hotar despre Prahova, 
în păd. Cislăul, din com. Cislăul, 
jud. Buzăii, 

Anina, deal, în com. Soleşti, pl. 
Crasna, jud. Vasluiii, numit ast-   

„85 

fel de la aninii ce sunt în pă- 
durea, de pe el. Se întinde de 
la V. la E., apoi întorcîndu-se 
spre S., se uneşte cu Dealul- 
Rădiului, formînd amîndouă un 
fel de cetate naturală. 

Anina, se numește partea dealu- 
lui despre Valea-Racului, spre 

apus de lanţul dealului ce se 
întinde de la N. la S. prin com. 
Miclești, pl. Crasna, jud. Vas- 
luii; i s'a dat această numire, 

fiind-că pămîntul este nisipos, a- 

ninos, după cum îl riumesc lo-- 
cuitorii. 

Anina, «ea/, judeţul Vasluiii. v." 
Holmul, deal, com. Drăguşeni, 

pl. Fundurile. 

Anini (Lacul-cu-), că/. al com. 
Pănătâul, jud. Buzăiă; 200 loc. 

şi 63 case. I-se dă în genere 

numirea de Slabii, 

Anini, poiană, com. Popeşti, pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Anini (Izvorul-cu-), sorginte de 

ape minerale, în com. Chiojdul, 

jud. Buzăii, avută mai cu scamă 
în sulf. 

Anini (Valea-cu-), vaze, în com. 

Cislăul, jud. Buzăă ; începe de 
la Piatra-Bufnei, udă cișmeaua 

Ungureni şi se scurge în rîul 
Buzău, puţin mai sus de mă- 
năstirea Cislăul, 

Anini (Valea-cu-), za/2, izvo- 

rește din raionul com. Valea. 

Lungă, plaiul şi jud. -Prahova, 

și se.varsă în Valea-lui- Dan, 

tot în raionul comunei Valea. 

Lunșă. 

Aninilor (Dealul-), dea/, plasa 
Jiul-d.-j., com. Sadova, jud. Dolj; 
înalt de 35 m. are direcțiunea 

de N.-S..și este sterp.   

ANINIȘUL 

Aninişul, com. rur., din plaiul 

Novaci, jud. Gorj, situată la N.- 
E. plășii, pe două dealuri nu- 
mite Aninișul-din-Deal şi Ani- 

nișul-din-Vale, la o distanță de 

34kil.de capitala j udețului. După 

un hrisov ce se găsește la lo- 
cuitori se crede a fi fondată 

pe timpul lui Matei Basarab. 
Se compune din 2 căt, și anu- 
me Aninișul-din-Deal și Ani- 

nişul-din-Vale, și se limitează 

la răsărit cu com. Novaci, la a- 

pus cu com. Radoși, la S. cu 

com. Ciocădia și la N. cu coa- 

mele Gruiul, Văraticul și dealul 

Jerdăul, 

Are o suprafață aproape de 

1172 hect., din care 160 hect. 
arătură, 186 livezi, 384 izlaz, 

440 pădure şi 2 vii, 

Pămîntul este de o calitate 
mediocră, 

Populaţia este de 223 fam,, 
cu 641 suflete, din cari 179 

contribuabili. Venitul com. este 

de 1425 Ici; iar cheltuelile de 
1085. 

Locuitorii posedă 39 pluguri, 

63 care cu boi, 1 căruţă cu cai, 

28 stupi de albine, 542 vite 

mari cornute, 100 cai, 3 mă- 

gari, 2022 oi, 318 capre, 193 

rimători. 

Prin com. trece piîriul Ani- 

nişul, șoseaua vicinală Bumbești 

de-Jii-Polovraci. 

In com. se mai află 10 mori, 

13 fîntîni, 4 joagăre și 2 cîr- 
ciumi. 

Com. arc 2 biserici cu 1 preot 
şi 3 cîntăreți. 

Aninişul, fădure, a moșnenilor 

d'avălmași în com. Colţi, jud. 

Buzăii, cătunul Colţi-d..s., are 

8 hect. 

Aninişul, zirîă, jud. Gorj, izvo- 

rește din munţii Rătunda şi Băi- 

leasa, trece prin mijlocul com. 

Aninișul, se împreună în com.
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Ciocădia cu piriul Carpinișul, și 

apoi ast-fel unite se varsă în 

pîriul Ciocădia în dreptul com. 

Ciocădia. 

Aninişul-din-Deal, căzu, situat 

pe malul sting al piriului Ani- 

nișul, face parte din com. Ani- 

nișul, jud. Gorj, ocupînd o su- 

prafață aproximativ de 390 hect.; 

produce un mediii de 146 hectol. 

porumb, 100 kgr. fasole, 70 kgr. 

brinză, 150 hectol. sămînță de 

cîncpă, 35 decal. vin, 50 decal. 

ţuică, 6 kgr. ceară din 13 stupi. 

Populaţia este de 74 fam., cu 

213 sufl., din cari 59 contri- 

buabili. Ei posedă 13 pluguri, 21 

care cu boi, 1 căruță. cu cai, 

65 cai, 1240 oi, 98 rimători și 
162 capre. 

Cătunul este udat de piriul 

Aninişul, are și 5 fîntîni. 

Cătunulare 1 biserică zidită 

la anul 1884 de loc.; este ser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreți. 

Aninişul-din-Vale, căzu, aşezat 

pe dreapta ptriului Aninișul, face 

parte din com. Aninişul, jud. 

Gorj, ocupind o supraf. aproxi- 
mativ de 782 hect, 

Populaţia este de 149 fam,, 

cu 428 sufl., din cari 120 con- 

tribuabili; ci posedă 26 plu- 

guri, 42 care cu boi, 360 vite 

mari cornute, 782 oi, 101 porci, 

156 capre. 

Cătunul este udat de piriul 

Aninişul; are 8 fîntîni, 4 joa- 

găre și 7 mori de măcinat, 

Afară de șoseaua descrisă la 

comună, în acest cătun mai 

este și o potecă ce trece peste 

munții Băileasa,  Florile-Albe, 

Coasta-Crainicului, la Timpa. 

Aninișului (Valea-), za/e, în 
com. Colţi, jud. Buzăsi, căt. Colţi- 
d.-s., izvorește din muntele Vir- 

ful-Oaei și se scurge în Valea- 
Colţilor.   

PI 

Aninoasa, co. rur., jud. Dimbo- 

vița, pl. Dealul-Dimboviţa, spre 

N. de Tirgovişte la o depăr- 

tare de ş kil. Altă dată această 

comună era un simplu cătun al 

com. Viforita. Este așezată pe 

lingă un mare deal cu vii, ce 

poartă numele de Dealul-Ani- 

noasa. In partea de N. și E. 

această comună mai are dealu- 

rile ce se numesc Cornetul, 

Ogrăzile și Feţile, ce sunt pline 

cu vii, cari produc vinuri bune 

şi în mari cantități. In partea 

de S. şi V. comuna este încon- 

jurată cu cîmpie și produce po- 

rumb mult, Această comună, care 

nu are alte cătune, se compune 

din cinci ulițe și anume: Uliţa- 

Dreaptă, Valea-Mare, Vălceaua, 

Marginea și Uliţa-Fintinei, avind 

peste tot o populaţie de 700 

sufl., de origină numai romînă. 

Prin com. trece un mic piriiaș 

ce se numește Valea-Mare. Prin 

partea de apus a acestei com. 

trece șoseaua naţională Tirgo- 

vişte-Transilvania. Aninoasa se 

învecineşte spre răsărit și miază- 

zi cu com. și mănăstirea Vifo- 

rita, despărțindu-se prin dealuri 

cu vii și unindu-se prin șosea 

vecinală ; iar spre apus și miază- 

noapte cu com. Doiceşti, de 

care se desparte iar prin dealuri 

cu vii și prin cîmpie și cu care 

se uneşte prin şoseaua naţională 

Sus-zisă. Aninoasa are o școală 

şi o biserică, întreţinută de eno- 

„riași. Şcoala din Aninoasa este 

înființată în toamna anului 1889 

și are un învățător, salariat de 

stat, un local noii de zid, a- 

proape bun, dar cu primăria la 

un loc. Școala este mixtă. Ea 

mare pămint. Copii cu cetatea 

de școală sunt peste 70 în com. 

Comuna are peste 150 contrib. 

și un venit anual de 1320 lei. 
Toamna se fac multe petreceri 
prin dealurile Aninoasci și Vi- 

foritci, unde mulți Tirgovişteni   

ANINOASA 

aii vii. De la Tirgovişte la Ani- 

noasa se poate merge în 20 

minute cu trăsura, 

Aninoasa, com. rur., în pl. Gi- 

lortul, jud. Gorj,la N. de com. 

Turburea și la 45 kil. spre S.-E. 

de orașul T..Jii ; se mărginește 

la S. cu com. Turburea şi Gro- 

șerea, la N. cu com. Bibesti, la 

E. cu com. Pegeni și la V. cu 

com. Costești-Daia din pl. Jiul; 

despărțită prin Dealul-Șerpoac- 

lor, se compune din căt. 'Ani- 

noasa, Cornișani şi Bobaia. 

. Situată pe şesul cu acciași 

numire și pe ambele părți ale 

riului Gilortul, are suprafață de 

aproape 2344 hcect., din cari 

700 hect. pădure, 1oro hect. 

arabile, 589 hect. fineţe, 20 hect. 

vie, 25 hect. livezi de pruni şi 

6 hect. izlaz; cam 950 hect. din 
această întindere aparține pro- 

prietarului Negrea. Locuitorii 

sunt împroprietăriți după legea 

rurală din 1864. 

Populaţiunea e de 275 fam., 

cu 1338 sufi., din. cari 260 con- 
tribuabili, între cari se află și 
2 familii de Țigani.: Numărul 

soldaţilor dorobanţi cu schimbul 

în această comună este de 20. 

Comuna are la venituri 1. 2786 

b. 89, iar la cheltucli |. 2082 

b. 55. 

Locuitorii posedă 67 pluguri, 

134 care cu boi, 475 vite mari 

cornute, 16 cai, 749 oi, 63 de 

capre, 543 de rimători. 

Prin comună trece o şosea 

vecinală, care o leagă cuc. Bi- 

beşti despre N. şi cu Groșcrea la 

S.; două șosele comunale, dintre 

cari una o leagă cu șoseaua ju- 

deţeană, iar cea-l'altă cu căt. 

Sterpoaia din com. Bibești. 

Are o școală de băeți, fon- 

dată la anul 1874. 

Comuna are 2 biserici, din 

care 1 nu funcționează, și alta 
de zid făcută de proprietarul
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Negrea la 1886; în partea des- 
pre N. a bisericei ce nu func- 

ționează se află o cruce mare 

de piatră cu inscripția: «Con- 
stantin Basarab Voivod III», din 
anul 1708. 

În comună se mai găsesc: 

1 moară cu abur și 1 herăstrăi; 

7 fîntîni, 7 puțuri și 2 cișmele. 

Aninoasa, com. ru pl. Rîu- 
- zile, jud. Muscel, situată la S$.- 

V. de Cimpulung, 12 kil. de- 

parte de acest oraș, pe ambele 

maluri ale riului Bratia și rîului 

Slănicul. 

Se mărginește la Nord cu co- 
muna rur. Berevoești-Ungureni, 

la E. cu com. rur. Coteşti, la 

V. cu com. rur. Bădești și la 

S. cu com. rur. Vlădești, La IE, 

şi V. este înconjurată de două 

mari păduri, proprietăţi ale sta- 
tului, 

Se compune din 3 căt.: Ani- 
noasa, Broşteni și Valea-Siliştei, 

cu reşedinţa în căt. Aninoasa. 

Intreaga com. are o popula- 

ție de 1133 locuitori: 565 băr- 

baţi şi 568 femei, cu 269 capi 

de familie, cari trăesc în 266 

case. Intre aceștia sunt și 10 

familii de Ţigani. 
Numele săii vine de la pădu- 

rea de anini ce a existat aci 

în timpurile vechi, din care se 

mai găseşte și azi o bună parte. 

Ocupaţia principală a locui- 
tărilor este. agricultura. Ei ai 

1000 vaci, 25 cai, 2700 oi, 300 

porci, afară de boii de jug. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de. 1455 hect. 

Numărul contribuabililor e de 

250. Veniturile com. în anul 1887, 

craii de 1083 lei şi cheltuelile 

de.1758 lei. Ă 

Prin comună trece șoseaua 

care o uneşte cu Vlădești și Be- 

revoești-Ungureni. 

Este străbătută de la N. spre 

S. de riul Bratia, care în mijlo-   

cul satului formează o însulă a- 
coperită cu legumi de tot felul. 
În riul Bratia se varsă Valea- 

Rugencei, Valea-Ciurarului, Va- 
lea-Țigăniei și riul Slănicul, în- 
tre comuna Vlădești şi Aninoasa, 

Pe riul Bratia, în interiorul co: 

munei, este o moară. 

In partea de V. este riul Slă- 

nicul, în care se varsă Valea- 

Siliştei, iar între acest rii şi 

riul Bratia sunt două mari ză- 

voaie de anini, despărțite prin- 

trun prund și Dealul-Erjei. 

Pămintul se posedă de locui- 
tori prin împroprietărire, după 

legea din '1864, cind ai căpătăt 
pămînt 204 săteni. Moșia Ani- 

noasa, pendinte de Mitropolia 

- din București, s'a vîndut de veci 

la locuitori ; iar trupurile rămase 

nevindute s'ai arendat pe pe- 

riodul 1887-—97 cu 3600 lei a- 

nual, 

In comună este 1 școală mixtă 

şi 2 biserici (una din ele e mă- 

- năstirea Aninoasa. V. a. n.). 

Aninoasa, saţ, jud. Argeș, pl. 
Pitești, pendinte de com. rur. 

__Biscovu-Fleşti. (v. a. n.). 

Aninoasa, sef, face pârte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

Rîurile, jud. Muscel, situat pe 

malul stîng al riului Bratia. Aci 
este reședința primăriei, 

In partea de E. a satului e 

o mare pădure a statului, care 
îl desparte de com. Coteşti. 

Are o biserică deservită de 

2 preoți şi 1 cintăreț (fostă mă- 

năstire) şi o școală mixtă, care 

datează din anul 1837, cu în- 

treținerea căreia statul cheltu- 

ește anual 1242 lei. 

Populaţia lui e de 433 locui- 

tori:. 222 bărbaţi, 211 femei; 

110 capi de familie. Este udat 

de mai multe văi, cari se varsă 

în riul Bratia. Poziţia lui e plă- 

cută și concură mult la. frumu-   

sețea sa dealurile din juruii, a- 

coperite cu stejari, mesteacăni 

și anini. 

Aninoasa, saţ, face parte din 
com. rur. Glăvile, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea. Este situat la E. 
comunei și udat de valea cu a 

celași nume. Are o biserică de 

lemn veche, în stare proastă. 

Anul fondărei și ctitorii nu se 

cunosc. E la distanță de 1 kil. 

de cătunul Pesceana, unde este 

şcoala, 

In acest căt., lingă biserică, 

e un izvor a cărei apă lasă, pe 

unde trece, un strat gros şi ro 

șu ca și rugina de fer. 

Aninoasa, cătun, alipit împreună 

cu căt. Ungureni de căt. Cislăul 

al comunci Cislăul, jud. Buzăii. 

Aninoasa, cătun, reşedinţa com, 

cu același nume din plasa Gi- 

lortul, jud. Gorj. 

Are o suprafață de aproape 

"1074 hect., din cari 301 -hect. 
pădure, 5oo hect, arabile, 250 

hect. finețe, 10 hect. vic, 11 

hect. livezi de pruni, și 2 hect. 
izlaz, | 

Are populaţie de 209 fami- 

lii, cu 1074 suflete, din cari 199 

contribuabili, între aceștia se 

află şi 2 familii de Ţigani. In 

căt. sunt 20 de dorobanţi cu 

schimbul, 

Locuitorii posedă 30 pluguri, 

54 care cu boi, 350 vite mari 

cornute, 10 cai, 600 oi, 40 ca- 

pre și 400 rimători, 

Cale de comunicaţie cătunul 

are 1 șosea vecinală, care îl lea- 

gă cu com. Bilcești. 

Are 2 biserici descrise 

sus la com. sa, precum și o școală 

primară descrisă la comună. 

Cătunul mai posedă moara de 

abur și herăstrăul, descris la com. 

sa, precum și 2 cișmele și 4 

puțuri. 

mai
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Aninoasa, numire, ce purta în 
vechime cătunul şi moșia Cirţo- 
cleasca, din com. Beiul, pl. Mar- 

ginea, jud. Teleorman. 

Aninoasa, cu/me, din pl. Jiul, jud. 
Gorj, în partea despre E. a com. 
Costești, vine despre N. în spre 
S$., unindu-se cu dealul comunei 
Groşerea, numit Cornișani, iar 
la N.-E. se unește cu al com. 
Piscurile. Această culme de deal, 
în toată întinderea sa, în drep- 
tul com, este acoperită cu pruni 
și vii, 

Aninoasa, dea/, în com. Glăvile, 
pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. - 

Aninoasa, dea, în com. Amă- 
răști, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Aninoasa, 7svor, în comuna rur, 
Cislăul, judeţul Buzău; ese din 
muntele Salcia, trece prin că- 
tunul Aninoasa, taie în curme- 
ziș căt. Cislăul, unde i se dă 
numele de Căcicea şi se varsă 
în Iazul-Morilor, abătut din rîul 
Buzăi. 

Aninoasa, fostă mănăstire de că- 

lugări, jud. Muscel, metoh al 

Mitropoliei din București, acum 
redusă la biserică de mir, pen- 
tru întreţinerea căreia se înscrie 
anual în budgetul statului, o 
sumă de 1070 lei. 

Această mănăstire s'a fondat, 
ca biserică de mir, de Clucerul 
Pană Tudoran Vlădescu și ju- 
pînița sa Alesandra, la anul 7186 
(1678) Septembre 20, sub Dom- 
nia lui Duca Voevod, (v. con- 
dica mănăstirii la Ministerul de 
Culte). Către finitul vieţei sale, 
Tudoran Vlădescu, fiind atunci 
agă, s'a călugărit, primind nu- 
mele de Tudosie Monahul. (V. 
Aricescu, «Istoria Cimpulung.»). 

Atunci el prefăcu biserica 
de mir în mănăstire de călu-   

gări, cu zidurile de cetate, ce 
se văd și azi, îusă dărimate pînă 
la pămînt și cu locuinţe pentru 
călugări, 

La anul 7328 (1730) Octom- 
bre, Daniil Mitropolitul, care a 
fost egumen la Aninoasa, a fă 
cut mănăstirii un turn și chilii ; 
iar egumenul Mihail Tărtășescu 
îi făcu paraclisul, la anul 1778, 
Astăzi totul e ruinat, afară de 
biserică. 

Mănăstirea Aninoasa avea mai 
multe proprietăți însemnate, în- 
tre cari şi Piscul-Negoiului, jud. 
Muscel, -lingă granița Transil- 
vaniei, 

La 1821, în mănăstirea Ani. 
noasa, se întăriră maj mulți Ar. 
năuți, din cei fugiți de la Dră- 
gășani. Vr'o 24 din ei fură prinși 
și omoriți de Turci, care apoi 
deteră foc mănăstirei. 

Aninoasa, moşie, plaiul Nucşoa- 
ra, jud. Muscel, proprietate a 
statului. Inainte de secularizare 
aparținea Mitropoliei din Bucu- 
rești. La anul 1871 această mo- 
șie avea un „venit anual de 
13900 lei și a fost ipotecată, 
împreună cu alte 3$0 proprie- 
tăți ale statului, pentru asigu- 
rarea împrumutului domenial de 
73 milioane. 

Pe periodul 1883 — SS, veni- 
tul acestei moșii a scăzut la 
suma de 10000 lei anual. 

Aninoasa, pădure a statului în 
întindere de 750 hect., pen- 
dinte de com. Aninoasa, plasa 
Rîurile, jud. Muscel, 

Aninoasa, pădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Valea-Ma- 
re, pl. Riîul-Doamnei, jud. Mus- 
cel, compusă din stejar, fag, 
carpen, jugastru, ulm, frasin şi 
plop, avind împreună cu trupul 
de pădure Cîmpulungeanca, 75 
hect, 

    

Aninoasa, firii, pl. Amaradia, 
com. Zăicoiul, jud. Dolj, izvo- 
reşte din dealul Rădinești (Gorj), 
formează puţin din linia de N. 
a com. primește pe stinga Stir- 
cul-Mare și se varsă pe stinga 
Ploscuţei. 

Aninoasa, /iriă, izvorește din 
dealul numit Măgura, la N. de 
satul Padeș, judeţul Mehedinţi, 
trece prin Padeș și imediat se 
varsă în riul Motrul, 

Aninoasa, zîrţi, izvorește de sub 
poalele dealului Măgura, com. 
Stroești, pl, Horezul, jud. Vil- 
cea, şi curgînd spre V., prin 
centrul com., se varsă în riul 
Cerna, 

Aninoasa, zîriz, com. Alunul, pl. 
Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. După 
ce udă centrul com., avind di- 
recția de la E. spre V., se varsă 
îi riul Olteţul. 

Aninoasa, :/oiană, com. Bălcești, 
pl. Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. 

Aninoasa, vechii schit, în com. 
Cislăul, jud. Buzăii. Din pricină 
că sedărăma, călugăriis'aii retras 
mai jos și după stăruințele lor 
pe lingă Doamna Neaga, spune 
tradiţia, ea le-a zidit un alt schit, 
unde e acum mănăstirea Cislăul. 
Tradiţia pare că se întemeiză 
pe un fapt adevărat, căci în 
grădina Dascălului se văd urme 
de ziduri și oase de oameni, 
Oasele fiind de o deosebită mă- 
rime, aii dat naștere altei cre- 
dinţe, anume, că aci ar fi fost 
îngropaţi uriași. 

Aninoasa, zirii, izvorește din co- 
muna Jupinești, pl. Riul-Doam- 
nci, jud. Muscel, de la locul 
numit Coada-Aninoasei, străbate 
partea de V. a comunei Jupi- 
nești și intră pe teritoriul că..
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tunului Valea-Nandri, comuna 
Dirmăneșşti. În ea se varsă văile 

Merişului, Capanului și Iepure. 

Aninoasa, vale, com. Călinești, 

pl. Cozia, jud, Vilcea. 

Aninoasa, fîr., izvorește din dea- 

lul Otăsăul, de la N. comunei 

Genuneni, plasa Oltul-d.-s., jud. 
Vilcea, şi se varsă în iazul morei, 

format din riul Bistriţa, tot pe 

teritoriul com. Genuneni.: 

Aninoasa, /ir., izvorește din co- 

muna Glăvile, pl. Oltul-d.-j., jud. 

Vilcea, de. la Rîpa-Înaltă, şi se 

varsă în rîul Peșceana, la com. 

A mărăști, 

Aninoasa-de-Miceşti, făzure a 
statului în întindere de25o hect,, 

jud. Muscel. -. 

Aninoasei (Gura-), core. rar. în 
jud. Buzăi, plaiul Pirscovul, la 

o distanță de 24 kil. de orașul 

Buzău și situată pe malul sting 
al riului “Buzău. Limitele sale 

sunt: la N., începe din Piatra- 

Roșie și merge urcindu-se pe 

„plaiuri pănă în virful muntelui 

"Botanul, pe hotarul păd. Flori- 

cica, care o desparte de com. 

Policiori; la E. se lasă în jos 

de muntele Botanul, trece pe la 
Haidinul, se urcă pe movila Vi- 

foritei, apoi continuă pe slem- 
nea muncelului. Rătești pănă la 

Poiana-Fetei, de unde, tot pe 

slemne,: se îndreptează spre Să- 

rături și de âci spre riul Buzăi 

în “dreptul căt. Sătucul (com. 

Cindeşti), la S. merge pe albia 

riului Buzău pănă la Plopii-lui- 

Iarcoci, unde trece Buzăul și se 

continuă . pe malul drept. pănă 

la Salcia-Roșie în marginea păd. 

Ungureul (com. Măgura), pe ho- 

tarul căreia merge pănă la Ciu- 

hă; la V., pleacă de la Ciuhă, 

trece riul Buzău. şi pe malul 

54042, Jfarele Dicţionar Geografic. 
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sting “merge urcîndu-se pănă la 

Piatra-Ciortei, . de aci la Puţul- 
Împuţit, la Dilma şi apoi iar în 
Piatra-Roșie.: . 

Suprafaţa com. este de 2680 

hect., din cari 320 arabile, 982 

pădure, 284 fîneață, 496 izlaz, 

5$ livezi, 37 vie și 503 sterp. 

Proprietăţi mai însemnate sunt 

Hotarul-Frasinul și Rătești. Te- 

renul este foarte accidentat, fiind 

format din coline și văi, Cul- 

tura pămîntului se face pe o 

scară mică și numai pentru trebu- 

ințele locuitorilor producind po- 
rumb, orz și puţin alac. 

Ca substanțe minerale are în 

„abundență sare în muntele .Bo- 
..tanul. Industrie n'are de cit ţe- 

săturile de mohair, scoarţe, bete, 

etc., ce se fac în mănăstirea Ră- 

tești; iar comerciul. constă mai 

mult în transportare de lemne 

şi. desfacere de ţuică. Comuna 

e pusă în comunicație cu ora- 

șul prin șoseaua vecinali Buzăii- 

Rușiaveţul prin Mărăcineni ; are 

un vad la riul Buzăă în dreptul 

com. Sătucul, prin care se pune 

în contact cu șoseaua judeţeană 

Buzăii-Frontiera. 

Vite are:. 226 boi, 127 vaci, 

36 viței, 18. cai, 13 epe, 4 mînzi, 

980 oi, 34 capre și 28 porci, 

stupi 30. 

Această com. e formată din 
cătunele: Băceni, Botanul, Gura- 

Aninoasei, Rătești, Țiţirligul și 

Viforita. Are 1260 loc., din cari 

bărbaţi însuraţi 215, neinsurați 

21, văduvă 13, divorţaţi 6, băcți 
374; iar femei măritate 215, vă- 

duve 65, fete 351; că trăesc în 

321 case, Străini nu sunt. Meş- 

teșugari sunt 2. lemnari, 2 ciz- 

mari și 1 fierar. Media nașteri- 

lor e de 33, a. deceselor de 27, 

a căsătoriilor de 8. Populaţia 

crește cu o medie anuală de 8 

suflete. 

- Dinpunct de vedere financiar, 
com. are 210 contrib., din cari   

ANINOASEI (VALEA-) 

13 comercianți Romini. Stabili- 

mente 3. Chiria caselor 1540 lei ; 

taxa proporţională: 44.60. Ve- 
nitul fonciar lei 344.99. Darea 

căilor de comunicaţie 1260 lei. 

“Patente 116 |. Fonciera 1905.45. 

Taxa spirtoaselor 680.60. Total 
fiscal 3962.05. Percepsrea 328.15, 

judeţene 697.45, drumuri 227.15, 

comunale 697.43, comerciale 2 
lei. Totalul generat 5914.25. Bud- 

“getul comunei e de: 1522.53. 

Comuna avea o şcoală în mă- 

năstirea Rătești. Carte știi 91 

„loc. „Are 2 biserici de mir cu 
2 preoți, 1 diacon; 2 cîntăreți 

„și T' paracliser. Catedrala. e Sf. 

„Nicolae. La acestea se adaogă 

şi schitul Rătești. Circiumi sunt 

2. Locuinţele sunt ordinare, cîte- 
va mai bune, în cătunul Gura: 

:. Aninoasei (Cojanul). Are şi: niş- 

te ruine numite  Casa-Impără- 

tească. 

Aninoasei (Gura-),saii Cojanul, 
că/, de reședință al com. Gura- 

„Aninoasci, jud. Buzăiă, situat în 

vărsătura Aninoasei în riul: Bu- 

„_zăă, are 180 loc. și 45 case, 

Aninoasei (Muchia), co//nă, în 
com. Piclele, căt. Joseni, județul 
Buzăsi, acoperită de păd. de 186 
hect., constind din 2 trupuri: 

Floricica și Covergile. 

Aninoasei (Valea-), /oc izolat 
și frumoasă poiană în comuna 
Valea-Teancului, judeţul Buzăii, 

unde după tradiție, ar fi fost 

un schit în vechime. 

Aninoasei (Valea-), va/e, în com. 
_Valea-Teancului, jud. Buzăii, în- 

cepe din poalele dealului Chil- 

miziul și prin mijlocul comunei, 

se împrăștie peste cîmp. | 

Aninoasei (Valea-), za/e, în co- 
muna Gura-Aninoasei, județul 

Buzăi, începe din dealul Vi- 

12
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- forita și se scurge în riul Bu- 
zăi, 

Aninosul, /rup de pădure, a sta- 
tului, în întindere de 896 hect., 
formînd împreună cu trupurile 
Hotărasa (127 hect.) și Valea- 
Urzica (240 hect.) păd. Modoaia, 

“ situată în' com. Broșteni, plasa 
" Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Aninoşani, cătun, com. Cindești, 
judeţul Dimboviţa. 

Aninoşița, dea, aparţine com. 
Săuleşti, jud. Gorj; are direc- 
țiunea N.-S.-IE.; este o prelungire 

"a dealului Cicoarea-lui-Iepure, se 
“termină -la -S. în  Valea-Gilor- 
"tului. 

Aninul, /ac, în com. rur. Cireșul, 

pl. Cerna, jud. Mehedinţi. 

Aninul » pârtil, în com. rur. Izvorul- 
- “Oneștilor, pl. Ocolul, jud. -Me- 

„ hedinţi. 

Anisaia, Țintiuă, pe moșia Za- 

„moștia, com. Zamoștia, pl. Ber- 

hometele, jud. Dorohoii. 

Aniţa, cătun, jud. Argeş, pl. Pi- 
_tești, face parte din com. rur. 

Gălășeşti, 

„Aniţeasca, ma/a/a, numită și 
- Mahalaoa-Aniţească, î în com. rur, 
Balta, plaiul Cerna, jud. „Mehe- 
dinți, 

Antal, a/e, pl. Tazlăul-d.-s., jud. 
Bacăii, cu izvoare de apă, con- 
ținînd fier și pucioasă. In apro- 
picre sunt multe puțuri cu pă- 

"cură, 

Antalului (Valea-), dea, plasa 
Siretul-d.-j., jud. Bacăii, comuna 
Tamași, situat lingă satul Che- 

tri; este acoperit cu păduri 
ȘI vii,   

90 

Antemireasca, mică Pădure moş- 

nenească, pe moşia Coca-Mere- 
iască, din com. Niculești, jud. 

Buzăii, Are 36 hect. 

Antemireşti (Coca-), sai Coca- 
Plină, cătun al com. Niculești, 

jud. Buzăiă, situat pe malul st. 

al izvorului Coca. Are 340 loc. 
Și 77 case, 

Antileşti, dea, pe care se află 
trupul moșiei cu acest nume, 

jud. Suceava, 

Antleşti, toşie, fără sat, în com, 
Ciumulești, jud. Suceava, avind 

suprafața de 150 fălci, loc de 

cultură. Este proprietatea mai- 

celor Epraxia, Olimpiada și Eu- 
xenia Ganca. La 1745, satul în- 
treg Antilești, la Suceava, a fost 

dat de zestre de către Ileana, 

fata vornicului Ștefan Ruset, 
fiicei sale Maria, («Uricariul» de 

T. Codrescu, Vol. XI, p. 227). Pe 

la 1843 era a spătarului Vasile 
Milo, formînd un trup cu Spă- 
tărești, (<Buciumul Romîn», 1, 

1575, p. 39). 

Antim, va/e, la N. comunei Ca- 
limănești, plasa Cozia, judeţul 
Vilcea. 

Antina, în districtul Romanați. La 

satul Resca sai Recica, lîngă 

riulețul Tesluiul, se află urmele 
unui oraș din epoca Romanilor, 
pe care poporul îl numește An- 
tina. Deja în secolul trecut ge- 
neralul rus Baur («Mem. sur la 
Valachie» 1778, p. 198), menţio. 
nînd Recica «village avec une 
&glise et un pont sur le Teslui», 

ne spune că: «on y trouve des 

dâbris des anciens retranche- 

ments». Mai tirziii, la 1S18, o 

menționează Fotino (t.1, p. 153): 
<span Poutad passpab, Edi 
dy sat) OY Tamisa = 

5, pai 1 iv epto/i) 70 râz0d 
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Nimeni însă n'a făcut cercetări 

ceva mai mult serioase la fața 

locului înainte de colonelul Vla- 

dimir Blaremberg, care la 1836 

a descoperit la Antina, într'o 

movilă, un sarcofag. După aceia 

ruinele ai fost studiate pe rind 

de Laurian și Boliac, de Papa- 

soglu, de d-nii D. Sturdza, Grig. 

Tocilescu, V. A. Ureche Şi în 

fine de A. I. Odobescu, care a re- 

zumat la 1878 în următorul mod 

toate datele relative la cestiune: 

.. Comuna Recica sai Antina. Mo- 
vila lui Alexandru și alte nu- 
meroase movile. Ruinele. apa: 
rente ale unei întinse cetăţi Ro- 
mane, cu zidurile de piatră și 

cărămidă, etc. Căi romane cu 

diferite direcţiuni. In sarcofage, 
pe lingă schelete, sunt vase, 

rămășițe de vestminte și orna- 
"mente, şi monede romane de 
la Antonini pănă la Sever. Al- 
tar votiv al Nemisidei, pe care 
avem “următoarea inscripțiune : 
Nemesi victrici : lunius Caninus 
evocatus ex voto posuit (Mom. 
«C. 1. L.» 1592); o dedicație lui 
Jupiter Tutar în următoarea cu- 
prindere: «lovi Optimo Maximo 
defensori et Tutatori Caius Iulius 
Se... manuscum Iulia Rufina con- 
juge volum libentes posuerunt» ; 

stele funerare a Ciaudiei Amba; 
«Dis Manibus Claudia Amba 
vixit annos XX fecit in Dacia 
annos V, Claudius Montanus, 
emmunis ex numero Syrorum 
Sagittariorum benemerenti paler 
ejus fecit> («C.1. L.» 1593) şi a 
lut Antonius Nicanoris, o stelă 
foarte frumoasă care se păs- 
trează în Muzeul Naţional și 
care este împodobită cu bustul 
acelui personaj și cu frumoase 
ornamente, sub care se poate 
citi: «Dis Manibus, Antonius Ni- 
canoris» ; iar restul este stricat 
ca şi piatra. (Vezi «Analele A-
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cademiei Romine», t. X, secţ. II, 

pag. 332-5). 
_Cea ce dovedește mai cu de- 

oscbire marea însemnătate în ve- 
chime a acestui punct geogra- 

fic, este că tocmai aci se uniati 

ambele căi romane, cari plecau 
de la Dunăre spre Carpaţi, una 

din Celeiă, cea-l'altă din Izlaz, 

ast-fel că Antina forma un cen- 

tru de comunicaţiune, «Șanţu- 

rile cctăţei care se văd, zicea 

răposatul Laurian (Magazin is- 
toric», II. 96), formează un poli- 

gon cu opt laturi, al cărui dia- 

metru mai lung face aproape la 
o mie de pași. Riul Tesluiul 

curge prin mijlocul cetăţei; în 

unele locuri ale lui se află un 

strat de cărămizi, cea ce face 

să credem că a fost constrîns 

în un canal, dar acum merge 

după bună plăcerea sa fără vre-o 

silă artificială. Romînii noștri 

nu sunt oameni cari să mai 

constringă riurile. Chiar la-po- 

dul cel zidit peste riii se uniaii 

cele două drumuri de piatră, 

unul care venea de Izlaz și cel- 

l-alt de la Celeiii şi duceaii către 

miază-noapte la Rimnic.,. .» 

O asemenea stațiune nu pu- 

"tea să fie uitată pe tabla Peu- 
tingcriană, itinerar oficial al tu- 

tulor stațiunilor Imperiului Ro- 

man în secolii III și IV; şi s'a 

bănuit de de mult, în adevăr, 

cum că anume aci a fost sta- 

țiunea Romula, care se menţio- 

nează și de geograful Ravennat 

sub formula de Romulas (Tocil., 
«Dacia...», pag. 450, ed. Acad.). 

Această bănuială s'a şi veri- 

ficat prin descoperirea la Recica 
a unei inscripțiuni din timpul 

lui. Filip Arabul, unde locali- 
tatea se numește «Colonia Ro- 

mula» și se arată că <în anul 

248 s'a construit un vallum în 
jurul zidului orașului.»(« Anal. A- 

cademiei Romîne», seria II, t. 8. 

1886, pag. 14). Dăm în între-   

gime accastă inscripţie intere- 

santă: 

«Imp. Caesar M. Iulius Phi- 

lippus Pius Felix invictus Au- 

gustus tribumcia potestate v 

Cos III pater patriae proconsul 
ct M. lulius Philippus junior 

imperator Cos II procos prin- 

ceps juventutis pater patriae 

Pius Felix Augustus et Marcia 

Otacilia Severa Sanctisima Au- 
gusta nostra restitutores orbis 

totius ob tutelam civitatis Co- 
loniae suae Romulae circuilum 

muri manu militari a solo fe- 
„cerunt». 

Inscripţia se află în Muzeul 

Naţional din București, și a fost 

restabilită și citită de d. To- 

cilescu. Prin urmare, Romula 

care era municipiu pe vremea 

“lui M. Aureliu şi L. Verus, a 

devenit colonie în timpul lui 

Filip Arabul, pe la 248, şi fiind- 

că Carpii, neam barbar, cu care 

se lupta împăratul, nelinișteaii 
provincia, Romula e întărită cu 

un mur; îar de-asupra porţei s'a 
aşezat piatra cu inscripțiune, 

Din Romula saii Romulas, prin 

trecerea lut / în 7 ca în seamăn 

= Similem și chiar Jatinește 

Ruminalis = Romularis: Rumina 

nunc ficus, Romula ficus erat... 

(Ovid, «Fast.» II, 411), sa făcut 

R&muna, de unde apoi numele 

districtului Romanați, în vechile 

documente Romanați însemnînd 

literalmente locuitori din Ro- 

muna, cu același sufix -aţi = ates 

prin care se forma latinește nu- 

mele etnic din numele unui oraș 

'cu finalul -na, de ex. Casinates, 

” Arpinates, Ravenates, Antina- 

tes, etc. (Fidenates -um = cei 
din orașul Fidena). Romanați = 

Romunales, cu un sufix etnic 

curat latin netrecut în graiul 

Romînesc, probează existența 

formei Romuna saii Romunas 

deja în epoca Romană, pe lingă 

primitivul Romula cu ctnicul   
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săi Romulenses, ordo Romu- 
lensium în inscripțiuni (Mom- 
msen). | | 

Dar de unde vine numele 
Antina? , 

Fotino susţinea, că pe lingă 
Antina ar fi locuit poporul sla- 
vic Antac sait "Ayra, despre 

ale căruia lupte cu Imperiul Ro- 
man Oriental, vorbesc Jornan- 
des, Procopiu, Teofilact și alții, 
Schafarik «(Slowanske starozit= 
nosti», pag. 459, 462), a demon- 

strat însă prin analiza tutulor 
fintînilor istorice, cum că tribul 

Anţilor, cunoscut numai în se- 
colii VI-VII, era aşezat pe țăr- 
mul Mărei-Negre în regiunea 
Niprului, nu dincoace de Prut, 

iar cu atit mai puţin la capătul 
apusan al Daciei. Afară de a- 
ceasta, chiar dacă Anţii ar fi 

înaintat întrun moment pănă 
aproape de Olt, totuși din ter- 

meni etnici, limba nu formează 

nici odată numiri topice prin 

sufixul -ina. După cum nu e- 

xistă Serbina, Bulgărina, Tur- 

cina, Grecina, Ungarina, etc., 

tot așa din Anţi nu se putea 
naște Antina. A 

Cuvintul sună de tot latinește. 
Trecem cu vederea peste deri- 
vațiunea propusă de Vaillant: 
Antina=Constantina («La Rou- 
manie», I, 88); dar ne vom opri 

o clipă asupra unci alte etimo- 

logii mai discutabile. Incepînd 
de la Blaremberg, generalmente 
se. crede, că Antina este Anto- 

nina, după numele împăratului 
Antonin Caracalla (Xenopol, în 

Tocil.,«Rev.>, II, t. |, p. 292-3). 
Netrecerea silabei «an» în vocală 
nasală obscură n'ar fi tocmai o 

piedică fonetică, căci în numiri 
topice latine, inițialul <a» derivă 

une-ori din prepoziţiune, ca în: 

Admediam, Ad potens, Ad a- 

quas, etc., adică: Antina=Ad- 
Antoniam, cu o contracțiune 
cam violentă, dar nu peste pu-
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tință. Există însă o altă dificul- 

tate mai specială. Latinul An- 

tonina trebuia să devină la Ro- 

mini Tiia, după cum din «Vi- 
din» s'a făcut «Diiu» ; şi loca: 

lităţi numite Tiia se și află în 

Rominia, ba chiar în Romanați, 

tocmai pe calca Romană de la 
Izlaz spre Reşca. Fotino con- 
fundă pe Antina, cu Tiia:"Avzivyo 

„îi Tiz, după cum le confundă 
şi Vaillant <Antine ou Tia», de 
și sunt 2! puncte geografice 
foarte depărtate unul de altul. 

Tiia poate fi Antonina; dar 
"Antina, nu. 

Numai printrun dublu -inna 
s'ar explica conservarea finalului 
în Antina. ET bine, în regiunea 
unde Tabula Peutingeriană pune 
pe Romula, tot acolo la Ptolo- 
meu, care ne dă nomenclatura 
din epoca dacică, se află "A pqjiv- 
w, Arcinna. Unii archeologi o 
caută în Dolj («Revista Romană», 
1861, pag. 421); alții în Gorj 
(Goos, pag. 51), dar de-o-potrivă 
fără nici o probă, recunoscîrid 
însă unii și alții că era în Ol- 
tenia. Antina, adică Antinna, 
fi-va oare numele ce] vechiii da- 
cic al Romulei, latinizat de că- 
tre legionari? Se ştie că în la- 
tinitatea vulgară -ci-și-ţi se con- 
fundă ; iar la Rominii din Ba- 
nat aceste grupuri fonetice se 
confundă pănă astă-zi. Prin An- 
tina = Artinna se justifică atit 
conservaţiunca finalului ina, pre- 
cum și nescăderea inițialului a 
la vocală obscură, de oare-ce, 
dinaintea lui r, el se păstrea- 
ză tot-dea-una intact, fie tonic, 
Sati nctonic. Mai rămîne o sin- 
gură întrebare. De ce oare -r- 
a trecut în -n-? Ar fi foarte le- 
gitimă influența finalului -n- pen- 
tru a preface pe Artinna în An- 
tina, după cum s'a prefăcut 7 
în 22 în «Cunună»=<Coronam», 
«senin» == «serenums, «minune», 
cte. Forma Antina totuși pare 

munates, 

  

a sc fi născut pe o altă cale. 
Colonii romani își mai aduceaii 
aminte de străbuna cetate An- 
tinum în Italia, astăzi «civită 
d'Antino», nu departe de Roma 
în țara Marsilor, şi ast-fel nu- 
mele orașului dacic a fost mo- 

delat după o reminiscență ita- 
lică. In scurt, Antina, din Ar- 
tinna, nu c o transițiune curat fo- 
netică datorită Romiînilor din 
cpoca post latină, ci este o la- 
tinizare din acele timpuri pri- 
mitive ale colonizării, cînd era 

“proaspătă în : memoria legiona- 
rilor nomenclatura topică din 

Italia. Așa dar aceiași localitate 

se chiamă la Daci Arcina sai 
Artina, latineşte” Romula sai 
Romuna. Din termenul latin su- 
praviețuește Romanați = Ro- 

ca nume al distric- 
tului întreg; din cel dacic An- 
tina, ruine ale vechiului oraș la 
coastele căruia mai trăcște abia 

un sătuleț numit mai tîrziă eRiu- 
şor», slavonește «Recica» de 
unde se scot pănă astăzi acele 
late și masive cărămizi, cărora 
dialectul local al Romanaţenilor 
le-a însuşit denumirea topică a 
Antinei, zicîndu-le cărămizi de 
«Antina». Ba ceva mat mult ; 
în Romanați populaţiunea zice 
cu acest sens chiar simplu că- 
rămidă-antina, la plural: cără- 
mizi-antina, fără adjectivul ee». 
Cuvintul Antina ajungind a ex- 
prima o cărămidă de calitate 
superioară; ba chiar se imită 
această cărămidă, , 

Romanați şi Antina ar fi de 
ajuns cele singure pentru a do- 
vedi nestrămutata stăruință a 
Rominilor în Dacia lui Traian, 
spulberind așa numita teorie a 

“lui Râsler, 

Dacă neamul Rominesc ar fi 
venit de peste Dunăre abia în 
secolii XII sau XIII, vre-o zece 
veacuri în urma lui Aurelian, 
atunci de la cine oare ar fi că- 
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pătat cel o nomenclatură daco- 
latină atit de pipăită ca Antina 
şi Romanați? (Vezi «Magn. Etym. 
Rom.», Hasdeu). 

Aci prin Antina, punct central 
şi cu mare însemnătate, trecea 
și calea Romană, care în Tabla 
lui Peutinger trece prin Drube- 
tis (T.-Severin), Amutrium, Cas- 
tranova, linie neexplorată și al 
cărui traseii ar fi, sc presupune 

pe la Cacaleţi (Romanați). spre 
Brădeşti (Dolj), în care direc- 
țiune se observă şi multe ruine. 

Până acum Antina sai ceta- 
„tea ce stă sub pămînt la Reșca, 
nu s'a explorat sistematic, ci 
s'a devastat am putea zice. Multe 
clădiri din Caracal sunt  cons- 
truite cu cărămizi și pictre a- 
duse de la Reșca; iar antichi- 
tățile găsite acolo s'aii împrăștiat 
la diferiți particulari, în dauna 
ştiinţei. Pe fic-ce zi țăranii des- 
coperă cite ceva, bani, scule, 
ete,; iar cînd nu ai de lucru 
scot la cărămizi, formîndu-și de- 
pozite.: Toate zidirile din Reşca 
sunt din aceste cărămizi, cărora 

legionarii Romani, le ai dat o 
consistenţă de piatră. Forma lor 
e patrulateră mare, și poartă pe 
fețe diferite scrijilituri; unele ai 
litere. 

Pe un fragment de marmură 
găsit aci, la 1870, se vede un 
cerb în fugă apucat în ghiarele 
vulturului; partea superioară 
este spartă; iar mai jos se ci- 
“tește următoarea inscripţie: « Tur- 
masgada Maximus Maximinus 
ct Julianus Maximinus ex voto 
posucrunt». Hirschfeld publică a- 
ceastă inscripție considerind pe 
Turmasgada ca zeitate locală 
dacă; Mommsen vede aci turma 
Masgadoe ; iar d. “Tocilescu 
crede să fie un geniu local, căci 
părerca lui Mommsen < puţin 
probabilă. 

In Muzeul Naţional se află 
un sarcofag foarte: artistic lu-
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crat și găsit la Reșca într'o 

movilă ce sa explorat; se mai 

află și mai multe antichităţi de 
metal și de lut, împreună cu 

multe din inscripţiunile ce am 
dat mai sus. 

Antică (Cale-). In jud. Roma- 

nați se observă la com. Celeiul, 

pl. Balta-Oltul-d.-j., între alte 

antichități romane, și o cale aș- 

ternută cu piatră aproape de 
locul unde răsar din apă pe 
malul nostru picioarele de pia- 
tră ale unui pod pe Dunăre și 
lingă o cetate cu întărituri ro- 
mane. Urmele acestei căi se con- 

tinuă spre N., trecînd prin Bras- 

tavățul, Sludina, Devesel, Co- 

manca și la Reşca se împreună 

cu un alt drum vechiii ce vensa 

de la Izlaz, unde iar se observă 

întărituri și cetăți de pămînt. 

Calea de la Izlaz, numită, de lo- 

cuitori, a Troianului, apucă mai 

în linie dreaptă pe malul apu- 

san al Oltului prin satele Tia- 

Mare, Potlogeni, Cilieni, Rusă- 

nești (unde în'o măgură mare 

ce s'a explorat, s'a găsit o fru- 

moasă stelă cu doi lei culcaţi 

și ridicată lui Aclius Valens), 

Scărișoara, Gostavăţul, Slăveni 

(unde în o cetate pătrată s'a 

găsit tablele sculptate cu figura 

zeului Mithra cu inscripţia : «Soli 

invicto Mithrae» și un altar: «ara 

Solis»), prin Stoeneşti (unde dru- 

mul are 5 stinjeni și 11/2 palmă 

grosime), prin . Fărcaș, Reșca 
(Antina), unde se unea cu calea 

carevinea din spre Drubetis, prin 

Castra-nova, apoi prin Fălcoiul, 

Strejeşti, Vlăduleni, Brincoveni, 

Piatra, Tenoseşti, Slătioara, Dra- 

novâț, etc.. şi ese din Romanați, 

Suind cursul Oltului spre Tran- 
silvania. 

Drumurile romane, care mer- 

geaii de la Izlazși Celeiii la Antina, 

nu sunt menţionate în tabla lui 

Peutinger, căcinu eraii toate dru-   

murile indicate în acea îngustă 

tablă din Orbis pictus. Curios 
e că dealungul acestor căi sunt 

răspindite măguri și cetăți de 
pămint. 

Antiţa, /oc isofat, com. Aureşti, 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea, 

Antoce (Balta-lui-), da//ă, în 

partea de S.-I, a com. Slobozia- 

Secătura, plasa Coșula, jud. Bo- 

toșani; e formată de piriul Cor- 
naciul. 

Antoceni, saț, pe moșia cu același 
nume din com. Uideşti, plasa 

Moldova-d.-j., jud. Suceava. A- 

șezat pe albia piriului al căruia 

nume poartă, numără 60 case, 

populate cu 56 capi de familie 

Ssaii 301 suflete, din cari 139 

bărbaţi şi 162 femei, (2 streini). 

Contribuabili are 40. Vatra satu- 

lui ocupă o suprafaţă de 2 fălci 

şi 37 1/2 prăjini. Biserica și școala 

din Forăști servesc acestui sat. 

Moșia, proprietatea moșteni- 

torilor defunctului Dimitrie Sta- 

mate, e în suprafață de 160 fălci, 
din cari 130 cultivabili şi so fi- 

_neţe. Improprictăriți, după legea 

din 1864, sunt 28 mijlocași și 

7 pălmaşi, stăpînind 134 fălci, 

60 prăjini. Singurul drum prin- 

cipal e la Oniceni (400 m.). 

Antoceni, pic afluent, al Piriu- 

lui-Croitorului, din com. Uideşti, 

jud. Suceava. 

Antoceni, dea/, pe coasta, căruia 

stă satul cu acest nume, jud. 
Suceava. 

Antofiloaia, saț, face parte din 

com. zur. Rifovul, pl. Crivina, 

jud. Prahova. Are o populaţie. 

de 66 loc. (32 bărb. și 34 fem.). 

Este situat pe ţărmul drept al 

riului Teleajenul. Aci e o biserică 

fondată la anul 17$3, de cuvio-   

şii Șetrar şi Paraschiva Căplescu, 
cu hramul Sf, Nicolae și reparată 
de enoriași la anul 1875. 

Antoheşti, sa, pl. Siretul-d.-s., | 

jud. Bacău, așezat pe deal; e 
reşedinţa com. Oţeleşti; așezat 

pe piriul Berheci și pîrtiaşul Fun- 

dul, Are o biserică, clădită de 

locuitori la 1815, și 1 cîrciumă, 

Capi de familie sunt 94, suflete 
362. Animale se numără: 209 

cai, 223 vite cornute, 63 porci, 

Antoheştilor (Dealul-), ea/, si- 

tuat la marginea vestică a com, 

Coloneşti, jud. Tecuciii; separă 

această comună și jud. Tecuciii 

de coni. Antoheşti, jud. Bacăii; 

are o altitudine de 500 m, 

Antohi, fintină, pe moşia Mi- 

leanca, comuna Milcanca, plasa 

Prutul-de.-j., jud. Dorohoiiă. 

Anton (Dealul-lui-), /ea/, la nor- 
dul com. Brădăţelul, judeţul Su- 

ceava, acoperit de lanuri, 

Anton (Movila-lui-), zov:/ă, în 
com. Smeeni, căt. Silcioara, jud. 

Buzău, pe moșia Sălcioara. 

Anton, fod, peste Ripa-Grosu- 

lui, lingă satul Piciorul-Lupului, 

com. Ciurea, pl. Codrul, jud. 

Iași, 

Antoneasca, sfoară «e moţie, în 

com. Lipia, jud. Buzăii, face 

parte din trupul Mircești, pro- 

„prietatea moșnenilor, ceata Io- 

niță 'Turea. 

Antoneşti, com. rur., în centrul 

plășii Tirgul, judeţul Teleorman, 

„pe valea numită Tinoasa. Se 

compune din patru cătune: An- 

tonești (reședința), Cetatea, Ște. 

fâneşti şi Bujoreşti. Cătunele 

Cetatea și Bujoreşti sunt situate 

pe Valea-Tinoasei, iar căt. Ște-
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fănești pe Valea-Ciinească, în a- 
propicre imediată de comuna 
Bivoliţa. Cătunele Cetatea și Bu- 
jorești sunt departe ca de 2 Ril., 
iar căt. Ștefănești, se găsește la 
5 kil. de reședința comurict, 

Iatinderea comuneişi a cătune- 
lor, dimpreună cu moșiile aflate 
pe dinsele, șicu pămînturile o. 
cupate de locuitori, după legea 
rurală, este de 3000 hect. Din 
acestea 1069 sunt pămînt arabil 
ȘI izlaz, aparținînd moştenitori- 
lor decedatului Gheorghe An- 
tonescu; 465 hect.ale d-lui C. Po- 
litimos, la Bujoreşti, și 515 hect, 
ale d-lui D. Orbescu în cătunul 
Cetatea. Locuitorii împroprietă- 
riți după legea rurală pe cite 
trele cătunele sunt în număr de 
128 loc., pe o întindere de 580 
hect. Restul este ocupat de 
vetrele satelor. Se găsesc în 
această comună şi cite-va vii; 
întinderea lor este de 55! hect, 
Mai sunt și vre-o S8 livezi cu 
pruni. Populaţiunea com. este 
de 1138 sufl., din care 320 capi 
de familii cu 255 contribuabili. 

Solul este accidentat; pe Va- 
Iea-Tinoasa, ripos și mlăștinos ; 
pe Valca-Ciinelui este mai re- 
gulat. Cea mai mare parte însă 
este fertil și pe el izbutesc toate 
semănăturile obicinuite. 

Vitele sunt în număr de 3463 
capete: 189 cai şi cpe, 705 vite 
cornute mari, 2258 vite cornute 
mici și 281 porci. 

Comuna Antonești e situată 
la 16 kil. de Roşiori și la 46 
kil. de reședința județului, T.- 
Măgurele. 

Budgetul comunei este de lei 
2821 la cheltueli și tot atita la 
venituri, . 

Cătunul Cetatea forma co- 
mună osebită pănă în anul 1884, 
cînd a fost alipit la comuna An- 
tonești. 

Sunt 2 şcoale mixte: una în 
comuna de reședință, la un loc   
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cu primăria, avind un învățător 
şi 49 elevi; alta în căt. Cetatea, 
cu un învățător și 39 elevi. Bi- 
serici sunt două: una în com. 
Antonești cu un preot și doi 
cîntărcți; alta în căt. Cetatea 
cu un preot și un cîntăreţ. Aci 
este și o moară cu âburi și două 
eleștae cu pește, formate prin 
oprirea apei din piriul Tinoasa. 

Comuna Antonești este legată 
prin șosele vecinale cu cătunul 
Cetatea și comuna Rădoeşti la 
N., cu com. Licuriciul la S,, și 
cu căt. Ștefănești prin comuna 
Bivoliţa la E.; iar la V. cu c, 
Dulceanca prin com. Licuriciul, 

La nordul cătunului Cetatea 
se află o măgură, căreia îi zice 
Măgura-Brieştilor, în direcţiunea 
comunei Rădoești. 

Comuna Antonești (pe atunci 
Bujorești), a fost bîntuită de 
foamete pe la anul 1809, pe tim- 
pul ciumei lui Caragea. Purta 
mai înainte numirea de Speria- 
tul, numire ce se aude şi as- 
tă-zi printre locuitori, Pe moșia 
Cetatea s'a găsit, în mai multe 
rînduri, diferite specimene de 
olărie grosolană și primitivă, pre- 
cum și unelte de piatră, 

Cesar Boliac, în descrierile 
sale arheologice, numește acea- 
stă cetate Tinosul, probabil după 
pîriul ce curge la: poalele ci; 
iar descoperirile făcute sunt con- 
siderate și de d-l Gr. Tocilescu 
ca urme de așezămintele cele 
mai vechi ale Daciei. 

Antoneşti, wzoșie, situată în com. 
cu același nume, jud. Telcor- 
man, a moștenitorilor deceda. 
tului G. Antonescu. Are o în- 
tindere de 1069 hect. Ca și co- 
muna, pe care se află, a purtat 
şi poartă încă numirea de Spe- 
riatul, 

Antonoaia, zip, com. Drajna-d.- 
s.» pl. Teleajenul, jud. Prahova. 
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Antonoaei (Valea-), zirvagă, 
în com. Ținteşti, jud. Buzăă, se 
scurge în lacul Bentul. Face ho- 

tar despre com. Tăbărășţi. 

Antonu, “ea, pe moșia Buda, 

com. Buda, pl. Herţa, jud. Do- 
rohoiii.+ 

Apa-Acră, obirșia pâr?ulu? Mi- 

hăileţ, din com. Șarul-Dornci, 

jud. Suceava. 

Apa-Bună, /iriiaș, în partea de 
S.-V. a comunei Corbiţa, plasa 
Zeletin, jud. Tecuciii, curge spre 
IE. și se varsă în partea dreaptă 
a Berheciului; cu alt. 232 m. 
la obirșic și 100 la gură. 

Apa-de-Leac, fîutină, com. Ca- 
pul-Piscului, plasa Rîurile, jud. 
Muscel. 

Apa-de-Leac, îswor cu apă de 
pucioasă, în com. Ocina, plaiul 
Peleș, jud. Prahova. 

Apa-de-Leac de la Ion Niţu, 
sor, ce curge din coasta dea- 
lului Iuda-Mică, com, Proviţa- 
d.-]., plaiul și jud. Prahova. Apa 
din acest izvor sc întrebuințează 
“de locuitori pentru diferite boale. 

Apa-Dulce, gir/ă, izvoreşte din 
dealurile ce aparţin com. Draj- 
na-d.-j., plaiul Telcajenul, jud. 
Prahova, udă com. Predeal, pl. 
Teleajenul, despărțind-o de co- 
munele Ariceşti şi Surani, apoi 
se impreună cu gîrla Turburea 
şi formează rîul Matiţa. 

Apa-Galbenă, 7iri4, cu apă mi- 
nerală, în com. urbană Baia- 
de-Aramă, plaiul Cloşani, jud. 
Mehedinţi. 

Apa-Neagră, sa/, în plaiul Clo- 
șani, județul Mehedinţi ; ţine de 
com. rur. Negrești; este situată
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în partea de N.-V. a. comunei, 

pe albia riului Motrul. La Apa- 
Neagră, mai sus de frumosul 

pod ce este construit pe apa 

Motrului, legînd şoseaua comu- 
nală Padeșul-Cloșani cu şoseaua 

"judeţeană vecinală Baia-de-Ara- 

mă-Severin,. precum și cu șo- 

seaua ce merge la Tismana-T.Jii, 

jud. Gorj, se împreună "apele 

Bulba și Bribina cu Motrul. 

Populațiunea acestui sat este 
de 180 sufi., în 47 case. Lo- 

cuitorii sunt foarte muncitori; 
„sunt împroprietăriți după legea 

din 1864. Ai 14 pluguri, 20 care 

cu boi, 2 căruțe cu cal, 150 

stupi. Numărul vitelor este de 

"200 vite mari cornute, 160 oi, 

20 capre, 8 cai și 60 rîmători. 

Proprietatea acestui sat este 
parte a statului și parte a locui- 
torilor. 

Apa-Neagră, dea/, în partea de 

V. a comunci Motoșeni, judeţul 

Tecuciii, Pe panta acestui deal 

se află situat satul numit Căp- 

tălani. 

Apâ-Neagră, moșie, a statului, 

ține de mănăstirea Schitul Baia- 

de-Aramă, în comuna Negoești, 

“plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi; 
are mai multe trupuri. 

Apa-Neagră, pădure, în partea 

de V. a com. Motoșeni, judeţul . 

Tecucii; din pădure izvorește 
piriul 'cu același nume, 

Apa-Neagră, firii, izvorește din 

dealul Doroftei, jud, Tecuciii, 

traversează satele Fundătura și 

Frumușelul, 'unde se varsă în 
pîr. Frumușelul; alt. la gură 180 
m. îar la obirșie 360 m. 

Apa-Pietroasă, firii mic, pe te- 

ritoriul comunei Găgești, jud. 
Putna, pl. Girlele, ce se varsă 

“în Putna. 

_Apa-Sărată, jud. Muscel, 

Apa-Sărată,   

95 

Apa-Rece numit şi Izvorul-Mare, | 
obîrșia firiului Șerișorul-Mare, 

din com. Șarul- Dornei, județul 
Suceava. 

Apa-Roşei, Pădure . particulară, 
supusă regimului silvic, aflată 
pe moșia Genuneni, com. Ge- 

„nuneni, pl. Oltul-d.s., judeţul 
Vilcea. 

Apa-Roşie, /oc îzolat, c. Genu- 

neni, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Apa-Roşie, pirîz, cu apă mine- 

rală, în com. rur. Degeraţi, pl. 

Ocolul-d.-j., jud. Mehedinţi. - 

Apa-Roşie, firi, în pl. Rîmnicul, 
com. Jitia, jud. R.-Sărat, izvo- 

reşte din muntele: Necule, udă 

comuna în partea de apus și 

se varsă în riul Rimnicul-Sărat, 

mai sus de căt. Intre-Rîmnice. 

Apa-Sărată, punire dată comunei 

rur. Sărata, jud. Buzăii; v. Sărata. 

Sub 
poalele măluşului, unde cobori 
la Apa-Sărată, com. Cîmpulung, 

este un îzvored (stubeii) cu apă 

sătată, care se strecoară chiar 

din vechia mină de lingă Gradişte. 

"Contraccii de sare, dupăvremi, 

opreaii pe locuitori să ia apă 

din stubeii, sub cuvint că aduc 

pagubă intereselor lor. Cind cu 

vizitarea Cîmpulungului de Kis- 

seleff, locuitorii se plinseră a- 

cestuia şi -Kisseleff ordonă a se 

lăsa în pace creștinii să ia apă 

sărată ca și pănă aci. De la a- 

cest izvorel sărat, localitatea s'a 

numit Apa-Sărată, 

izvor, cu apă .mi- 

nerală ce conţine sare, pucioasă 

şi fier, situat pe loc șes, în cen- 

trul com. Breaza, plaiul 'și jud. 

“Prahova, aparţinînd obștei lo- 

cuitorilor.   

APA-VĂII-POE NI 

Comunicaţia la aceste surse 

minerale se. face cu înlesnire. 

Sunt bune pentru. reumatism. 

„Analiza chimică a apelor s'a 

făcut de răposatul Dr, General 
Davila. 

Apa-Sărată, 7zvor, cu apă sărată, 
în com. Tătarul, plasa Cricovul, 

jud.. Prahova, 'pe proprietatea 

" moșnenilor, situat pe deal. Este 

departe de drumul de: fier, însă 
circulația se face cu înlesnire, 

: fiind șosea, 

Apei nu i. s'a făcut încă. nici 
0 analisă” chimică. 

Apa-Sărată, zor, cu apă. să- 
rată, în com. Titireciul, pl. Oco- 

lui, jud. Vilcea. 

Apa-Sărată, mică. m/aştină, cu 
apă. sărată, la V. com. Lăicăi- 

Runceasa, pl. Argeșelul, jud. 

Muscel, între valea Văleanca și 

„valea Ghermanei, pe virful nu- 
"mit Olarul. 

Apă-Sărată, pn de sare, jud. 
Muscel, pe dealul de deasupra 
bisericci, unde e satul Apa-Să. 

rată, lingă Gradişte, ale cărei 

urme se văd şi astăzi. 

Această salină se zice că da- 
tează din timpul Dacilor și Ro- 

manilor și că s'a astupat nu cu 

mult înaintea lui Negru-Vodă, 
probabil saii din cauza ver-unui 
cutremur de "pămînt, sai din: 
cauza -slăbirei locului. Tradiţia 
“spune că Ocna sa cufundat, 
după vremi, fiind căptușită pe - 

dinăuntru și a eșit apă d'asu- 
- pra; iar apa ce se. stringe din 

“ploi în gura ocne și se re- 

varsă peste livedea de de-vale 
dă erbei un gust sărat, din care 
mănîncă . vita Rominului pănă 
"crapă. 

Apa-Văii-Poienii, ziriă, pl. Mun- 
telui, jud. Bacăii, : coiu. Comă-
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nești, care obirșește din mun: 

tele Leloiţa şi din Chirigel, şi 

se varsă apoi pe dreapta Tro- 

tuşului, la E. de satul Leloaia. 

A Pachiţei (Fintina-), pe moşia 

Apahauş, șir e munţi, pl. Mun- 

Concești, com. Hudeşti, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

telui, jud. Bacău, com. Brustu- 

roasa, la S. de niuntele Popoiul. 

Apahauş, Pădure, de brad, pl. 

* Muntelui, jud. Bacăi, comuna 

Brusturoasa, făcind parte din 

pădurea Palanca, proprietatea 

D-lui Dim. Ghica. Este supusă 

regimului silvic, 

Apărătoarea, /oc întărit, pl. Si- 

retul-d.-j., jud. Bacăii, com. Păn- 

cești, la Gătișești, pe malul stîng 

al Siretului, unde se-văd încă 

urmele unor întărituri vechi, cari 

corespund peste apă cu alte în- 

tărituri de la Delureni, pe malul 

drept, numite «la Buzaţi» ; le- 
genda spune că ar Îi fost făcute 
de Tătari. 

Apărătura, deal, alt. 271 m., si- 

. 

tuat la V. de satul Crăești, jud. 

Tecuciii, este o continuare a 

dealului «Domnișor». Merge în 

direcţia N.-S., pănă în Dealul- 
Boarului, 

Apărătura, zădure, pl. Tăslăul- 

d.-s., jud. Bacău, din comuna 

Teţeani. Are arbori foioși: 

jari, etc. 

Apei (Cursul-), Joc istoric, în pl. 

Marginea-d.-s., jud. R.-Sărat. Vezi 

Cursul-Apei. 

Apele-Vii, com. rur., face parte 

din grupa de sate, care umple 

colțul de N.-V. al pl. Balta-Ol- 

tul-d.-j., jud. Romanați; se com- 

pune numai din satul cu ace- 

  

ste- 

Apele-Vii, 

„Vi, jud. Romanați, pl.   

9% 

lași nume, care formează limita 

despre jud. Dolj; se mărginește 
“spre răsărit. cu. satele. Ciunei şi 
Ghisdiărești, şi la Nord cu com. 
Cacaleţi; la 22 kil. departe de 

„Caracal și la 45 kil. departe de 
Corabia. - 

„Are o populaţie de 1899 su- 

flete din cari: 965 bărb. și 943 

fem,, 520 capi de familie, 988 

căsătoriţi şi 911 necăsatoriți, S4 

“care știii carte și 18i5 cari nu 

ştiii;- 416 contribuabili.: 

Ocupaţia locuitorilor e agri- 
cultura și creșterea vitelor. Com. 

are renumite vii, care dâi un vin 

roșu de o bună calitate. Vite 

mari sunt 1362, vite mici 1930, 

porci 450, etc. Are 7 circiumi; 

printre casele de locuit sunt mai 

multe: bordee în pămînt. 

Budgetul com. pe 1886/57 a 

fost de 4047 Iei la venit şi 3911 
lei la cheltueli, 

Are o școală primară mixtă 

de gradul I, cu un învăţător, 

unde aii-urmat 47 băeți, din 169 

(03 băeţi și 76 fete), copii în 
stare de a o urma. 

Are 2 biserici: 

(1852) şi S-tul Ștefan (1854), cu 

4 preoți și 4 cîntăreți. 

Satul este înconjurat de mă- 

gure: a Turcului, a Chergului, 

etc. În coprinsul com. se gă- 

sesc multe hîrburi.de oale, oale 

cu bănuţi de ai împăraţilor Ro- 

mani, pietre de riîșniță rotunde 

şi așezate unele peste altele, oale 

cu oase de oameni, spre miază- 

noapte de sat, şi tot aci cără- 

miză de Antina, şi alteruine care 

ne arată că aci aii fost clădiri în 
vremea de demult. 

moşie, com. Apele- 

proprietatea bisericei Madona- 

Dudu din Craiova; are o întin- 

dere aproximativă de 200 po- 

goane; arenda anuală este de 

„1450 lei. Această moşie a fost 

S-tul Nicolae” 

Balta,   
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a d-lui B. Golfineanu, din Cra 

iova și s'a cumpărat «de către 
-Epitropie, pe seama bisericei, la 
1884. 

Apele-Vii, munte, în plaiul Vul- 

-can, jud. Gorj; aparține com. 

Dobriţa; este acoperit cu pădure 

de. fag și alte lemne, pe o su- 

prafață ca la 20 hect. 

Apostari, cătun al com. Mănești, 

jud. Buzău, 120 loc. și 24 case. 

Apostari, că/. al com. Sărulești, 

„jud. Buzăii, are 30 loc. și:8 
case, 

Apostari (Muchia-), co/ină, în 

com. Sărulești, jud. Buzăii, căt. 

Goicelul, acoperită de fineaţă şi 
izlaz. 

Apostolache, com. rur., plasa 

Podgoria, jud. Prahova, numită 

ast-fel de la mănăstirea Apos- 

tolache, fondată de comisul A- 

postolache și soția sa Voichiţa, 

în anul 7102. Pănă atunci se 

numia Măstănești. Mai tot te- | 

ritoriul era odinioară acoperit cu 

păduri seculare. 

Este situată pe dealurile Măs- 

tănești, Virful-Pietrei și Virful- 

Stînci, pe lingă gîrla Cricovul- 
Sărat, la 55 kil. departe de ca- 

pitala judeţului şi li: io kil. de 

reședința plășii. 

Se compune din 4 cătune: 

Apostolache, Mirlogea, Tisa și 

Buzata, avind o populație de 

1536 loc. (762 birbaţi, 704 fe- 

mei) în cari intră 23 familii de 
Țigani și 6 familii de Greci, 

Țiganii se ocupă cu fierăria şi 

agricultura; iar Grecii cu nego- 

țul și administrarea moșiilor. 

In toată comuna sunt 340 

capi de familie, 322 contribua- 

bili, 347 case de locuit şi 1 

„bordeiii. 

In comună sunt trei biserici.
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una în căt. Apostolache, (vezi 
Apostolache, schit), a doua în 
căt. Mirlogea, fondată de Panait 
Praporgic și reparată de Du- 
mitru Caramanliu, la anul 1858, 
și a treia în căt, Tisa, fondată 
de enoriașii acelui cătun, în anul 
1893. “Toate aceste biserici sunt 
deservite de 4 preoți, dintre cari 
cei doi de la biserica din Apos- 
tolache sunt plătiți de stat. 

Locuitorii se ocupă mai mult 
cu agricultura. Meseriași sunt: 
3 cizmari, 15 fierari, 6 dulgheri, 
4 zidari. Loc. aă 11 cai, 7 epe, 
88 vaci, 10 capre, 762 oi și 
398 porci. Produsul muncei îl 
desfac în orașele: Urlați, Văleni- 
de-Munte și Ploești. 

In raionul comunei, pe riul 
Cricovul-Sărat, sunt 4 mori. 

Parte din locuitori, și mai 
ales cei din căt. Mirlogea, sunt 

„moșneni; cei-l'alţi sai împro- 
prietărit, după legea rurală din 
1864, pe moșia statului, cînd li 
S'aii dat 368 hect. pămînt. 

Şcoala funcţionează în com, 
de la 1892. Localul e proprie- 
tatea comunei. Știii carte 27 
bărbaţi și 3 femei. 

Comuna are în raza că rui- 
nele caselor” mănăstirei Aposto- 
lache, din cari se mai văd be- 
ciurile, făcute cu despărțituri şi 
ascunzători. 

Comuna, 'cu izlaz, pămînt de 
muncă și păduri, are 618 hect, 
Aci sunt mai. multe izvoare de 
„apă, numite de locuitori La-Să- 
rături și Pute-Răă, ce se între- 
buințează la făcut băi în tim- 
pul verei. 

In termen mijlocii se fabrică 
anual în comună cam 240 hec- 
tolitri ţuică și 750 hectolitri vin. 

Comuna posedă mai multe 
cariere de piatră și mine de sare, 
dar nu sunt puse în exploatare. 
Locul unde se găsește piatră 
multă se numește Virful.Pietrei, 
iar acel unde există sare, La- 

54042, Barele Dicţionar Geograte, 
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Sărături; sunt păzite de oameni 
puși de stat, 

Stupi cu albine sunt 76. Pă 
mîntul e prielnic numai porum- 
bului, celor-l-alte cereale prea 
puţin. : 

Comerciul se exercită în co- 
„mună de: 4 cîrciumari. 

Bilciă la 15 August şi Ja 8 
Septembrie. , 

Veniturile comunei se urcă 
la suma de 3456 lei; cheltue- 
lile reprezintă acecași sumă, 

Se leagă cu comunele Gorne- 
tul-Cricov, Podeni, Chiojdeanca 
și Singerul prin șosele comu- 
nale. 

E brăzdată de Dealul-Cerbului, 
dealul Măstănești și de dealul de 

sub Virful-Pietrei; de piscurile 
Cerbului, Bolocanul, Căruțașului 
şi Stinei. “Toate aceste dealuri 

și piscuri se află în partea de 

N. a comunei. Pe dealuri se 
cultivă vii. 

E străbătută de girlele: Csi- 
covul-Sărat, Chiojdeanca, Valea- 
Păcurei și de văile: Sărăturile, 
Ghiezurilor, Pocita, Prunii-Mircei 

și Fîntina, 

Se mărgineşte la N. cu com. 
Singerul și la V. cu com. Po- 
deni-Noi. 

Apostolache, saș, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Podgoria, jud. Prahova. Are o 

„ populație de 285 loc. (136 băr- 

baţi și 149 femei). Cade în cen- 

trul com. și este reședința ei. 

Aci e schitul Apostolache, de- 
servit de 2 preoți. 

„Locuitorii s'aii improprietărit 
după legea din 1864. . 

Apostolache, zare, dată unci 

părți din moșia Cirligul-Mic, co- 

muna Glodeanul-Cirlig, judeţul 
Buzău. 

Apostolache, Pădure, a statului, 

în întindere de 255 hect., pen-   
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dinte de com. Apostolache, pl. 
Podgoria, jud. Prahova, formată 

din trupurile: Lacul-Trestiatul 

(35 hect.), Ursoaia (41 hect.), 

Virful-Pietrei (12 hect,), Valea- 
Păcurei (150 hect.) și Răcorelele 
(17 hect.). 

Apostolache, (Vatra-Schitu- 
lui-), roprietate a statului, coni. . 
Apostolache,- pl. Podgoria, jud. 
Prahova. 

Apostolache, fost sc/4i4, în jud. 

Săcueni, azi Prahova, pl. Pod- 

goria. Era metoh al mănăstirei 
Slobozia din jud. Ialomiţa, în- 
chinată la minăstirea grecească 
Dobhiarul, din muntele Athos. 

"Acest metoh a fost fondat de 
comisul Apostolache, -la anul 

7103 (1595), care l'a înzestrat 

cu mai multe moșii și la pus 
sub ascultarea mănăstirei: Slo- 
bozia. , 

Astă-zi acest schit este redus 

la biserică de mir, şi, pentru în- 

treținerea ei, se înscrie anual în 
budgetul statului suma de 22581. 

„Are următoarea inscripţie: 

«Această sfintă mănăstire din 

vechime pe numirea moșiei ce 

se numeşte Măstănești, se află 

zidită din temelie de răposatul, 

întru fericire, comisul Aposto- 
lache și de Voichiţa, soţia sa, 

la leatul dovedit pe pragul ușei 

bisericei 7103; iar închinată la 

sfinta mănăstire Dohiei din sf. 

Agora, se dovedește după hri- 

sovul lui Matheiii Basarab Voe- 

vod, la leatul 7160, prin care 
arată că închină această sfintă 

mănăstire cu tot venitul ei la 
Dohiriul, unde este hramul sf. 

Voivozi, iar acum în zilele Prea 

Inălțatului nostru Domn Barbu 
„Dimitrie Știrbeiii Voevod, s'ai 
preînoit prin osîrdia, osteneala 

şi cu toată cheltuiala Sfinţiei. 

sale părintelui Ghermano Ero- 
monah  Ploeșteanul, aflindu-se 

419
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năstavnic la acest sfint locaș; 

păstrindu-se numai zidăria, cea, 

ctitoricească fiind neclintită ni- 

căeri, iar turlele cite trele și a- 

coperișul, timpla, jugrăvitul și 

cu toate -ale ei podoabe din lă- 

untru și afară s'au făcut din noi, 

asemenea și clopotnița, aflir- 

du-se toate în cea mai proastă 

stare, și aceste toate s'aii făcut 

cînd se afla egumen la Slobozia, 

Sfinţia-sa părintele Gavril, arhi- 

mandrit, la anul de la Christos 

1850, luna August». 

Apostolăcheanca, 7oșie a sta- 

tului, jud. Buzăă, pendinte de 

Stavropoleos; are 1320 hectare 

mai toate arabile, afară de La- 

cul-cu-Stuf și 6 hect, pădurea 
'Tufele-Volnei. 

Apostolăcheanca, moș a sta- 

tului, în plasa Cîmpul, jud. Ia- 

lomița, teritoriul com. Girbovi; 

se mai numește și Cotorca-Mică, 

și înainte de secularizare apar- 

ținea mănăstirei Slobozia. Are 

suprafața de 1011 hect. și a fost 

arendată pe periodul 1888—93 

cu suma de 30000 lei. 

Apostul, za/e, pl. Amaradia, com. 
Amărăşti, jud. Dolj. 

Aprod, fa/tă, pl. Siretul-d.-j., jud. 

Bacăi, în com. Milești, are o 

întindere de 1!j hect. pe Va- 
lea- Aprodului, 

Aprod, dea/, pl. Siretul-d.-j., jud. 

Bacăii, pe teritoriul comunei Mi- 
lești, 

Aprodul-Purice, sat noi, în com. 
Răuceşti, plasa de Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu, așezat între satele 
"Răuceșşti, Munteni, Trohineşti și 
Preoteşti, pe coastele dealurilor 

ce se întind către risărit din 

grupa Neamțului și a Oglin- 
zilor.   

Are o suprafață de 415 hect., 

290 fălci, cu o populaţiune de 
vre-o 30 familii, 

Aprodului (Valea-), piriza;, pl. 

Siretul-d.-j., jud. Bactiii, izvorește 

din dealul cu același nume și 

se varsă în piriul Tamași, după 

ce s'a mărit cu apele piriiașului 
Dragul. 

Aprozeşti, su-divisie a căt, Iz- 

vorul-Dulce, din com. Gura-Să- 

răţei, jud. Buzăii. 

Aprozi, sat, face parte din com. 

rur. Aprozi-Negoești, pl. Nego- 

ești, jud. Ilfov, situat la N. de 

satul Negoeşti. La V. este udat 

de valea Aprozi, care formează 

în dreptul satului o mică baltă. 

Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1842 hect., cu o populaţie de 

752 locuitori. D-l general G. 

* Manu, proprietar, are 1250 hect, 

pe cari le cultivă, rezervînd pen- 

tru izlaz 40 hect. Locuitorii aii 

592 hect. împreună cu cele 22 
hect. izlaz.-: 

Are o biserică cu hramul A- 
dormirea, făcută de răposatul 

marele vornic Ioan Manu, la a- 

nul 1541, precum și o școală 

mixtă, frecuentată obicinuit de 

18 elevi și 3 eleve, cu întrcţi- 

nerea căreia statul și com, chel- 

tuesc anual 1870 lei. 

Localul s'a construit de judeţ 
în anul 1888. 

Aci mai este și un heleșteii. 

Numărul vitelor mari e de 

776 şi al celor mici de 1065. 

S'ai stabilit în sat 4 străini. 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari şi 1 hangii. 

Aprozi, da/tă, jud. Ilfov. Vezi sa- 

tul Aprozi. 

Aprozi-Negoeşti, com. rur., pl. 
Negoești, jud. Ilfov, situată pe   

țărmul stîng al rîului Argeș, la 

S.-I. de București, distanță 45 
kil. de acest oraș. 

Este formată din satele; A- 

prozi, Frecaţi, Lacul-Cocorului 

şi Negoești, cu o populaţie de 

1235 locuitori, cari trăesc în 

281 case și 12 bordee. 

Se intinde pe o suprafață de 
5307 hect, 

D-l general Manu, statul şi 

D-na Elena C. Cornescu, pro- 

prietari, aii 4500 hect. și locui- 

torii 807 hect, 

Proprietarii cultivă 2795 hect. 

"(200 remîn sterpe, 105 sunt izlaz 

și 400 pădure). Locuitorii cul- 

tivă tot terenul, rezervind peste 

20 hect. pentru izlaz. 

Comuna numără 270 contri- 

buabili; are un budget de 4192 

lci la ven. şi 4192 lei la chelt. 

In comună sunt 2 biserici, la 

Aprozi şi Negoeşti, 1 școală 

mixtă, 1 moară cu aburi, 1 ma- 

şină de trecrat cu aburi, 1 pod 

stătător. 

Numărul vitelor mari e de 
„1222: 552 cai și epe, 13 armă- 

sari, 264 boi, 318 vaci și viței, 

19 tauri, 13 bivoli, 43 bivoliţe, 

și de 2292 vite mici: 9 capre, 

373 rimători, 1910 oi. 

Dintre locuitori, 265 sunt 

plugari, 1 industriaș, 39 ati di- 

ferite profesiuni. 

Arătura se face cu 150 plu- 
guri, 67 cu boi, 83 cu cai. Lo- 

cuitorii aii 233 care și căruţe, 

95 cu boi și 138 cu cai. Co- 

merciul se face de 6 circiumari 

și 1 hangiu. 

Apşoarele (Odaia-), pădure a 
statului, în com. “Tislăul, căt. 

Strejeni, jud. Buzăi; are 1So 

hect. Face parte din marele corp 
Bradul cu Sforile. 

Apti-luc, dea/, în pl. Istrului, jud, 

Tulcea, pe teritoriul com. Toc- 

sof și pe al căt. săii Rimnicul-
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d.-j.; e așezat în partea de mia- 

ză-zi a pl. și cea de apus a com;; 

prin înălțimea sa, care este 

de 170 m., domină asupra sa- 

telor Rimnicul-d.-j. și Rîmnicul- 

d.-s., ale com. Casimcea și asu- 

pra văei pir. Derea-Dichli-Taș- 
Alceac, fiind și punct trigono- 
metric de observaţie rangul L-iii; 

din cl se desface spre Nord-Est 
dealul Iuci-Tepe-Bair, și, în spre 

S.-V., dealul Kiuciuc-Chioi-Bair 

ce seîntindeprintre piriul Casim- 

cea și afluenții săi, piriul Rîm- 
nic- Dere și Derce-Dichli - Taș- 

Alceac; este acoperit în cea 
mai mare parte cu pășuni și fi- 

ncțe. 

Arabagi, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, cătunul comunei 

Enigea, se găsește situat în par- 

tea apusană a plășii și cea nor- 

dică a com., la 10 kil. mai spre 

N.-V. de cătunul de reședință, 

Enigca; este așezat pe valea 

Ceair-Arabagi, închis la N. de 

dealul Ciocan, iar la S. de.dea- 

lul Rabagi-Bair sai Arabagi- 

Bair. Arc o suprafață de 283 

hect., dintre cari 9 hect. sunt 

ocupate de vatra comunci cu 

35 case, - 
Populaţiunea sa este de 47 

familii, cu 215 suflete, ocupindu- 

sc în cea mai mare parte cu 

creșterea vitelor. Maioritatea lo- 

cuitorilor, dacă nu chiar toți, 

sunt Turci. 

Casele sunt aşezate puţin mai 
regulat de cît în alte sate, for- 

mind niște străzi drepte. In par- 

tea sa nord-estică sc află o bu- 

cată măricică de pădure de fagi. 

şi la 2 kil. spre N. se află vir- 

ful Ciocanul, care predomină tot 

satul, avind o înălțime de 148 
m. Drumul comunal Malceova- 

Rasova trece prin partea de ră- 

sărit a satului, iar cel de la Mol- 

ceova la Vlak-Chioi trece drept 
prin: mijlocul satului; cel de 

Arabagi- Bair, 

  

la Adam-Clissi la Rasova trece 
prin partea vestică, ' 

Arabagi-Bair sai Rabagi-Bair, 
deal în jud. Constanţa, plasa 

Medjidia, pe teritoriul com. rur. 
Inigea, și anume pe acela al 

- cătunului săiă Molecova; se des- 

face din dealul Giatri-Bair; în- 

dreptindu-se spre miază-noapte 

cu o direcțiune generală de la 
S.E. spre N.-V., merge pe la 
vestul satului Molceova şi ține 
pănă aproape de satul Arabagi. 

Este acoperit aproape în între- 

gime de păduri și este tăiat 
cruciș - de drumurile comunale 

Molceova-Talașman şi Adam-Cli- 

si-Arabagi; este situat în partea 

vestică a plășii și cea centrală 

a comunei. 

deal, în jude- 

țul Constanţa, pl. Medjidia, pe 

teritoriul comunci lnigea și a- 

nume pe acela al cătunului A- 

rabagi, și puţin pe al cătunului 

Molceova; se desface din dea- 

lul Giatri-Bair, îndreptindu-se că- 

tre miază-noapte cu o direcțiune 

de la S.E. către N.-V. Are o 

înălțime maximă de 136 m. şi 

este acoperit în cca mai mare 

parte de păduri și merge printre 

văile Diordingi- Orman și Ara- 

bagi-Ceair. | 
Dealungul săi trece drumul 

lnigea- Arabagi; este tăiat trans- 

versal de şoscaua judeţeană Mol- 

ceova-Talaş man. 

Arabagi-Ceair, va/e însemnată, 

în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 

pc teritoriul comunei Enigea și 

anume pe acela al cătunului săii 

Arabagi; nu este alt-ceva de 

cît un alt nume al văci Ghior- 

dungi- Orman-Ceair, nume pe ca- 

re îl poartă de la satul Ara- 
bagi și pănă la deschiderea sa 
în balta Baciului; sub acest nu- 

me primește, pe stinga, valea   

Ceraclar. Tot printr'insa merge 

drumul comunal ce duce de 
la Arabagi la Rasova. 

Arabi-Alciala, dea/, în judeţul 

Constanţa, pl. Constanţa, pe te- 

ritoriul comunei Copadin.: Se 
desface din dealul Beşoul-Dere 

din partea sa de răsărit; sc în- 

dreaptă spre miază-noapte, avind 

direcţiunea de la SV. către N.- 
E, brăzdind partea sudică a 

plășii și a comunei; are o înăl- 

țime de 137 m. Pe acest deal 

se află punctul trigonometric 
Copadin. Către partea sa de 

răsărit se întinde valea Arabi- 
Alciala; este acoperit de ver- 

deață şi pășune și este tăiat de 

drumurile cari duc de la.Co- 
padin la Sofular şi Beşoul. 

Arabi-luc-Bair,eaf, în jud. Con- 

stanța, plășile Mangalia și Med- 
jidia, pe . teritoriul comunelor 

rurale Agemler și Carabaci; si- 

tuat fiind în partea vestică a 
plășii Mangalia și a comunci 

Agemler și în partea estică a 

plășii Medjidia şi a comunei Ca- 

rabaci. Arc o direcţiune genc- 

rală de la E. la V., avindo 

înălțime maximă de 137 metri, 

pe care. o atinge în virful săi 

Arabi-luiuc. Este tăiat de dru- 
mul comunal Copadin - Sofular 

și este acoperit de pășune. 

Arabi-luiuc, ovi/ă, jud. Con- 

stanța, la hotarul plășilor Con- 
stanța, Mangalia şi Medjidia și 

la hotarul comunelor. rurale 

Copadin, Agemler și Carabaci. 

Este așezată pe culmea dealului 

Arabi-luc-Bair, şi are o înălțime 
de 137 metri, este artificială și 

acoperită cu verdeață; fost punct 

trigonometric de observațiune 

de rangul II-lea. Prin înălțimea 

sa domină valea Arabi-Alciala 

și drumurile comunale Copadin- 

Sofular şi Ciobanisa-Carabaci,
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Este situat la sudul plășii Con- 
Stanța și a comunei Copadin, la 
vestul plășii Mangalia şi la estul 
plășii Medjidia. 

Arab-Tabia (Fortul- Arabu- 
lui), fortăreață, fostă turcească, 

"din partea sud-estică a oraşului 
bulgar Silistra, pe muchia dea- 
lului Ieral-Ceea-Bair, la 2 kil. 
spre S.-E. de Silistra, la 7 kil. 

„spre S.-V. de orășelul: Ostrov 
(Silistra-Nouă), şi la 31 kil, 
spre N.-V. de satul Almaliul, 
dominind Silistra şi Dunărea. 
Această fortăreață s'a luat de 

ARĂMEŞTI-BOEREŞTI 
    

partea de N.-E. a com. Belceşti, 
pl. Bahlui, jud. Iași, așezat pe 
valea dintre dealurile Arama 
și Protopopul; cu o populaţie 
de 58 fam., sai 318 sufl., Ro- 
mini, cară se ocupă cu agricul- 
tura și creșterea vitelor. Are o 
biserică, cu 2 preoți și 2 cîn- 
tăreți, 

In marginea satului se află 
un iaz. 

Numărul vitelor e de 545 ca- 
pete, din cari: 191 vite mari 
cornute, 36 cai, 275 oi şi 43 
rimători, 

durea face un corp cu Budineşti, 
Colnicele și Scorușul, 

Arapului (Mă g&ura-), măgură, 
în com. Viișoara, pl. Marginea, 
jud. Teleorman. 

Arapului (Dealul-), «ea/, pe 
moșia Leorda, com. Costineşti, 
Pl. Tirgul, jud. Botoşani; în ve- 
chime se numea Dealul-lui-Le- 
cache. (V. a. n.). 

Arapului (Movila-), movilă, spre 
E. de satul Leorda, com, Costi. 
nești, pl. Tirgul, jud. Botoşani; Arama, dea/, se întinde pe teri- 

toriul satului Havirna, com. Ha- 
virna, pl. Herţa, jud. Dorohoiti. 

către Romini, de la Bulgari, în 
“anul 1882. sc mai numea și Movila-Ton- 

tului. (V. a. n.). 

Arab-Tabia, picher, în jud. Con- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 
ritoriul comunci rurale Almaliul, 
fiind situat în partea apusană 
a plășii şi nord-vestică a co- 
munci, la 1!f kil. spre N-V. 
de satul Almaliul, la Ii kil. 
spre SI. de fortăreața Arab- 
Tabia, la un kil. spre răsărit de 
hotarul Bulgariei, fiind așezat 
între pichetul A media-Tabia şi 
Gabroviţa. 

Arată, măgură, situată pe pro- 
prietatea Cămineasca, pl. Cil- 
niștea, jud. Vlașca. 

Arama, munte, pl. Tazlăul-d.-s., 
jud. Bacăii, pe teritoriul com. 
Solonţul. Aci sunt izvoare de 
apă feruginoasă. Aratoti, munte, în judeţul Săcu- 

enilor, azi Prahova, propricta- 
tea stolnicului Scarlat. Prin slem- 

„nea acestui munte este hotarul 
între “Țara Rominească şi Ar- 
dealul, după alegerea făcută la 
1766, în Domnia lui Scarlat 

* Vodă Ghica. 

Arama, Punct însemnat; la N-V, 
de com. Stăncuţia, plasa Balta, 
jud. Brăila; pe aci era altă 
dată stațiunea 2-a a vechei poştă 
Brăila-Călărași. 

Aranghelul, estropiat de la Ar- 
Araci, poiană, com. Lăpuşata, pl. hanghelul (v. a. n.), jud. Vilcea. 

Cerna-d.-s., jod. Vilcea. E a- 
proape de Dealul-lui-Bălan, pe 
malul drept al văci Popeasa. 

Arămei (Pirîul-), a/lueut al Bis- 
triței. Izvorește de sub Bitca- 
Neagră. Formează hotar între 
com. Broșteni, jud. Suceava şi 
Bucovina, pe o întindere de 2450 
metri. 

Aranghelul, ma/a!/a, aparţine de 
orașul Rimnic, jud. Vilcea. 

Araci (Valea-cu-), a7/e, în com. 
Grăjdana, jud. Buzăi, căt. Lun- 
ceni, mai'tot deauna e seacă, 

Aranghelul sai Arhanghelul, 
Pădure a statului în întindere 
de 125 hect., situată în raionul 
oraşului R.-Vilcea, plasa Ocolul, 
jud. Vilcea. 

  Arămeşti, sa/, pl. Bistriţa-d.-j., 
jud. Bacăi, com. Letca, situat 
mai sus și foarte aproape (la 
602 m.), de satul Letca, unde 
e școala, pe malul sting al Bis- 
triței. Capi de familie sunt 12, 
suflete 47. Animale sunt: 2 cai, 
10 vite cornute și 6 porci. 

Araclar ( Movila - Căpitanu - 
lui-), vzooi/ă, în jud. Constanţa, 

--pl. Hirşova, com, Orumbei, căt. 
Făgărașul-Noii. Fost punct tri- 
gonomctric de observaţiune în- 
tiiul rang, avind o înălțime de 
1885 metri, cu care domină tot 
satul Făgărașul-Noi, situat la 2 
kil. spre răsărit. 

Arapului (Movila-), mpooi7ă, în 
pl. Borcea, jud, Ialomiţa, este 
situată între orașul Călăraşi și 
s. Călăraşi-Vechi. 

Arămeşti-Boereşti, sat, în jud. 
Roman, pl. Siretul-d.-j., comuna 
Bahna, aşezat pe șes, spre N.-E. 
de satul Bahna și la o depărtare 

Arapului (Muchia-), colină, în 
com. Vintilă-Vodă, jud. Buzău, 
căt. Bodineşti. E acoperită cu 
tincață și 16 hect. pădure, Pă.     Arama (Protopopul), sat, în
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de 2 kil. de el. Are '53 capi 
de familie, 31 contrib., 165 loc., 

din cari 5 ştii carte; 43 case. 
Populaţiunca este numai romînă, 
Sunt 228 capete vite mari. Are 
o biserisă de lemn. Se mai nu- 
mește şi Liliac. 

Arămești-Răzaşi, sat în plasa 
Siretul-d.-j., jud. Roman, com. 
Bahna, situat pe șes și spre E. 
de satul Bahna şi la o depărtare 
de 500 m. de el. Are 30 capi 
de fam., 28 contribuabili, 107 
loc; din cari 14 ştiii carte; 24 

case. Populațiunea este romînă, 
Sunt 198 capete vite mari. Are 

o biserică de vălătuci. Este le- 

gat cu orașul Roman prin şosea. 

Arămile, canal, în insula "Balta, 
plasa Ialomiţa- Balta, jud. Ia- 
lomiţa; se întinde pe teritoriul 
comunelor Dudești şi Feteşti. 

Arămioasa, za/, se întinde în 
partea de N. a satului Curseşti- 
Răzeşti, com. Curseti, pl. Ra- 

cova, jud. Vasluiui. 

Arămoaia, vezi Bornișul, sat în 
com. Dragomirești, pl. de Sus- 
Mijlocul, jud. Neamţu. 

Arămoaia, /rup de sat, în com. 
Uscaţi, pl. de Sus-Mijlocul, jud, 
Neamţu, situat pe valea Piriului- 
Alb (Valca-Albă)., spre marginea 
"judeţului Roman. 

Arămoaia, 4ea4/, pe hotarul co- 
munzi Talpa, despre Dragomi- 
reşti, jud. Neamţu ; este acoperit 
cu pădure, 

Arămoaia, /ac, pl. Tazliul-d:-j., 
judeţul Bacăii, pe teritoriul co- 
munci Ripile, 

Arămoasa, firii mic, ce traver- 
sează teritoriul comunei Pufești, 
jud. Putna, plasa Șușiţa, şi se   
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varsă în Siret. Linia ferată Foc- 
şani-Pășcani îl trece pe un pod 
de 55 m. lungime. 

Arămosul, ziriă, izvorește din 
pădurea cu aceiași numire; are 
direcțiunea de la N. spre S. și 
după ce se unește cu piriul 
Pănoasa, care izvorește de sub 
Dealul-Scaunclor, se varsă în 
stinga piriului Șacovăţul, în drep- 
tul locului numit Coasta-Luncei, 

Arăndelul, firii. Vezi Dimă- 
cheni, sat şi comună, pl. Coșula, 
jud.: Dorohoiii. 

Arăturiie, deaf, în comuna, rur. 
Menţi-din-Dos, pl. Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi. 

Arăturile, pichet de Franiță, pe 
malul stîng al Dunărei, pe teri- 
toriul comunei rurale Bistriţa, 
din pl. Ocolul, jud. Mehedinţi; 
este al optulea pichet de gra- 
niţă pe marginea Dunărei, 

Arbașşul-de-Sus, sa, dispărut a- 
cuiii, jud. Argeș, plaiul Loviştea, 
în apropiere de frontieră; servea 
în vechime de potecă şi trecă- 
toare în Ardeal. 

Arbănaşi, /oc izolat, situat pe 
Valea-Gerului, la N. de fostul 
sat Negrea, în raionul comunei 
Călmățuiul, pl. Birlad, jud, Te- 
cucii. 

Arbănași, zor, în com. Beciul, 
„jud. Buzău, începe din Muntele- 
Bodea, trece prin com. și căt, Be- 
ciul şi se scurge în Valea-Băli- 
goasii. Pe malurile sale se gă- 
sesc salze, ceva mai mici ca 
cele din Picle, urme de păcură 
și ape minerale sulfuroase, 

Arbănaşi, mov:/ă, altitudine 66 
m., situată la 4 kil. S-E. de 
com. Călmuţuiul, în jud. Tecucii.   

ARCACIUL 

Arboraş, dea/, în partea de $. 

a comunei Ghermănești, plasa 
Podoleni, jud. Fălciti. 

Arboraş, /oc izolat, com. Moșna, 
pl. Podoleni, jud. Fălciii. 

Arbore, saz, pe dealul Arbore (al- 
titudine 232 'm.) şi dealul Mo- 

vilele-Catri (altitudine 258 m.), 

la 9 kil. de com. Suhăriul, de 
care ţine și unde se află reședința 

„ primărici; înființat în 1878 de 

noii împroprietăriți, pe moșia. 
statului Suharăul, com. cu asc- 

menca numire, pl. Prutul-d.-s,, 

jud. Dorohoiii. Cu o populaţie 

de 88 fam. și 362 suflete, 

Arbore, îas, din jud. Dorohoii. 
Vezi Saucenița, sat, 

Arbore, iaz. Vezi Suharăul, sat 

şi comună, pl. Prutul-d.-s,, jud. 
Dorohoiii. 

Arcaciul, dea/, situat între valea 

Arcaciul și Valea-Lupei, în ra- 

ionul com. Barcsa, jud. Tecucii ; 

continuă pănă pe teritoriul com. 

Umbrăreşti, pl. Birlad. Altit. 64 
m.laN.șis6m.laS. 

Arcaciul, /oc iso/at, în com. Cetă- 

țeni-din-Deal, plaiul Dimboviţa, 
jud. Muscel, 

Arcaciul, /oc izolat, în partea de 
E. a com. Barcea, jud. Tecuciii; 
altitudine ş3 m. Aci ni sc spunc, 
că a trecut și s'a adăpostit tur- 
me de oi, înțelegîndu-se sub 
numele de arcaciii adăpostul oi- 
lor (tîrlă). 

Arcaciul, va/e, fără apă, începe 
din poiana Fintinele în păd. Do- 
rasca, com, Barcea, jud. Te- 
cuciii, merge spre S. prin pădu- 
rea Barcea, se unește cu Valca- 
Robilor și Valea-Băşicuțci și se 

varsă în păd. Torceşti,
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Arcani, com, rur., în partea de 

E. a com. Brădiceni, pl.: Vul- 

can, jud. Gorj, și la distanţa de 

12 kil., direcțiune V., de orașul 

T.-Jiti; se compune din cătunele: 

Arcani, Cimpul-Tomii și Sănă- 
tești. 

Situată pe șesul cu același nu- 

mc, are o suprafață de aproape 
2090 hect., din cari 1083 hect. 
pădure, 710 hect. arabile, 105 
hect. fineţe, 92 hect. vii, și 100 
hect. livezi de pruni. 

Cu o populaţie de 362 familii: 
2287 suflete, cu 282 contribua- 

bilă; din aceste familii, 11 sunt 

de Țigani. Venitul com. este de 
Ici 1757 bani 23, iar cheltue- 
lile de lei 1685, bani ş7. 

Locuitorii posedă 106 pluguri, 

17 căruțe cu cai, 147 care cu 

boi şi vaci (după obiceiul ju- 

dețului), 180 stupi, 1062 vite 

mari cornute, 248 cai, 337 oi, 

98 capre și 397 rimători, 

Piriul Jaleșul trece de la N. 

la S. prin centrul acestei com. 

Ca drumuri sunt în această 

com, șoseaua comunală care o 
leagă cu căt. sale Cimpul-Tomii 
şi Sănăteşti. 

In comună sunt 14 mori pe 
“apa Jaleşului, 41 puțuri, 7 fîntîni 
„și 67 pive, 

Are o școală fondată la anul 
1847. 

Comuna are 4 biserici, din 

care 2 delemn și 2 de zid, ser- 
vite de 3 preoţi şi 4 cîntăreți. 

Arcani, cătun, reşedinţa com,. cu 
același nume, din plaiul Vulcan, 

jud. Gorj, situat pe șesul cu a- 

celași nume, are o suprafață a- 

proape de 780 hcct., din cari 

360 hect. pădure, 270 hect. a- 

rabile, 45 hect. fineţe, şo hect. 

vii, și 55 hect. livezi de pruni. 

Cu o populaţie de 165 familii, 
din cari 7 de Țigani; are 1031 

suflete cu 145 contribuabili. 

Locuitorii posedă 68 pluguri, 
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II căruțe cu cai, 75 care cu 

boi şi vaci, So stupi, 518 vite 

mari cornute, 122 cai, 41 oi, 

47 capre și 182 rimători, 

Pirîul Jaleșul trece de la N. 

la S. prin centrul acestui cătun. 

* Prin acest cătun trece şo- 

seaua comunală care îl leagă 

spre N. cu căt. Sănătești, iar 

spre S. cu cătunul Cimpul-Tomiă. 

Cătunulare 2 biserici de lemn: 
una reedificată la anul 1858 și 

alta fondată la 1838; serviciul 
se îndeplinește de 2 preoți și 
2 cîntăreţi, 

Cătunul mai posedă 6 mori 

pe apa Jaleșul, 35 pivi, 23 pu- 

țuri și 5 fîntini. _ 

Arcani, dea/, pe teritoriul satu- 

lui Rinceni, în partea de V. 

a com. Rînccni, pl. Prutul, jud. 

Fălciu, în hotarul despre Mă- 

lăești, 

Arcani (Macoveanca), moșie, 

în com. Meteleul, jud. Buzăii; 

"are 1400 hect. mai toate ara- 

bile. Se seamănă pe dinsa nu- 

mai orz şi porumb, griii foarte 
puţin. 

Arcanul (Macoveanca), că/un, 
pendinte de com. Meteleul, din 

- jud. Buzău, pl. Cîmpului. 

Arcanul, munte, în plaiul Vul- 
can, jud. Gorj, situat spre N.- 
E. de muntele Gura-Plaiului, 

se prelungește spre N.E.; pe 

ramura acestui munte numită 

Gura-Uliţei, este instalat pichetul 

No. 3; este acoperit de brădet și 
de iarbă. 

Aci se află o stină ; -pe din- 

sul pasc și vitele com. Frăn- 

ceşti-Peștișani ; este proprietate 

a moșnenilor. 

Arcerul, frumoasă creastă de 

piatră în com. Minzăleşti, jud. 

Buzău, pe malul stîng al riului   

ARCEȘTI 

Slănic, puţin mai jos de punc- 

tul, unde piriul Șghiabul sc varsă 
într'însul. 

Arcerului (Balta-), fa/4ă, plasa 

Cimpul, com. Ciuperceni, jud. 
Dolj, spre S. de Lunguliţa. In- 
tinderca aproximativă 230 hec- 
tare, Are pește. Incepe la pi- 
chetul Cinepa și se scurge în 
Dunăre între pichetele Dervant 
şi Arcer. De Balta-A cerului 
țin mai multe vărsături, precum 

Cînepa şi altele, cu întindere a- 
proximativ de 70 hect, — 

Arceşti, com. rur., în partea de 
NE. a plășii Olteţul-Oltul-de- 
s., jud. Romanați; se compu- 
ne din: satul Arcești (410 1.), 
situat pe malurile riușorului Bei- 
ca, la poalele dealurilor Coco- 
veștilor și Secilor; din Profeseni 
(160 loc.), așezat pe marginea 
şoselei naţionale Corabia-Riul- 
Vadului, pe lingă riul Bceica; şi 
din căt. Pleșoiul (186 loc.),: așe- 
zat tot pe şosea. 
„Com. Arcești e aproape de 
linia ferată Corabia-R,- Vileei, 
care aci are o staţiune, Ar- 
cești; și e departe cu 16 kil. de 
Balș și cu 38 kil. spre N. de 
Caracal. 

Are o populaţie de 1206 loc. 

toți Romini, din cari: 592 bărb, 

şi 614 fem.; 318 capi de fam; 

496 căsătoriţi și 707 necăsăt;; 
56 cari ştiii carte și 1150 cari. 

nu ştiii carte; și 240 contri- 

buabili, 

Ocupaţiunea. locuitorilor ce a- 

gricultura. şi cresterea vitelor. 

In com. sunt 125 hect. vii; 

vite mari sunt 770, vite mici 

2030 și 348 rimători. 

Arc 9 stabilimente comerciale; 
casele locuitorilor sunt de birne 
de lemn, d'asupra pămîntului. 
Budgetul com., pe 1886 — S7,a 

fost de 2953 |. la venituri, și 

2923 |. la cheltueli.
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Are o școală primară-mixtă de 
gradul II, cu un învățător. Are 

2 biserici: Sf. Nicolae (1846), 
şi S-ţii Voivozi din Pleșoiii, zi- 

dită la 1615 de Ilie Pleșoianu, 

cu 2 preoți și 3 cîntăreți. 

Arceşti (Cotul-), că. al com. 
Arceşti (v. a. n.), pl. Olteţul- 

Oltul-de-sus, jud. Romanați. Se 

mai numește şi Profeseni, are 

610 locuitori. E așezat lingă șo- 

seaua națională Corabia-Riul- 
Vadului, 

Arceşti, ș/ație de drum de fier, 

în jud. Romanați, pl. Oltul-de- 
5. com. Arceşti, pe linia Pia- 

tra-Olt-Drăgășani, (pusă în cir- 
culație la 13 Decembre 1886), 

între staţia Piatra-Olt (10,5 kil.) 

și Strejești (11 kil.), la 132,29 

m. înălțime d'asupra nivelului 
mării, 

Venitul acestei staţii, pe anul 
1596, a fost de 40,399 |. S8b. 

Archimandrita, pădure, a sta- 

tului, pe moșia Jugureni și Căl- 
dărușa, din com. Jugureni, jud. 
Buzăii, face corp cu Nuci-Ghi- 

dici şi Gliza-Căldărușea; are 256 

hect. IDepindea de S-ţii Apos- 
toli. Această pădure face tot de 
odată hotar între comunele: Fin- 

țești, Jugurceni, Lapoșul şi Tisăii. 

„Arcuda, saţ, din com. rur. Po- 

pești-Bicul (v. a. n.), pl. Saba- 

rul, jud. Ilfov, situat pe malul 

drept al riului Dimboviţa. 

Se întinde pe o suprafață de 
178 hect., cu o populaţie de 38 
locuitori, 

D-l H.' Fundăţeanu are 170 

hect. și loc. $ hect. 

Proprietarul cultivă 132 hect. 

(20 rămîn sterpe, 18 izlaz). Loc. 
cultivă tot restul. terenului. 

Pod stătător pe Dimboviţă. 

Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari și 1 hangii,   

Sunt 22 vite mari și 2 vite 

mică, 

S'ai stabilit în sat 9 străini. 

Ardali-Ceair, za/e, pe teritoriul 

bulgăresc, care se deschide în 

valea “Terescondu-Ceair, situată 

la hotare; ţine de com. Regep- 

Cuiusu și anume de căt. Te- 

chi-Deresi. : 

Ardeiul, foc cu izvoare, pl. Taz- 
lăul-de-sus, jud. Bacăii, pe te- 

ritoriul satului Ardeoani, de 

unde își arc obiîrșia piriul Ar- 

deoanul, 

Ardele, vf de deal, situat în 

ramura Domesnicul, pl. de Sus- 

Mijlocul, jud. Neamţu. 

Ardele, sc/i7 ruinat, pe moșia 
Tarcăul, plasa Bistriţa, judeţul 
Neamţu. 

Ardelei, cea mai mare poiană de 

lingă rîul Teleajenul, în comuna 
Măneciul-Ungureni, plasa Telca- 

jenul, jud. Prahova. 

Ardeoanul, pir., pl. Tazlăul-d.-s,, 

jud. Bacăii, care curge pe terit, 

satului Ardeoani. și are obirşia 

la localitatea numită Ardeiul, 

şi se varsă în Tazlăul-Sărat, 

Ardeoanca, zădure, pl. Tazlăul: 

d.-s. jud. Bacău, pe teritoriul 
satului Iliești. 

Ardeoani, co. rur., pl. Tazlăul- 

d.-s., jud. Baciăii, la o distanţă 

de 37 kil.. de capitala jud., al 

cărui teritoriii se întinde de la 
Tazlăul-Sărat: la Tazlăul-Mare, 

în locul unde aceste rîuri con- 

fluează. Este alcătuită din 4 

cătune: Ardeoani, primăria, He- 

meieni, Iliești și Mărzenești. In 

statistica din 1873 găsim un căt. 
mai mult: . Valea-Bejeniei, azi 
siliște,   

Comuna se mărginește la E. 
cu com. Scorţeni și Nadișa, la 

S. cu com. Teţcani, la V. cu 
com. Leontinești și la N. cu 

com. Băhnășeni. 

Piriiaşele Birzul, Mirza şi Be- 

jenia, şerpuiesc printre dealurile 
Hemeieni, Prianul și Cristești, 

și se varsă în Tazlăul-Siărat., 

Are o școală mixtă înființată 
la 1667, care funcţionează în 

satul Ardeoani, întreținută "de 

comună, 

Biserici sunt 3 ortodoxe, cite 

una în fie-care cătun, deservite 

de 1 preot și 2 cîntăreți. Sunt 
294 case de locuit și 6 cir- 

ciumi. 

Populaţiunea numără 304 capi 

de fam., cu 993 suflete, dintre 

cari 495 bărbaţi și 498 femei. 
După naţionalitate sunt: 933 

Roraini, 4 Bulgari, 36 Un- 

guri, 18 Izraeliţi și 2 Armeni, 

dintre care 989 sunt de pro- 

tecțiune romină, și 4 bulgară. 
După felul ocupațiunci sunt: 

543 agricultori, 7 meseriași, ș 

industriași saii fabricanți, 6 co- 

mercianți, 16 profesiuni libere, 
56 muncitori și 28 servitori. 
Știu a citi și scrie 132 (2 fe- 

mei); nu. știii carte S61 (498 
femei). Contribuabili, după noul 

recensemint, sunt 193. După 

legea rurală din 1864 s'aii îm- 

proprietărit 31 loc., cu 77 fălci 
şi 40 prăjini pămînt. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 1200 hect. Pădurile 

numără 85 hect. Proprietar mare 

este Nicolae Haciu; are o mo- 

şie de 600 hect. ce-ti dă un 

venit anual de 10000 lei. 

Viile ocupă o întindere de 
14 hect., cari în 1890 aii dat 

302.40 hectolitri vin alb, Du- 

pă controalele diviziei filoxerice 
(1891), viea lucrătoare are 1 

hect., cea nelucrătoare 8!/, hect. 

Animale sunt: 68 cai, 477 

vite cornute, 135 porci și 1069
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oi, care aparțin unui număr de 

15 proprietari și care în 1891 

aii dat 30 kil. lină ţigae și 1574 

kil. lină ţurcană. 

Stupi de albine sunt 100, care 
în 1890 ai dat 150 kil., miere 

şi 109 kil, ceară, 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 721.05 hectare. 

Budgetul com., pe exercițiul 

1891 — 1892, are la venituri lei 
2796, bani 47, şi la cheltueli 
Iei 1948, bani 21, 

Teritoriul com. este străbătut 
de calea judeţeană Bacăii-Moi- 
neşti-Palanca-Tirgul-Ocna și căi 
vecinale spre comunele ve- 
cine, | 

* Distanţele : la Bacăii, capi- 
tala districtului, 37 kil.; la Tir- 
gul-Ocna, 48 kil.; la com. Teţ- 
cani, 5 kil.; la comuna L.eonti- 

nești, 5 kil.; la com. Bucșești, 
9 kil.; la com. Scorţeni, reşe- 
dința plășii, 9 kil.; și la com. 
Băhnășeni, 7 kil. 

Ardeoani, saţ, pl. Tazlăul-d.-s., 

jud. Bacăi, reședința com. cu 

același nume, situat pe şoseaua 

Bacău-Moineşti şi valea Tazlău- 

lui-Sărat. Are o școală mixtă, 

o biserică ortodoxă, clădită de 

locuitori pe la 1820, cu 1 preot 
“și 2 cîntăreți; cîrciumi 5; capi 

'de familie 196, suflete 682. Ani- 

male se numără: 37 cai, 271 

vite cornute, 104 porci, 

Ardeoani, pzoș:e, pl. Tazlăul-d.-s., 
jud. Bacăiă 

Arde-Pămiînt, /afoi, în cătunul 
Buștenari, com. Telega, plaiul 
și jud. Prahova. Pe acest pla- 
toii se află mai multe puțuri de 
păcură. Până -a nu se exploata 
păcura pe aci, ai ars înfundat 
diferitele gazuri din pămînt, și 
ai izbucnit ca dintr'un. vulcan, 

arzînd pămîntul pe o mare în- 
tindere. Acum însă se exploa-   
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tează o mare cantitate de pă- 

cură şi de o bună calitate. 

Areful, (v. Ariful), jud. Argeș. 

Aretei (Apa-), ziroagă, judeţul 
Buzău, care începe de lingă 
Moara-Episcopiei și prin crivină, 

se scurge în riul Buzăii. Azi e 

“aproape necunoscută, însă, în- 

tr'un hrisov al lui Matei Ba- 

sarab, se găseşte menţionată ca 

hotar între orașul Buzăă și com. 
Mărăcineni. 

Argăsăleşti, căzu, al com. Gu- 

ra-Leghii, jud. Buzăii, situat în 

coastele muntelui Argăsăleşti; 

are 90 loc. și 23 case, Și-a luat 
numele după Ivan Argăsela, cel 
d'intiii stabilit aci. 

Argăsăleştilor (Virful-), pene, 

în com. Gura-Teghii, jud. Buzăii, 

între Piatra-Arsă și Podul-Gre- 

cilor; e acoperit de pădure. 

Argea, dea/, jud. Tecuciii, merge 

paralel cu valea cu același nu- 
me în partea, de E. a satului 
Argeaua şi continuă pănă în 
satul Poiana. 

Argea, pădure, situată în valea 
cu același nume, jud. 'Tecuciii, 
lingă satul Argeaua. 

'Argea, va/e, cu piriiaș, unde se 

află situat satul cu acelaşi nume. . 

Se întinde pe lingă malul Sire- 

tului, direcția N.-S., pănă în drep- 

tul comunei Poiana, pl. Nico- 

reşti, jud. 'Tecuciii. Prin argea 

locuitorii înţeleg o scoborire ri- 
poasă, o vale mare. 

Argeaua, saz, face parte din c. 

Buciumeni, pl. Nicorești, jud. 

Tecuciii, Situat pe valea Sire- 

tului, pe poalele dealului Ar- 

- geaua, la 100 m. alt., între Dea- 

lul-Cucucţilor și riul Siret. Are   
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o populaţie de 20 capi de fa- 

milie cu 60 sufi., locuind în 13 

case și 5 bordce. Locuitorii toţi 

sunt “Țigani. Acest sat este în- 

ființat după dezrobirea Țigani- 

lor; ci aii fost robi la logofătul 

Costache Conachi; în urmă s'aă 

așezat în marginea pădurei Ar- 

gca, plătind şi piină astă-ză bes- 

man (embatic), pentru locul un- 

de sunt așezate casele și bor- 

deele. Ocupaţiunea lor este fa- 

cerea coveliţilor, fuselor, lingu- 

rilor; parte se ocupă şi cu creș- 

terea vitelor, în deosebi a ca- 

prelor; unii lucrează pămîntul. 

Argeaua, va/e, vezi Argeaua, pir., , g p 
jud. Tecuciii. 

Argeaua-Mică, căt, jud. Te. 

cuciii, la N. și pendinte de satul 

Argeaua, pe poalele dealului Ar- 
gcaua, la 100 m. alt. 

Argelele, ruute, pendinte de com. 

Bumbești-de-]ii, jud. Gorj; pe 

dinsul pășunese multe vite în 
timpul verii, 

Argelele (Virful-cu-), colină 
renumită în com. Bălănești, jud. 

Buzăii, face hotar despre com. 

Sibigiu, 

Argeş, județ, așa numit după 

riul Argeș, care îl udă în 

mai toată lungimea lui de la 
N. spre S. 

Situaţie şi limite. Jud. Argeş 

este situat la N.-V. Rominici 

şi este un jud. de frontieră. Il 

se mărginește la N, de către 

munţi Carpaţi, care îl despart 

de Transilvania; la S. cu jud. 

Teleorman şi Vlașca; la răsărit 

cu jud. Muscel, de care este 

despărțit in parte prin riul 

Doamnei, și cu jud. Dimboviţa, 

de care este despărţit în parte 

"prin riul Argeș; la apus cu jud. 

Vilcea de care este despărțit
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prin “riul Oltul, şi cu județul 
„ Oltul. 

Topografie şi Orografie. Jud. 
Argeș este un jud. de munte 
la N., de „dealuri la mijloc și 
de cimp la S. Munţii aparțin sis- 
temului Carpaţilor occidentali; 
ci sunt acoperiţi cu păduri și 

coprind pășuni însemnate. Poa- 
lele acestor munţi formează pod- 
goriile județului, cari sunt aco- 
perite cu vii. Munţii cel mai 

înalţi din acest jud. sunt: muntele 
Negoiul, din care izvorește rîul 

* Argeș, în pl. Loviştea şi care 
are o înălțime de 2547 m. d'asu-: 

pra nivelului Mării-Negre; mun- 
tele Craiul sati Virful-Craiului; 

muntele Ariful și alții. Jud. Ar- 

geș coprinde în tot $27 munţi 

și piscuri, din care izvoresc ca 

la 500 de rîuri, gîrle și piraie. 
Jdrografia. Principalele rîuri 

ale acestui judeţ sunt: a) Oltul, 

care curge în partea apuseană 
a județului şi îl desparte de 

jud. Vilcea; b) Argeșul, care iz- 
vorește din muntele Negoiul, 

pl. Loviștea și traversează jud. 

aproape prin mijloc pănă aproape 

de Piteşti, de unde ia direcția 

S.-E. şi desparte jud. Argeș de 

jud. Dimboviţa; c) Topologul 

care curge între rîurile Olt și 

Argeș, paralel cu aceste ape și 

"se varsă în Olt, la s. Galiţa; 

d) Cotmeana și Teleorman care 

curg paralel și udă părţile de 

mijloc și de S. ale acestui jud.; 
'e) Neajlovul 'care udă pl. Gălă- 

sești și se varsă în Argeş, la s. 
Gostinari din jud. Vlașca. 

Afluenții Argeșului în acest 

județ sunt: Vălsanul, care se 
varsă în Argeș la s. Merișani 
(între Curtea-de-Argeș și Pi- 

tești) și riul Doamnei, care se 

“varsă în Argeș puţin mai sus 
: de Pitești, 

Lacuri nu are acest jud., iar 

heleștae puţine și de puţină i im- 

"portanță. 

5409, Marele Dicționar Geografic, 

“P
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Clima. Clima jud. Argeș este 
temperată, mai rece în partea 

"de N,, unde iarna cade multă 

zăpadă, şi mai caldă în partea 
mijlocie și în partea de S.a 

- judeţului. 

Suprafața şi Populaţia. Su- 
prafaţa jud. Argeș este de 8704 

mile geografice pătrate sau a- 
proape 480086 hect. (960172 

pog.) cu o populaţie de 167190 
loc., ceca-ce dă aproape 35 loc. 

la 100 hect. După catagrafia 
făcută la anul 1813, sub Domnia 

lui Ioan Caragea Vodă, populaţia 
jud. era de 10744 fam., adică: 
7382 birnici; 18 postelnici; 46 

neamuri; 50 mazili;, 403 ruptași; 

“842 scutelnici; 531 poslujnici; 

231 slujitori; 374 preoţi; 289 

"diaconi; 279 ungureni și 99 

surugii. Țiganii nu sunt coprinși 

în aceăstă catagrafie; în toată 

ţara Rominească eraii la aceași 
epocă 23300 salașe saii familii. 

La 1842 populaţia jud. era de 
„35536 sufi,, din cari 3566 sufl. 

Țigani. In 1890 populaţia era 

de 177.714 suflete; iar după 

".recensementul din an. 1894 de: 
190704 suflete. 

Mişcarea populațiunii între-. 

--gului jud. Argeş a fost pentru 
anul 1881 următoarea: |. 

Născuţi: 6153, din cari 24 

Evrei; morţi: 3777, din cari 15 

Evrei ; excedent'-de naşteri 

2376, din cari 9 Evrei. Căsă- 

torii 1608, din cari 16 Evrei, 

Agricultura. Principalele pro- 

ducte ale acestui judeţ sunt: 

„porumbul, a cărui calitate este 

. foarte prețuită în ţara Romi: 

nească propriii zisă, griă, orz, 

"ovăz, secară, etc. Potgoriile din- 

prejurul Piteștilor dai un vin 

alb, foarte bun. Prunii se cul- 

tivă în parte, și daă o ţuică re- 

numită. Sunt în întregul județ 

ca 2000 pogoane vii, 17112 po- 

goane livezi de pruni și 5291 

: stupi de albine (1886). Aseme-   
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nea. judeţul este bogat în poame 

de tot soiul, între care renumi- 

tele cireșe, cunoscute în comerț 

sub numele de drăgănele de 
Piteşti. Luncile Topologului şi 
ale Argeșului. sunt cele mai 
productive; pășunile sunt foarte 
bune și se cresc multe vite cor- 

nute, mai ales oi și capre. 

Datele. statistice oficiale pe 
| anii 1842, 1860, :1873 şi 1884 

specifică ast-fel numărul anima. _- 

lelor: 

In 1842: Cai și epe, Sir; 

boi, vaci şi bivoli, 119780; oi 

şi berbeci, 93407; capre, 24711 ; 

porci şi scroafe, 44338; asini și 

_catiri, 95. 

In' 1860: Cai și epe, 12634; 
boi, vaci și bivoli, 128155 ; - 

"ci şi berbeci, 195411; capre, 

39796; porci şi scroafe, 91573; . 

asini şi catiri, 102. 

In 1873: Cai şi epe, 7654; 
boi, vaci și bivoli, 57974 ; oi și 

erbeci, 122674; capre, 11202; 

porci și scroafe, 24708; asini 
catiri, 343. 

In 1884: Car | şi epe, 8214; 

boi, vaci și bivoli, 86714 : oi și 

berbeci, 141177; capre 9942; 

porci și scroafe, 41970; asini şi 

catiri 119. ” 

Statul posedă în acest i judeţ 

46 proprietăți (moșii), a căror 

arendă era la 1882 de lei 246084 
„bani 72.. 

Industria. Ca şi în cele-alte 

"județe din Rominia, industria 

judeţului Argeș este foarte' sla- 

bă. Cite-va mori de apă, și cite- 

va pive în nordul și în centrul 

- judeţului, și cite-va mori cu a- 

buri în partea sudică a judeţu- 

lui; mai multe poverne de ra- 

chiii de prune (ţuică) și puţine 

velnițe (poverne mai sistematice 

- pentru fabricarea spirtului din 

bucate), iacă aproape la ce se 

reduce industria “acestui județ. 

„In timpul din urmă s'a înfiinţat 

. o fabrică .de postavuri- groase 

14
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'la Piteşti şi un atelier de heres- 
“trae cu aburi pentru exploatarea 
*lemnelor, de către o societate 
"franceză, la com. Budeşti, pl. To- 
“pologul, proprietatea d-lor La- 
hovari. — In Olt și în afluenții săi 
se mai obicinuește, de către Ți. 
gani aurari, a se căuta aurul; 
dar cantitățile aflate sunt așa de 
minime, în cît nici nu meriti a 

.. fi “menţionate, 
Comerciul. Comerciul princi- 

-pal al jud. Argeș consistă mai 
' ales în. cereale, poame, vin, 
"rachiu, și mai .cu osebire în 
„porci, cari se cresc în bătrînele 

" păduri ce acoperă partea de 
Nord a judeţului și se îngrașă 
cu ghindă, jir şi porumb. Ex- 

- portaţia porcilor se face în Tran- 
- silvania, prin Turnul-Roșu. Co: 
„merciul de lemne pentru expor- 

tație se face numai la pădurea 
- Budești, menționată mai sus, care 

se exploatează -de o societate 
"franceză ; lemnele se duc în 
“Francia. 

Că? de comunicaţie. Calea fe- 
rată  Bucureşti-Virciorova. tra- 
"Versează partea sudică a jude- 
țului Argeş, pe o întindere de 

"73 kilom. Sunt: patru stațiuni în 
acest judeţ: Pitești, staţie prin- 
cipală, Costeşti, Stolnici şi Bur- 
dea. stații secundare, aceste trei 

. din urmă, în pl. Cotmeana, 
Din Pitești pleacă o ramură 

“de drum de fer la Curtea-de- 
Argeș; iar. din Costeşti - pleacă 
o ramură prin Roșiorii-de-Vede. 
la Turnul-Măgurele, 

- Ca şosele, județul posedă : șo- 
-seaua națională. Pitești-Slatina ; 
şoseaua națională Pitești - Rim - 
nicul-Vilcei, peste Dealul-Negru; 
această șosea de și votată în- 
că de la 1868. a rămas totuși 

"în stare de proect și s'a înlo- 
cuit de fapt prin șoseaua mixtă 
Pitești-Curteâ-de-Argeş la Rîm-. 

-nicul-Vilcii (la podul de fier la 
Goran peste Olt). — Ca șosele   
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judeţene, județul posedă două 
șosele, care, plecînd din: Pitești, 

„ merg una spre limita județului 
Teleorman și alta spre limita 
județului Vlașca. Afară de aces- 
tea, mai există mat multe ȘO- 

sele comunale și vecinale, cari 
înlesnesc comunicațiile între co- 
mune și între sate, Ca cale flu- 
vială jud. Argeș are la Vest 
riul Oltul, care servește la plu- 

„ tirea lemnelor de brad din munţi 
la vale spre Slatina și Turnul- 
Măgurele. 

Impărțirea administrativă. 
Judeţul Argeș avea la începutul 
veacului opt plăși și două pla- 
iuri, Actualmente se află împăr- 
țit în 1 plaiă și 6 plăși: plaiul 
Loviştea (format din vechiul și 
desființatul la 1834 plai Ariful, 
și din plaiul Loviștea) cu rcșe- 
dința în comuna rurală Șuici 
și plășile Topologul, reședința, în 
comuna rurală Tigveni; Oltul, 
cu reședința în comuna rurală 
Liăunele; Argeșul, reședința în 
comuna urbană Curtea-de-Argeș; 
Pitești, reşedinţa în comuna ur- 
bană Piteşti, care este tot-de- 
odată și capitala județului; Cot- 
meana, cu reședința în comuna 
rurală Costești şi Gălășești cu 
reședința în com. rurală Fur- 

„duești (1888). 

In anul 1882 și în mod provi- 
- zorii, pănă la o definitivă regu- 

lare, s'a întrunit plășile 'Topolo- 
gul și Oltul într'o singură plasă, 
precum și plășile Cotmeana și 
Gălășești, 

In anul 1887, jud. Argeșul 
sa împărțit în ș plăși: în a. 
1892, plăşile s'aii înmulțit la 10; 
iar în anul 1896 s'a revenit la îm- 
părțirea din 1887, respectiv 1882, 

Judeţul coprinde 2 com. urb. 
şi 147 com. rur., formate din: 7 / 

760 sate și căt, avînd în tot 
32351 case, 341 biserici și 
33438 familii sai 167100 suf. 

Marca judeţului Argeș este   
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un vultur, spre semn că în. a- 
cest județ a fost odată Curtea 
Domnească. 

In ordinea eclesiastică, j. Ar- 
„_geș face parte din Eparhia Arge- 

șului, judeţelor Argeș și Oltul, 
al cărui scaun arhiepiscopal se 
află în Curtea-de-Argeș, 

In privința militară, jud. Ar- 
geș face parte din divizia II-a 
teritorială, a cărei reședință este 
în Craiova. 

In. ordinea judiciară, jud. Ar- 
- &eș are un tribunal de I-a in- 

stanță, 5 judecitorii de pace 
și este de resortul Curţii ape- 
lative din București. In privin- 
ţa politică, județul Argeș (dupe 
Constituţia, din 1866) dă 2 se- 
natori, 5 deputaţi.şi 12 consi- 
lieri judeţeni iar după reviz, con- 
stituții, sunt 5 deputați, 3 sena- 
tori și 12 consilieri judeţeni. 

Budgetul județului Argeș a 
fost pentru anul 1882—1883, de 
507215 |. 05 b. la venituri.și 
de 498885 1. la cheltucli,. dind 
un excedent de 8330 |. o5.b. 

“Budgetele . comunelor :urb. și 
rur. din întregul judeţ, pe ace- 
lași an financiar 1882 — 83, aă 
fost de: 562801 |. o; b. la ve- 
nituri și de 550248 |. 14 b. la 
cheltueli, lăsînd un excedent de 
12552 |. 9rb. 

Mănăstiri şi locuri însemnate. 
Judeţul Argeș este bogat în bi- 

serici, mănăstiri și schituri, așa, 

afară de biserica episcopală a 

Curţii-de-Argeș, renumită prin 

admirabila sa arhitectură, mai 

avem ca mănăstiri: Vălenii, Stă- 

nişoara, “Turnul, Ostrovul, Be- 

rislăvești, Scăuneni, Roboaica, 

Brădetul în plaiul Loviştea ; Bas- 

covul, Fedeleșoiii, Jiblea şi Go- 
ranulîn pl. Topologului; Tutana 
în plasa Argeșului; Beștelei, Tri- 
valea, Stanca în pl. Pitești; Cot- 
meana și Flăminda în pl. Oltului, 

Cele mai multe din aceste 
mănăstiri și mai ales schituri
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sunt reduse astăzi la biserici de 
mir.. Ca locuri istorice avem în 

„acest judeţ .ruinele cetăţii zise 
a lui Negru-Vodă, lîngă satul 
Ariful şi alte ruine ale cetății 
Pocnari, pe rîul Argeș, în pla- 

iul Loviștea, zidită, se zice, de 
" Vlad-Țepeș la anul 1462, între- 
buințind la această zidire pre 
bocrii cari vrusese să-l trădeze. 

Se află în apropiere de schi- 
“tul Turnul o mare lespede de 
"piatră în forma unei mese ro- 
tunde, numită de popor «Masa- 
ui-Traian», unde se zice că a 

"poposit Mihaiui-Viteazul înainte 
"de a intra în Transilvania și 

care a inspirat poetului nostru 
naţional Bolintineanu populara 
sa baladă: « Cea din urmă 

"noapte a lui Mihaiii-Viteazul», 
precum și artistului Aman, cu- 
noscutul săi tabloi, care repre- 
zintă acecași scenă. 

Tot în acest judeţ, după con- 

statările d-lui Gr. Tocilescu, 
avem pe malul sting al Oltului 
şoseaua romană numită «Calea- 
Traiană» şi care începe de la 

gura Oltului și trece în Tran- 
silvania. Cetăți romane: Ră- 

dăcinești, Titești, Bivolari (Aru- 

tella), Racovița-Copăceni (Prae- 
torium), Ciineni (Pons Vetus), 
Căpăţineni, Albota; Săpata și 
urmele limesului roman, care 

de la Dunăre (Flăminda) trece 

prin pasul Branului în Tran- 
silvania. | 

Bilciuri. In acest judeţ se fac 
la epoce fixe mai multe bil- 
ciuri anuale, din cari cele mai 

principale sunt: la Tirgul-Dea- 
lului, lingă Pitești ; (la Dumineca- 

Tomii ; la Sf. Gheorghe; la In- 

nălțare și la Duminica-Mare) ; la 

satul Tutana, în ziua de 5 Iulie; 

la Curtea-de-Argeș, la Sf. Ma- 
ria-Mare (15 August) și la Sf. 

„Dumitru (26 Octomvrie); la s. 

Uda, la 15 August și la Tig- 
veni, la S-ţii Mucenici (9 Martie).   
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Oraşe principale. Oraș prin- 

cipal şi capitala judeţului Argeș 
este Piteşti cu 13730 loc. (1894) 
Piteşti este așezat pe malul 
drept al Argeșului la 353 m. 

înălțime d'asupra nivelului Mă- 
rii-Negre sai la 196m.4 dW'asu- 
pra Bucureștilor, după d. Gr. 

Ștefănescu, şi la 263m.75 după 

d.. Cobălcescu. Curtea-de-Argeş 
(484 m.) cu 4000 loc., așa nu- 
mită fiind că aci a fost Curtea 
Domnească saii a doua reșe- 

dință a Domnitorului Radu-Ne- 
gru-Vodă, după Cimpulung. 

Pamili! vechi şi Bărbaţi îlu- 
_şiri. Judeţul Argeș este lcagă- 

nul mai multor familii vechi din 

cari parte ai dispărut, parte 
și-aii strămutat reședința aiurea. 

Ast-fel sunt: Alimăneşti, Bădu- 
lești, Bălcești, Balota, Brătieni, 

Budișteni, Condceşti, Cornățeni, 

Drăguţeşti, Drăgoești, Furdu- 

„eşti, Merişeni, Nenoeşti, Răteşti, 
Socoleşti, Tigveni, Vărzari și 

altele. , 

Ca bărbați iluștri născuţi în 

acest judeţ n'avem de cît pe re- 

gretatul nostru istoric Nicolae 

Bălcescu, născut în anul 1819, la 

Bălcești: (pl. Topologul) şi mort 

la 1852 în Italia, la Palermo, și 

pe frații Dumitru și loan Bră- 

tianu, născuţi în Piteşti, în primul 

deceniii al acestui secol și cari 

aii jucat un rol însemnat în is- 

toria contimporană a ţării, de 

la anul 1648 pănă în zilele 
“noastre. - 

Invăţămintul public şi privat. 
Jud. Argeș poseda la 1896/97: 

un liceii clasic cu 17 profesori 

în Pitești, un seminar cu 4 clase 

în Curtea-de-Argeș cu 13 pro- 

fesori, 6 şcoli primare urbane 

(3 de băeți și 3 de fete), 159 

şcoli primare rurale și 5 insti- 

tute private; în tot, prin ur- 
mare, 172 școli cu 234 profe- 

sori cari se descompune ast- 

„fel: a) Un liceii cu 17 profesori;   
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b) Seminarul (fondat la 1839) 
cu 13 profesori și 251 școlari; 

c) Trei şcoale primare urbane 
de băeți cu 12 institutori şi 565 

școlari; d) Trei şcoale primare 

urbane de fete cu 8 institu- 
toare și 298 şcolărițe; e)'156 

" Şcoale prim. rur. mixte cu 161 

învățători, și învățătoare şi cu 
5690 școlari, în tot; f) 5 școli 

private cu 23 profesori și cu 

162 școlari (72 băeţi și 91 fete). 

Cultul. Mai toată populaţia 

acestui județ, afară: de puţine 
excepțiuni în orașe, este de ri- 

tul greco-ortodox. In tot județul 

sunt 370 biserici, deservite de 

391 preoți şi diaconi. 

Statistica judiciară. Numărul 

proceselor civile în. anul 1878 a 
fost în număr de 1440, din cari 

numai 356 s'aii judecat în cursul 

anului, iar 1084 aii rămas pen 

dinte. | 

„ Procese de divorț aii fost în 

cursul anului 1878 în număr de 

143, din care numai 12 s'a ju- 
decat în cursul anului. 

In cursul anului 1878 județul 
Argeș număra 66 de condam- 
naţi pentru crime, care se aflaii 

internaţi in deosebitele peniten- 
ciare din ţară. 

Penitenciarul judeţean din o- 

"rașul Piteşti, avea la finele anu- 

lui 1878 un număr total de 72 

arestaţi, din cari S condamnaţi 
și 64 în prevenţie, 

Numărul bolnavilor în peni- 

" tenciarul judeţean a fost pentru 
anul 1878 de 9.21 la 9 iar al 

“morţilor de 7.14 la 9%. 
"Numărul indivizilor preveniţi 

și judecați de Curtea cu juraţi 

Argeș-Muscel în cursul anului 
1878 a fost de 82; iar numărul 

_preveniţilor din judeţul Argeș 
pentru afaceri corecționale a fost 

în 1878, de 23011... 

Argeş, plasă, în judeţul Argeş, 
îşi ia numirea după rîul Argeș
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care o udă prin . mijloc în tot 
lungul ci. Plasa Argeș se măr- 
gineşte la N. cu plaiul Loviștea, 
la E. cu judeţul Muscel, la S. 
cu plășile Pitești și Oltul şi la 
V. cu pl. Topologul. Această 
plasă mai este udată în tot lun- 
gul ci în partea despre răsărit 

de riul Vălsanul, care se varsă 

în riul Argeș, în apropiere de 

com. rur. Merișani, din plasa Pi- 

tești. Întinderea totală a acestei 
plăși este de 96484 pog. sait 
48242 hect., din cari 36108 pog.. 

„cultivabile, 26094 pog. pădure 

şi 34282 pog. necultivabile, Sta- 

tul posedă în această plasă 6 
proprietăți cu un venit anual 

de 61128 1. 7ob.; asemenea se 
mai află în această plasă 42958 
pog. păduri ale statului. Plasa 
Argeș coprinde o com. urb. și 
14 com. rur. formate din 104 
sate și cătune, avind 4337 case 
cu 19939 suflete și 16 biserici, 
Reședința subprefecturei este în 
orașul Curtea-de-Argeș. Totalul 
budgetelor comunale ale acestei 
plăși a fost, pentru anul 1882-83, 
de 65149 l. 78 b. la venituri, 
și de 63833 1.07 b. la cheltueli, 
din care 369531 |. 76 b; la ve- 
nituri şi 37904 |. 61 b. la chel- 
'tueli privește pe com. urb. Cur- 
tea-de-Argeș. Producțiunea prin- 
cipală a acestei plăși este po- 
„rumbul și .rachiul de prune. In 
anul 1865 a produs g2 kile 
griii, 8340 kile porumb, 141455 
vedre rachiii de prune. Produc- 
țiunea acestei plăși pe anul a- 
gricol 1886-37 a fost de 2181 
hectolitri' gri, 544 hectol. se- 
cară, 50485 hectol. porumb, 69 

„hectol. ovăz și 96 hectol. orz. 

Argeş (Episcopia-de-), s'a în- 
fiinţat la anul 1793, Dec. I3, 
de către Alexandru Moruzzi Vo- 

„dă, după “stăruința arhiepisco- 
pului "Țării-Rominești, Mitropo- 
litul Dositheiii, 'punîndu-se sub   
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ascultarea noului episcop tot cle- 
rul din judeţele Argeş și Olt, 
și fixînd reşedinţa la mănăstirea 
de Argeș; tot-odată toate mo- 
şiile acestei mănăstiri aii trecut 
la această nouă episcopic, iar 
episcopul de Argeș avea rîndul 
șederei, după episcopul Buzăului. 

De această episcopie depinde 
un seminar fondat în anul 1839 
de Alexandru Vodă Ghica. A- 
cest seminar avea la 1880—S1 
un număr de 251 de semina- 
riști cu 9 profesori. 

„ Budgetul Episcopici-de-Argeș 
cra 64192 |. pe anul financiar 
1897—98, iar budgetul semina- 
rului, tot pe acest an, cra de 
65679 lei. 

Fpiscopil Argeşului : 

1. Iosif (1793-1820); 

2. Ilarion (1820-1823); 
3. Grigorie (1823-1828); | 
4. Ilarion (a doua oară) 1828-45; 

5. Samuil Sinadon, loc-ţiitor, 

(1845-1850); | 
6. Climent Găiscanu (1850-62); 
7. Neofit de Edesa Seriban, 

loc-ţiitor (1862-1865); 
8. Ghenadie I-iu, (1865-1868); 
9. Neofit Scriban a două oară 

(1868-1873); 
10. Iosif Naniescu (1873-1875); 

„11. Ghenadie II Petrescu (1 Ian. 
1876-21 Mai 1893); 

12. Timuș (1893: -). 
Catedrala sai biserica epis- 

copiei Argeșului este cel mai 
frumos monument din toată țara; 
a fost zidită la anul 1518 de 
Neagoe Vodă-Basarab (v. Cur- 
tea-de-Argeș mănăstirea). 

Argeşul, riz, cunoscut prin re- 
peziciunea apei sale și prin fru- 

„ musețea malurilor. Este plutitor 
pentru vase mici. Malul drept 
al acestui rîii este mult mai ri- 
dicat; cel stîng prezintă vederer 
un nesfirșit şes. In anticitate, 
pe timpul lui Ierodot, susține   
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d. Gr. Tocilescu, pare a se fi 
numit Ordesus, numire dacică, 

de unde în urmă s'a făcut Ar- 
geșul. D. B. P. Hasdei în £p- 
mologicum magnum Romaniae, 
nu primește această denumire 

şi susține că acest nume ar fi 
de originea armeană. E unul din 
cele mai însemnate riuri din 
Țara-Rominească proprii zisă. 
El izvorește din muntele Ne- 
goiul, plaiul Loviștei,. jud. Ar- 
geș, udă jud. Argeș de la N. 
la S. trecînd pe la V. Curţii-de- 
“Argeș și pe la E. Piteştilor, a- 
poi, după ce formează limita în- 
tre judeţele Argeș şi Vlașca pe 
de o parte și între județele Mus- 

cel, Dimboviţa și Ilfov, pănă la 

satul Gostinari pe de alta, intră 
în județul Ilfov, printre satele 
Stoeneşti și Malul-Spart și udă 

plasa Sabaru, pănă în apropiere 
„de com. Cornetul. De aci for- 
mează limita naturală între ju- 
dețele Ilfov şi Vlașca, pănă lingă 
satul Colibași, apoi apucă spre 
[., servește de limită între pl. : 
Olteniţa și Negoești, pănă a- 

- proape de com. Curcani și după 
ce :face mai multe cotituri, mai 
ales lingă com. Budeşti, se în- 
toarce spre S. şi se varsă în Du- 
năre laV, de Olteniţa rur., în drep- 
tul Turtucaei din Bulgaria, după 
un parcurs de peste 300 kil. 

Afluenții Argeșului pe partea 
dreaptă sunt: Neajlovul și Gla- 
vaciocul, cari după ce au udat 
puțin jud. Argeș, intră in jud. 
Vlașca şi unindu-se la Călugă- 
reni, se varsă în Argeş, la satul 
Gostinari. “ 

In partea stingă Argeșul, pri- 
mește afluenții: Vălsanul, care 
udă partea orientală a judeţului 
Argeş și se varsă în Argeş, în- 
tre Curtea-de-Argeş şi Pitești, în 
apropierea satului Merișani, unde 
se află și un pod de fier; Riul- 
Doamnei, care unit din partea 
stingă cu Riul-Tirgului şi Ar-
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geșelul, udă partea occidentală 

a județului Muscel şi se varsă 
în Argeș la satul Ghimpați, după 

ce a primit pe dreapta pîriul 

Ciorogirla; Dimboviţa, care ese 

din muntele Craiului, udă jude- 
țele Muscel, Dimboviţa și Ilfov, 

trecînd pe la V. Tirgoviştei şi 
prin București și se varsă în Ar- 

geş la satul Budești, după cea 
primit pe stinga, mai sus de 
București, piriul Ilfovețul şi mai 

în urmă apa Colentinei, care 

merge paralel cu Dimboviţa, 
udind judeţele Dimboviţa și II- 

fovul, trecînd pe la N.-S. de 

București (Hcrăstrăii) și se varsă 

în Dimboviţa, lingă satul Tin- 
ganul. 

Un alt afluent al Argeșului, 

în parcursul săii în jud. Vlașca 

este Călniștea, care se varsă din 

jos de Comana, în dreptul s. 
Falastoaca. 

Argeșul în parcursul săii udăur- 

mătoarele localități: Cetatea-lui- 
Negru-Vodă, Corbeni, Mirești, 

Virşeşti, Viișoara, Curtea-de-Ar- 

geș, Munizești, Brebiasca, Meri- 

șani, Răducanul, Sinești, Pitești 

şi Ciocânești (din jud. Argeș), Cîr- 

cinăii, Bădești, Golești, Călinești, 

Golești-Badei, Leudeni şi Ciul- 

niţa (din jud. Muscel), Petroaia, 

Gherghești, Mihălești și Regești 

(din județul Vlașca); Stoinești, 

Malul-Spart, Ogrezeni, Grădi- 

nari, Presiceni, Grădiștea, Te- 

gheşul, Ordoreni, Buda, Popeşti, 

Cornetul, Dărăști, Colibași, Mi- 

treni, Oltenița-rurală, Olteniţa-. 
urbană, Baloşoeni, Hobaia, Cio- 

canul, Fălcoianca, Plopi, Butu- 
ruşeni, Drăgăneşti, Ciumați, Cui- 

- şari, Izvoarele, Hotarele, Crive- 
ţile, Radovanul, Coadele, Blă- 
tești și Chirnogi (în jud. Ilfov). 

La Malul- Spart, Grădinari, 
Persiceni, Dărăşti, Copăceni şi 
Colibaşi se află poduri de vase 
plutitoare. - 

Peste riul Argeş. sunt mai 
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multe poduri de fier pentru co- 

municația pe șosele, și anume: 

I) la com. Merișani (jud. Ar- 
gc) pe calea naţională Piteşti- 

Riîmnicul-Vilcei, un pod de fier 
de 170 m. lungime; 2) la Crov 

(jud. Dîmboviţa) pe șoseaua ju- 
dețeană Giurgiii-Tirgovişte, un 

pod de fier de 200 m. lungime; 
3) la satul Mihălești (jud. Vlașca) 

peşoscaua Bucureşti. Alexandria, 
un pod de fier de 170 m. lun- 
gime; 4) la Copăceni (judeţul 
Vlașca) pe şoseaua București- 

Giurgii, un pod de fier de 190 
m. lungime. Afară de aceste, 

mai sunt trei poduri de drum 

de fier peste Argeș; 1) pe linia 
Pitești-Curtea-de-Argeș, la stația 

Merişani; 2) pe linia București. 

Pitești, între Golești și Pitești, 

avind o lungime de 330 m,., re- 

construit în anul 1881, în locul 

celui vechii din 1872, distrus 

în urma apelor mari, și 3) pe 

linia București-Giurgiii, între sta- 

ţiile Vidra şi Grădiştea, de o 

lungime de 150 m. reconstruit 

în: 1894 (cel vechii, din 1869, 

fiind distrus de inundaţiile din | 

1893). 

Argeş (Curtea-de-), sație de 
cai de poște, pe vremea cînd 
exista acest servicii la noi în 
țară; pe drumul de la Pitești 
la Rimnicul-Vilcei între staţiile 
poștale Măniceşti, 20 de kil. și 
Timocul, 14 kil. Avea 16 cai, 
un căpitan de poște, un ceauș 
(chihaia) şi 4 surugii. Preţul unui 
cal de poște varia între 2 şi 4 

„ei noi, după distanța poştei, 

fiind socotit cîte 13 bani de cal 
și de kilometru, plus şo bani. 

de fie-care poștă pentru căruță 
(1868), 

Argeşelul, 4/asă, judeţul Muscel, 
contopită cu pl. Rîurile, de la 
I Aprilie 1882, de la care dată 
formează o singură plasă cu 
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plasa Rîurile, avind reşedinţa 

sub-prefecturei în com. Stîlpeni. 

Această plasă coprinde par- 
tea din centru și E. a judeţului. | 
Se mărginește la N. cu plaiul 

Dimbovița de care se desparte 
„printr'o linie curbă începînd din 
jud. Dimboviţa (la Est) și tre- 

cînd pe la N. de com. Boteni 
şi Poenari, apoi cotind spre S. 

printre gara. Furnicoși și com, 
Schitul-Golești. 

La S. se mărginește cu plasa 
Podgoria de care se desparte 

printr'o linie oblică: de la V. 
„spre S-E. începînd din judeţul 

Dimboviţa, și mergînd pănă la 
“orașul Piteşti, 

La E. se mărginește cu jud. 

Dimboviţa și la V. cu pl. Rîu- 
rile, de care se desparte fie prin 

riul Doamna, fie prin diferitele 
muchii de dealuri. și văi coprinse 

între comunele Mioveni și Pis- 
cani, Davideşti şi Țintești, Vo- 
roveni și Livezeni, Birzeşti şi 

„ Stilpeni, Vulturești și Rădeşti, 
” Hirtiești şi Drăghiciul, Jugurul Şi 
Schitul-Golești.: 

"Are forma unui patrulater nc- 
“regulat, 

Numele-i vine de la riul Ar- 
geșelul care udă plasa în tot 
lungul său. 

Impărțire administrativă. Pla- 
sa Argeșelul se compune din 

35 sate, cari formează 12 co- 

mune rurale: "Colibaşi, Mioveni, 

Racoviţa, Davideşti, Voroveni, , 

Birzești, Vultureșşti, Hirtiești, Bo- 

teni, Jugurul, : Poenari şi Con- 
țeşti. 

Reședința plășii, unită cu pl. 

Riurile, este în comuna Stil- 

peni.: 

Vechia împărțire a plășii. 
Plasa Argeșelul, pănă la înce- 

“putul secolului XVIII-lea, se îm- 
părțea în plasa Argeşelul-de-s., 

care coprindea. comunele de la 

Coteștipănă la Rucăr şi pl. Ar- 

geșelul-d.:j., care coprindea co-



ARGEȘELUL 

munele: de la. Boteni pănă la 
Colibaşi. 

Orografia. "Toate comunele 
plășii Argeșelul, afară de Jugu- 
“rul şi Poenari, sunt situate pe 
valea Argeșelului, avînd de o 

- parteşi dealta dealuri acoperite 
cu păduri seculare și pomi ro- 
ditori. Dealurile sunt pe ici-colea 
ripoase, unele prăpăstioase și 
terenul p'alocurca se surpă. 

lidrografia. Principalul rii 
care udă această plasă este Ar- 
geșelul, care trece pe lingă co- 
munecle: Boteni, Hirtieşti, Vul- 
tureşti, Birzești, Voroveni, Da- 
videști, Conţeşti, Racoviţa și 
Mioveni și se varsă în Riul-Tir- 
gului, la com. Colibași. 

Pe lingă riul Cîrcinovul; care 
udă partea de S.-E. a plășii, mai 
sunt alte multe rîușoare și vil- 
cele, cari brăzdează plasa în 
toate direcțiunile, și pe cari le 
am descris la locul cuvenit. 

Aișcarea populațiunel pe anul 
7959. In acest an s'aii făcut în 
plasa Argeșelul-Riurile 230 că- 
sitorii; s'aă născut 1352 copii; 
și aă murit. 1021 bărb. și fem.; 
deci un excedent asupra Naș- 
terilor de 331. 

S'aii căsătorit: 99 bărbaţi, de 
la 18—25 ani; 96, dela 25—36 
ani; 27, de la 36—45 ani; 7, 
de la 45—60 ani și 1 mai mare 
de 60 ani. 

Cu știință de carte: 80 băr- 
baţi şi 150 fără știință de carte, 

S'aii căsătorit ş4 femei, de la 
15—18 ani; 130, de la 18—2ş 
ani; 33, de la 25—33 ani;1i, 
de la 35—45 ani și 2 de la 
45—60 ani, 

Cu știință de carte: 21 fem. 
şi 209 fără știință de carte, 

Sai. născut 687 băeți şi 663 
fete, Legitimi: 628 băcți şi 610 
fete. Naturali: 58 băeți și 46 fete. 

Au murit: ş20 bărbaţi şi 501 
femei, 

După stare civilă, ati murit:   
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660 copii şi celibatari, 248 în- 
surați și măritate, 113 văduvi 
şi văduve, 

Ocupaţia locuitorilor. Pe lingă 
-.puțina agricultură cc fac; loc. 

se ocupă în special cu lucrarea 
„lemnelor de construcţie, a va- 
selor de lemn, cu fabricarea 
varului și a, ţuicci și cu rotăria. 
Această plasă este fertilă și ar 
produce multe cereale dacă te- 

>» 9 A "renul săi n'ar fi ocupat în cea 
“mai mare parte cu păduri, 

La Davideşti, comună popu- 
lată, locuitorii se ocupă cu lu- 
crarea lemnelor de construcție 
și cu a, vaselor de lemn. Pe dea- 
lurile plășii sunt mulți pomi 
roditori, mai ales pruni. 

Căile de comunicaţie. Plasa 
Argcșelul este străbătută în tot 
lungul săii, de la S. spre N., de 
o șosea bine executată și bine 
întreținută, care pleacă din ca- 
Iea “naţională București-Pitești şi 
trece prin comunele: Vicroșul, 
Colibași, Mioveni, Racoviţa, Da- 
videști, Vulturești, Hirtiești, Bo- 
teni și Jugurul. Această şosea 
merge pe malul stîng al riului. 
Doamna, unit cu riul Tirgul, 
apoi pe malul stîng al rîului 
Argeșelul pănă la com. Raco- 

"viţa, de unde apucă pe malul 
drept al Argeșelului, pănă la 
com. Hirtieşti, unde trece din 
noii pe malul, stîng al riului. 

De la N. de com. Vultureşti 
S'a executat o șosea comunală, 
care merge din șoseaua princi- 
pală la com. Văleni, plaiul Dim- 
boviţa. 

Justrucţiunea publică. In fic- 
care com. din pl. Argcșelul este 
o școală mixtă rurală deservită 
de un învățător, afară de com. 
Boteni, unde sunt doi învă- 
țători. Ă 

In anul şcolar 1883 — 84, nu- 
mărul elevilor din aceste școale 
se ridica la 357 băcți şi 46 
fete. 
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Cu întreținerea școilelor sta- 
tul cheltuește 16471 |. anual. 

Cultul. Locuitorii plășii Ar- 
&cşelul sunt toţi creștini orto- 

- doxi. In accastă plasă sunt 18 
biserici, deservite de 23 preoţi 

şi 22 cîntărcți. In fie-care co- 
mună este una sati două bise- 

'rici și cîte unul sai mar mulţi 
“Preoți, ! 

Populaţia. Locuitorii comu- 
nclor din pl. Argeșelul sunt în 
număr de 10011, toți Romîni, 

“afară de prea puțini Greci și 
Bulgari. 

Producfiun). Plasa Argeșelul 
este bogată în mine de căr- 
buni, încă nepetrificați, și este 
brăzdată de dealuri acoperite 
cu pomi roditori, mai ales pruni, 

din cari se fabrică mari canti- 
tăți de ţuică, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura,. rotăria, fabricarea va- 

" rului, lucrarea lemnelor de con- 
strucțic și a diferitor vase de 
lemn, 

- Cînd se fac s semănăturile. In 
plășile unite Argeșelul-Riurile, 
semănăturile de toamnă se fac în 
lunile Septembre și Octombre. 
Orzul și ovăzul se seamănă pri- 
mă-vara în Martie și pănă la 13 
Aprilie. | 

Porumbul se seamănă primă- 
vara în Aprilie și Maui, 

Sccerişul griului şi orzului 
începe de la 20 Iunie; ovăzul 
de la 10 Iulie. 

Culesul porumbului sc face 
„de la 15 Septembre pănă la 1ş 
Octombre de ordinar. Livezi 
artificiale nu se scamănă, 

Maşini şi unelte agricole. In 
anul 1888, ai existat în pl. Ar- 
geșelul-Riurile, următoarele ma- 
șini şi unelte agricole: 

1 mașină de semănat, 3 de 
secerat și cosit, 3 de treerat cu 

aburi, 2 de trcerat cu manej, 
II de vinturat, ş de bătut po- 
rumb cu manivelă, 895 pluguri
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de lemn saii țărănești, ş61 de 
fier sai nemțești, 35 scarifica- 
toare, 3 grape de fier, 1 tăvălug, 

1 maşină de ales sămînţa, 1 

moară cu abur şi 60 niori cu apă, 
Plasa A rgeșelul în anul 1856. 

In acest an găsim 'că plasa Ar- 
geșelul avea 16 sate, 17 bise- 
rici, 24 preoți, 5 diaconi, 25 

boeri de neam, 13 mazili, 12 
patentari, 1349 țărani contri- 

“buabili, cari dai un venit'tri- 
"mestrial de 12039 ci vechi și 
:33 parale, 215 ţigani contribua- 

bili cari dai venit 10750 lei 

vechi pe trimestru. Cu toții plă- 
teaii anual 92552: Iei. 

2 la moșiile locuite, nelo- 

cuite și: contribuția drumurilor, 

se încasa anual 24705 lei şi 16 

parale. : 

Avea 38 care cu 4 boi, 8 

care cu 4, 6 și S cai, 628 care 

cu 2 boi, 5 care cu 3 şi 2 cai, 

2830 vaci şi viței. 

„In âceastă plasă era la anul 
1856: 28 mori cu venit anual 

- de 13450 lei; 3 piue cu venit 

de 3209 lei,- 68 -poverni cu ve- 

" nit 8670 lei, 142 morati și dul- 
gheri, 12 cismari, 22 ferari. 

Populaţia plășii se urcă la 

"7241 locuitori, din cari 3720 
"femei şi 3521 bărbați. 
"A produs 14 kile gri şi 

3038 kile porumb. 

Sai născut 267 copii şi ai 
" “murit 122 de diferite virste, 

Capiţalul cutiilor sătene în 
ființă, 592 lei și 38 parale, și 

luaţi de visterie, la 1854, ei 

975, parale 17. (Aricescu). 

Argeşelul, daf, care şi-a luat 

- numele de la riul Argeșelul, în- 
tre cătunele Iluluba și Valea- 
Popii, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Argeşelul, 7îz, izvorește din mun- 
tele Găinaţul-Mare (sub Păpușa), 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 

curge în. direcția de Sud, udă 
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comuna Nămăești, trece pe la 
Est de comuna Valea- Mare, 
apoi ese din plaiul Dimboviţa, 
la comuna Măţiii, continuîndu- -și 
cursul prin plasa” Argeșelul și 
'udind comunele: Boteni, Hir- 
tiești, Vultureşti, Birzești, Vo- 
roveni, Davidești, Conţești și 
Racoviţa și se varsă în rîul 
“Doamna, la comuna Piscani. . 

EI primesce de afluenți pe Va- 
Ica-Cirstei pe partea dreaptă și 
Topoliţa-Mateiașului pe partea 
stîngă, ambele - în „hotarul co- 
munei Nâmăeşti.. 

. 

Argeşelul-de-Jos, plasă  desfi- 
înțată din jud. Muscel. Ea co- 

prindea toate comunele de la 
Boteni pănă la Colibași. 

Argeşelul-de-Sus, //asă desfi- 

ințată din jud. Muscel. Ea co- 
prindea toate comunele de la 

Coteşti piină la Rucăr. 

Argeşianul, pădure a. statului în 

com. Vispești, jud. Buzău. Ea. 

a depins la început de' Epis- 
copia-de-Argeș, avind numele 

“Măguleasa și o întindere de 247 

hect.; prin schimb a trecut la 
Episcopia-de-Buzăi, care a u- 

nit-o cu sfoara Borduşeşti de:pe 
moşia și via, Istrița și sub nu- 

„mele de Argeșianul (Măguleasa- 
Bordușești)), formează un - „corp 

de 351 hectare. 

Argeșul, jud. Buzăii. Vezi Ar- 
„gcșianul. 

pl. Jiul- 
d.-s., județul Dolj, la: 44 kil. 

de Craiova, 'şi la 23 kil. de're- 

ședința plășii, comuna Filiași. 

Situată pe dealuri și pe văi, a- 

nume pe dealulurile Grădinărești, 

Novacul, Teascul-din-Deal, Bă- 

lăcești, Atirnaţi și pe văile Ma- 

crea, “Teascul-din-Vale: și Ra- 

'covița. i 

-luri sunt: 

“lui, Valea-Macrii, valea Arge-   

ARGETOAIA 

- Comuna Argetoaia se măr-: 

ginește la E. cu com. Braloștița; 
la V. cu com. Pluta și Peria, din 

jud. Mehedinţi; la N. cu com. 

Gura-Motrul din Mehedinţi; iar 

la. $. cu com. Cernătești. Limita 

liniei de N. începe de la E. și 

merge spre V. după ondulaţiu- 

- nile piriului Racoviţa. Limita li- 

„nici de S. merge spre E. după 
“ondulaţia, dealurilor Bărboiul, 

Țiul și Cernătești. Limita liniei 
“de E. merge spre S. după on- 
dulațiunile dealurilor Racoviţa, ' 
Salcia și Cernătești și după văile 

Argetoaia, Racoviţa și Salcia. 
Limita liniei de-V. merge spre 
N. pe dealurile Milerul, Corbu- 
lui și pe văile Rogozoaia, Ber- 

beșul,; Malomnicul şi Macrea. 

Terenul com. este accidentat 
de dealurile următoare: Dealul. 
Grădinărești, cu o înălțime de 

300 m.; Dealul-Macrei, cu o înăl- 
„ ime de 250 m.; Dealul-Leur- 

" doasei cu o înălțime de 350m.; 

Dealul-Văcăriei, cu o înălțime 

de 200 m.; dealul Mierul; dealul 

Berbeșul, care mai toate sunt 

acoperite de păduri sai vii; Dea- 

lul-Teascului; Dealul-Novacului, 

150 m.; Dealul-Bălăceştilor; Dea- 

lul-Argetoaia, cu o înălțime de 
500 m.; dealul Atirnaţi, cu o: 

"înălţime de 200 m. “Toate aceste 

" dealuri țin de Dealul-Poroinei 
din jud. Mehedinţi. 

Văile ce întrerup aceste dea- 

valea: Oborul-Bilciu- 

toaia, Valea-Teascului, Valea: 

Leurdoasei, valea Briglești, Va- 

lea- Giorcotinului * și Valea-Băra- 

nului. 

Comuna este udată de piraiele 

următoare: pir. Valea-Berbeşului, 

ce curge pe valea cu același 

nume și se varsă în Jiii pe te- 
_ritoriul comunei Salcia ;.:pîriul 
“Valea-Macrei se scurge în gîrla 
Valea-Berbeșului; pîriul Lcur- 

doasa se scurge ţot în Valea-Ber-
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beșului; piriul “Teascul-din-Vale 
4 A . + „se scurge în girla Macrea; pt-. 

riul Argetoaia se scurge în va- 
„lea Macrea. Piriul Secul vine din 
„com. Secul din județul Mehe- 
dinți și se scurge în Valea- 
Berbeșuluj; piriul Racoviţa se 

pierde pe valea Leurdoasei; pi- 

“riul Briglesei se scurge în pir. 
„Argetoaia și în fine piîriul: Gior- 
cotinul. Se găsesc poduri în 
căt. Cimpul-Crucei, în căt, 'Peas- 

„ cul-din-Vale și în Valca-Sălcii, pe 
drumul spre Craiova. 

In comună sunt 14 fîntîni, 
25 izvoare și două cruci de pia- 
tră, una în căt. Teascul-din-Vale 
şi una în Macrea; este cu ne- 

„putinţă a citi inscripţiunile fiind 
prea încurcate și aproape cu 
totul şterse. 

“Comuna Argetoaia a fost în- 
ființată la anul 1830. Cătunul 

„de reședință este Argetoaia-d.-s.;. 
“înainte era căt, Grădinăreşti. Se 
» compune din 13 căt, cari sunt: 
„1. Argetoaia-d.-s., care coprinde 
secțiunea Macrea, este situat pe 

pîriul Macrea și pe valea Ma- 
crea. Inainte mahalaua Macrea 
făcea parte ca cătun din com. 

Argetoaia. 2. Cătunul Grădină- 
reasa situat pe valea Argetoaia 
la 1/2 kil. departe de cătunul de 
reședință. 3. Cătunul Argetoaia- 
d.-j. situat în același rînd cu 
precedentul, la 1 kil. departe de 

„căt. de reşedinţă. 4. Cătunul 
Teascul-din-Vale, în linie dreaptă 

„cu No. 3, la 12 kil. de reșe- 

dinţă. 5. „ Teascul-din-Deal în 

rind cu No. 4. 6. Leordoasa, 
așezată pe valea Leordoasa, la 

31 kil. de reședință. 7. Raco- 
viţa, situat pe marginea pădu- 

rei Racoviţa și despărțit de Le- 

ordoasa prin dealul Leordoasa,: 

la 4!fe kil. de reședință. 8. Moara- 

Cimpul-Crucei, situat pe un mic 

deal, între valea Argetoaia și 
- pîriul Argetoaia de o parte și 
- valea și. piriul Briglesci de cea:   

112 

Valtă parte, la 11 kil. departe 

de cătunul de reședință. Acest 

cătun coprinde mahalaua Jordă- 

cheşti. 9. Căt. Bolocești-lordă- 

“cheni, în linie dreaptă cu că- 
tunul Moara-Cîmpul-Crucei, pe 

valea Brigleşti la Ip kil. de 

cătunul de reședință. 10. Ber- 

beșul despărţit de precedentul 
prin ogașul Coacă, situat în a- 
propiere de piriul care atinge 

cătunele Bolocești-lordăcheni și 

Moara-Cimpul-Crucei, la 3/2 kil. 
„ de reședința comunei. 11. Căt, 
Novacul situat pe platoul dea- 

lului Novacul, între valea Brig- 

lești și valea Giorcatinului la 

312 Kil. de cătunul de reședință. 

12, Biranul situat pe valea Bira- 

"nului, puțin înclinat de la N. 

spre S. 13. Atirnaţi, aproape 

-de căt. Boloceşti-lordăcheni. 

În comună se află o biserică 

fondată de răposatul Clucerul 

loan Argetoianul. In biserică se 

găsește următoarea inscripţie : 

" «Această Sfintă şi Dumnezeiască 

biserică a zidit-o clucerul Ioan 

Argetoianul, pe jumătate, și pa- 

harnicul Gh. Argetoianul a ter- 

minat-o. Sfintele icoane sunt 

făcute de Păhărniceasa Ilinca 

- Buzescu, ce se află în biserică. 

S'a terminat la anul 1813, Oc- 

tombrie 6. S'a zugrăvit la 1849 

de al doilea, de D. Constantin 

Argetoianul, fiul Paharnicului 

Gheorghe Argetoianul, Octom- 

brie 12.» În serviciul bisericei 

sunt 2 preoți și 2 cîntăreți. 

În căt. Argetoaia-d.-s, se află 

o școală mixtă; pănă în 1891-92 

a fost școală de băeți; Funcţio- 

„nează din 1891. Este întreţinută 

de comună; are un învățător și 

o învățătoare. Localul de zid 
este în bună stare. 

După legea rurală din 1864 

sunt 16 loc. împroprietăriți. 

Populaţia comunei este de 

2125 loc., cu 543 case și 135 
bordee, Boala ce băntue com. 
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sunt. frigurile. Statura locuito- 

rilor este mijlocie. | 

Suprafaţa comunei este de 

4000 pog., din cari 3100 hect. 

teren arabil, 300 pog. fineață, 

100 pog. izlaz, 500 pog. lac și 

teren sterp, 1000 hect. pădure. 

Moșiile de pe teritoriul co- 
munal sunt următoarele: 1. Ar- 
getoaia-d.-s. ce aparține Sta- 

„ tului. Suprafaţa vîndută este de 

404 hectare. Suprafaţa rămasă 

este de 137 hect. 4257 m. p. 

Arendată de la 1893—98 cu 

9500 lei anual, | 

2. Moșia Argetoaia-d.-j. ce a- 

parține D-lui Ion Alexandrescu ; 

are un venit de 22000 |. anual. 

Inainte, aceste moşii aii fost ale 

fraților Argetoianu. 

Statul 'are o pădure situată 
între cătunele Atîrnaţi, Iordă- 

chești și Mahalaua-Macrea, Pă- 

durea D-lui Alexandrescu de 

400 pogoane se află între căt.. 

Teascul-din- Deal, Racoviţa și 
Leordoasa. 

Pădurea statului aparținea d-lui 

Argetoianu, iar a d-lui Alexan- 

drescu aparținea d-lui Petre O- 

bedeanu. Ambele sunt compuse 

din cer, girniță, gorun, fag, etc. 

Fineţe în întindere de 300 

pogoane. Livezile de pruni, în 

întindere de go hect. sai 180 

pogoane aparțin locuitorilor, 

Viile, în întindere de 1362 

hect., aparțin d-lui Ioan Ale- 

xandrescu și locuitorilor împro- 

prietăriți la anul 1864. 

Aii fost două mori de aburi 

în comună, din care una în Moara- 

Cimpul-Crucei și cea-l-altă în căt. 
Argetoaia-d.-s. 

Se lucrează cărămidă; un lu- 

crător face 300—500 pe zi și 

le vinde cu 15—20 |. miea arsă. 

Locuitorii își desfac produc- 

tele la gara Butocşti pentru Cra- 

iova-Severin. Transportul pro- 

ductelor se face cu carul saii 

_cu căruţa,
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In căt. Argetoaia-d.-s. sunt 
3 cîrciumi cu prăvălii, în Grădi- 

- nărești sunt 2 prăvălii, în Moara- 
Cimpul-Crucei sunt 2 și în Teas- 
cul-din-Vale 3, 

Comercianţi sunt o. 
- Căile de comunicaţie ce stră- 
bat comuna sunt: Calea veci- 
nală . Argetoaia-Piria, lungă de 
5 kil. Calea vecinală comunală 
ce duce la Țiuleni pe o lungime 
de 4 kil. Calea comunală ce 
duce la Bălăcești (cătun) pe o 
lungime de 2 Ril. 

Venitul budgetar pe exerciţiul 
'.1893 —94 a fost de 39647.75. 

Cheltuelile budgetare 3907.7 ş. 
Animale: Vite cornute 414, 

oi 320, capre 70, cai 24. 

Bilciă la 27 Iulie. 

Argetoaia, «af, pl. Dumbrava- 
d.-s., com. Cernătești, jud. Dolj, 
pe limita de N. către comuna 
Argetoaia; are direcţiunea de la 
V.-E.; este acoperit cu tufărișuri. 

Inălțimea sa este de 45 metri. 
Trece şi prin com. iul, , plasa 
Doljul-d.-j. 

Argetoaia, deal, plasa Jiul-d.-s., 
com. Argetoaia, jud. Dolj, cu 
înălțime de şo m.; trece prin 
satele. Argetoaia- d.s, 
toaia-d.-j. 

Argetoaia, pirii, plasa, Jiul-d.-s., 
com. Argetoaia, jud. Dolj, iz- 

 voreşte din dealul Argetoaia, 
şi se varsă în girla Macrea. 

Argetoaia, va/e, plasa Jiul-d.-s., 
com. Argetoaia, jud. Dolj, pe 
care este așezat s. Grădinărești, 

Argetoaia-d.-j., sas, pl. Jiul-d.-s., 
com. Argetoaia, jud. Dolj, cu 
63 suflete, 32 bărbaţi și 31 fe- 
mei. Copiii din acest sat urmează 
la școalele din satul Argetoaia- 
d.-s., ce sunt lao depărtare de 
600 m. 

54043. Marele Die/lonar Geografie, 

şi Arge- 
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Știă carte 5 bărbați și 1 fe- 
mee. Locuitorii se duc Dumi- 
nica și sărbătoarea să asculte 

serviciul religios la biserica din 
satul Argetoaia-d.-s., plasa Jiul- 
d.-s., com. Argetoaia.- Locuesc 
în 19 bordee făcute din pămînt 
bătut şi în 49 case, construite 
parte din zid și parte din paiante. 

Argetoaia-de-Jos, moșie, pl. Jiul- 
d.-s., com. Argetoaia, s. Arge- 
toaia-d.-j., județul Dolj; a d-lui 
Ioan Alexandrescu cu ven. anual 
de 22000 lei, intindere de 500 

„ pog. arabile. In trecut aparţinea 
fraților Argetoeni. 

Argetoaia-de-Sus, sas, pl. Jiul- 
d.-s. c. Argetoaia, jud. Dolj; este 
reşedinţa primăriei, are 105 sufl.: 
55 bărbați și so femei. Locuesc 
îni 10 bordee și 5o case, făcute 

din birne, cărămidă și paiante. 
In sat sunt două școli pri- 

mare: una de băeţi și alta de 
fete, Ştiii carte 21 bărbați și ş 
femei. Școala de fete funcţionează 
din 1890 și are o învățătoare; 
iar cea de băeți funcționează 
din 1864, avind un învățător, 
In sat este o biserică fondată 
de Clucerul Ioan Argetoianu la 
1813 și terminată la 1849 de 
fiul săi C. Argetoianu. Sfintele 
Icoane sunt dăruite de Pahar- 
niceasa Ilinca Buzescu. Pentru 
serviciul bisericei sunt 2 preoți 

și 2 cîntăreți. Circiumi sunt 3. 

Argetoaia-de-Sus, moșie, plasa 
„Jiul-d.-s., comuna Argetoaia, sa- 
tul Argetoaia-d.-s., jud. Dolj; 
a statului; arendată de la 1893 
pănă la 1898, cu 9500 lei. Intin- 
derea ei este de 538 hect., din 
care a patra parte este dată în 
loturi, 

Arghira, sa/, pe moşia cu ace- 
laș nume din com. Preutești, 

judeţul Suceava. Este străbătut   

ARGHIȘOCUL 

de piriul Arghira. Numără-111 
case, populate cu 103 capi de 
familie sati 458 suflete, din cart 
230 bărb. şi 228 fem. Din aceș- 
tia 11 sunt străini. Are 115 con- 
tribuabili, Vatra satului ocupă 
o suprafață de 10 fălci şi 12 
prăjini. Moșia e proprietatea d-lur 
maior Î. Giurescu, în întindere 
de 500 fălci, din cari: 440 fălci 
cultivabile, 40 fălci pădure şi 
20 fălci nefolositoare. Improprie- 
tăriți după legea din 1864 sunt: 
7 mijlocii și 45 codași, stăpi- 
nind 140 fălci și 40 prăjini. Bi- 
serica şi școala din Basarabi ser- 
vesc şi acestui sat. Drumuri 
principale sunt: la Dolhești-Mari 
(4 kilom.) și la Basarabi (1 kil.), 
La 1830: «Arghirii, la ținu-. 
tul Sucevei, ocolul Șomuzului, 
moşie a dumi-sale Medelnicesei 
Maria-Arghiroaia ; are un sat cu 
un bejenariă-hrisovolit, cinci 
nevolnici, două vadane, şase 

slujbași-volnici, un jidov. Pe lin- 
gă moșiile Platonești,. Manoli- 
Vlădești, Basarabia și altele cu 
un număr -de 33 locuitori.» (Bu- 
ciumul-Romiîn, anul 1, 1875, pa- 
gina 41). 

Arghira, dea/, în com. Preutești, 
jud. Suceava. 

Arghira, as, judeţul Suceava, în 
suprafață de 15—20 fălci, în co- 
muna Preutești; format de Șo- 
muzul-Mare. 

Arghira, zădure, de diferite e- 
„senţe, d'asupra satului cu acest 
nume, jud, Suceava, 

Arghiroaei, se numește o parte 

a satului Ivănești, jud. Fălciii, 
(.a.n.). 

Arghişocul, ac, jud. Brăila, des- 
părțit în două, formînd două 
lacuri unite: în ostrovul Vărsă- 
tura saii Mărăcinele din comuna 
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Bertești-d.-s.; unul numit Ar- 

ghișocul-Mic la N. și altul nu- 
mit Arghișocul-Mare la S.; în- 
tre canalul Mănușoaei şi iazul 
Vărsătura, 

Argidava, vechie cetate dacică 
pe ruinele căreia se pretinde, că 

este zidit astăzi orașul Pitești, 

Argineşti, sa, în plasa Mottul- 
* dj. judeţul Mehedinţi; ţine de 
com. rur. Gura-Motrului, 

Argintar, deal, în prelungirea 
dealului Simion, Peştera și Rup- 
tura, din ramura Viişoarei (pre- 
lungire a ramurei munților Bis- 
trița și Cozia); formează linia 
de hotar între com. .Gircina și 
"comuna Pingărați, în județul 
Neamţu. o 

Argintar, ziriiaș, com. Gircina, 

pl. Piatra-Muntele ; jud. Neamţu 
„izvorește din dealul cu a sa nu- 

mire, ramura Viișoara, și se var- 

să pe partea dreaptă a piriului 

Cuejdiii, după un curs aproape 

neînsemnat atit prin volumul 

cît și prin întinderea scursorii 

apelor sale, chiar în timpurile 
ploioase. 

Argintăria, za/e, plasa Trotuș, 

jud. Bacău, pe teritoriul com. 

Mănăstirea-Cașinului, 

Argintoaia, mic căzu, al com. 

Drăgoteşti, situat pe apa Tes- 

luiului, jud. Romanați. 

Argintoianu, /z6, pe moșia Ar- 

gintoianu, comuna Risipiţi, pl. 

Orașul, jud. R.-Sărat, 

părăsire după moartea proprie- 

tarului, 

lăsat în 

Argintoianu, moşie, în pl. Ora- 

"şului, comuna Risipiţi, jud. R.- 

Sărat, în partea de apus a «i; 

numită așa de la un proprietar 

Arhanghelul, 

  

al ci, Argintoianu ; azi este a 

statului. 

Argintoieni, mic căzu, al com. 

Boșoteni, plasa Ocolul, județul 

Romanați; e așezat aproape de 

apa Tesluiului:- și are 213 locui- 
tori. 

Argova, za/e, în plasa Borcea, 

jud. Ialomiţa, se întinde din la- 

cul Mostiștea spre Nord şi for- 

mează marginea între - judeţele 
Ilfov şi Ialomiţa. 

Argovei (Valea-), județul Ilfov, 
Vezi Roncea. 

nănăstire, în ju- 

deţul Vilcea, pl. Ocolul, în cir- 

cumscripția comunei Vlădești, 

o oră departe de orașul Rîm- 

nic, pe valea Zăvoiului în sus. 

După pisania aflată d'asupra în- 

trărei, mănăstirea Aranghelul a 

fost întemeiată de jupîn Stoica 

Pirianu, vel:paharnic, la leatul 

1721. În urmă a trecut ca schit 

sub ascultarea mănăstirei Segar- 

cea și mai tirziii, împreună cu 

alte 3 metoace ale mănăstirei 

Zlătari din București, a fost în- 

“chinată Patriarhiei din Alexan- 

dria, de către Băneasa Maria 

Mileasca și de un fost al ei gi- 

nere, Dositeiii Brăiloiu monahul. 

Mai tirziă însă dărimîndu-se 

acest schit, a fost reîntemeiat 

de Arhimandritul Sofronie la a- 

nul 1811. Biserica, mică și zi- 

dită în stil primitiv, pare a fi 

din timpul acesta. Ea a fost în 

parte ruinată în urma unui cu- 

tremur și reparată de. către în- 

grijitorul mănăstirei (1 881).Vred- 
nic de luare aminte este mai a- 

“les timpla. Intre cărțile : aflate 
în biserică merită a fi amintit 
Apostolul de la 1684, un mo- 
litvelnic şi alte cărţi cărora le 
lipsesc titlurile: și cîte-va foiide 
la început, între altele: octhoich, 

Arhimandrita, pădure, 

Aria, căzu, jud. 

  

triod și cite-va minee, cari par 

a fi foarte vechi,, 

Astăzi mănăstirea Arhanghe- 

lul este redusă la biserică de 

mir și se întreţine de stat. 

în plasa 

Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, pe 

țărmul drept al rîului Ialomiţa, 

teritoriul com. Fundul-Crăsani. 

Buzăi, plasa 
Cimpul, pendinte de' com. rur. 
Cochirleasca, în apropiere de 
apa Slatina; are 50 fam. - 

Aria, deal, pl. Muntelui, jud. Ba- 
cău, pe teritoriul com. Văsieşti, 

Aria, dea, pe moșia Horodiştea, 
com. Horodiștea, pl. Prutul-d.- 

Î., jud. Dorohoiii. 

Aria, ( Aria - țigănească >, Joc 
îsolat în fundul Văei-Vadului, 

com. Cernătești, jud. Buzăii. 

Aria, moșie, în com. Cochirlean- 
ca, jud. Buzăă, are 1160 hect, 

din care: 1130 arabile, 10 pă- 

durea Tufa și 22 ocupate cu 

tîrla. Această moșie e dăruită 
de Toma Timpeanu pentru în- 

treţinerea școalei din com. Slo- 

bozia-Galbenul, jud. Rîmnicul- 
Sărat. 

Aria, frumoasă poiană, în păd. 
statului Izvoranu, din com. Grăj- 
dana, jud. Buzăii. 

Aria-de-Aramă,se numește locu] 

bătătorit, în mărimea unet fățări 
de aric, ce se află deasupra dea- 

lului Beșlegei, care desparte c. 

Răducăneni de com. Moșna, pl. 

Podoleni, -jud. Fălciii. 

Credinţa poporului, despre A- 

ria-de-Aramă, este că cine um- 

blă pe acest loc, pierde cunoș- 

tinţa de sine și că rămîne cu un 
vuet în cap, mat multe zile, ce-i
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poate ameninţa și vieața ; V'aceia 
mulți caută a se feri de acel 
loc, căci se zice că trecătorii 

sunt expuși a rătăci drumul din 
"cauza ameţelei ce le produce 
locul. Prin călcătura cu picioa- 
rele se produce un sunct ca de 
un vas arămit, 

Aria-lui-Dinuţă, pichet,. cu No. 
„57,.în plasa Orașul, com. Miîn- 

dreşti, jud. R.-Sărat, pe lunca 
Mindreştilor, la hotarul spre Mol- 
dova ; azi e loc izolat. 

Aria-Tătărească, /oca/itate, în 

„partea de E. a.com. Petroșani, 

pl. Crivina, jud. Prahova, des- 

„pre care sc povesteşte, că aci 

ar fi tăbărit Tătarii, pe timpu- 
rile cind. cutreieraii ţara. 

Aria-Veche, deal şi podiş. (Vezi 

Dealul-Mare, com. Sirca, plasa 
Cirligătura, jud. Iași). 

Ariceasca, moșie, în com.: Cos- 

tești, jud. Buzău, căt. Budiş- 

teni, 315 hect. din care 54 păd. 

„Ea făcea parte din moşia Ba- 
lișoara și i s'a dat acest nume 

după proprietarul ci, poetul. C. 
D. Aricescu, 

Ariceşti, com. rur., pl. Filipești, 

jud. Prahova. 

„Este situată în partea de FE. 

a riului Prahova, la 14 kiloim. 

„de Ploeşti, capitala judeţului și 

la 5 kil. de Filipești, repedința 

plășii, 

„N'are nici un cătun alipit, 

Partea de N. a com. se mai 

numește și Stoeneşti. Are o po- 

pulațiune. de 1158 loc. (546 b., 

612 f.), în care intră 21 fam, 
de Țigani, 

Capi de familie sunt .268; 

contribuabili. 211 ; 256 case de 
locuit, 

„In com. sunt 2 biserici, Una 

fondată la 1777 și poartă ur- 
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mătoarea inscripție :: «Această 
stintă biserică s'a ridicat întru 
hramul Sf. Prooroc Ilie şi Sf, 
Nicolae în zilele Prea Inălţatu- 
lui nostru Domn Alexandru Tp- 
silante, de robul lui Dumnezei 
[lie Aricescu, cu soția sa Nea- 
ga și de robul. lui Dumnezei 
Enache Văcărescu, vel Vistier 

la 1777». Această biserică s'a 
reparat la anul 1887. 

A doua, biserică, cu hramul 
«Sf. Nicolae» s'a fondat la anul 
IS11 de Nicolac şi Bălașa Nen- 
ciulescu și s'a reparat la. anul 
1880. ? 

Pre lingă agricultura, locui- 
torii se. mai ocupă și cu fabri- 
carea varului, în cuptoare mici, 

pe care îl desfac la Plocşti. 

În comună sunt ş2 cai, 12 

cpe, 360 boi, 134 vaci, 681 oi, 

323 porci. 

In raionul comunei, pe un 

iaz cc ia naștere din riul Pra- 

hova, sunt două. mori de mă- 

cinat, sistem primitiv. 

Locuitorii, în număr de 177, 

s'ai împroprietărit după legea 
rurală din 1864, pe moșiile d-lor 

„Rahtivan, frații Cociubey, 1. 

Enăchescu, P. Pătrașcu şi To- 

ma Vasilescu, cînd li s'a dat 

„543 hect. pămînt, 

Carte a început să se înveţe 

aci de prin anul 1858 şi peste 
vre-o doi ani sa suspendat. 

In anul 1872 s'a reînceput și 

iarăși a încetat pănă în 1884, de 

cînd școala funcționează regulat. 

Știu carte 109 bărbaţi și 11 fe- 

mei. Cu întreținerea școalei sta- 

tul cheltueşte anual 1404 |. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 1271 hect. pămînt. 

Se fabrică în termen medii 
_135 hect. ţuică. Vii nu sunt. 

Mai toate femeile d'aci sc o- 

cupă cu cultura gindacilor de 

mătase. Produsul lor e cam 350 

kilogr. gogoși. Stupi cu albine 
sunt 126.   

ARICEȘTI 

Calitatea terenului cultivabil 
c de o calitate inferioară și nu 

pot reuși alte cereale de cit po- 
rumbul, griul şi ovăzul. 

Comerciul se exercită în com. 
în $ cîrciumi. Bilciit la 20 Iulie. 

Budgetul comunei prezintă la 

venituri suma de 3150 L..și la 

cheltueli 2995 L. anual. 

O șosea traversează com: de 

la N. la S. înlesnind comunica- 
ţia spre N. cu com. Nedelea ; 
spre S. se unește cu șoseaua 
județeană Ploești— Tirgoviştea, 

înlesnind comunicaţia cu Plo- 
iești, 

Se mărginește cu moșiile Ne- 

delea, Filipești, Brătășanca. şi 

Dirmăncasca, 

Ariceşti, com. rur., pl. Podgo- 
„ria, jud. Prahova. Bătrinii po-: 

vestesc că pe. locul numit «Si- 
liște» a fost un sat tătărăsc, 

Aricești, unde se făcea şi un 

tîrg anual, «Drăgaica», și că 
Romînii, sub Negru-Vodă, iz- 
gonind pe Tătari, acel sat s'a 

desființat și s'a format cel ac- 

tual, tot cu același nume, locuit 

de Romini. 

Comuna este situată pe dea- 

lurile Pineanca, Albinari, Pla- 

iul și Cenuşari, la şo kil, de- 

parte de capitala jud. și la 1ş 
kil. de a plășii. . 

La început, com. Aricești a 

fost situată pe locul numit «Si- 

liște», iar după izgonirea Tăta- 

rilor, locuitorii şi-aii făcut case 

pe dealuri.și coaste, 

Are o populațiune de 1473 
loc. (710 b., 763 f.), în cari in- 
tră şi 21 familii de Țigani. 

Capi de fam. sunt 325, con- | 

tribuabili 234 şi case .de - lo- 

cuit 302, 

În com. sunt 2 biserici: 1 

veche de lemn, ruinată și cu 

inscripția nedescifrabilă, și alta 

cu următoarea . inscripție: «Cu 

ajutorul lui Dumnezeă s'a ri-



ARICEȘTI 

dicat această sfintă biserică din 
temelie prin osîrdia și cheltu- 
iala tutulor locuitorilor acester 
comuni, întru cinstea hramului 

Sf. Erarh Nicolae, Sf. Muce- 
nic Teodor Tiron și Sf. Ioan 
Botezătorul, începindu-se în a. 
1865, în zilele Domnitorului 
Alexandru Ion I. Cuza, şi să- 
virşită în anul 1873, în zilele 
Mărici-Sale Domnitorului Ro- 
minici Carol I, fiind Mitropolit 
pb. S. S. Nifon». 

Această biserică e deservită 
de un preot, 

Afară de agricultură, parte 
din locuitori se mai ocupă cu 
dulgheria. 

În comună sunt 6 cai, 105 
vaci, 216 boi, 7 capre, 942.0i 
și 274 porci, 

Parte din locuitori sunt Moș: 
neni; 133 s'au împroprietărit la 
1864 pe moșiile statului Cal- 
dărușanul, Sf. Gheorghe-Noi și 
parte la Moşneni, cînd li s'aii 
dat 407 hect. pămînt, 

Școala există în comună de 
14 ani. Cu întreținerea ci sta- 
tul cheltueşte anual 1566 lei, 
Știii carte 86 bărbaţi. 

În comună sunt două gropi, 
numite ale Gentei, (pămîntul e 
surpat drept în jos) unde spun 
bătrinii că ai fost în vechime 
ocne de sare. Puțin mai jos de 
aci ese izvorul de apă sărată, 
despre care vorbim mai jos. 

E de observat că acele gropi, 
în timpul ploilor torențiale, în- 
ghit. apa cu un mare zgomot, 
dind'o afară limpede şi sărată. 

Suprafaţa totală a comunei 
cu izlaz, pămînt de cultură, pă- 

- duri, este de 2800 hect, 
Ca ape niinerale sunt aci: un 

izvor de apă sărată ce izvo- 
rește de sub gropile Gentei, și 
alte două vine sulfuroase, în- 
trebuințate de locuitori în con- 
tra frigurilor. Aceste vinișoare 
sunt în prundul apei Sărata și   
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în marginea şoselei ce se dirige 
către comuna Surani. 

Făcînd media celor trei ani 
din urmă, vedem că în com. 
Aricești se fabrică în termen 
mediu cam 6160 decalitrii de 
ţuică și 694 decal. vin. 

In comună se presupune a fi 
sare în localităţile numite: Pe- 
Vale, Groapa-Gentei și în cen- 
trul comunei (aproape de pri- 
mărie), în locul numit La-Sără- 
turi, pe care nu crește nici un 
fel de plantă. 

Gindaci de mătase se cultivă 
numai pentru trebuințele fami- 
liare. Stupi cu albine sunt 120. 

Pămiîntul priește la ori-ce cul- 
tură. Dintre pomi roditori sunt: 
604 meri, 275 peri, 160 duzi, 
430 cireși, 423 nuci, 256 vişini, 
215 persici. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 4 circiumari, 

Veniturile comunei se urcă 
la 4556 lei. 

Trei șosele vecinale înlesnese 
comunicaţia între com. Ariceșşti 
şi comunele Tirleşti, Predealul 
și Surani, 

E brăzdată de dealurile: Ce- 
nuşari, Pirşenari, Ronceşti, Stăi- 
culești și Albinari-Curmătura. Ca 
poieni sunt: Poiana-Stînci, Faţa- 
Caprei. Piscuri: Plăvăy, Șindrila, 

““Țapul, Piatra, Bufnci și Cornă- 
țelul. 

Pe albia văci Adinca se în- 
tinde, cu direcția de la S. la 
N. șanțul numit Tătărăscul (v. 
a. n). Pocnile servesc de pășune 
și pentru cosit, 

E udată de văile: Ariceşti; 
Pineanca, care curge între pis- 
curile “Țapul și Șindrila; Adinca, 
numită ast-fel din causa adin- 
cimei sale și Girla-Sărată, 

Se mărginește cu com.: Tirleşti, 
Cărbunești, Surani şi Predealul. 

Ariceşti, deal, comuna Văleni, 
pl. Podgoria, jud. Muscel.   

ARICIUL 

Ariceşti, dea/, comuna Ariceşti, 
pl. Podgoria, jud. Prahova, pc 
care se cultivă 1!/, hect. vie. 

Ariceşti, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic încă din 
anul 1883, pe moșia Ariceşti, 
pendinte de comuna Aricești, 
pl. Podgoria, judeţul Prahova. 

Ariceşti, pădure a statului, în în- 
tindere de 1154 hect,, pendinte 
de comunele Ariceşti și Filipești, 
jud. Prahova; formată din tru- 
purile: Durducul-Mare, Durdu- 
cul-Mic, Palanga și Lăstarul, 

Ariceşti, va/e, com. Ariceşti, pl. 
Podgoria, jud. Prahova, prin care 
curge apă sărată. Izvoreşte din 
raionul com. Aricești, din locu- 
rile de cultură, curge de la E. 
spre V. şi apoi se îndreaptii spre 
E. cşind din comună, 

Ariceşti-de-]Jos, mahala, face 
parte din com. rur, Ariceşti, pl. 
Filipeşti,: jud. Prahova. 

Ariceşti-de-Sus, ma/a/a, face 
parte din com. rur. Ariceşti, pl. 
Filipești, jud. Prahova. Aci e 
reședința comunci. 

Aricioaia, va/e, com. Şirincasa, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea, 

Ariciul, saţ, în pl. Marginea-d.-j., 
căt. comunei Gulianca, judeţul 
R.-Sărat, numit ast-fel de la un 
puț făcut de un om numit Ari- 
ciu; aşezat în cimp, în partea de 
miază-zi a comunci, la ş kilom. 
spre $. de căt. Gulianca; are o 
întindere de 25 hect., cu o po- 

pulație de 62 familii, cari cu- 
prind 321 sufi.; 31 ştiii carte; 
arc o școală de băeți ce funcţio- 
nează încă din 1864. Se numea 
mai înainte și Puţul-Ariciului, 

Ariciul, munte, în plasa - Orașul,



ARICIUL 

com. Andreaşi, jud. R.-Sărat, în 
partea de apus a ci; e acoperit 
cu fincţe, Aspectul său e unul 
din cele mai frumoase, cu pă- 
durile sale risipite şi verzile sale 
poicne. 

Ariciul, vale, com. Vadul-Săpat, 
pl. Cricov, jud. Prahova. 

Ariciului (Movila-), poză, în 
com. Smeeni, pe moşia Smeeni, 
jud. Buzăii. 

Arie, dra/, în com. Cacova, pl. 
Ocolul, jud. Vilcea. 

Arie (Sub-), păure, în com. Pă- 
nătăi, căt. Plăișorul, jud. Bu- 
ză ; 34 hect. Face un corp cu 
pădurea Dosul-Muscelului şi Tal- 
pa-Pănătăului. Proprietate moș- 
nencască. 

Ariei (Piriul-), a/lucut al Bis- 
triţei, jud. Suceava, avind lun-! 
gimea de 3500 m. 

Arienilor (Piriul-), /irâi, pe 
moșia Ilapici, com. Virful-Cim- 
pului, pl. Berhometeie, judeţul 

. Dorohoiii. - 

Ariful (Areful), sar și com. rur. 
în jud. Argeș, pl. Loviştea,: pe 
riul Argeș; arc 193 contribua- 
bili cu 1175 loc. moșneni, 540 
case şi 2 biserici, din care una 
foarte veche, una cu hramul In- 
trarea-în-Biserică și alta cu hra- 
mul Cuvioasa Paraschiva, avind 
fie-care biserică cite 2 . preoți 

şi cite 1 cîntăreţ; are o școală pri- 
mară rurală şi una primară mixtă 
și 3 circiumi. Budgetul comunei 
pe anul 1882-83 a fost de 1146 
lei; îar pe anul 1887-88, a fost 
de 3023 lei la venituri și de 

3823 lei la cheltueli. Numărul 
total al vitelor a fost în 1887 
de 1600 capete, din cari 450 
boi şi vaci, 50 cai, 1040 oi, 40   
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capre şi 20 rimători. In apro- 
picre de sat sunt ruinele ce- 
tăţii lui Vlad Ţepeş. Ariful este 
la 16 kil. de reşedinţa subpre- 
tecturii, com. Șuici, și la 69 kil, 
de Piteşti, 

Ariful (Areful), isvor cu apă de 
pucioasă, în care predomină 

magnesia carbonică, în apro- 
piere de satul cu același nume, 

jud, Argeș, pl. Loviştea, 

Ariful (Areful), zane, jud. Ar- 
geș, pl. Loviștea. In apropie- 
rea acestui munte izvorește! riul 
Argeș. : 

Ariful (Areful), z/aiă, în jud. 

Argeş, cu' reşedinţa în satul Ti- 

ţești. Acest plaiii s'a desființat 
la 1834 şi s'a unit cu plaiul Lo- 

viștea, formînd un singur plaiii 

sub numele de Plaiul-Loviştea, 

cu reședința subprefecturei în 
com. rur. Șuici. 

Ariful (Areful), rrecă/oare şi pi- 

chet de graniţă, jud. Argeş, pl. 

Loviștea, dă în Transilvania. 

Arii (Vîrful-), poiană, în cătunul 
Piatra, com. Bădeni-Ungureni, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Ariilor (Vălceaua-), piriă, se 
varsă în valea Hulubei, pe -te- 
ritoriul căt. Huluba, com. Va- 

lea-Popii, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Arimăneasa, za, jud. Brăila, 
pe țărmul drept al Dunărci-Va- 

"poarelor din comuna Gropeni, 
pleacă din Iazul-Gingărăşoaei, 
merge spre S. paralel cu Du- 
nărea-Vapoarelor și se uneşte 
iarăși cu Gingărășoaia la hota- 
rul de S. al com. Gropeni. 

Arinaşul, afluent al pir. Arinul, 
din com. Dorna, jud. Suceavn. 
Izvoreşte din muntele Băda.   

ARINI 

Arini (Grindul-cu-), grind sai 
loc ridicat d'asupra. stufului în- 
conjurător, din pl. Sulina, jud. 
Tulcea, pe teritoriul com. urb. 
Sulina; are o formă lunguiaţă 
cu o direcţie generală de la 
N.-V. spre S.-E.; se desface din 
Grindul-Letei; este format din 

două corpuri, unul Grindul-cu- 
Arini proprii zis, şi altul mai 
mic, pe care sc află așezată 
Cîșla sai Tirla-lui-Manole; în- 
tinderea ambelor corpuri. îm- 
preună este de 80 hect. aproape; 
este înconjurat de toate părţile 
cu stuf, afară de locul undt co- 
munică cu Grindul-Letei ; cl este 
așezat între grindurile Chiscrul 
şi Grindul-cu-Părul, 

Arini, vezi Valea-Seacă. 

Arini, vezi Costineşti, sa/, com. 

Costineşti, pl. Tirgul, jud.. Bo- 
toşani, 

Arini, da/tă, pe moşia Sinăuţi, 
com. Tureatea, pl. Berhometele, 

jud. Dorohoiii. 

Arini, deaț, pl. Muntelui, judeţul 
Bacăii, pe teritoriul satului Va. 
Iea-Arinilor, de-a-stînga Tazlău- 
lui-Sărat. 

Arini, fas, în partea de S-E. a 
comunci Slobozia-Secătura, jud, 
Botoșani, 

Arini, /oc izolaţ, în com. Piatra, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
situat pe partea stîngă a riului 
Bistriţa, aproape de gura pir. 

Borzoghcanul; aici se află o 
șchelă pentru plute, proprictate 
a urbei Piatra, 

Numirea localităței vine de 
la o mică pădurice (luncă) de 
arini ce se află alături,. 

Arini, /uncă de arini (12 fălci), 
în com. Dolhasca, jud. Suceava
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ARINILOR (DEALUL) 

Arinilor (Dealul-), dea/, județul 
Suceava, pe culmea, căruia trece 
hotarul dintre moșiile Hirtopul 
şi Preuteşti. E o continuare a 
dealului "Țintea. 

Arinilor (Piriul-), mic a/uent 
al piriului Racova, în comuna 
Valea-Glodului, jud. Suceava. 

Arinilor (Piriul-), mic a/ucnt 
al piriului Tăbăcăria, din comuna 
Păşcani, jud. Suceava. 

Arinilor (Piriul-), mic a/luent 
al piriului Suha-Mică, jud. Su- 
ccava, ” 

Arinilor (Piriul-), mic «/uent 
al piriului Prisăcci, din comuna 
Șoldănești, jud. Suceava. 

Arinilor (Valea-), vaz, în com. 
Lopătari, căt. Luncile, județul 
Buzău, începe de la Fundul-Văei 
și se scurge în riul Slănic. 

Arinişul, firizaș, plasa Trotușul, 
jud. Bacăiă, curge prin comuna 
Doftana, și se scurge în riul 
Trotușul pe dreapta. * 

Arinoasa, sa/, face parte din co- 

muna Găiceana, jud. 'Tecuciii. 

Situat la N. comunei pe coasta 

de V. a dealului Făgădăul, la 
o depărtare de 18 kil. de reșe- 
dinţa comunei. Arc o populaţie 

de 55 capi de familie cu 16ş- 

suflete. Acest sat nu este men- 

fionat în împărțirea administra- 

tivă de și se desparte de satul 
Ghilăvești prin dealul Făgădăul, 
Bătrinii satului spun, că datează 

cam de pe la jum. secolului al 

17-lea și că-și trage numele de la 

„un bătrin, Arinoşanu. 

Arinoasa, fă/ure, situată în par- 

tea de N. a satului cu acelaș, 

numâ, pe dealul Arinoasa, jud. 
Tecucii,   
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Arinoasa, va/e, în jud. “Tecuciă; 

începe din dealul Arinoasa, se 

divide în două: valea Ghilăvești 

spre S. și Arinoasa N.-V.; con- 

tinuă pănă la hotarul județului 

Bacău. Pe această vale se află 

fineţe și pășune. In fundul er 

se află situat satul Arinoasa. 

Arinul, fîri4, afluent al Bistriţei, 

jud. Suceava, izvorește din Bă- 
da, și în cursul săi de 6700 m., 

învirtește un ferăstrăii și trei 

mori, Are de tributari: din 

„dreapta, pe Arinașul și Piriul- 

Cozăneștilor, iar din stînga pe 
Dretele și Pirtul-Ulmului, 

Arinului (Piriul-), unul dintre a- 
Muenţii priului Moişa, jud, Su- 
ceava. 

Arinului (Valea-), za/e, situată 

în raionul com. Ștefănești, jud. 

Tecuciii, merge în direcția E.- 

V. Pe dinsa se fac semănături. 

Arion (Valea-lui-), za/e, în com. 

Cotul-Ciorii, jud. Buzăă, se con- 

tinuă cu Lacul-lui-Moș-Marin, cu 

apa Cotorei și se scurge în riul 
Buzăi. 

Arioneşti-Noi, că/un, com. Ur- 

lați; pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Arioneşti-Vechi, că/., comuna 
Urlaţi, pl. Cricovul, jud. Pra- 

hova. Aci e o biserică fondată 

la anul 1819 cu următoarea in- 

scripție : «S'a zidit această sfintă 

biserică, cu patronul Sf. Ioan, 

din temelie. de robul, lui Dum. 

nezeii Ion Arion la anul 1819». 

S'a reparat de primărie la anul 
1877 și s'a învelit din noii la 
anul 1891. 

Arişoaia saii Faţa- Arişoaei, 
munte, în pl. Vrancea, jud. Putna, 
pe hotarul despre apus al jud. 
Putna, de unde izvorește Putna   

ARJOCI 

despre apus și Năruja despre 
răsărit, 

Ariton, dea/ cultivabil, pe mo- 

şiile Ruși şi Forăști, din com. 

Uidești, jud. Suceava. 

Ariton, fîntină, pe moşia Cor- 
jăuți, com. Pomirla, pl. Prutul: 

d.-s., jud, Dorohoiit. 

Arizan, dea, în partea de E. a 

moșiei “Todireni, com. Todireni, 

pl. Jijia. jud. Botoșani. 

Arjoci, căzuu, pendinte de com. 

Godineşti din plaiul Vulcan, jud. 

Gorj; situat pe șesul cu același 

nume, are. o supraf. de aproape 

158 hect. din cari 46 hect. ara- 

bile, 85 hect. finețe, .15 hcct. 

izlaz, 9 hect. vii şi 3 hect. [i- 

vezi de pruni. 
Cu o populaţie de 65 fam, 

318 suf., 39 contrib. 

L.ocuitorii posedă 11 pluguri, 

35 care cu boi și vaci, 10 stupi, 

102 vite- mari cornute, 23 cai, 

$ oi, 28 capre și 35 rimători. 

Prin acest cătun trece Şo- 

seaua comunală, de la N. spre 

S.; la N.îl leagă cu căt. Godi- 

neşti, iar la S., trecînd peste 

riuleţul Tismana pe un pod de 

lemn, îl leagă cu căt. Calceşti, 

Cătunul are 6 puțuri și 1 
fintină. 

Cătunul are o biserică de lemn, 

reedificată la anul 1828, slujită 

de unul din preoţii de la Go- 

dineşști și 2 cintăreți. 

In apropriere. de acest cătun 

-se află un loc numit Cazărmile 

unde se văd urme de ziduri 

„vechi. Se zice că acum 200 

de ani, acest loc a fost ocupat 
de Unguri, cari aci aveaii o for- 
tificație în conțra Turcilor. 

In căt. este o strimtoare între 
2 dealuri numite Măslașui și 
Chicioara; pe această vale trece 

riulețul Tismana.
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Arman-Ceşme, zirii, în pl. Ba- 

badag, jud. Tulcea, pe teritoriul 

com. Atmagea și Ciucurova; el 

este o parte din piriul Slava, care 

poartă diferite numiri pe unde 

trece, așa numele: de Arman- 

Ceşme îl- ţine aproape de la iz- 

vorul săi, care are numele de 

Sacar-Dere, și pănă la comuna 

Ciucurova, de unde începe să 
poarte apoi numele de Valea- 

Ciucurova. El-izvoreşte din dea- 

-lul Sacar-Bair, se îndreaptă spre 

răsărit avind 'o direcţie de la 

N.-V. la S.-E. brăzdind partea 

sudică a comunei Atmagea şi 

cea apusană a comunei Ciucu- 

rova. Numai el singur are o lun- 
gime de 7 kil. Curge mai nu- 

mai prin păduri, pe la poalele 

orientale ale dealurilor Topolog 

și Chirișliva. Primește pe stinga 

pîriul Atmagea unit cu pîr. Dul- 

gherul. Pe malul săi din stînga 

merge calea comunală Ciucurova- 

Atmagea-Orta-Chioi, 

Arman-Tepe, dea/, sai mai bine 

zis virf de deal, în jud. Con- 

Sstanța, pl. Hirșova, pe teritoriul 
comunei rurale Orumbei şi a- 

nume pe acela al cătunului său 

Făgărașul-Noii. Are o înălțime 

de 125 metri și domină întreg 

ciflicul Ali-Murtazi, precum și 

toată valea Pinga-Dere. Este 
situat în partea de N. a plășii 

și cea centrală a comunei, 

Arman-Tepe, dea!, în plasa Is- 
trului, jud. Tulcea, așezat tocmai 

la hotarul dintre jud. Tulcea și 

Constanţa ; are o direcțiune de 

la N. spre S. și ramificaţiile sale 

brăzdează teritoriul comunei Ca- 

simcea spre răsărit, jud. Tul- 

cea, și pe acela al comunei Ter- 

zi-Chioi spre apus, județul Con- 
stanța; el se întinde printre 

piriul Casimcea și afluentul stii 

Valea-Cartal, sai Valea-Terzi- 

Chioi ; :virfurile sale cele -mai   

înalte sunt: Manca-Teche-Der- 
men cu 137 metri, Manca-Chiu- 
„ciuc-Chioi cu 131 metri, Bos- 

tangi-Tepe cu 128 metri și altele 
mai mici; cele trei de sus sunt 

și puncte trigonometrice de ob- 
servaţie de rangul al 3-lea; la 
poalele lui sunt așezate satele 
Terzi-Chioi și Chiuciuc-Chioi, iar 
malurile piriurilor unde merg 
prelungirile. sale sunt înalte și 

ripoase; din el își iai naștere 
pîraiele: Mandalic-Dere, Sasic- 
Culac și Sasic-Corai, afluenţi ai 

pîriului Valea-Cartal; este între- 
tăiat de drumurile comunale: 

Chiuciuc-Chioi-Terzi-Chioi, Chiu- 

ciuc-Chioi-Cartal-Seleuș, Cartal- 

Caciamac, - - 

Armanul, v. Moara-Prefectului, 

sat, com. Cepleniţa, plasa Bah- 

lui, jud. Iași. 

Armanul, deal, pe moșia Con- 
cești, com. Hudești, pl. Prutul- 
d.-s., jud. Dorohoiti. 

Armanul, /uucă, ps moșia Hin- 

țeşti, com. Hinţești, plasa Ber- 
hometele, jud. Dorohoiii. 

Armanul-Urita, că/aa, (tirlă), în 

plasa Ialomiţa-Balta, jud: Ialo- 
miţa, teritoriul com. Frăţilești, 

Armanului (Dealul-), ea/, în 

partea de Lst a comunei Cu- 

coreni, pl. Tirgul, jud. Botoșani. 

Armanului (Fintina-), finfuă, 

pe moșia Văculeşti, com. Vă- 

"culești, plasa Coșula, jud. Do- 

rohoii, 

Armanului (Valea-), va/e, în 
partea. de list a moșici şi com. 

Cocoreni, plasa Tirgul, judeţul 
Botoșani, 

Armanului (Valea-), z2/, pe 
moșia Havirna, com,- Havirna,   

plasa Prutul-d.-s., judeţul Doro- 
hoiiă. 

Armaşul, rîșă, pe moșia Live- 

ni, com, Manoleasa, pl. Bașeii. 
jud. Dorohoiti. 

Armaşului (Lunca-), /uucă, pe 
moșia “Liveni, comuna Mano- 

leasa, pl. Bașeii, jud. Dorohoiii. 

Armăsarul, /oc, jud. Vilcea. De 
la comuna Cornetul, Oltul cur- 
ge, formînd o mulțime de co- 
tituri, printre niște stînci înalte 
şi sălbatice, desbrăcate de ori- 

ce vegetaţie, de un aspect în- 

tradevăr înfiorător. In acest 
spaţiu se află cel mai greii pa- 

Sagiii al drumului ce duce la 

Sibiu, numit Armăsarul. Acest 

loc își datorește numele unei 

Stinci de piatră, care are ase- 
mănarea acestui aninial. * 

Armăşeni, coin. rur., în partea 
de Est a pl. Crasna, jud, Făl- 
ciu, la 21 kil. de capitala ju- 
dețului. Situaţia deluroasă. Su- 
prafaăţa com. de 1000 hectare, 
cu o populație de 200 fami- 
lii sai 605 suflete din care 
105 sunt contribuabili, Este for- 

„mată numai de satul Armășeni, 
numit din vechime Armașul, 
după numele unui vechiii oș- 
tean; ast-fel este tradiţia. Si- 
tuat între trei dealuri: Munce- 
lul spre Sud, Jidovina spre Est 
şi Crasna spre Vest. 

Proprietatea moșiei este a, lo- 

cuitorilor, fiind răzeși vechi, Fi 

se ocupă, pe lingă agricultura 
şi creșterea vitelor, cu cultura 

viilor şi a. livezilor. In sat este 

o biserică, făcută la 1870 de 

- obștea locuitorilor; e servită de 

1 preot şi 2 dascăli, 

Veniturile și cheltuelele com. 
sunt de lei 1050. 

Vite cornute are 374, cal 78, 
oi 450 și rimători 63,
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Șosele nu sunt, ci numai dru- 
muri naturale. 

Armășeni, sat, jud. Fălciu. Vezi 
Armășeni comună, 

Armășşeni, sat, în partea despre 
apus a satului Dumeşti, plasa 
Fundurile, jud. Vasluii, situat 
pe coasta despre Sud-Vest a 
dealului Rîngoaia. 

Are o suprafață de 328 hect, 
şi o populaţie de 42 familii Sail 
240 suflete, 

Numărul vitelor mari cornute 
e de 188; sunt 400 oi. 

Moșia este proprietatea sta- 
tului ;.a fost pendinte de mă- 
năstirea Aron-Vodă, donată ci 
de un fost proprietar, Rosno- 
vanu. 

Armăşeni, moșie, în pl. Fundul, 
„jud. Roman, comuna Băceşti, 

în marginea județului despre ju- 
dețul Vasluiii. Se mai numește 
și Actreia-parte (v. a. n.). 

Armăşeni, ziriă. V. Girbovăţul, 
pîrîii, com. Dumești, pl. Fun- 
duri, jud. Vasluiii. 

Armăşești, com. rur. în partea 
de Nord-Vest a plășii Cimpului, 
jud. Ialomiţa. Teritoriul săă cu 
o suprafaţă de ș3şo hect. se 
întinde de la riul Ialomiţa spre 
Nord, pe amindouă malurile pi- 
riului Sărata, pănă în județul 
Buzăii; iar spre Est și Vest se 
mărginește cu teritoriul comune- 
lor Urziceni și Jilavele. 

Suprafaţa comunei coprinde 
patru : moşii: Armășești- Nent- 

"șori, formată 'din trupurile Ne- 
" nișori-d.s, și Nenișori-d.-j., cu 
1150 hectare pămînt de ară- 
tură, 30. hectare pădure şi 20 
hect. băltiș; Dudeasca şi tru- 
pul Surdeasca-Glodoneasca, pro- 
ptietate a statului, cu 290 hect, 
pămint arabil, 20 hect. piidure 
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şi 40 hect. băltiș; şi moșia Sur- 
deasca-Glodeneasca, proprietate 
particulară, cu 250 hect. pă- 
mint arabil, 15 hect. pădure Și 
35 hect. băltiș. 

După legea rurală din 1864 
sunt împroprietăriți pe teritoriul 
comunei 149 locuitori; neîm- 
proprietăriți se mai află 27 lo- 
cuitori, 

Se compune din satele Ar- 
mășești și Rădulești și din că- 
tunul Cacaleți, avind reședința 
primăriei și a judecătoriei co- 
munale în satul Armășești. Ina- 
inte se mai afla ca sat separat 
şi Dudeasca, dar acum, unindu- 
se cu Armășești, formează cu 
acesta un singur sat. 

După recensemiîntul din anul 
1890, populaţia comunei e. de 
1374 locuitori cu 328 capi de 
familie și 1046 membrii de fa- 
milie, sai 679 bărbaţi şi 693 
femei. După naționalitate. sunt 
1373 Romini și un grec, toți de 
religiune ortodoxă. După pro- 
fesiuni: 338 agricultori, 7 co- 
mercianți, 10 profesiuni libere 
și 9 servitori. Din aceștia 201 
ştii carte, iar 1173 nu știi, 

Populaţia com. era în 1887 
de 243 familii Romini, 3: familii 
Țigani și 2 familii Greci, sati 
1148 locuitori, cari se compu- 
ncaii din 267 bărbaţi, 277 fe. 
mei și 604 copii. Numărul con- 
tribuabilor era de 193, din 
cari 13 persoane se ocupaii cu 
comerțul de producte, băuturi, 
etc., iar cei-l-alți cu creşterea 
vitelor şi agricultura, avind cul- 
tivate: 1000 hectare gri, 5şo 
hect. orz, 350 hect. ovăz, 300 

hect, secară, 1500 hect. porumb, 
50 hect. meiii, 100 hect. fasole 
și 20 hect. bostănării. Pe lingă 
acestea se mai cultivau tutunul 
și cînepa, 

Vite : 230 cai, 700 boi, 1$00 
oi, 500 porci și 10 bivoli, sai 
un total de: 2240 vite, 
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Venitul com. se ridică la 4150 
|., iar cheltuelile la 5547 | 

Instrucţiunea în com. se predă 
în două școale primare mixte, 
una în Armășești, cu un învă- 
țător retribuit de comună Şi a 
doua în Rădulești, cu un învă- 
țător retribuit de stat şi com. 
Pe lingă aceste școli, se mai 
află și o școală de meserii și 
agricultură practică pentru băeţi 
și fete. Această școală s'a înfi- 
ințat în anul 1888, cu fondurile 
lăsate prin testament de Jor- 
dache Ion Zosima, fostul pro- 
prictar al moșiei Armășeşti-Ne- 
nișori. 

In această comună este un 
spital înființat şi întreţinut tot 
din fondurile lăsate de repausa- 
tul Zosima, 

Sunt două biserici cu doi 
preoți şi trei cîntăreți. 

rur., pl. Cerna- 
d-s., județul Vilcea, mare nici 
un cătun alipit, însă e împărțit 
în 3 mahalale. S'a înființat pe la 

„anul 1750 de unul Stan Armașul. 
E situată pe valea riului Cer- 

nișoara, la 40 kil. departe de 
capitala județului și la ro kil, 
de a subprefecturei. 

Are o populaţie de 495 loc. 
în care intră și 2 familii de Ți- 
gani; 135 capi de fam.; 122 
contribuabili şi 170 case. 

In com. sunt 2 biserici: una 
făcută la anul 1818, alta la 1834. 

Locuitorii sunt moșneni și ai: 
10 cai, 126 boi, 190 vaci, 34 
capre și 162 oi. 

Școală nu e în comună. Co- 
pii în virstă d'a o frecuenta 
sunt 50 (28 băeţi, 22 fete), Știă 
carte 8 bărbaţi şi nici o femee. 

Țuică se fabrică „pănă la 1800 
decalitri. 

Comunicaţia e aproape impo- 
sibilă, din cauză că com. e lip- 
sită de șosele. Veniturile și chel- 
tuelile com. 'se urcă Ia 1000 1,
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Se mărginește cu comunele: 
Cirstăneşti (la E), Copăceni (la 
V.), Mădulari (la N.) şi Moduia 
(la S$.). E brăzdată de dealurile: 
Oilor, Copăcenilor, Piscul-cel- 
Inalt, Pămîntul-Alb și Măgura 

“şi udată de văile: Clinovului, 
Ruginoasa, - Lacului, Olarului, 
Burului, Măgura și altele cari 
toate se varsă în riul Cernișoara, : 

Armășeşti, (în vechime Nenișori), 
sal, în pl. Cimpului, jud. Ialo- 
mița, pendinte de com. cu ace- 
lași nume ; este situat pe coasta 
unui mic deal, care formează 

malul stîng al pîrîului Sărata şi 
spre N.-V. de satul Bărbuleşti. 
Inainte da primi numirea de 
Armăşești, satul se numea Ne- 
nișori, numire pe care o poartă 

astă-zi numai o parte din mo- 

şia Armășeşti, 

Aici este reședința primăriei 
și a judecătoriei comunale, 

Sunt în sat 70 familii ro- 

mine, 1 familie greacă și 1 de 

Țigani. 
Are: o biserică cu un i preot 

și doi cîntăreți; o şcoală mixtă 
cu un învățător retribuit de co- 

mună; o școală de meserii și 

agricultură practică cu internat 
pentru băeți și fete; un spital 
cu 8 paturi; o moară cu a- 
buri. 

Școala de meserii și agricul- 

tură este zidită la 1884 de Ior- 

dache Ioan Zossiria, pentru care 

s'a cheltuit numai cu zidirea 

localului 170 mii 1. Deoscbit de 

școală a mai construit și un 

spital. Pentru întreținerea spita- 

lului și a școalei, repausatul Zos- 

sima a constituit, ca dotă, mo- 

șia Nenișori-Armășești, compusă 
din trupurile Nenișori-d.-s. și 

Nenișori-d.-j., în mărime de 2354 
pogoane şi 509 stînjeni pătraţi. 
A orinduit, prin tâstament, ca 
cu 5 din 6 părţi din venitul 

moşiei să se întreție spitalul, iar 

54043, Marale Dicționar Geograne, 

“7
 

  

a şasea parte să se întrebuin- 
țeze pentru biserică şi şcoala ce 
a clădit. Tot pentru întreţine- 
rea școalei și a. bisericei a mai 
lăsat suma de 30000 L., precum 
și o vie numită a Birzătaștilor, 
compusă din 9 pogoane şi 581 
stinjeni „pătrați, ce se afă în 
București, lingă mănăstirea Vă- 
căreşti,. 

La școala de meserii şi agri- 
cultură practică funcționează 14 
profesori, profesoare, maestri și 
maestre. Sunt 40 elevi și 40 
eleve, toţi bursieri. 

La anul 1639 a fost în acest 
sat, numit pe atunci Nenişori, 
o luptă crincenă între Mateiii 
Basarab, Domnul Munteniei și 
Vasile Lupul, Domnul Moldo- 
vei. Lupta s'a terminat cu vic- 
toria, pe care Mateii a repur- 
tat-o asupra lui Vasile Lupul. 

Prin desele săpături ce sati 
făcut în mai multe locuri pe 

moșie, s'a găsit o mulţime de 

oase omenești. 

Pe frontispiciul bisericei e in- 

scripțiunea următoare săpată în 

piatră: «Acest sfint locaș s'a 

zidit la anul 1778 de căpitan 
„Ioniţă Nenișor, în locul bisericei 

„de lemn făcută de Logofătul 

Dinu Ranete şi care Nenișor a 

închinat bisericei, la 1772, moșia 

“sa Surdeasca şi Glodăneasca de 

peste apa Sărata. Ajungînd în 

ruine s'a -preiînoit cu aprobaţia 
Sf. Mitropolii de către mine 

"Paharnicu Gheorghe Zossima, ca 

creștin cu rîvnă către cele sfinte 

și proprietar al moșiei Nenișori 

pe care stă biserica, cu două 
părți de bani din venitul bise- 
ricei și mai mult de cit o a treia 
parte de la mine, spre pomenirea 
sufletului meii, precum se poate 
vedea mai desluşit în condica 

bisericii, unde s'a trecut sub 
iscălitura şi pecetea mea toate 
cite s'aii făcut a se şti ce zes- 

tre are biserica. Lucrarea. s'a   

început în anul 1839 și s'a sfir- 
şit în anul 1860, fiind Domn al 

țării, A. 1. Cuza şi Mitropolit, 

Nifon». 

Armăşoaia, com. rur., din pl. 

Racova, jud, “Vasluiă ; se află 

în jos de com. Pungeşti, pe va- 

lea piriului Racova, la distanță 

de 29 kil. de la orașul Vasluiii, 

și la 4 ki. de com. rur. Pun- 

gești, reședința subprefecturei. 
E formată din satele: Armășoa- 

ia, Siliştea, Valea-lui- Năstase, 

Rădiul, Bleașca, Ursolea şi Al- 

bina, pe o suprafață cam de 
3697 hect., din cari 520 hect. 

pădure și 2501 hect. loc de cul- 

tură, finaț, imaş, sunt ale pro- 

prietăţei, jar 1196: hect, ale lo- 

cuitorilor. Populaţie de 214, fa- 

milii sai 1292 suflete Romîni, 

din cari 21 străini, - ocupîndu- 
se cu: lucrarea pămîntului și 

creșterea, vitelor ; ei posed: 33 
pluguri și 30 care cu boi, 10 

pluguri și 18 căruţe cu cai și 
119 stupi. 

Prin această com. trece. Şo- 

şeaua județeană Vasluiii-Pun- 
gcești. 

Are 3 biserici cu 2 preoți 

şi 4 cîntăreți, o şcoală și 3 

circiume; comerțul se face de 2 
Romini.: | 

-Budgetul com. e de 2477 |. 

20 b. la venituri, și 2469 1.: 

64 b. la cheltueli; statul înca- 

sează 1602 |. de la 117 contri- 
buabili, 

Vite: 290 vite mari cornute, 

1157 Oi, LI capre, s2 cai şi 18 

rimători. 

Armăşoaia, sat de reședință în 

partea de'N. a com. Armășoaia, 

plasa Racova, jud. Vaslui, si- 

tuat în marginea șoselei Vasluiii- 

Pungești și pe coasta „dealului 

Armășoaia, 

Acest sat a fost mai înainte 

pe valea dintre satele Corseşti, 
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“şi “Toporăști, pe care loc se află 
-astă-zi o vie. De'la 1864, cind 
s'a făcut împroprietărirea locui- 

torilor, s'a strămutat pe locul 

unde se află astă-zi. După in- 
scripţiunea ce e săpată în lemn 
în pridvorul bisericei, se dove- 
deşte, că satul și biserica, de 
unde s'aii strămutat, aă fost în- 
fiinţate în 1798, și că de atunci 
sa numit Armășoaia, de la o 
femeie proprietară, Armășeanca. 

Suprafaţa teritoriului este de 
1358 hect., din cari 85 hect. 
pădure şi 1116 hect. loc de cul- 
tură, finaţ, imaș ale proprietăței, 
iar 157 hect. sunt ale locuito- 
rilor; ei posed 10 pluguri și 15 

„care cu boi, 1 plug şi 3 căruţe 

cu cai, precum și 5 stupi de 
albine. | 

Are o populaţie de 5ș fam. 
saii 182 suflete, o biserică cu 1 
preot și 1 cîntăreț şi o școală 
înființată la 1887, frecuentată 
de 28 elevi. a 

Numărul vitelor mari-cornute 
e de 61; sunt 368 oi, 4 capre, 

12 cai și 17 rimători, 

Armeanul, pisc al com. Mălaia, 
"jud. Vilcea, (v. a. n.). 

Armeneasca, moșie particulară 
de 243 hect. pe teritoriul com, 
Bujor, plasa Prutul, județul Co- 
vurluiă, 

Armeni, saț, în pl. Marginea-d.-s., 
căt. comunei Slobozia-Ciorăşti, 
jud. R.-Sărat, numit astfel de 
de la o colonie de Armeni, ce 

a dispărut acum, romanizindu- 
se total. Este așezat pe partea 

dreaptă a riului Rimna, la 2400 
_m.:Sspre apus și miază-zi de că- 
tunul de reședință Ciorăști; are 
o întindere de 1000 hect., cu 
o populaţie de 40 familii, ce cu- 
prind 169 suflete; 9 ştii carte; 
25 contribuabili; are 1 moară 

de apă, E   
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Armenilor (lazul-), zaz, spre S. 

de satul Valea-Moșneagului, co- 

muna Lipova, pl. Racova, jud. 

Vaslui, aproape de poalele dea- 
lului Drăcoaia. 

Armenilor (Odaia-), /ocuinţă 

7zolată și pichet. V. Odaia-Ar- 

menilor, jud. R.-Sărat, 

Armenilor (Platoul-), p/aoă, 

pe teritoriul satului Valca-Moș- 

neagului din com. Lipova, pl. 
Racova, jud. Vasluiă. 

Armineanului (Rădiul-), pe mo- 
șia FHinţești, com. FHinţești, pl. 
Berhometele, jud. Dorohoiti. 

Armut-Conac, dra/, în pl. Isac- 
cea, jud. Tulcea, pe teritoriul 

comunelor Teliţa și Frecăţer; are 

o direcțiune generală de la N.- 

V. la S-E, brăzdind partea ră- 

săriteană a plășii și a comunei 

Teliţa și pe cea apusană a co- 

munci Frecăţei. El se întinde 

printre piriul Teliţa și afluentul 
săi piriul Valea-Lungă, fiicindu- 

le malurile puțin cam ripoase, 

iar la poalele lui sunt așezate: 

mănăstirea Cilicul și satele Te- 

lița, Poşta și Frecăţei; în par- 

tea apusană a lui este acoperit 

cu păduri în exploatare, iar în 

cea răsăriteană. finețele și chiar 
arăturile abundă. EL este între- 
tăiat de drumurile vecinale: Fre- 
căței-Teliţa; Frecăţei-Poșta; Ci- 
licul-Telița ; Teliţa-Samova, Fre- 
căței-Somova. 

Armutlia, com. rur., în pl. Ba- 

badag, jud. ' Tulcea; situată în 

partea centrală a județului, la 36 

kil. spre S.-V. de oraşul Tulcea, 
capitala districtului, și în partea 
nordică a plășii, la 10 kil. spre 
N.-V. de orașul Babadag, reșe- 
dinţa plășii, 
“Numele săii este turcesc, și 

vine de la cuvintul Armut = păr   

ARMUTILIA 

(copaciii cu fructe) și deci tra- 
dus ar fi la Părul sati Pereni. 

Se mărginește la miază-noapte 
și apus cu comuna Baş-Chioi, 

la S.-V. cu cătunul Slava; la 

miază-zi și puţin la E.-cu te- 
ritoriul orașului Babadag; iar 

la răsărit cu cătunele Satul-Noii 
și Hagilar, ale comunei Congaz. 

Dealurile cari brăzdează a- 
ceastă comună sunt: Eșil-Tepe, 
79 metri, la N.-E.; dealul Pie- 
trosul, 187 metri; dealul Uzum- 
Bair, 207 metri; Tasli-Bair, 312 
metri, la apus, toate acoperite 

cu păduri; dealul Asmalar-Bair, 
192 metri; dealul Taș-Bair la ră- 
sărit; dealul Balar-Bair; dealul 

Sacar-Bair ; dealul Cinghinea - 
Daa, dealul Chireci-Bair, dealul 

Traca-Burun și dealul Burun- 
Caicula prin interiorul comunei ; 
toate acoperite cu păduri. Mo- 

vile sunt: Movilele-Verză la mia- 

zăioapte, Eșil-Tepe la N.-E,, 

movila Chislegic (Bisericuța); se 

zice că în interiorul acestei din 

urmă movile se află ruinele unei 
biserici creștine acoperită cu pă- 
mînt de către Turci, după ce 
ai omorit și pe călugărițele 

ce se aflaii aci; la 50 m. spre 

răsărit se află un tunel zidit cu 

piatră şi var de bună calitate, 

ce se zice, că ar corespunde 
tocmai la Cetatea-lui-Eracle din 

com. Enisala; el s'a stricat şi 

s'a astupat; în movilă, locuitorii 

spun că sar găsi bani mulți, 
iar alții că ar fi ascunse arme 

de războiă. 

Apele cari udă comuna sunt: | 

riul Taiţa prin mijloc, trecind 

pe lingă cătunele Armutlia și 

Camber, vărsîndu-se în balta 

Toprac-Chiopru (o dependență 
a lacului Babadag); afluenții să: 

Valea Ormangi-Cula şi izvorul 

Telița unit, cu valea Alceac-Pu- 
nar la N.; valea Cara-Cialic u- 

nită cu valea Dere-Culac și Or- 

ta-Burun la miază-zi ; Sini-Dere
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la răsărit. Ca bălți avem : balta 

Toprac-Chiopru la răsărit; și o 

mlaștină, formată de revărsările 

Taiţei, lingă satul Camber. 

Cătunele cari formează com. 

sunt: Armutlia, cătunul de re- 

şedinţă spre apus, pe malul drept 

al riului Taiţa, la poalele dea- 
lului Pietrosul; Camber, la 4 

kil. spre răsărit, tot pe malul 
drept al-riului-Taiţa, la poalele 
dealului Balar-Bair. 

Intinderea comunei este de 

9596 hect,, din cari ş6 hect. o- 

cupate de vatra satelor Armutlia 

și Camber, 3204 hect. ale lo- 

cuitorilor și restul de 6336 hcct. 
păduri ale statului. 

Populaţiunea este amestecată, 

compusă din Romini, Bulgari, 

Turci, Ruși, Țigani; sunt 194 

familii cu 1029 sufl.; 194 băr- 

baţi, 180 femei, 171 copii în 

virstă de şcoală; 296 însuraţi, 

135 neînsuraţi, 22 văduvi; 194 

contribuabili. Pe naționalități a- 
vem: 242: suflete Romiîni, 502 

Bulgari, 15 Ruși, 100 Turci, 

18 Țigani, 

Instrucţiunea. se predă într'o 

singură școală fundată în 1893 

de locuitori. i 

Cultul religios se exercită în- 

tr'o singură biserică cu hramul 
Sf. Ilie, zidită de locuitori din 

timpul stăpinirei turcești, cu 10 

hectare pămînt dat de stat, un 

preot și un cîntăreț. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

agricultura în întiiul rang: 189 

pluguri cu 136 plugari și 7 ma- 

şini de secerat. Creșterea vite- 
lor: sunt 4510 capete de vite, 

din cari 800 boi, 450 vaci, 200 

cai, 150 îepe, 2500 oi, 180 ca- 

pre, 330 porci. Industria este cea 

simplă, domestică. Sunt două 

mori pe riul Taiţa. Comerciul 

este activ și se face cu orașele 

Babadag și Tulcea; constă în 

import de coloniale și manufac- 

tură în sumă de 3000 lei, și 
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export de cercale și vite în su- 
mă de 7000 lei; sunt 4 comer- 
cianți. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 3436 lci (axize, o- 

bor de vite, marcatul măsuri- 

lor, etc.), şi la cheltueli de 3336 

lei, rămînînd un excedent în plus 

de 100 li. | 
Căi de comunicaţie sunt: şo- 

Scaua județeană Babadag-Măcin, 
ce trece prin cătune; apoi dru- 

muri comunale spre comunele 
Baș-Chioi, Slava-Cercheză, Ha- 

silor, Satul-Noă şi Cataloi. 

Comuna a fost fondată în se- 
colul trecut de către Tătari, cari 

în urma războiului de la 1877-78 

aii fugit mai toţi şi aii fost în- 

locuiţi de Romini. 

Armutlia, saţ, în pl. Babadag, 

jud. Tulcea, căt. de reședință 
al com. Armutlia, așezat în par- 

tea nordică a plășii și apusană 

a comunei, pe malul drept al 

rîului Taiţa, la poalele dealului 

Pietrosul. Se mărginește la mia- 

ză-noapte și apus cu com. Baș- 

Chioi, la miază-zi cu căt. Slava- 

Cercheză, la răsărit cu cătunul 

-Camber. Întinderea este de 5ooo 

hect., din cari 40 hect. ocupate 

de vatra satului, 1969 hect. ale 

locuitorilor şi 3000 hect, apar- 

ţin statului. Populaţiunea este 
de 5 neamuri: Romiîni, Ruși, 

„Bulgari, Turci și Țigani, 106 

familii cu 573 sufl.: Romiîni 231, 

Bulgari 232, Ruși 13, Turci ş2, 

Țigani 15; are o școală cu un 

învăţător; biserică nu c, locui- 

torii se duc în satul Camber 

sai în com. Baș-Chioi. 

Armutiia, inele unui sat, din 

jud. Constanţa, plasa Silistra- 

Nouă, com. Hairam-Chioi. Sunt 

aşezate în valea cu același nume, 

la S.-V. plășii şi comunei, la 11/ 

kilom. distanță de hotarul Bul- 

gariei.   

Armutlia, va/e, în judeţul Cons- 

tanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Hairam-Chioi 
și anume pe acela al căt. Des 

mircea; se desface din dealul De- 

mircea, indreptindu-se spre mia- 

ză-zi și avind o direcţie N.-E. 
către S.-V. La o distanță de 
2 kil. de deal se află ruinele 
Armutlia. Brăzdează partea sud- 

vestică atit a plăşii cît și a 

comunei; e acoperită mai mult 

cu păduri și puţin cu pășuni, 

Armtlu-Bair, dea/, în jud. Con- 
stana, pl. Medjidia, pe terito- 

riul com. rur. Mamut-Cuiusu. 

Este continuarea spre N. a dea- 

lului Uzum-A met, terminîndu-se 

în valea Carasu, puţin mai la V. 

de valea Ghiaur-Amzali. Are o 

direcțiune de la S. către N, şi 
o înălțime de 98 m. 

Arnăut-Bostan-Dere, za/4, în 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, la 

hotarul comunelor rurale Tuzla 

și Tatligeac ; se desface din poa- 
lele răsăritene ale dealului Tau- 
şan-Bair; se îndreaptă spre ră- 
sărit avind o direcție de la N.- 
V. către S.E.; merge printre 

„dealurile Dermen-Bair şi Balda- 

rîn-luc-Bair şi, după un drum de 

Sia kil., se deschide în lacul 

Mangea-Bunar, după ce a pri- 

mit pe stinga valea Mangea- 
Bunar; brăzdează partea de ră- 

„_Sărit a plășii, cea de N.-E. a 
comunei Tatligeac şi cea de S.- 
V. a comunei Tuzla. 

Arnăutul, ea/, de la N. de satul 

Rafaila, com. Buda-Rafaila, pl. 

Stemnic, jud. Vasluiii; şi-a luat 
numele de la un Arnăut, care 

a avut locuința la: poalele lui. 

Acest deal are o înălțime foarte 

- mare; de pe virful lui se văd 

m-ții Carpaţi cu piscul Ciahlăul. 

Arnăutului (Fintina-), pe mo-



„__ ARNĂUTULUI (MOVILA-) 

șia Conceşti, com. Hudești, pl. 
“Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Arnăutului (Movila-), mouită 
- însemnată, în jud. Constanţa, pl. 
Medjidia, com. rur. Rasova, în 

„partea apusană a plășii şi su- 
dică a comunei; are o înălțime 
de 137 m., dominînd prin înăl- 
țimea sa valea Ceairul-din-Mij- 
loc, - Balta-Baciului şi drumul co- 
munal Rasova-Talaşman ; deci. 
e: drum strategic important, 

Arnota, căzu, cu 14 fam, jud, 
Argeş, pl. Piteşti, face parte din 
com. rur. Cerbul (V. a. n.). 

Arnota, mânăstire, jud. Vilcea, 
situată pe un munte ce se ri- 
dică în fața mănăstirei Bistriţa. 
Această mănăstire s'a fondat 
din temelie de Mateiii Vodă Ba- 
sarab, | 
După legenda culeasă de D- 

Gr. Tocilescu din gura superio- 
"rului mănăstirei,. părintele Se- 
verianul Marinescu, Mateiii Vo- 
dă ar fi căzut într'o crimă, pen- 
tru care trebuia să fie dus să se 
judece la Constantinopol. EI, 
aflind despre soarta ce-l aștepta, 
a fugit pe sub munți pănă ce 
a ajuns în acest loc; aci pe a- 
tunci era un lac mare și ri- 
chită multă. Mateii s'a ascuns 
după richită, așa că Turcii, ce-l 
urmăreaii de aproape, nu l-ai 
mai putut găsi. După aceea, el 
'şi-a adus martori și s'a îndrep- 
tat la Constantinopole de vina 
cu care era asuprit. In semn de 
recunoștință, Vodă hotărî să 
facă o mănăstire pe locul a- 
cesta, a scurs lacul și l'a umplut 
cu bogșe (cărbuni) zidind altarul 
chiar pe locul unde dinsul scă- 
pase. 

In pomelnicul mănăstirei, pre- 
făcut şi reînoit în anii din în- 
ceputul lumei 7214, și de la 
Chr.. 1706, se citește, arată D-]   
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Gr. G. Tocilescu, după care luăm 
aceste. științe, în raportul său 
care se găsește în «Analele A- 
cademiei Romîne», numele cti- 
torilor cari de la început ai zi- 
dit şi ai înălțat sfinta casă a- 

„_ceasta: «Io Mateiă Basaraba Voe- 
vod i gopjda ego Elena, Dan- 
ciul, Stanca, Pahomie monah, 
Salomia monahia, Pirvul, Radul, 
Neaga, Preda, Catalina, Speia, 
Vlăsan, Marga, loan, Radu, Bar- 
bu, Neacșa, Pasca, Datco, Voi- 
ca, Calea, Șerban, Harvat, Bar- 
bu, Maria, Radu, Negoit, Ma. 
teii, Radu», 

In alt loc citim: «Dintru în- 
timplarea, vremilor, din deasele 
și cumplitele rezmiriţe și din slă- 
biciunea celor ce ai fost mai 
înainte chivernisitori la această 
sfîntă și Dumnezeiască mănăstire, 
ai rămas la mare pustiire şi sur- 
pare. J-a care înţelegînd prea fe- 
ricitul ctitor Dum. Constantin 
Brincoveanul Vel Spătarii și fiind 
la Dum. banii ce s'ai răscumpărat 
Ruminii în zilele lui Constantin- 
Vodă, ai dat talere 200 de s'aii 
lucrat cit -aă fost bani, și la a- 
ceastă înoire a sfintei mănăstiri 
aii fost rinduit sfinția-sa prea 
cuviosul părintele Kir Antonie 
Archimandrit și după alte oste- 
neli ai ajutat și sfinția-sa cu 
talere $5; pentru care s'aii scris 

aci ca în veci să se pomenească», 
Aci se află și pomelnicul fa- 

miliilor Brincoveni, Leurdeni, 
Golești și altor creştini, cari ai 
făcut danii mănăstirei. 

In tinda bisericei se află zu- 
grăvit Mateii Basarab Voevod, 
ţinind biserica în miini, împreună 
cu soția sa Elena. Tot aci se 
află portretele lui Jupan Danciu 
vel Vornic, tatăl lui Mateiu Vo- 
dă, al Jupiniţei Stanca, muma 
lui Mateiu Vodă și al altor ju- 
pani ca Barbu, Radu, Vilsan, 
Datco, Preda Spătarul şi Jupi- 
niței Calea,   

" ARNOTA 

Timpla, destul de frumoasă, în 
lemn poleit și colorat, este bine 
conservată. De asemenea și icoa- 
nele, cari sunt, ca şi timpla, 
din timpul lui Mateiu Vodă, cum 
se vede din inscripţiunile de pe 
dinsele. Uşa bisericei, frumos 
sculptată în lemn de castan, a 
fost făcută de Constantin Brân- 
coveanu, vel logofăt, înainte deci 
da se urca pe tron. Această 
ușă a înlocuit o ușă mai veche 
din timpul lui Matcii Basarab. 

In tinda bisericei sunt 2 mor- 
minte: 

1. Mormintul lui Mateiu Ba- 
sarab, de marmoră albă, lung de 
2 m. 35 cent. și lat de 88 cent, 
de o execuțiune admirabilă; o- 

„pera unui artist grec, judecind 
după forma. literelor inseripţi- 
unei. Se reprezintă în relief mar- 
ca fărei: vulturul cu cruce, soa- 
rele și luna de două laturi, sub 
ghiarele paserei un coif. Sub o 
coroană, avind pe amindouă păr- 
țile trofee: za, steaguri cu cruce, 
tobă, trimbiță, bucium, tolbă cu 
săgeți, arc, ciocan, halebardă, 
tun de bronz şi două butoaie, 
probabil tunuri de cireș saii bu- 
toaie cu praf de pușcă. 

Inscripţia sună ast-fel, precum 
a tradus'o din slavonește, d. To- 
cilescu: 

«f Aci zace Mateiu Basara- 
ba, prin harul lui Dumnezeii, 
odinioară stăpin și voevod al 
Ţărei-Rominești, bărbat prea în- 
“ţelept, prea viteaz și milostiv ; 
al multor biserici şi mănăstiri 
întemeietor 'și înoitor, nici odată 
biruit în biruinţe, vrăjmașilor 
înfricoșător, prietinilor ocroti- 
tor, al ţării sale înavuţitor, ca- 
rele cu mare avuţie și cu toată _ 
îmbelșugarea în pace şi linişte 
a domnit două-zeci și trei de 
ani; a adormit întru Domnul 
în adincimea anilor, în anul 1654, 
în cinstite bătrîncțe.» 

2. Mormintul lui Danciul Vor-
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nicul, tatăl lui Mateiti, este mat 
simplu: o singură lespede cu 
inscripția aceasta : 

«Aici zac oasele a creştinu- 
lui şi bine credinciosului şi a 
noastră rudă, jupanului Danciu- 
lui Vornicului, Brincoveanul că- 
rui prilejuindu-i-se moartea în 
Țara-Ardealului acolo i s'aii și 
îngropat trupul în mitropolia. 
Belgradului în cursul anilor 1600, 
iar fiul săi, prea luminatul Io 
Mateiu Basarab Voevod și domn 
Țărei-Romiînești ... . trimis'aă 
pe credinciosul Mării sale Dra- 
gomir vel-Vornic de a adus oa- 
sele de le-a ingropat într'această 
sfintă Mănăstire Arnota, care e 

zidită din temelie de Măria Sa.» 

In tindă mai sunt încă două 
pietre mormintale cu înscripțiuni 
şterse. Clopotele mănăstirei (2) 
sunt date de Constantin Brîn- 
coveanul, în anul 7208 (1700). 

Aci este o fîntină veche, Fin- 

tina-Domnească (v. a. n.). Mă- 

năstirea nare călugări, ci se 

administrează de un îngrijitor 
care oficiază și serviciul divin, 

ajutat de un paracliser și un 
cintăreț, plătiți de guvern. 

Mănăstirea Arnota a fost ra- 
dical restaurată în zilele lui Bar- 

bu Stirbey-Vodă, în anul 1851, 

adăogindu-se în faţa bisericii 12 
apartamente izolate, destinate în 
principiii pentru internarea con- 

damnaţilor politici. Spre onoa- 
rea țării acest penitenţiar politic 
nu a fost nici o dată întrebuințat. 

Dintre odoarele mănăstirei, 
menționăm : 

O căție de argint cu capacul 
lucrat & jour, cu următoarea in- 
scripţie săpată în trei rinduri: 
«Această căție fostu-o-aii făcut 
răposatul Mateiă Voevod cu 
Doamna sa Elena, și o ati dat 
la sfînta Mănăstire la Arnota, 
dar stricindu-se o aii prefăcut 
Udrea Cămăraş, nepotul Doam- 

nei Elenei, leat 7178 (1670).» 
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Un disc de argint cu în- 
scripțiunea în dos: «Acest disc 
făcutu-l-ai Mihail în zilele pă- 
rintelui Pahomie Egumen și Lai 
dat sfintei Mănăstiri Arnota de 
pomană, leat 7193 (1635).» 

O cruce lucrată în filigran 
„de argint, cu inscripțiunea pe 
buze din anul 1780: «Această 
sfintă cruce s'a făcut de lgume- 
nul Filaret mănăstirei Arnota.» 

O altă. cruce de argint fru- 
moasă cu inscripțiunea săpată 
pe cotor in volumen: «Această 
cruce a cumpărato Eromona- 
hul: Grigorie şi a ferecat'o și 
depus'o la sfinta mănăstire Ar- 
nota în anul 7177 (1669)», 

O cădelniță de argint cu ca- 
pacul lucrat & jour şi cu in- 
scripţia săpată pe partea de jos: 
« Această cădelniță am făcut'o ei 
Eromonachul Grigorie din Vra- 
ţa şi am depus-o la sfinta mă- 
năstire Arnota, anul7177(1669)». 

O copie de argint pentru lu- 
at anafora cu inscripțiunea: <A- 
coastă copie o aii ficut Udrea 
vel Câmăraș, nepotul Doamnei: 
Elenei». 

O cutie mare de argint făcută 
la 1817 de Banul Radu Golescu, 
avind în lăuntru sfinte moaște. 
Pe tocul cutiei se află săpată 
inscripțiunea: «j Această cutie 
de argint cu sfintele moaște, în 
număr de 27 bucăţi mari și 
mici, ale sfintei mănăstiri Ar- 
nota din districtul Vilcea de 41 
ani fiind: dosită, acum găsindu- 

se de Părintele Kesarie Egumc- 
nul, cu cuvenita orînduială s'a 
şi adus la locul lor la anul 1858 
Ghenarie 30.» Cutia a fost gă- 
sită la biserica Doamna Bă- 
lașa în București, și între alte 
moaşte figurează: o mînă a sfin- 
tei Muceniec Marina și cite-va, 
oase din sfinții Filip și Mihail 
Sinadon. . 

Arnota, cu/me de munte, judeţul   

ARON (PLĂTRA.LUI-) 

Vilcea, pornește din muntele 
Cocorul și Breota. Se îndrep- 
tează către S.-I. despărțind riul 
Bistrița de apa Costeștilor și 
se termină aproape de confiu- 
enţa acestor două rîuri la Est 
de com. Horezul. Piscurile cele 
mai înalte sunt: munții Colii, 
Buila şi Arnota, 

Muntele Arnota este propric- 
tatea statului și avea în 1878 

un venit anual de 920 lei; a 
fost ipotecat împreună cu alte 
proprietăţi ale statului pentru 
emisiunea biletelor hipotecare, 

în urma legii din 1877. Pentru 
periodul 1883 pînă la 1888 ve- 
nitul acestui munte a scăzut la 
720 lei anual. 

Arnota, vezi muntele Arnota, 

moșie a statului, jud. Vilcea. 

Arnota, zise, pe culmea cu ace- 
lași nume, jud. Vilcea, pe care 

A udă la Vest riul Bistriţa şi 

la Est riul Costeşti. Cade la S$. 
de piscul Buila. 

Arnota (Vatra - Mănăstirei-), 
jud. Vilcea, proprietate a statului, 

arendată pe periodul 1880—83 
"cu 1200 lei anual. 

Arnota, rup de pădure, a statu- 
lui, în întindere de 190 hec- 

tare, formind împreună cu trupul 

Scînteia, pădurea numită Mun- 

tele-Arnota, situată în comuna 

Costești, plasa Horezul, județul 
Vilcea. 

Aron  (Piatra-lui-), s/iucă, si- 

tuati între mănăstirea Agapia- 

Vechie și Agapia-Din-Vale, : în 
com. Filiorul, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu. 

Legenda-i atribuește următo- 
rul fapt istoric: «Aron-Vodă,— 
așa vorbesc oamenii bătrîni și că 
lugăriă de la mănăstirea Aga. 
pia, — a fost slujind la un Mi-
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tropolit anume Nicanor, fiindu-i 

nepot Mitropolitului; și acel Mi- 

'tropolit fiind ctitor la mănăstirea 

Agapia cea vechie din deal, fiind 

mănăstirea zidită cu cheltuiala și 

ajutorul Doamne! Elena a lui Pe- 

tru Rareș Vodă, care Doamna a 

fost fata lui Despot Craiul sîr- 

besc; de aceea cu cheltuiala D-nei 

Elena şi prin osteneala acelui 

Mitropolit s'a zidit mănăstirea 

Agapia-din-Deal, precum s'a zis; 

și fiind și Mitropolitul Nicanor 

ctitor, .mergea de multe-ori la 

mănăstire de ședea și mergea 

și nepotu-săii Aron Vodă. De 

aceea Aron Vodă de multe-ori 

eşia. afară de la mănăstire la 

plimbare, la o mănăstioară de 

călugăriţe, ce era pe moşia mă- 

năstirei ce se chiamă Hilioara, 

avind dragoste cu o călugăriță 

tînără. Și așa eșind Aron-Vodă 

întrun rînd la plimbare la Hi- 

lioara, şi întorcîndu-se la mă- 

năstirea Agapia din deal, numai 

ce s'a întilnit cu unchiu-săii, cu 

Mitropolitul Nicanor, mergind 

și Mitropolitul afară la moșiile. 

mănăstirei, și s'au întîlnit la un 
loc unde este drumul tăiat în 
piatră cu ciocanul; de aceea Mi- 

tropolitul să fi bătut pe nepotu- 
săi Aron-Vodă. Iar după aceea 
Aron-Vodă s'a dus în ţara Un- 
gurcască, fugind de la unchiu- 
său, de la Mitropolitul; și din 

țara Ungurească s'a dus Aron- 

Vodă la Țarigrad și s'a apucat 

la oameni mari de slujit; și cu 

vremea a eșşit Domn în Mol- 

dova; și să fi prins pe unchiul 

săi, pe Mitropolitul Nicanor, și 

să-l fie făcut hadimb, să-l fi sco- 

pit; căruia Mitropolit îi este 

mormintul la mănăstire în deal; 

și s'a fost săhăstrit luînd schimă, 

şi zicindu-i din schimnicie NIL, 

care așa scrie pe piatră de pe 

mormiînt : Schimnoje Nil. Iar 

acolo unde s'a întilnit Aron- 

Vodă cu unchiul săi Mitropo-   
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litul, ai pus de aii săpat o stîncă 

mare de piatră, scriind și istoria 

pe piatră, și deasupra încă ai 

săpat ca să se cunoască pe unde 

a fugit; care aceste semne sunt 

de se și văd pănă astă-zi şi se 

chiamă acea stincă de piatră, 

Piatra-lui-Aron-Vodă (v. cronica 

lui 1. Neculce). «O seamă de 

cuvinte ce nu sunt scrise în leto- 

piseţ, ce numai din om în om 

s'au auzit, cari s'ai scris îna- 

intea domniei Dabijei Vodă: 

deci cine le va crede bine va 

fi, iar cine nu le va crede iarăși 

va fi bine; cine precum îi va fi 

voca, aşa va face». (Amintiri din 

o călătorie, de C. Hogaș, în Re- 

vista Asachi a. III). 

Aroneanul, sa/, din com. Copoul, 

pl. Copoul, jud. Iași, situat pe 

platoul dealului cu asemenea 

numire; peo suprafață de 2412 

hect. şi cu o populaţie de 114 

fam. sau 408 locuitori. 

In 1879, făcindu-se împro- 

prietăriri, satul s'a mărit prin 

înființarea unei nouă părți de 

sat numit Aroneni. 

In acest sat se află: mănăsti- 

rea Aroncanul, zidită de Aron- 

Vodă la anul 1594, întreţinută 

de stat, cu 2 preoți, 1 cintăreţ 

şi 1 eclisiarh; o şcoală înființată 
la 1880, frecuentată de 32 elevi, 

avind un local construit în con- 
dițiuni foarte bune. 

Numărul vitelor ce -de 18515 

capete, din cari: 552 vite mari 

cornute, 989 oi, 89 cai și 185 ri. 
mători. 

„Ca fapt istoric petrecut în a- 

ccastă localitate sc înseamnă răz- 

boiul urmat între Ștefăniţă-Vo- 

dă și Constantin-Vodă, unde 

aii fost înfrinţi Cazacii, cari aju- 
taii pe Ștefăniță, 

Aroneanul, /ea/, jud. Iași, se 

întinde de la N. spre S., de-a 

stinga dealului Șorogari, al cărui   
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capăt despre S. se termină în 

platoul Iașului. Acest deal ce 

are o înălțime însemnată, se 

lasă treptat în partea de E,, 

formind valea satului Rediul- 

Aldei ; în partea despre V., are 

o ridicătură dreaptă, în josul că- 

reia se află iazul Aroneanul, iar . 

pe platoii e situat satul și mă- 

năstirea cu acelaşi nume. 

Aroneanul, zaz, situat -la poalele 

dealului cu asemenea numire, 

județul Iaşi, pe o întindere ma- 

re; abondent în pește și stu- 

hăriă. | 

Aroneanul, mănăstire, jud. Iaşi. 

(v. Aroneanul, sat). 

Aroneanul, zir:z, format din mai 

multe izvoare, de pe teritoriul 

satului Aroneanul, com. Copoul, 

pl. Copoul, jud. Iași; primeşte 

în dreapta pir, Lieşti, formează 

iazul Aroneanul, și apoi se varsă 

în iazul Ciric, de pe teritoriul 
oraşului Iași. 

Arpacinul, modi7ă, în raionul co- 

munei Umbrărești, jud. Tecucii, 

altitud. 836 m. 

Arpadia, sa, pl. Jiul-d.-s., com. 

Florești, jud. Dolj, cu 172 su- 

fete, 92 bărbaţi și 8o femei ; 

legat de satul de reședință Flo- 

reşti printro potecă de cur. 

Case sunt 37 şi bordee 2. Copiii 

din acest sat urmează la şcoala 

mixtă din satul Floreşti, ce este 

la o distanţă de 3200 m. Știii 

carte 15 loc., din cari 13 băr- 

bați-și 2 femei. In sat este o 

biserică fondată la 1803 de e- 

noriași. Este de lemn, are 17 

pog. arabile proprietate, cedată 

în urma legei rurale din 1864; 

serbează hramul  Adormirea- - 

Maicei-Domnului. 

Arpadia, 75/25, plasa Jiul-d.-s,,
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comuna Florești, sâtul Arpadia, 
jud. Dolj. 

Arpadia, moșie a statului. pl. Jiul- 
d.-s., comuna Florești, satul Ar- 
padia, jud. Dolj; aduce venit 
anual de 300 de lci; pe dinsa 
se găsește şi pădurea Arpadia. 

Arpadia, pădure a statului, plasa 
Jiul-d.-s., comuna Floreşti, satul 
Arpadia, jud. Dolj, în întindere 
de 863 hectare; se găsește pe 
moșia statului Arpadia. Este 
compusă din cer, girniță, fag și 
stejar; acesta din 
domină. 

urmă pre- 

Arpadia, riu/ef, plasa Jiul-d.-s., 
comuna Florești, judeţul Dolj, 
ce ese din dealul Iclean şi care 
se varsă pe stinga Gilortului, în 
dreptul comunei Florești, lingă 
Balta-Edului. 

Arpagiul, cătun, (tirlă), în plasa 
Ialomița-Balta, județul Ialomiţa, 
comuna Larga. 

Arpalic, deal, în jud. Constanţa, 
plasa Silitsra-Nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Caranlic; se des- 
face din dealul Sari-Iol-Bair ; se 

întinde spre miază-noapte, avînd 
o direcțiune generală de la S.- 
E. spre N.-V., printre. văile 
TDerinea-Ceair (saii Beilicul) și 
adiacenta sa, valea Cișmeculac, 
brăzdind - partea răsăriteană a 
plășii și cea centrală a comunei; 
are 148 m; înălțime, dominînd 
văile de mai sus, satele Caran- 

„tie şi Ciucur-Chioi, drumul jude- 
țean Ostrov-Cuzgan, cel comu- 

“nal Caranlie-Ciucur-Chioi ; aco- 

perit cu păduri şi fineţe. 

„Arpalic - Iuk, zpoo:/ă artificială, 

în jud. Constanţa, plasa Man- 
galia, pe teritoriul comunei Man- 

galia și anume pe acela al satu- 

lui Haidar-Chioi, în vecinătatea 
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căruia se află și pe-care îl do- 
mină prin înălțimea sa care este 

de 73 metri. Este așezată pe 

culmea dealului Ascilar şi do- 

mină prin înălțimea sa drumu- 

rile cari duc de la Mangalia la 

Ascilar și la, Copueci „prin. Hai- 
dar-Chioi. . 

Arpezi, va, pl. Jiul-d.-s., com. 

Florești, jud. Dolj; prin care 
curge riul Arpadia. 

Ars, v. Iazul-Ars, comuna Rădu- 

căneni, plasa Podoleni, judeţul 
Fălciu, 

Arsa, sat, face parte din comuna 

rurală Valea-Călugărească, pl. 
Cricovul, jud. Prahova. 

Arsa, movilă, pe moșia Tăutești, 

com. Borzăști, pl. Bașeii, jud. 
Dorohoiii. 

Arsachesaii Parapani, com. rur., 

compusă din căt. Bălari și Pa- 

rapani saii Arsache, în plasa 
Marginea, jud. Vlașca; situată 

pe malul Dunării în dreptul sa- 

tului bulgar Pirgos; departe de 
albia Dunării 4 kil., de Giurgiu 

19 kil., de București 85 kil,, 

şi de reşedinţa plășii Stănești, 
17.kil, 

Această proprietate aparţinea 

dr. Arsache, de la care a tre- 

cut la ai săi moștenitori, 

Suprafaţa întregei proprietăți, 

compusă din mai multe trupuri, 

este de 9554 hect. 3110 m. p. 

și s'a estimat de Creditul fon- 

"ciar din Rucurești la cifra de 

1600000 lei, avind ca ven. total 

220000 lei. 

Suprafaţa întregei moșii se 
compune din: 4506 hect. locuri 

de arătură, de 3603 hect. bălți, 
fineață şi pădure de salcie și 

tufă; 1430 hect. s'a dat la 350 
loc., fost clăcași, 

Comuna are un local de școală   
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higenic și destul de bine între- 

ținut, făcut în 1870 de Dr. Ar- 

sache. In 1888 aii urmat 46 băeți 
şi 29 fete la școală, 

În dosul satului Arsache sati 

„“Părapani se văd. urmele. unei 

cetăţi - vechi, fără să se ştie. ce 
„nume are:și de cine ar fi fost 

făcută. ape 
In întreaga comună sunt 12 

circiumi.: E 
Sunt străini: 14 Unguri, 10 

Bulgari, 1 German. Afară de Bul- 
gari, cari nu sunt meseriași, cei- 

lalți sunt meseriași ferari, etc. 

Construcțiuni mai însemnate 
sunt: casa proprietăţei cu pare 
frumos, situată în centrul satu- 
lui; casa de arendaș cu pătule, 
magazii, 'grajduri, etc., toate fă- 

cute de curind în marginea FE. 

a satului, de către arendașul 

actual, pe partea d-nei Olimpia 
Em. Lahovari. Asemenea sunt 

case, magazii și pătule pentru 
arendași și pe. părţile din Para- 

pani a celor-l'alți proprietari. 
Arendașul părţei d-nei Laho- 

vari se ocupă cu creșterea cai- 

lor de rasă ungurească, 
Pe această proprietate sunt: 

Girla-Mare ce vine de la V. din 

moșia Găojani şi curge împreună 

cu: Călmăţuiul, Vedea și Teleor- 

man în Dunăre. Apoi lacurile: 

Richitele, Girla-Cornea, Girla- 

Stircei, Caragioaica, lacul Gră- 
diștoiul, Cetăţioiul, Lacul-Mare,. 

al Oaei, al Ploaiei, al Cărămizilor, 

Pleteșul; mai sunt încă piriuri: 
Cama, Girla-Broaştelor, Scotu- 

şiul și Șiovirna. 

- Petecile principale de păduri 

sunt:. Ostrovul- Grecului, Șotu- 

nul, Repedea, Tosunul, Grădiş- 

toiul și Stirciul; mat toate sunt 
de salcie 'și ai supraf. de 500 
hect.; mai este un pile de pă- 
dure de tufan, cu suprafaţa de 

35 hect, 

Serviciul filoxeric de la Minis- 

terul Domeniilor ne arată că în
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1888 a fost în această comună 
o suprafață de 25 hect, vic. 

In 1687 crai aci 418 contri- 
buabili sai 494 fam., -cu 2255 
suflete, 

Venitul comunal în 1888 era 

de 7644 [., chelt. de ş4g2 1. 

În această com. sunt 2 bi- 

serici, una la Parapani, cu hra- 

mul Sf. Pantelimon zidită de 

d. Dr. Arsache la 1845, în 

memoria unicului său fii, care 
s'a sinucis la Viena la 1835, și 
o-altă biserică cu hramul Sf, 

" Petru, zidită la 1868, 

La cea din Parapani sunt 2 
preoți şi 2 cîntăreți; cea-l'altă 
din Bălări are un preot și un 

„cîntăreţ. 
Locuitorii sunt harnici; cu 

multe vite fac multă și bună 

cultură, le place bunul traii; 

aii case, parte zidite de cără- 

midă, parte făcute de pămînt bă- 

tut amestecat cu paie; multe din 

aceste case sunt învălite cu ti- 

nichea, altele cu olane, puţine 

din ele sunt învălite cu trestie. 
Mai se văd încă pe alocurea 
cite-va bordee, urme ale vechi- 

lor locuinţe, care se obicinuiati 
a se face pe malul Dunărei. 

La 1888 s'a cultivat 6000 

hect. şi aii produs aproximativ 
50000 hectol. gri, 60000 hect. 

porumb, 12000 hectare ovăz, 

12000 hect. orz, 60 hect. de 

cînepă şi cite-va hect. de meiii. 

Rapiţă nu s'a cultivat, gogoșile 

de mătasă se cultivă pentru tre- 
buința casnică. Este în comună 
o moară cu vapor care mișcă 
trei pietre. Sătenii se ocupă și 

cu pescuitul bălților de pe a- 

ceastă proprietate, care le pro- 
cură un nutriment abundent și 

variat, Bălţile principale sunt: 
Balta-Stircei, lacul Grădiştea și 
Girla-Mare; acestea dai în ter- 
men mediii, afară de consumaţia 
locală în peşte, raci şi scoici, 
“dar încă peste 10000 kil. de pește,   
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Se face la 26 Iulie ale fie- 
cărui an (Sf. Pantelimon) un 
bilciii cu ocazia hramului acelci 
biserici, unde vin suferinzi din 
satele circumvecine ca să cadă 
la daruri. cu credința de a se 

tămădui, căci, zic ei, mucenicul 

Pantelimon fiind fost doctor, are 

darul tămăduirei, 

Locuitorii din această comună 

posedă 864 boi, 696 vaci, 25S 

bivoli și bivoliţe, 297 cai, 13110 
oi și 521 porci. 

Prin această comună trece 
o șosea bine întreținută care 
duce la Giurgiu și la Zimnicea 
prin satele: Malul, Slobozia și 
Petroşani. Se mai află spre N. 
de com. și Drumul-Untului, drum 
vechiii pe unde treceaii Turci 
din raiaua Giurgiu ce stringeat 
unt în județ, 

Pe malul Dunărei în circon- 
scripția acestei comune se află 
6 pichete pentru păzit graniţa 
despre “Bulgaria. 

Arsache sai Parapani, cătun, 
în jud. Vlașca, de la care şi-a 

luat numele, com. de care de- 

pinde; situat pe proprietatea, 
Parapani. 

În 1884 s'a improprictărit 230 
loc luînd suprafață de 1070 hec- 
tare. 

Aci este o biserică cu hra- 
mul Sf. Pantelimon, zidită la 

la 1845, cu 2 preoţi și 2 cîn- 
tăreți. 

Este școală, case de proprie- 
tar, șosca. Sunt $ circiumi, 

Arsanca, sa/, face parte din com. 
rur. Mihăeşti, pl. Oltul-d.-s., jud. 
Vilcea. Are o pop. de 94 loc. 
(52 b. și 42 f.). Cade în partea 
de V. a com. între dealurile 
Rogozul și Arsanca. 

Ca pop. școlară are 14 copii 
(7 b. şi 7 f.. Este la distanță 
de 1 kil. de căt. Mihăești, unde 
e școala și primăria,   
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Arsanca, dea, la V. com. Mi- 
hăeşti, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Arsanca, dea/, la poalele căruia 

este situată com. Mănastireni, 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Arsanca, ziriz, jud. Vilcea, iz- 

vorește din dealul Fintina-cu- 

Scaun de la V. com, Mihăeşti, 

pl. Oltul-d.-s,, trece prin căt. 

Arsanca, Rugetul și Tătărani 

și sc varsă în Olt, tot în raio- 

nul com. Mihăești. 

Arsă (Piatra-), punte, în c. Gura- 

Teghii, jud. Buzăi, căt. Argă- 

sălești, pe malul drept al rîu- 

lui Bisca-Mare, între muntele 

Cursele și Virful-Țenţii ; cul- 

minează în patru piscuri for- 
mate din stinci colosale şi aco- 

perite cu brad, pin, fag și mes-: 

teacăn. I£ foarte renumit pentru 

vinatul de căprioare și urși, cari 

îşi găsesc refugiul aci. . 

Arsă (Piatra-), zădure, în com. 
Gura-Teghii, jud. Buzău, pro- 
prietate moșnenească de 360 
hect., care acopere muntele Pia- 
tra-Arsă și alte coline. 

Arseanca și Căpreasa, pădur? 

ale statului, în întindere de 700 

hect., situate în com.. Birzești, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Arsele, căz. al com. Nehoiașul, 

jud. Buzăii, situat pe malul sting 
al riului Buzău, la spatele mo- 

şici Arsele; are 100 loc, și 23 

case. 

Arsele, zswor, în com. Nehoia- 
şul, jud. Buzăii ; ese din muntele 
Arsele și se scurge în riul Bu- 
ză, la stinga. Cursul său e re- 
pede; aduce bolovani imenși și 
strimtează foarte mult albia riu- 
lui Buzăă, în punctul unde dă 

într'insul,
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Arsele, rute însemnat, în com. 
Nehoiașul, jud. Buzăii, situat la 
vărsătura riului Bisca-Rosilei în 
Buzău; e acoperit de pădure și 
fineaţă. 

Arsele, schiz, desființat și acum 

în ruine în com. Nehoiașul, jud. 
Buzăii, căt. Arsele, înconjurat 
de munți stîncoși, cu o poziție 
din cele mai frumoase. In ju- 

rul ruinelor “se găsesc. multe 
vulpi, 

Arseneşti-Chelbeşti, saz, cu 142 

suflete (jud. Argeș, pl. Piteşti), 
face parte din com. rur. Ri- 

chitele-d.j. (V.a.n.). 

Arsenia, moşie, pe munte Ar senia, 

jud. Buzău, din care moșnenii 

Rrăeşti posedă 360 hect., con- 

stind din 157 hect. pădure, res- 

tul fineață și îzlaz, iar moșnenii 
Goideşteni 40 hect. pădure, afară 

de finețe și izlaz. 

Arsenia, munte însemnat, pe.ho- 
tarul comunelor Brăeşti şi Goi- 
dești, jud. Buzăi, situat între 

Ivaneţul și Crucea-Spătarului ; 
e acoperit de pădure și puţină 
fineață. 

Arsenie, va/e, jud. Prahova;. îz- 
vorește de la N.-V., de sub 
muntele Șipotul, și. se varsă în 
riul Prahoviţa, pe malul drept. 

Arsiminoaia, iri mic, pe teri- 
toriul c. Negrilești, jud. Putna, 
plasa Vrancea; se varsă în 
Putna.. 

Arsineşti, Joc izolat, în comuna. 
Grumăzești, pl. de Sus-AMijlocul, 
jud. ] Neamţu. 

Arsiştea și Zăvoiul-de-] os, trup 
de pădure, a statului, în întindere 
de 15 hect., care, împreună cu 

_trupurile : Stupăria- (60 hect.), 

64042, Afarela Dicţionar Geografe, 
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Tătărani (20 hect:) şi Trăsnea 
(15 hect.), formează pădurea 
Sevestreni, plasa Ocolul, jud. 
Vilcea, 

Arsul, fafă de munte, în plaiul 

Cloșani, jud. Mehedinţi. 

Arsul, munte, (v. Pietrele-Arse), 
„jud. Mehedinţi. 

Arsura, saț, în com. Ghermănești, 
pl. Podoleni, jud. Fălciii, așezat 
într'o înfundătură a dealului Lo- 
han, deschisă numai în „partea 
de $. 

Suprafaţa teritoriului este cam 
“de 831 hect.; cu o populație 

de 27 familii, sai şoş suflete 

şi 100 contribuabili. 

Are o biserică de lemn con- 
struită în 1870, deservită del 
preot și 1 dascăl. 

Arsura, sa, în partea de N. a 

com. Pihneşti, pl. Podoleni, jud. 
Fălcii, cu o populaţiune de 8 
familii sait 69 suflete și 17 con- 
tribuabili, 

Pe marginea de N. a satului 

curge piriiașul Arsura. 

Arsura, af, plasa Tazlăul-d.s., 

jud. Bacăii, de pe teritoriul co. 
munei “Leţcani. 

Arsura, ziriii, ia naștere din. sa- 

tul cu asemenea numire, com. 

Ghermănești, pl. Podoleni, jud. 
Fălciu, . 

Arsura, /rții, izvorește de Ia locul 

numit Fiîntina-Bună, din partea 

"de V.acom. Pihneşti, pl. Podole- 

ni, jud. Fălciii, curge printre sate-" 

le: Arsura, Pihneşti și Arsura ce 

atirnă de com. Ghermănești; 

spre Sud-Est formează . hota- 

rul între comuna Pihnești și sa- 
tul Ripele din com. Drînceni. 

Se varsă la piriul Ripele pe 

moșia Ripele, o   
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Arsurile, cătun, al com. Horezul 
din plaiul Vulcan, jud. Gorj, si- 
tuat pe șes, spre E. de comună 

şi la 16 kil. departe de oraşul 
T.]iul; are o suprafaţă de a- 
proape '120 hect,, din care 26 

hect. arabile, 24 hect. finețe, 6 

hect. vie, 3ş hect. pruni și izlaz 
și 29 hect. pădure. 

Cu o populaţie de 8o familii, 
374 suflete, din cari 69 contri- 

buabili, Locuitorii posed 10 plu- 
guri, 10 care cu boi-și vaci, 
I10 vite mari cornute, 80 oi, 

44 capre, 16 cai, 80 rimători. 

Cătunul este strabătut de șo- 

seaua comunală. 

Cătunul mai are 1 biserică cu 

I preot și 1 cîntăreţ; 5 fîntîni. 

Arsurilor (Pirîul-), mic afueu/ 
al -piriului Neagra-Broștenilor, 

jud. Suceava. 

Arşani, cătun, al comunei Gruiul 

din pl. Novaci, jud. Gorj, situat 

în partea de N. a comunei pe 

coastele dealurilor, ramificații 
din munți, şi la stinga Jiului; 

are o întindere de aproape 60 
hect., din cari 15 hect, arabile, 

10 hect. fineţe, 2 hect. livezi 

cu pomi roditori, 2 hect, vie, 

IO hect. izlaz, şi 27 hect. pă- 
dure mare și mică în plaiii şi 

în “munte, iar restul de 3 hect, 

e vatra satului; toate sunt pro- 

prietăți ale sătenilor, 

Cu o populaţie de 40 familii, 

143 suflete, din cari 25 contri- 

buabili., Locuitorii posedă 4 plu- 
guri, 8 care cu boi, 212 v. m. 

C.; 4 cai, 300 oi, 110 capre, 20 

rimători. 

Cătunul posedă 1 biserică de 

lemn ; slujba se face'de preotul 
comunei. - Sa 

Cătunul mai are 1 fintînă cu 

apă și mai multe izvoare. 

Arşasca, pichet de graniţă, 

plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi, 
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pe “malul sting al apei Cerna, 
la gura piriului Arșasca. 

Arşasca, ziriă, în plaiul Cloșani, 
judeţul Mehedinţi; izvorește din 
munţii Culmea-Cernei și se varsă 
pe partea stingă în Cerna. Este 
renumit pentru că pe aci co- 
boară în apa Cerna una .din 
potecile comunei  Obirşia peste 
munte. 

Arşasca, zotecă, peste munte în 
Banat, ce pleacă din cum. rur, 
Obîrșia, plaiul Cloșani, judeţul 
Mehedinţi, trece pe la pichetul 
Arşasca, peste apa Cerna, în 
Banat. 

Arşiţa, unul dintre a/nenţir pi- 
riului Moişa, din comuna Bog- 
dănești, jud. Suceava. 

Arşiţa, dea/, plasa Tăzlăul-d.- 
j-» jud. Bacăii, de pe terito- 
riul satului Deleni, din comuna 
Drăgugești. 

“Arşiţa, deal, pl. Trotușului, jud. 
Bacău, de pe teritoriul satului 
Bogdana. 

Arşiţa, Zea/, între comuna Fili- 

orul şi comuna Vînători-Neam- 
ţu, servind de hotar natural 

între mănăstirea Agapia-Veche 
şi Sihăstria, din județul Neamţu. 
Oamenii băștinași prin expre- 
Siunea de «arșiți» nu înțeleg 
alt-ceva, de cît un neîntrerupt 
lanț de coline verzi și înflorite, 
expuse razelor soarelui, avind 
în același timp, o trăgănată și 
adincă înclinare, spre Sud-Vest, 

Arşiţa, deal, pe care crește pă- 
durea cu acest nume, județul 
Suceava. 

Arşiţa, punte, pl. Trotoșului, ju- 
dețul Bacăii, pe teritoriul co- 

munci Hirja, -   

Arşiţa, pădure, pe moșia Si- 
năuți, comuna Tureatca, plasa 
Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Arşiţa, pădure de fag, pe moșia 
Probota, comuna Dolhasca, ju- 
dețul Suceava. 

Arşiţa, unul dintre ziscuri/e mun- 
telui Bourul, com. Bogdănești, 
jud. Suceava. 

Arşiţa, ziriiaş, ese din ramura 
cu așa numire, și se varsă după 

un Curs foarte scurt în piriul 
Pintec, pe partea dreaptă, cam 
la 2 kil. mai către Sud de pi- 
chetul Pintec, în jud. Neamţu. 

Arşiţa, zirii, vezi Tureatca, sat 
şi comună, plasa Berhometele, 
judeţul Dorohoiii. 

Arşiţa, poiană, în pădurea Tur- 
bata, pe teritoriul comunei Tă- 
tăruși, jud. Suceava. 

Arşiţa, ramură de munţi, situată 
spre Est de satul Hangu, pl. 
Piatra-Muntele, cam la 4 ore 
depărtare de sat pe sub poalele 
Ceahlăului, în jud. Neamţu. 

Forma sub care ni se repre- 
zintă e 'ca și a unei seceri (se- 
ini-lune), îndreptată către apus; 
începînd recurbătura de la ră- 
săritul pichetului Pintec în drep-: 
tul kilom. 120 al șoselei Prisă- 
cani-Bistricioara, pănă către su- 
dul piriului Terjoasei, afluental 
Pintecului. 

Arşiţa, va/e, în comuna rurală 
„ Mătăsari, plasa Văilor, județul 
Mehedinţi. 

Arşiţa-Ascunsă, foiană, în co- 
muna Dobreni, pl. Piatra-Mun- 
tele, situată pe: moșia Almaș, 
jud. Neamţu. 

Arşiţa-Băişescu, puț, în co- 

    

ARȘIȚA-CRE'ȚULUIL 

muna Mălini, (ros2 m. alt), jud. 
Suceava. 

Arşiţa-Corhanei, p/azoă, d'asu- 
pra muntelui cu acest nume, din 

com. Dorna, jud. Suceava. 

Arşiţa-Corni, punte, în comuna 
Mălini, jud. Suceava. 

Arşiţa-Creţului, îsvor de ape mi- 
nerale, situat într'o pădure de 
brazi și frasini, unde străbate 
omul prin o cărare strimtă, la 
ciți-va, metri depărtare de par- 
tea dreaptă a piriului Pintec, pe 
cuprinsul com. Hangu, pl. Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu. 

Terenurile din care ese apa 
sunt nisipoase și așezate sub 
culmele despre S-E. a masivu- 
lui stîincos Ceahlăul, 

Apa izvorului este limpede, 
fără miros, de un gust pișcător 
la limbă, şi cam sărat. Cea întiiă 
analiză s'a făcut, la 1833, de 
către farmacistul A. Abrahamfi; 
iar a doua, la 1856, de către 
Dr. Th. Stenner, fiind pomenite 
într'un articol al Dr. Caillat, pu- 
blicat în «l'Union Medicale», la 

"1853, ca singura apă termală 
a căreea temperatură este ur- 

cată la + 20% C. 
După A. Abrahamfi, tempe- 

ratura s'a găsit de + 6R. cind 
temperat. aerului era de + 15*R. 
Greutatea specifică este egală 
cu 1,003, conţinind în 7,680 
grame apă: sulfat de sodă 
2,755; clorură de sodiii: 2,311; 
clorură de calce: 1,690; carbo- 
nat de sodii: 4,089 ;-carb. de 
calce: 2,888; carb. de magne- 

zii: 3,933; carb. protox, de fier: 
0,100; aluminii: urme; acid 
silicic: 0,444 ; reşină de pămînt: 
0,044; suma substanţelor fixe: 
13106. 
„După Dr. Th. Stenner, tempe. 

ratura s'a găsit +- 14%75 C. (în 
acord cu determinârea Dr. Cail-



ARȘIȚA-ÎNALTA 

lat); greutatea specifică este 
egală cu 1,0036, conținînd: sul- 
fat de potasă (aceeași cătime 
luată ca măsură: 7,680 gr.) : 

0,2127; sulfat de sodii: 1,1743; 

clorură de sodiii: 0,2012 ; car- 

bonat de sodiii: 5,6540; carb. 

de calce: 5,1123; carb. de mag- 

nezii ; 1,1704; carb. protoxid 

de fier: 0,1582; aluminiiă: urme; 

acid. silicic: 0,0811; -reşină de 

pămint: inponderabil; suma păr- 
ților fixe: 13,7642; acid carbo- 

nic liber socotit în gr. : 16,7424. 

Lăsată în aer liber, apa aces- 

tui izvor aruncă bulbuci plini 

de acid carbonic, Altă analiză, 

afară -de acestea, nu este cu- 
noscută, In diferite scrieri aceste 
ape sunt tratate sub denumirea 

de ape minerale de la Hangu. 

Arşiţa-Înaltă, vzwute, în comuna 
Mălini, jud. Suceava. 

Arşiţa - la-fundul-Hartonesei, 
munte, în c. Mălini, jud. Suceava. 

Arşița-la-Pădureţ, zzzute, în c. 
Mălini, jud. Suceava, | 

Arşiţa-lui-Bran, pene, în com. 
Broșteni, jud. Suceava. 

Arşiţa-lui-Macovei, poiană, în” 
„com. Mădeiul, jud. Suceava. 

Arşița-lui-Toader, pate, în c. 
Broșteni, jud. Suceava. 

Arşiţa-lui-Serbuşcă, mpaute, în 
com. Mălini, jud. Suceava. 

Arşiţa-Mare, munte, pl. Tazlăul: 
d.s., jud. Bacăă, de pe terito- 

riul satului Schitul-Frumoasa. 

Arsița-Măgurei, vzute, în com. 
Mălini, jud. Suceava. 

Arşița-Nemţişorului, pzzufe, în 
com. Mălini, jud. Suceava. 
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AA Arşița-Nemţişorului, piriz, tri- 
butar Nemţișorului, comuna Mă- 
lini, jud. Suceava. 

Arșița-Pădureţului, unul dintre 
fiscurile muntelui. La-Coarne 
din com. Bogdănești, jud. Su- 
ceava. 

Arşiţa-Petroni, munte, în com. 
Mălini, jud. Suceava, 

Arşiţa-Pinului, zzzuze, în com. 
Broșteni, jud. Suceava, 

Arşița-Popii, munte, pl. Munte- 
lui, jud. Bacăii, com. Brustu- 
roasa. 

Arşița-Popii, munte, în jud. Su- 
ceava, com. Mălini, are 969 m. 

alt. _ . 

Arşița-Puciosului, zane, pe te- 

ritoriul moșiei Borca, în com. 

Mădeiul, jud. Suceava. 

Arşița-Rea, zpuufe, pe teritoriul 
moșiei Borca, avind 1269 m. 

alt., jud. Suceava. 

Arşiţa-Sdrenţei, zane, în com. 

- Mălini, jud. Suceava. 

Arşița-Tărcuţii, munte, la hota- 
rul Transilvaniei, în jud. Neam- 

ţu ; situat între curmătura La- 

zaroi, de care se desparte prin 

piriul Bolohanoș și afluentul a- 

cestuia. Foldtisztpatalk, şi mun- 

tele Grinduş, de care se desparte 
prin piriul Tărcuţa. - 

Inălţimea sa este de 1372 
metri. 

Arşiţa-Ungurului, zane, între 
com. Fărcaşa și Sabasa, județul 
Suceava. 

Arşiţei (Pădurea-), pădure, pe 
moșia Buda, com. Buda, plasa 

Berhometele, jud. Dorohoiii.   

ARTÂNUL 

Arşiţei (Piriul-), v. Piriul-Chi- 
ici, jud. Suceava. 

Arşiţei (Pîriul-), mic afluent, al 

piriului Cotirgași, com. Broş- 
teni, jud. Suceava, 

Arşiţei (Pîriul-), pic afluent, al 
piriului Holdiţa, com. Broşteni, 

jud. Suceava. 

Arșiţei (Pîriul-), mic afluent, al 
piriului Chiril, com.. Broşteni, 
jud. Suceava, 

Arşiţei-Rele (Piriul-), afluent, 

„al piriului Neagra-Broştenilor, 
com. Mădeiul, jud. Suceava. 

Arşițele-Mutului, două Zea/ur:, 

în com. Mălini, jud. Suceava. 

Arta-Burun, dea, în jud. Con- 

stana, pl. Mangalia, pe terito- 

riul com. rur. Hazaplar; are o 

direcțiune de la S.-V. către N.- 

E., avind o înălțime medie de 

100 m. şi dominind com. Ha- 

zaplar şi cătunele Mustafaci, E- 

rebiler și Cara-Chioi, precum şi 

drumurile Hazaplar-Cara-Chioi, 
Hazaplar-Erebiler, Mustafaci-Ca- 

ra-Chioi. Culmea lui este stră- 
„bătută de drumul Hazaplar-Ca- 

ra-Chioi. Este acoperit cu fineţe 

şi semănături. 

Artan, deal, pl. Amaradia, com. 

Căpreni, jud. Dolj, în legătură 

cu dealul Iclean din jud. Gorj. 

Acest deal are o înălțime apro- 

ximativă de 350 m.; este acoperit 

cu păduri și pe poalele lui este 
așezată com. Căpreni. 

Artanul, căi, al com. Raci, 

din pl. Jiului, jud. Gorj, situat 

* în partea despre N.-V. a co- 

munei la 21 kilom. depărtare. 

Poartă numirea, sa din vechime. 

E situat pe Valea-Racilor, între 

dealul Ohaba, la V. şi dealul
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Strimba la E. Are o suprafață 
„de 70 hect., din cari 5 hect. pă- 
dure și 16 hect. loc de cultură, 

| finețe și pășune, proprietate a 
D-lui Sandu Urdăreanu; 40 hcct, 
arabile, 1 hect. vie şi S hect, 

pruni sunt ale locuitorilor, 
Are o populaţie de 62 fam, 

cu 321 sufl., din cari 60 con- 
tribuabili. Locuitorii posedă 6 
pluguri, $ care cu boi, 2 că- 
ruţe cu cai, 47 vite mari cor- 

nute, 13 cai, 93 oi, 48 rimători 
şi 6 stupi. 

Pe marginea despre E. a a- 
cestui căt., curge pir. Jilţul-Mie, 
„Prin el trece șoseaua comu- 

nală, care îl pune în legătură la 
N. cu comuna Ursoaia, din jud. 
Mehedinţi, şi la S. cu comuna 
sa, Raci, 

Are o biserică făcută de lo- 

cuitori pe la anul 1810, serviti 

de 1 preot și 1 cîntăreț. 

- Cătunul arc 1 puț $ și 2 fin- 
. tini, 

Artanul, deal, la V. comunei Gă- 
nești, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Artanul, /oc isofat, com. Locus- 

teni, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Artanul, pir/z, plasa Amaradia, 

com. Căpreni, jud. Dolj, ce ese 

din dealul Artan şi se varsă 

în dreapta riului Amaradia, în 

dreptul satului Căpreni-d.-j. 

Artănelul, fir, pl. Amaradia, 
com. Velcști, jud. Dolj, ese din 
dealul Rupturile, satul Rupturile, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Veleşti, şi se varsă pe stinga 
riului Geamartaluiul. 

„Artărișul, poiană, com. Dumi- 
trești, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, 
destinată pentru pășunea _vite- 
lor locuitorilor. 

Artina, numire vechie, a unui tirg   

ce sc ţinea pe moșia Orbeasca, 
în jud. Teleorman. 

Arţagele, jud. Buzăii, Vezi Ar. 
fagul). 

Arţagul, jud. Buzău, numire dată 
de locuitori pădurei ce acopere - 
munții Bota-Mare şi Bota-Mică, 
avind ca 1$02 hect. mare parte 
brad, tisă și mesteacăn. 

Arţagul, Piri, în comuna Ne- 
hoiașul, jud. Buzău ; izvorește 

din muntele Poiana-din-Cale; pri- 
mește pe stînga afluenții: Va- 
Ica-Cepei și Arțăgelul și se varsă 
în riul Buzău, la stinga, în apro- 

piere de Faţa-Cheei. E foarte a. 
vut în păstrăvi, și are mai multe 
ferăstrae la gura sa. Adese-ori 
Ungurii s'aii cercat a muta frun- 

taria din Valea- Botelor pe albia 
acestui pirîii. : 

Arțari, com. rur., în plasa Cim- 

pului, jud. Ialomiţa, situată în 
partea de V. a plășii, lingă calea 

dintre satele Ștefănești și Con- 
deeșşti. | 

„Teritoriul comunei aparține 

locuitorilor satului, cari sunt 

moșneni după legea rurală din 

1864. Sunt împroprietăriți nu- 
mai :8 locuitori. 

Se compune din. satele Arțari 

şi Vlăiculeşti, cu reședința pri- 

măriei şi a judecătoriei: comu- 

nale în Arțari. 

După recensămîntul din anul 

1890, populaţia comunei este 

de 1436 locuitori, cu 380 capi 

de fam,, sait 746 bărbaţi şi 690 

femei, toţi Romini și de religi- 

une ortodoxă. După profesiuni 

sunt: 403 agricultori, 8 comer- 

cianți ; 5 -profesiuni libere, 16 

„muncitori și 12 servitori. Știii 

carte 172 persoane, 

Populaţia comunei era în 1887 

de 346 familii Romini, 2 familii 

Greci şi 16 familii Țigani, sai   

în total 1539 locuitori, din cari 
din 365 bărbaţi, 357 femei și 
517 copii. Contribuabili erati 
254, din cari 3 făceaii comerciii 

cu băuturi și producte, iar cei- 

alți numai plugărie. 

Vitele in coprinsul comunei 
sunt 4045: cai, boi; vi, capre, 

bivoli și porci. 

Venitul comunei cra în anul 
1887—1888 de 3508 lei şi chel- 
tuelile de 1402 lei. | 

Aici sunt două biserici, avind 
fie-care cîte un preot şi doi 
dascăli, plătiți de comună cu 
Suma anuală de 480 lei. 

Instrucţiunea se predă într'o 
şcoală primară mixtă deun în- 
vățător rctribuit de comună. 

Arţari, sa, în plasa Cimpului, 
jud. Ialomiţa, face parte din co 
muna cu același nume, şi este 
situat pe loc şes la mijlocul căci 
dintre satele Condeești și Ște- 
fănești, Se află în apropiere de 
valea Ileana, avînd împrejur 
multe păduri. Legenda spune, 
că satul poartă numirea de li 
doi arțari, copaci bătrîni şi 
groși, cu trunchiurile împletite 
şi cari prin mărimea lor predo- 
minati pădurea în care satul s'a 
format, 

Aici este reședința primărici 
și a judecătoriei comunci Arţari, 

Populaţia satului este de 256 . 
familii Romini, 2 familii Greci 
şi 13 familii Țigani. 

Are o școală mixtă cu un în- 
vățător, 

Biserica satului este zidită la 
1875 şi e deservită de doi preoți 
şi doi cîntăreți. 

Arţăgelul, priiay, în com. Neho- 
iașul, jud. Buzău; izvorește de 
la Golul-Tehărăului, din Lacul: 
cu-Mătasa-Verde şi dă în Ar. 

țagul la Curmătura-Sasului. 

Arţiarul, cîmpie, în suprafaţa de



ARȚIARULUI (VALEA-) 

$5 hect. situată pe trupul Iaşi, 

din proprietatea  Strimba-d.-j., 
pl. Cilniştea, jud.. Vlașca. 

Arţiarului (Valea-), va, în- 
cepe din trupul Iași pe pro- 

prietatea Strimba-d.-j. și dă în 

valea Giveni, la hotar, între U- 

zunul şi Strimba-d.-j., din plasa. 
Cilniştea, jud. Vlașca, 

Arutela, cuvint format din Ad- 

Rutelam, estate romană pe rui- 

ncle numite Bivolari (jud. Argeș). 

Arva, firii, pe teritoriul comunei 
Mera, jud. Putna, plasa Girlele, 
Se varsă în dreapta Milcovului, 

mai sus de satul Căpătanul, Pri- 

mește ca afluent piritaşul Răiuțul. 

Arva-Seacă, /irii pe teritoriul 
comunci “Mera, jud. Putna, pl. 

Girlele. 

Arva-Seacă, pădure, pe _terito- 

riul comunei Mera, jud. Putna, 

pl. Girlele, proprietate a răze- 
“şilor din această 

tinderea. ci, împreună cu tru- 
purile de pădure; Cerbul, Zitia 
și Pislea, e de 389 hect. 

Arvat, /oc de arătură, pe hotarul 

judeţelor 'Tecucii-Tutova la 6 kil. 

E. de' comuna Negrilești; alt. 
130 m. 

Arvăteşti, sas, ţine de com. rur. 
Igiroasa, jud, Mehedinţi ; situat 
pe marginea de N. a culmei 
Dumbrava; are 120 familii. Lo- 

cuitorii ai 11 pluguri, 23 care 
cu boi, 3 căruţe, 76 stupi, 176 

vite mari cornute, 69 oi, 11 cai 

și 130 rimători, | 

Arvăteşti, pădure, de 35 pogoane, 
a statului, în plasa Balta-Oltul- 
d.-j., jud. Romanați. 

Arvinte, dea/, în com. Birzeşti, | 
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"plasa Stemnic, jud. Vasluiii. (V. 
Ludești-Budăiul, deal). 

Asadic-Orman, pădure, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunelor rurale Do- 
bromir și Ghivegea, și anume 
pe al cătunului Calaipci; are 75 

hect. şi este compusă de fagi 
și. curpeni. Este aşezată între 

dealurile Uzum-Mese- Sîrti și 

Aslama-Sirti, în partea meridio- 
nală a plășii şi cea sud-estică a 

comunei Para-Chioi. - 

Asan, saţ, face parte din com. rur. 
Dăcrăști, pl. Sabarul, jud. Ilfov, 
lingă riul Sabarul: 

Ss intinde pe o suprafață de 
367 hect.; cu o populaţie de 659 

locuitori. Fraţii Ghermany ati 122 

hect. și locuitorii 245 hect. 

Proprietarii cultivă tot terc- 
nul; locuitorii rezervă din tere- 

nul lor 49 hect. pentru izlaz şi 

30 pentru cultura viei. 

Are o biserică cu hramul Sf. 

George, deservită de 1 preot 

şi 1 cintăreț; 4 poduri stătă- 
” toare. i 

Comerciul se face de.1 cir- 

ciumar și 3 hangii. - 

Numărul vitelor mari e de 

318: și al celor mici de 279. 
S'aii stabilit: în comună 6 

străini. 

Asan-Aga sai Bujoreanu, că/., 

pendinte de, com. Răsuceni, pl. 

Marginea, jud. Vlașca, proprie- 

tatea d-lor Filipescu și General 
Zefcari. 

Are suprafața de 1500 hect,, 

din care 160 păd. Sa dat la 

120 locuitori foști clăcași 305 

hect. 

Asan-Aga saii Costieni, căra, 

lipit cu Asan-Aga saii Bujorea- 

nu, care formează un singur sat 

pendinte de com. Răsuceni, pl. 

Marginea, jud. Vlașca, situat pe   

ASÂN-BEI 

loc șes în marginea de N-V: a 
“plășii la extrema vestică a: co- 
munci proprictatea d-lui Ștefan 
şi d-nei Smaranda Cristopolu; 
este așezat de-a stînga văci Cil- 
niştea. 

Are suprafața de 9oo hect. 
S'a dat la 56 loc. foşti clăcași 
suprafața de 168 hect. Arc un 
petec 'de pădure cu suprafața 

de 64 hect.; rămîne loc de a- 

rătură 836 hect, 

Se arendează anual cu prețul 
de 16000 lei. Este evaluată de 
creditul fonciar rural din Bucu- 

_rești la suma de ler 200090. 
“Până la 1828, această moșie 

aparținea unui Turc ce sc numea 

Aga-Asan, care şedea în Giur- 

giu; avea și proprietatea Topo- 
rul, care pe atunci era nelocuită. ' 

Pe această proprietate se află 
Măgura-lui-Dirvașii, de care se 
zice că: «Dirvaşiii a fost un:hai- 
duc vestit, pe care prinzîndu-l 
stăpînirea țării, l-a osîndit la 
moarte. In măgură se zicea pe 

"atunci că se afla culcușul, saii 

vizuina unui șarpe mare, așa că 
speriase vecinătăţile, şi Domnul 
țării de pe atunci făgăduise 
mare dar acelui, care va omori 

șarpele. Dirvașii ucise șarpele 

și în urma acestor fupte i se 
ertă pedeapsa» (jud. Vlașca, de 

I. Boldescu, pag. 17). | 

Aci este o biserică zidită de 

săteni la 1858, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de un preot și 
2 dascăli, 

Locuitorii sunt harnici; ai 

case de zid, cea mai mare parte 
învelite cu olane și coceni; sunt 

cite-va învelite şi cu tinichea, * 

Este o moară și o brutărie. 

Sunt case, pătule și magazii în- 

destulătoare pentru arendaș. 
In această moşie, trece valea 

Cringul-Frumos, ce o hotărește 
de moșia Letca-Veche. 

Asan-Bei, cana/, în pl. Ialomiţa-



ASANACHE 

„ Balta, judeţul Ialomiţa, comuna 
Piua-Petrei; desparte insuselele 
Gisca-Mare și Gisca-Mică. 

Asanache, jud. Putna. (Vezi Balta- 
lui-Asanache). 

Asăneasca, numire vechie, dată 
unci porţiuni de. loc coprins 
între moșiile: Cimpulungeanca, 

Homocioae și Petrăchești din 

com. Niculești, jud. Buzăă.. Asă- 

neasca acum e alipită Petră. 
cheştilor, 

Asăoani, moșie, plasa Muntelui, 
„jud. Bacăii: «a d-sale Aga Nicu 
Ghica; pe lingă moșiile Comă- 
neşti, Văsăești și altele; fără 

sat». (Th. Codrescu, «Buciumul 
Romiîn», Ân. I,. 1875,pag. 43). 

Asăul, saț, plasa Muntelui, jud. 
Bacău, comuna Comănești, si- 

_tuat pe malul stîng al Trotu- 
şului, mai în sus de confluența 

acestuia cu piriul Asăul. Face 
un trup cu satul Straja, situat 
tot de ucelași mal, la apusul săi. 
Are o școală mixtă și o bise- 
rică ortodoxă, clădită de loc, 
la anul 1790, cu 1 preot și 1 
cîntăreț. Circiumi sunt 13. Capi 
de familie 283, suflete 1015. Se 
găsesc 105 cai, 879 vite cor- 
nute, 195 porci și 461 "capre. 
Pe teritoriul acestui sat se gă- 
sesc izvoare de apă sărată, 1 
fabrică de cherestea cu abur şi 
15 herăstraie de apă. 

Asăul, sa, plasa “Muntele, jud. 
Bacăii, comuna Valea- Arinilor, 

situat la poalele muntelui Ro- 

tundul și pe valea Asăului, la o 

depărtare de 15 kil. de satul 

L.ucăcești. Are o biserică, clă- 

dită de Vasile Binţu la anul 1800, 

cu 2 cintărcţi. Circiumi sunt 4. 
Capi de familie sunt 55. Ani- 
male se numără: 17 cai, 184 
vite cornute, 17 porci şi 16 capre.   
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Asăul, da/tă, pl. Muntelui, jud. 
Bacăii, pe teritoriul satului Asăul, 

din com. Comănești. 

Asăul, munte, pl. Muntelui, jud, 
Bacău, pe teritoriul comunei Co- 
mănești, 

Asăul, zirîă, pl. Muntelui, jud. 
Bacău, care izvorește din masivul 

“ Tarcăului, dincolo de graniţă, 
spre jud. Neamţu, curge de la 
N..N.-V. spre S.S.-E. prin co- 
munele Valea-Arinilor şi Comă- 
nești, pe care le hotărniceşte 

în. mare parte în cursul săi 
inferior, și după ce se încarcă 
cu Tărcăuţul, Petrosul și Sta- 
niștea, se varsă în stînga Tro- 
tușului, lingă satul Lunca-Asăul. 
Are o lungime de 28875 m. 

Asăul, schi, (vezi Lunca-Asăul), 
azi biserică de mir, jud. Bacăii, 

Asăul, șes, pl. Muntelui, judeţul 
-Bacăii, de la poalele muntelui 
Asăul din com. Comăneşti. 

Asăul, za/e, pl. Muntelui, jud. 
Bacău, a piriului cu același nu- 
me, de pe teritoriul com. Co- 
mănești. Este foarte lungă; în- 
cepe la hotarul spre Neamţu 
şi se sfirșește în malul stîng al 

“Trotușului, 

Ascilar, saţ, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, cătunul comunei 
Gherengic, situat în partea ră- 
săriteană a plășii şi a comunci, 
la 2 kil. spre Sud-Est de reșe- 
dinţă, Gherengic. Este aşezat 
pe malul drept al pîriului Tatli- 
gcac; e închis în partea sudică 
de dealul Ascilar cu virful săti 
Coim-luiuc; e dominat de mo- 
vila  Cumarova, situată la 1! 
kil. spre răsăritul săi şi care 
are o înălțime de 64 metri. 

Suprafaţa sa este de 1511 
hectare, dintre cari 37 hectare   
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sunt ocupate de vatra satului 
cu 43 case, 

Populațiunea sa compusă din 

Turci şi Tătari este de 42 fa- 

milii cu 220 suflete, ocupîndu- 

se cu agricultura. Casele sunt 
mici mai toate; numai vre-o 
cite-va sunt mai mari şi așezate 

„ foarte neregulat. Prin sat trece 
- şoseaua judeţeană Cuzgun-Man- 

galia, şi de aci pleacă drumuri 
comunale la Copucci și la Ciu- 
ciuc-Tatligeac. 

Ascunsa, Za/ță, plasa Cîmpul, pe 

teritoriul com. rur. Salcea, jud. 
Mehedinți. De aci își procură 
locuitorii comunei Șimlano pa- 
pură pentru facerea rogojinelor. 

Ascunsa, curea de moşie, în co- 
muna rurală Salcea, plasa Cîm- 
pul, jud. Mehedinţi. 

Ascunsa, fădure, în com. rur. 

Salcea, pl. Cîmpul, judeţul Me- 

hedinţi, . 

Ascunsa, Jiri, plasa Jiul-d.-j., 
com. Călărași, jud. Dolj, ce iz- 
voreşte din dealul Ascunsa, ju- 
dețul Romanați, merge pe ho- 
tarul despărțitor între județul 
Dolj şi Romanați și apoi pă- 
trunde pe teritoriul com. Călă- 
rași și se oprește lingă nişte 
grădini, unde formează o mică 
mlaștină, 

Ascunsa, fost saz, plasa Jiul-d.-j., 
comuna Călărași, jud. Dolj, care 
s'a desflințat din cauză că izvo- 
rea apă prin casele oamenilor. 

Ascunsa, si/iș/e, plasa Jiul-de-jos, 

com. Călărași, în satul Călărași, 
jud. Dolj. 

Ascunsa, va/e, com. Știrbeşti, 
plasa Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. 
Se varsă în riul Pesceana, pe 
teritoriul acestei comune.
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Ascunsa, vezi Arșiţa-Ascunsă. 

Ascunsă (Poiana-), căzu, al 

com. Minzălești, jud. Buzău; are 
60 locuitori și 12 case; e ali- 

pit de cătunul Săreni, 

Ascunsă (Poiana-), zor, în 

com. Minzălești, jud. Buzău, în- 

cepe din dealul căt. - Poiana- 

Ascunsă și se scurge în riul 
Slănic. 

Ascunsă (Poiana-), mică r5- 

Prietate a statului; 5 hect. fi- 
neață, pendinte de schitul Gă- 

vanele; în com. Bălănești, jud. 
Buzăii, căt. Cozieni, 

Ascunsă (Poiana-), pzojze, în co- 

-muna Minzălești, jud. Buzău; 

are 360 hect. livezi, curături, 
fineţe și izlaz, precum și 11 

hect. pădure, pe virful Bumba- 
nului, 

Ascunsă (Poiana-), moșie în co- 
muna Cănești, jud. Buzăii, pro- 

prietatea  moșnenilor Beldimă- 
nești, 

Ascunsă (Valea-), ziriz, în pl. 
Isaccea, jud. Tulcea, pe terito- 
riul comunei Luncaviţa și pe al 

cătunului Luncaviţa; el izvo- 
rește din poalele orientale ale 

dealului Piscul, înalt și țuţuiat, 

se îndreaptă spre răsărit, avind 

o direcţie de la S.-V. spre N.- 

E.; curge numai prin păduri, 

prin locuri prăpăstioase ; uneori 

cursul i-se pierde printre er- 

buri, de unde şi numele săi de 

Valea-Ascunsă, brăzdează partea 

apusană a plășii și cea de miază- 

zi a comunei, și după un curs 

de 3 kil. merge de se varsă în 

piriul Luncaviţa (sati Izvorul-Mo- 

rilor) pe partea dreaptă, la vre-o 

2—3 kil. mai sus de Moara-lui- 

Trandafir; curge pe la poa- 

ele dealului Oltoiul și Gogoncea.   
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Ascunsă (Poiana-), poiană, co- 
muna Tirleşti, plasa Teleajenul, 
jud. Prahova. 

-Ascunsul, cî:pie, pe trupul Iaşi, 
în suprafață de 160 hect., pe 
proprietatea Strimba-d.-j., plasa 
Cilniștea, jud. Prahova, 

Ascunsul,: dza/, pe moșia Mito- 
cul-Dragomirnei, comuna Adin- 

“cata, pl: Berhometele, jud. Do- 
rohoiii. 

Ascuţit (Piscul-), pisc de dea, 
com. Băjeşti, pl. 
Muscel, 

Rîurile, jud. 

Ascuţita, movilă, la S. de com. 

Brăstăvăţul, pl. Balta-Oltul-d.-j., 
jud. Romanați. 

Ascuţita, movilă sai tumulus, 

lingă satul Frăsinetul, comuna 

Cezieni, plasa Ocolul, jud. Ro- 
manaţi, 

Ascuțita-cu-Colţ, mov;/ă, între 
satul Potelul și com. Grojdibo- 

dul, pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Ro- 
manaţi; are 6r metri altitudine 

d'asupra nivelului mărei, şi un 

perimetru de 45 stînjeni; e înaltă 

de 9 stinjeni şi are virful „To- 
tund. 

Aslama-Sriti, dea/, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, peteri- 

toriul comunelor rur. Para-Chioi 
şi Dobromirul; se întinde de la 
nord-vestul satului Dobromirul- 

„din-Vale pănă la pădurea Cojo- 
carul, trecînd pe la răsaritul pă- 
durei Asadic-Orman și avind o 

direcție generală de la N.-V. la 

S-E. fiind ast-fel situat în par- 

tea meridională a plășii, cea nord- 

vestică a com. Dobromirul şi 

cea sud-estică a comunei Para- 

Chioi; este acoperit cu păduri 

şi tufiș; are virful Dobromirul- 

din-Vale cu 200 metri. 
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Aslan, dea, la E. de satul Bur- 

dusaci, pl. Stănișești, - jud. Te- 
cuciii, :merge în direcţia N.-S., 

continuînd cu . Dealul-Bălușului 

și formînd în mersul săă hota- 

rul jud. Tutova; alt. 379 m. 

Aslan, (vezi Prajanul), pirîi, co- 

muna Latăi, pl. “Coșula, judeţul 

Botoşani. 

Aslan-Bei, deal. (Vezi Bei- Aslan- 
Bair. 

Asmalar-Bair, Zea/ în plasa Ba- 

badag, județul Tulcea, pe te- 

ritoriul comunei Armutli și al 

cătunului săii Camber ; brăzdează 
partea răsăriteană a plășii și 

sud-estică a comunei; se întinde 

printre piriul Orta-Burun, afluent 

al piriului Taiţa şi valea Sinir- 

Dere, ce se varsă în balta To- 

prak-Chioprul; el lasă spre mia- 

"ză-noapte prelungirea stincoasă 

Taș-Bair, la răsărit dealurile Ia- 
ila-Bair, Ghel-Tepe, Ianki-Bair, și 
la miază-zi dealul Carigidi-Bair ; 
se ridică la o înălțime de 192 

metri, unde este și un punct 

trigonometric de observaţie ran- 

gul 3-lea; este acoperit mai 

tot cu păduri, parte în exploa- 
tare, parte netăiete; numai pe 
la poalele sale se găsesc fineţe. 
și arături puţine. 

Aşiţa, Ziriăl, în plaiul Rimnicul, 
» jud. R.-Sărat, comuna Jitia; iz- 

vorește din muntele Dealul-Roşu, 

“udă partea de apus a comunei 
și se varsă în riul Rimnicul- 

"Sărat, pe dreapta lui, lingă că- 

tunul Intre-Rîmnice. Valea sa 

este adincă şi impracticabilă, 

Atăcata, movilă, pl. Băileşti, co- 

muna Siliștea-Crucei, jud. Dolj. 

Atirnaţi, com. rur. în pl. Mar- 
-ginea, jud. Teleorman, spre es- 

tul plășii, situată pe valea și pe -
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ambele maluri ale rîului “Te- 
Icorman; are un cătun, Puţin- 
tei, Cătunul de reședință e' pe 
partea dreaptă a riului Teleor- 
man, iar căt, Puţintei în stinga 
riului, în depărtare de la Atir- 
nați ca de 2! kil., în partea 
NV. a comunei, Este străbă- 
tută de două văi, Valea-Atir- 
"naţilor și Valea-Puţinteilor. 

Suprafața ei este ca de 4300 
hect. Din acestea, 1550 pămînt 
arabil şi ş hect. pădure aparțin 
d-lui G. Cantili; S7o hect. pă- 
mint arabil şi 8 hect. pădure, 
pe moșia Puţintei, sunt proprie- 
tatea statului; iar trupul de mo- 
șie numit Foiasca are 587 hect, 
In comuna Atîrnaţi sunt îm- 
proprietăriți 156 loc. pe o în- 
tindere de 714 hect.; cătunul 
Puţintei are 82 loc. peo întin- 
dere de 339 hec. Vii are peo 
întindere de 136 hect., 

Populațiunca comunei este de 
1592 loc., din cari 246 capi de 
familie, 18 necăsătoriți și 20 
Văduvi. Contribuabili sunt 288. 
Străini sunt: 2 Greci, 19 Bul- 

"gari și 10 Unguri. 
„Vite sunt: 3685, din cari 363 

cal şi epe, 718 boi și vaci, 2396 
vite cornute mici și 189 porci. 

Are o şcoală mixtă și două 

biserici, una în com.: Atirnați, 
cu 3 preoți şi 2 cîntăreți și alta 
în căt, Puţintei, cu un preot și 
doi cîntăreți. 

» Pe. apa Teleormanul este o 
moară de măcinat cu 3 pietre. 

Com. este străbătută de ca- 

Ica județeană Alexandria-Giur- 
gi, care.o pune în legitură cu 

com. Putineiul din jud. Vlașca 

și cu. orașul Alexandria. Prin 

căi vecinale este legată cu com. 

Pielea. prin cătunul Puţintei. la 

N.V.. și cu. comuna Ștorobă- 
neasa la $. 

Imprejurimile com. Atirnaţi 

aii fost teatrul multor eveni- 
mente războinice, La anul.1 596,   
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cind Mihaiii- Viteazul izbuti să 

treacă Dunărea şi ocupă mai 
multe cetăți turcești de pe ma- 
lul drept, tăiă mai întiiă şoo de 
Turci la satul Atinaţi, pe apa 
Teleormanului, care se afla în 
drumul săi. In timpul războiu- 
lui din 1877, trupele rusești ati 
poposit aci, unde era stabilit un 

spital militar și diferite depozite 
de proviziuni. 

Com. Atirnaţi se află de Giur- 

gi în depărtare de 41 kil.; de 

Alexandria de 12, de T.-Măgu- 
rele de 50 kilom. și de Zimni- 
cea de 32 kil. 

Bilcii la 8 Maiii şi la 29 Au- 

gust. | 

Atirnați, mire vechie, ce a pur- 

tat odată com. Flăminda, din 

plasa Călmățuiului, județul Te- 
leorman. 

Atirnaţi, saţ, jud. Argeș, pl. Pi- 
tești, pendinte de com. rur, 
Geamăna. 

Atirnați, fost saţ, pl, Ocolul, c. 
Cernelile, jud. Dolj, înainte de 

1875. 

Atirnaţi, rest dintrun vechiii 
sat, alipit acum cu cătunele A- 
lexești, Dimulești și Valea-Lupu- 

lui de căt. Berca: din com, Pi: 

clele, jud. “Buzăii. 

Atirnaţi, sat, pl. Jiul-d.-s., com. 

Argetoaia, jud. Dolj, cu 100 de 

suflete, 49 bărbaţi și șI femei. 
Are 12 bordee și 43 case. 

Copiii din acest sat urmează 
la școlile din satul Argetoaia- 
d.-s., cari sunt la o depărtare 
de 1260 metri. 

„Știu carte 3 bărb. şi 1 femec, 

Atirnaţi (Dragodana-), sa;, pl. 
Snagov, jud. Ilfov, face parte 

din comuna rurală Bucoveni. 

Cade .spre N..de Buftea, pe 
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malul sting al riului Colintina, 

la mică distanță de Buftea. Ca: 

lea ferată București-Ploeşti și 

şoseaua judeţeană București-Tîr- 

goviște, trec spre E. de Atir- 

naţi. 

Aci este reședința primăriei. 
Satul, împreună cu Buftea şi 

Flămînzeni, are 3458 hect. Pro- 
„prietarul, Principele Al. B. Stir- 
bey, are 2350 hect. și locuitorii 
1108 hect. Pe moșia proprieta- 
rului se cultivă 1030 hect, 

Populaţia e de 441 locui- 
tori. 

Are o biserică cu hramul Sf. 
Nicolae, deservită de 1 preot şi 
2 cintăreţi. Biserica, zidită pe 
apa Colintinei, este foarte vechic. 
Aci sunt 2 mașini de treerat 

cu aburi și 1 pod stătător. 
Comerciul se face de 3 cir. 

ciumari și 1 hangiii. 
S'aii stabilit în sat ş străini, 

Atirnaţi, saţ, ţine de com. rur. 
Gîrla-Mare, pl. Cimpul, jud. Me- 
hedinţi ;: cu 135 locuitori, Aci 
se află o baltă cu mulți pești. 

Atirnaţi, saț, face parte din com. 
- tur. Şoimari, pl. Podgoria, jud, 
Prahova, unde se presupune a 
fi sare. 

Atîrnaţi, căzuu, al com. Scurteşti, 
jud. Buzăii ; are 220 loc, şi 48 
case, 

Atirnaţi (Băjenarii-Haralam- 
bie), căfuu, al com. Clondirul, 
jud. Buzăii; are 290 loc. şi 61 
case. 

Atirnaţi (Cotigeşti-), căt, al 
com. Gura-Sărăţii, jud. Buzăii, 
cu 600 loc. şi 137 case. 

Atirnaţi, căfuu, al com, Titu, pl. 

Bolintinul, jud. Dimboviţa. 

Atirnaţi, căfun (tirlă), în plasa
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lalomiţa-Balta, jud. -Ialomiţa, 
pendinte. de com. Ciulniţa. 

Atirnaţi sati Colăteşti, cătun, al 
com. Cezieni, pl. Ocolul, jud. 
Romanați. 

Atirnaţi, mic căuu, al com. Greci, 
pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud.: Ro- 
manați, situat în spre apus de 
satul Greci, “în valea Oltului, a- 
proape de mlăştinele făcute de 
apa Cernelele. - | 

Aci se află peste apa Cernelele 
un pod al şoselei vecinale, care 
unește Văduleni cu com. Greci, 
şi se mai poate observa și acel 
val minunat, acea brazdă din 
epoca preromană, numită a luY 
„Novac, care vine de la apusul 
soarelui și se sfirșește la răsări. 
tul săi. (V. Brazda-lur-Novac). 

Atirnaţi, o desfărțire sati cătun, 
al com. Gura-Padinei, plasa 

„Balta Oltulede jud, Romanați. 

Atirnaţi, cătun, pendinte. de com. 
Ghimpeţeni, judeţul “Teleorman. 
Are o populațiune de 284 sufl., 
din cari 47 contribuabili. 

Atirnaţi, /oc'zz0/ăt, pl. Olteniţa, 
jud. Ilfov, com. Olteniţa-Rurală. 

Atirnaţi, moșie, în com. Scurteşti, 
„jud. Buzăii, căt, Atirnaţi ; are 

350 hect., toate arabile. 

Atirnați, moşie, în com, cu ace- 
laşi nume, plasa Marginea, jud. 

„ “Teleorman. Are o întindere de 
1555 hect. și e. proprietatea 

d-lui Gheorghe Cantili. 

Atirnaţi, ostrov, în pl. Hirşova, 
jud. Constanţa, ţine de „com, 
Ghizdărești și anume de. căt, 

„“Tichilești. Este situat în partea 
apusană a plășii și cea sud- 
vestică a com. „Puțin mai la N. 

. de locul unde valea Cechirgea 

64043, Marele Dicțtonar Geografie, 
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se deschide în Dunăre. Are o 
suprafaţă de 130 hect, și este 

„ acoperit cu tuferiș și cu sălcii; 
nelocuit, 

Atirnaţi, os/rov, pe Dunăre, în 
pl. Ialomița-Balta, jud. Ialomiţa, 
în dreptul satului Vlădeni; are 
lungimea de 3 kilometri și este 
acoperit cu pășuni și păduri de 
salcie și plop. 

Atîrnaţi, pădure, plasa. Jiul-d.-j., 
com. Argetoaia, jud. Dolj. 

Atirnaţi, pădure, în ostrovul cu 
același nume, în plasa Ialomiţa- 
Balta, jud. Ialomiţa, în dreptul 
satului Vlădeni; are. 60 hect., 
pădure de salcie și plop.. 

Atîrnaţi, pichez de frontieră, în 
- ostrovul cu “acelaşi nume, jud. 

Ialomiţa. 

Atirnaţi, va/e, pe moşia cu a- 
celași nume, din pl. Marginea, 
jud. Teleorman; este o ramifi- 
cațiune din valea 'Teleormanu- 
lui. Prin această vale trece Şo- 

„Seaua judeţ. Alexandria-Giurgii, 

Atirnaţi-de-Jos, saz, ţine de com. 
„ur. Batoți, pl. Blahniţa, judeţul 
Mehedinţi; are 80 locuitori. 

Atirnaţi-de-Sus, saț, în pl. Bah- 
nița, jud. Mehedinţi, com. rur, 

Scăpăii. V. acest nume. : 

Atirnaţi-Măgura, co/ină, în com. 
„Beciii, jud. Buzăii, pe valea Ar- 
"bănași ; acoperită de pădure.. 

Atirnaţilor. (Dealul. ), deal, pl. 
Jiul-d.-s., com. Argetoaia, 'satul 
Atirnaţi, jud. Dolj, cu înălțime 
de aproape 200 m.; acoperit cu 

„păduri; se lasă din dealul Po- 
roinci, jud. Mehedinți. 

Atmagea, co. rur. în jud, Tul. 

: CU Com, 

"şi Dautcea ; 

„. Baș-Chioi; 

- metri, la răsărit; 
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cea, pl. Babadag; situată în-par- 
tea S.-V. a județului: la 45 kil. 

- spre S.-V. de orașul “Tulcea, ca- 

pitala județului, şi în partea: a- 
„ pusană a plășii, la. 30. kil. spre 

V. de orașul Babadag, reședința 
- plășii, 

Numele șăii este turcesc. şi 
vine de la at=cal iute :saii de la 
atma gt = șoim repede,” 

„Se mărginește la miază-noapte 
Orta-Chioi și : cătunul 

ei Dautcea, de care 'se desparte 
prin văile Ghiubelca,:. Canara 
Ceair și dealurile Canara-Ceair 

la răsărit cu com. 
la miază-zi cu com. 

Ciucurova, de care se desparte 
: prin dealul Bac-Ceiş și valea Dul- 
"gherul; la apus cu comuna Cir. . 

- jelari, 
Dealurile cari brazdează | com, 

- Sunt: Sacar-Bair (Dealul-Pleșuv), 
cu virful Atmageă, 315:m. la 
apus; Topolog, la S. cu 366 m.; 
 Taslic-Bair; Hagi-Tepe, 322. m.; 
Cale-Bair și Ciubucluc-Bair _la 
apus; Ghiubelca, Canara-Ceia 
și Dautcea, 260 m, la: miază- 
noapte; dealurile Langer-Berg; 
Runde-Puclă ; Iasi- Orman,.. 276 

Sivri-Tepe, 
236 m.; Bac-Ceiş și Cocârgea la 
miază-zi. Movile sunt" trei lingă 
valea Regel, așezate spre SI. 

„ între Atmagea și Ciucurova. 
“Dintre riurile și piriurile ce 

o udă sunt mai însemnate: Sla- 
va- Cerchezească, afluentul :săiii, 
valea Atmagea,, ce trece . prin 
satul “Atmagea, prin mijloc și 

. răsărit; valea Musafir-Culac, care 
o .udă la miază-noapte;. afluen- 
tul săii valea Bac-Ceiș “care o 
udă la „răsărit, Ca: văi avem: 
valea Cocargea li-'răsărit,: valea 
Burlacului, valea Dulgherul, va- 

„lea Coru-Dere (Valea-Seacă), Re- 
gel și Siliștea- Ciucurovei la $, 
şi S.-E, | : : 
- Întinderea totală a comunei 

„ „este de 3563 hect., din care 63 
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hect. ocupate de vatra satului 
și grădinele ei, 1500 hect. pă- 
duri, 1300 hect. loc arabil, 500 
hect. neproductive; 1427 hect. 
și pădurile sunt ale statului, 927 
ale locuitorilor. 

Cătune afară de cel de reşe- 
dință nu mai are. 

Locuitorii sunt mai toți Ger- 
mani, parte Protestanţi, parte 
Anabaptiști; familii sunt 71, din 
care 1 romînă și 1 ovrească, cu 
suflete 462, din cari 7 Romini, 
5 Ovrei, Copil în vîrstă de şcoală 
99, din cari 51 băeți, 48 fete. 
Insuraţi sunt 64, neînsuraţi 2, 
văduvi şi văduve 11. Imbrăcă- 
mintea e aceca a orășenilor. 

Calitatea pămîntului este bu- 
nă; pămîntul este negru și fertil, 

Ocupațiile locuitorilor sunt: 
agricultura cu 67 agricultori Și 
67 pluguri, 60 vinturători de 
griunțe, 4! mașini de secerat; 
creșterea vitelor: sunt 632 ca- 
pete de vite, din cari 60 cai, 
52 epe; 100 vaci, 420 oi. In- 
dustria: 5 meseriași, din cari 3 
fierari, 1 rotar și 1 timplar. Sunt 
2 mori pe apă, 1 cu cai. Co- 
merțul activ: se importă instru- 
mente agricole, haine, băuturi 
alcoolice, coloniale, ca: zahăr, ca- 
fea, ceai, orez, ete., în valoare 
de peste 3000 lei; se exportă 
cereale și lemne în valoare de 
aproape 30000 lei. E un singur 
circiumar-băcan, 

Budgetul e la ven. de 2884 
și la cheltueli de 2884 ler. 

Căile de comunicaţie sunt, 
toate 6, vecinale și comunale: 
1. spre Baș-Chioi ; 2. spre Orta- 
Chioi; 3. spre Dautcea; 4. la 
Măcin, cu ramificaţie la Cirje- 
lari; 5. la Topolog, cu judeţul 
Constanța, dificilă ; 6. la Ciucu- 
rova, mai bună ca toate, 

Instrucţiunea se predă în 
2 şcoli: una, o grădină de co- 
pii mici, frobeliană, în care 
se învaţă numai limba germană, 
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cu local separat; o școală mixtă 
romină, în care limba germană 
se predă de învățătorul comu- 
nității, cîte o oră pe zi, fundată 
în 1870, refundată de stat în 
1883. Şcoala germană cu peste 
20 copii, de ambele sexe, a fost 
fundată în 1884; are un învă- 
țător, ce funcționează şi la școala 
romînă. 

Cultul religios e reprezentat 
prin 2 biserici: una protestantă 
fundată în 1864 de comunitatea 
protestantă, fără venituri, dar 
cu 10 hect. date de stat, cu 
un preot și un diacon, învăță- 
torul german; o capelă ana- 
baptistă, zidită în 1870, fundată 
de către anabaptiști, fără veni- 
turi și pământ, întreţinută de 
sectarii ei, cu un predicator, 
care este și peste toate capetele 
anabaptiste din judeţul Tulcea; 
serviciul religios se face de toţi 
cintînd în cor, 

Istoricul, Pe la anul 1848, mai 
multe familii din Basarabia ai 
trecut în Țara Rominească, iar o 
parte din ele a venit în Dobro- 
gea. Neavind: cu ce să se apuce 
de agricultură, ai servit și ei 
pe unde aii putut, cu femei și 
copii, la Turci. După ciţi-va 
ani economisind și ciţi-va bani, 
aii cerut pașei din orașul Tul- 
cea, a li se da acest loc spre 
a funda aci un sat nemţesc ; 
aceasta s'a întîmplat cam pe la 
1868, și ast-fel adunindu-se, căci 
li s'a dat voe, vre-o 60 familii, 
aii fundat satul, dindu-i numele 
de Atmagea, după „numele lo- 
cului, care era pe atunci aco- 
perit cu păduri. In privinţa eti- 
mologiei acestui nume," este în- 
doială; să fie de la aș, ce în- 
seamnă cal fugar, iute, de acei 
cari de alt-fel se găsesc prin 
aceste locuri,. sai de la a/ma- 
Le = șoim repede. Este curios 
că timpul ce a trecut de la ple- 
carea lor din patrie, cel mai 

      

A-TREIA-PARTE 

mulți fiind Sași din Transilva- 
nia, a fost destul de a-i face 
să uite multe din obiceiurile și 
deprinderile lor, păstrind numai 
limba, cam amestecati şi ea, şi 

religia. 

Atmagea (Virful-), dea/u/ cel 
mai înalt din plasa Babadag, şi 
unul din cele mai înalte din tot 
judeţul Tulcea și chiar din Do- 
brogea, fiind al 4-lea în rangul 
piscurilor celor mai înalte. EI 
este punctul culminant din dea- 
lul Sacar-Bair şi prin înălţimea 
sa, care este de 399,9 metri, 
domină asupra piraelor Sacar- 
Dere, Atmagea, Arman-Ceșme, 
și asupra comunei Atmagea, 
fiind și punct trigonometric de 
observaţie, rangul I. liste aco- 
perit mai în totalitate cu păduri 
şi numai puțin la poale se află 
cite-va pășuni. 

Atmagea, firii, în plasa Ba- 
badag, județul Tulcea, pe teri- 
toriul coinunei Atimagea, căreea 
i-a dat și numele; el izvorește 
dintr'o prelungire orientală a 
dealului Sacar-Bair, din nordul 
comunei, ia apoi o direcțiune 
de la Nord spre Sud, curge dea- 
lungul dealului Sacar-Bair, pe 
sub poalele sale orientale, trece 
prin mijlocul satului Atmagea 
și în sfirșit se varsă în piriul 
Arman-Ceșme, sai Slava-Cer- 
chezească, numit și Ciucurova. 
Primeşte ca afluent pe dreapta 
numai piriul Valea-Dulgher, ce 
se varsă întrinsul puţin mai 
sus de gura sa. De alunguii 
merge calea comunală Ciucu- 
rova - Atmagea-Orta-Chioi. 

A-treia-parte, sas, în plasa Fun- 
dul, jud. Roman, coin. Băcești, 
spre nord de tirgșorul Băceşti, 
și la marginea judeţului despre 
jud. Vasluiii, -la o depărtare nu- 
mal de 250 m, de tirgușorul Bă-
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cești. Este așezat pe malul drept 
al piriului Toinar și aproape de 
vărsarea lui în riul Birlad. Are 
26 capi de familie, 32 contri- 
buabili, 115 locuitori, din care 
I ştie carte şi 31 case. Popu- 
laţiunea este numai romînă. Sunt 
I17 capete vite mari. Se mai 
numeşte și A-treia-parte din Ar- 

-mășeni. 

A-treia- parte-din- Armăşeni, 
vezi Armășeni şi A-treia-parte. 

Atul, vechie numire, a pir. Istăul, 

din com. Mizil, jud. Buzău, 

Aţa, zicheţ, pe granița. Transilva- 

nici, jud. Neamţu, situat în a- 

apropiere de piriiașul Aţa-Mică, 

între Obcina-Cepcheșului și Che- 

rechavaș. 

Aţa, ziriă, format din două iz- 

voare: Aţa-Mică şi Aţa-Mare, 
cari se unesc aproape de. ho- 

tar în jud. Neamţu. Cel d'în- 

tiiii izvorește din munţii Tran- 

silvaniei, intrînd în județ printre 

muntele Obcina-Cepcheșului și 

coastele Piciorului-Cherechavaș, 

formînd întru cît-va limita des- 

părțitoare despre Transilvania, 

adică de la pichetul Aţa pănă 

la punctul cotat, cu ocasiunea 

delimitării hotarului, 847 m.; cel 

de-al doilea izvorește tot din 

munții Transilvaniei, intrînd pe 

sub culmele muntelui Piciorul- 

Icoanei; traversează teritoriul 

plășii Piatra-Muntele, pănă la 

răsăritul Piciorului-Cherechavaș, 

unde se unește într'un singur 

curs cu piîriul Aţa-Mică; se stre- 

coară apoi în direcţiunea V.- 

N.-E., printre ramurile munţi- 
lor Bourul și Crucea-Roşie (de-a 
dreapta), şi ramurile munților 

* Aţa și Măgura-Șomuzului (de-a, 
stinga), pănă la vărsarea sa în 
pîriul Tarcăul, puțin mai în su- 

sul despre gura pîrîului Lăp- 

“P
 

"pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu.   
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toacele, care vine de cea-P'altă 

parte a piriului Tarcăul, 

Aţa, ramură de munţi, pe _teri- 
toriul comunei Pingăraţi, plasa 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu, si- 
tuată între Pirîul-Cheei și piriul 
Aţa, afluenţi ai Tarcăului. 

Aţa-Mare, ziriia;, (v. Aţa, pirtu), 

curge prin jud. Neamţu. 

Aţa-Mică, zirizaş, v. Aţa, piriă, 
jud. Neamţu. 

Aţi-Sadic, 7vinele unui sat, în 

pl. Silistra-Nouă, com, Hairam- 

„Chioi, jud. Constanţa, situate 
pe valea Armutlia în partea sud- 

estică a plășii şi a comunei; 
Sunt aşezate între pichetul Aţi- 

Sadic și pichetul Armutlia. 

Audea, sat, în comuna Hangu, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Î Neamţu, 

așezat pe valea piriului cu așa 
numire și a piriului Hangu. 

Are o populațiune de vre-o 

6oo suflete, dintre cari: 103 
capi de familie (282 bărbaţi, 303 

femei), din cari 46 cari știti carte, 

„Locuitorii se ocupă cu plu- 
tăria şi numai prea puţin cu 

agricultura. 

„In acest sat se află: o bise- 

rică de lemn, cu 1 preot şi 2 

eclesiarci ; 3 fierari, 2 rotari. Co- 

municațiunea cu satele vecine 

se face prin un drum natural, 
care începind dintre kil. 100—101 

al șoselei judeţene-naţionale Pia- 
tra-Prisăceni, duce în susul văei 

pîriului Hangu pănă la satul Bo- 
boteni. 

Numărul vitelor se urcă la 

760 capete. 

Audea, dea/, în prelungirea mun- 

telui Iurca, din comuna Hangu, 

o 

Audea, ziriiaș, în com. Hangu,   

AUREȘTI 

pl. Piatra-Muntele, jud.INeamţu; 
izvorește dintre ramurele mun- 
ților Turca (Giurga) și munților 
Doamna, către hotarul” moșiei 
Bălțătești ; curge pe sub poalele 
dealului cu a sa numire, udînd 
satul Audea, în dreptul căruia 
se și varsă pe partea stîngă a 
piriului Hangu. 

Aurar, vezi Bistriţa, 774, județul 
Neamţu. : 

Aurei, pumire; ce se dă unei 
Părți din com. rur. Vlădești, 
pl. Rîurile, jud. Muscel. | 

Aureilor (Pădurea-), pădure, 
com. Vlădești, pl. Rîurile, jud. 
Muscel, 

Aureilor (Valea-), piriz, izvo- 
rește din pădurea cu acelaşi 
nume, străbate căt. Vlădești- 
Pămînteni, pl. Rîurile, jud. Mus- 
cel, și se varsă în riul Bratia, 

în raionul com. rur. Vlădești. 

Aurel, zas, (prival), jud. Brăila, în- 

tre privalul Filipoiul și Dunărea- 
Vechie, com. Chiscani. Malu- 

rile sale fiind ridicate servă de 

drum prin baltă ; el pleacă din 

privalul Filipoiul mai jos de gîr- 

liciul Șerbanului, merge spre E,, 

ocolind ezerul Dunărea-Vechie 

şi se varsă în Dunărea-Vechie în 
dreptul satului Turcoaia din Do- 

brogea. : : 

Aurel, zroprietate moşnenească, 

în com. Piclele, jud. Buzăii; are | 

52 hect. vii, fineață şi arături. 

Aureşti, com. rur., pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea, compusă din 2 că- 

tune: Silea și Aureşti. Se po- 

vestește cum că'și trage acest 

nume din cauză, că vechii ei lo- . 

cuitori se ocupaii cu aurăria. 

Este situată pe valea Oltului 
la 45 kil. departe de capitala
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«județului, și la 8 kil. dea sub: 
prefecturei. 

Are 0.populaţiune de 485 lo- 
_“cuitori: 252 bărbaţi și 233 fe- 
“mei, în care întră şi 5 familii 
“de “Țigani; 120 capi de fami- 
“lic;-108 contribuabilfîn 118 case. 
In comună e o singură biserică 
fondată la anul 1831 cu chel- 
tuiala părintelui Vlasic și a D-lor 

: “Nae Turancă, Gheorghe Croito- 
„rul, Ion Trancă şi alți locuitori. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și viticultura şi “prea 
puţini cu dulgheria. Ei desfac 
produsul -muncei lor la Drăgă- 
șani și la Cimpul-Mare. 

Locuitori ati 167 boi, 47 vaci, 
"42 viței, 4 cai, 24 capre, 248 

oi şi 326 porci. Locuitorii a 
fost împroprietăriți număr 
de 95 la anul 1864, cînd li sati 

„dat 314 hect. pămînt, 

carte 16 bărbaţi. 

- Pe riul Oltul, în raionul com. 
'sunt 4 mori. 
„Are.o şcoală cu a cărci în- 

treţinere statul cheltuește anual 
1080 Iei, iar com. 3o lei. Știu 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 314 hect, 

Sunt: în comună 9S meri, 79 
peri,. 68 nuci, 99 cireșt; iar ]i- 
vezile daii 12 care de fin. 

Calea ferată Piatra-Rîmnic Şi 
“calea judcețiână traversează co- 
-muna de la N..spre Sud; merg 
amindouă paralel. 

Veniturile comunci. se urcă 
la 1845 lei anual și cheltuelile 

„“la acceaşi sumă, 

Comuna Aurezti este brăz- 
„„dată.de dealurile Verzi și Ză- 

voiul-Galiţa şi udată de văile Si- 
“lea și Nisipoasa. Se mărginește 
cu rîul Oltul, dealul Verzi, com. 

“ Zăvideni şi com. Orleşti. 

Aureşti, sa/, face parte din c. rur. 
Aurești, pl. Oltul-d.-s., j. Vileca. 

Aureşti, deal, în raionul com. cu   

același nume, pl. Oltul-d.-s., jud. 
Vilcea; pe dinsul se cultivă 58 
hect, vie. 

Aurora, sa/, în com. ru. Cujui- 
rul, pl. Cîmpul, jud. Mehedinţi ; 
are aproape 200 familii şi este 
sat construit din noii. 

Aurul, mute, pl. Trotușul, jud. 
Bacău, de pe teritoriul comunei 
Tirgul-Trotuș. 

Auşul, za/e, în judeţul Olt; izvo- 
reşte de la Estul comunei Vaţa, 
pl. Vedca-d,s. şi se varsă în 
gîrla Veţişoara, pe țărmul st., 
tot în raionul comunei Vaţa,. 

Avel, eaf, com. Lungești, plasa 
Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Avereşti, com. rur., în partea de 
N-V. a plășii Crasna, jud. Făl- 

„ciă, la 17 kil. distanță de capi- 
tala judeţului. Situaţia teritoriului 
accidentată. E mărginită la N, cu 
comuna Armășeni, la S. cu Tă-: 
bălăeşti, la E. cu Păhnoști, și 
la V. cu Boţești. Este formată 
din satele: Averești, Plopi și 
Roşiori, pe o suprafață cam de 
1157 hect. și cu o populaţiune 
de 180 familii sai S$26 suflete 
și 180 contrib. 

Are o biserică: cu 1 preot. 
Numărul vitelor cornute c de 

500; cai sunt 50, oi 500 și porci 
220. 

Avereşti, com. rur., în pl. Fun- 
dul, jud. Roman, spre S.-E. de 
orașul Roman. Este alcătuită din 
Satele: Averești, (Avereşti-Ră- 
zăși) și Golani (Avereşti-d.-j.), cu 
reşedinţa comunci în s. Ave- 
rești-Răzăși. Este așezată pe 

"platoul ce desparte pirîul Bră- 
teasca de pir. Averești, lste 
situată la o depărtare de 31 kil. 
de Dămienești, reședința plășii, 
şi la 14 kil. de orașul Roman.   

  

E legată cu amindouă aceste lo- 
ii prin şosca. Arc o popu- 
Jaţiune de 284 capi de familii, 
262 contrib., 1218 loc., din cari 
56 știi carte; sunt 341 case, Po- 
pulațiunca este romînă, afară de 
6 fam. de Evrei. Locuitorii a- 
cestei comuni sc ocupă, pe lingă 
altele, și cu transportul de pia- 
tră din dealurile acestei comuni, 
care sunt situate parte în partea 
de N.-LE., şi cele mai mari în par- 
tea de N. Are o școală mixtă 
și 2 biserici, una de piatră și 
alta de lemn. Venitul anual al a- 
cestei comune este de 3963 lei 
şi cheltuelile de 3636 lei. A- 
ccastă comună ține de circum- 
scripţia fiscală Brătești. Este for- 
mată mai toată de răzeși, 

Avereşti, sa, în centrul com, 
Averești, plasa Crasna, judeţul 
Fălcii, situat pe coasta dea- 
lului și valea cu asemenea nu- 
mire, cu o populaţiune de 98 
familii, 480 suflete și 9S contri- 
buabili,. Este reşedinţa comunei, 
are o biserică veclie cu 1 preot 
și 2 dascăli. Locuitorii sunt ră- 
zeși vechi. 

Avereşti, /ea/, foarte înalt, jud, 
Roman, cel mai înalt din tot 
judeţul după Dealul-Mărului, și 
pictros, situat în com. Avereşti, | 
plasa Fundul, spre N.-E. de s. 
Averești-d.-s. La poilele acestui 
deal este asezat satul Avereşti- 
d.-j. (Golani). Se mai numeşte 
şi Dcealul-Golanilor. 

Avereşti, /oc izolat, în com. Gi- 
rovul, pl. Piatra-Muntelc, jud. 
Neamţu. 

Averești, voșie, în pl. Fundul, 
jud. Roman, com. Averești, De- 
spre această moșie aminteşte un 
document de la 1742, Februa- 
rie 2, cînd Ghedeon, Episcop de 
Roman, se jeluește lui Const.
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Mavrocordat -că nişte părţi din 
proprietatea Episcopici de la 
Averești și de la Muncel, se îm- 
presor de răzeși, 

Avereşti, moşie, în com. Girovul, 
pl. Pi iatra-Muntele, jud. Neamţu, 
situată pe valea Cracăului, între 
moșiile : Boţăști, Lelești, Giro- 
vul, ctc, 

A fost proprietatea mănăstirii 
Aron-Vodă de 'lingă Iași, și 

închinată Patriarhiei din "Țari- 
grad. Se mai numeşte Slobozia- 

Avereşti. | 

Avereşti, /iriiaş, ce curge prin 
com. Averești, pl. Fundul, jud. 
Roman, de la N. la S. şi se 
varsă în piriul Brăteasca de a 
dreapta aproape de satul Go- 
lani (Avereşti-d.-j.). 

Avereşti, sc/ţ, în satul Avereșşti, 
com. cu asemenea nume, plasa 

Crasna, jud. Fălciu, înfiinţat în 

1765, de către un răzeş numit 

Sava, din satul Averești, care, 

călugărindu-sc, a înfiinţat schi- 

tul pe răzeșia lui. Dar înainte 

de a-l sfirşi, l-a înlocuit în cegu- 

menie un alt călugăr numit So- 

fronic, care a isprăvit bisericu- 
ţa. Accasta sc vede din o carte 
de danie făcută schitului de. 

către niște răzeși, prin care se 

zice, că în acel an s'a făcut schi- 

tul. Acest schit în urmă, la 1789, 

a fost închinat Episcopiei de 

Huşi și după secularizarea mă- 

năstirilor s'a desființat rămiind 
ca biserică de mir. 

Avereşti-de-Jos, mumire, ce se 
mai dă satului Golani, din e. A- 
verești, pl. Fundul, jud. Roman. 

Avereşti-de-Sus, zamire, ce se 
mai dă satului Averești-Răzeși, 
jud. Roman. 

Avereşti-Răzeşi, sa, în plasa 
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Fundul, jud. Roman, com. Ave- 
rești, spre S.-V. de orașul Ro- 
man, la o depărtare de 14 kil., 
și la 31 kil. de reședința plă- 
şii, com. rur. Dămienești. Este 

„așezat pe piriul Averești. Este 
reședința com, Avereşti. Are 
184 capi de fam., 182 contri- 
buabili, 790 loc., din cari 48 știi 
carte; staii în 228 case, Populaţi- 
unea este romînă, afară de 4 fam, 

- Evrei. Locuitorii acestui sat lu- 
crează căruțe ordinare și se o- 
cupă cu transportul de piatră, 
pe care o scot din dealurile a- 
cestei com. Sunt 646 vite cor- 
nute mari. Arc o şcoală mixtă, 
şi o biserică de lemn. Este lo- 
cuit numai de răzeși. Se mai 
numește și Averești-d,-s. 

Avram, dea, pl. Tazlăul-d.-j., 
jud. Bacău, pe teritoriul com. 
Săndulcni, 

Avram, mooi/ă, jud. Brăila, la 
i kil. spre V. de satul Stăn- 3 
cuța, din com. cu același nume. 

Avram, dale, plasa Siretul-d.-s., 
jud. Bacăi, com. Filipeni, 

Avram-Unchiaș, movilă, în pl, 
Gradișştea, pe teritoriul comunei 
Amara, jud. R.-Sărat; e aşezată 
în mijlocul unui cîmp întins; e 
acoperită cu verdeață și din de- 
părtare pare ca o sentinelă la 
postul ci. 

Avrama, fîntină, pe moşia Buda, 
com. Buda, pl. Ierţa, județul 
Dorohoiii. 

Avrămeni, com. rur., în pl. Ba- 
şeă, jud. Dorohoiii, formată din 
satele Adășăni, Avrămeni, Bo- 
rolea și Zahoreni, cu reşedinţa 
primăriei în Avrămeni. Are 509 
familii şi 1454 suflete;-2 bi- 
serici cu 2 preoți, 2 cîntărcți și 
2 pălămari; o școală cu un în-   

AVRĂMENI . 

vățător. IE la 10 kil. de Săveni, 
reședința plășii și la 58 kil. de 
Dorohoii, | 

Sătenii posedă 558 hect. 56 
arii pămînt, iar proprictarii ş 106 
hect. 23 arii cîmp, 300 hectare 
76 arii pădure, 14 iazuri şi 12 
pogoane vie. Budgetul la veni- 
turi e de 1. 5590 b. 89 și la 
cheltueli de lei 3694. Vite mari 
cornute 1131, cai 296, oi 3924, 
capre 31, porci 490 și stupi 179. 

Avrămeni, saţ, în com. cu ase- 
menea numire, pl. Bașcii, jud, 
Dorohoiii, cu'222 fam. sati 633 
sufi. și o plăcută situaţie; la 10 
kil. N.-E. de T.-Săveni, reşe- 
dința subprefecturii, și la 11 kil. 

“de satul Mitoc. Așezările săte- 
nilor în mare parte sunt bunc; 
unele aii' livezi, altele grădini. 

Proprietatea moșiei este a fra- 
ților Isăcescu. 

Biserica cu patronul Sf.. Ni- 
colac este mică, făcută din lemn 
și tencuită la 1852, din ordinul 
fostului proprietar marele logo- 
făt Nicolae Andrei Milo. 

Are o școală cu 1 învățător. 
Calitatea pămîntului este bună, 
Sătenii posedă 429 hect. 63 arii 

pămînt; iar proprietatea 2864 
hect. 39 arii cîmp și S8ş hect. 
93 arii pădure de stejar tînără. 

Iazuri sunt trei, dintre cară | 
mai mare este acela numit al 
Milului, de 4 hect. întindere, 

Livezi pe moșie sunt în două 
locuri, cu diferiți pomi roditeri 
și 4 pogoane vie, 

Piraie principale ce trec pe 
moşie sunt Volovăţul și Bodeasa. 

Drumuri, acel de la Darabani 
la Stefănești, la Săveni, Doro- 
hoiii și Botoşani. 

Hotarele moşiei: cu Ichimeni, 
Săveni, Sirbi, Liveni-Mitropolici, 
Tescureni și Adășani. 

E de observat că familia Isă- 
cescu este una cin vechile fa- 
milii ale Moldovei. Așa; la 1577
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- Februarie 5, mănăstirea Moldo- 

vița din Bucovina, cumpără a, 

S-a parte din moșia Corlata din 

ținutul Sucevei, de la Ioan Isă- 

cescu. La 1737, mănăstirea Ilieşti 

se întemeiă de Ionașcu Isăcescu, 

care îi dete moșiile [liești a 3-a 

parțe, Bălăceanca, Iacobinești a 

4-a parte, Orășani jumătate, pe 
lingă Saseșoara. 

Familia Milo este asemenea 

vechiă. Așa, la 1761, în timpul 

Domniei lui Calimach-Vodă, se 

găsește staroste de Cernăuţi 

Enache Milo, franc de origină. 

(«Letop.» t. 3-a, pag. 246). 

La 1769, cind ţara era ocu- 

pată de Ruși sub generalul Elem, 

în deputația ce fu trimesă la 

Impărăteasa Ecaterina a II-a, 

se afla și Enache Milo, bivel 

Spătariă. o 
Pe cînd republicele Veneţiei 

şi Genevei disputai preponde- 

“rența în Orient, multe familii 

din aceste locuri se stabiliră la 

Constantinopole, în mahalalele 

Pera și Galata. Din aceste fa- 

milii italiene, trecură în Moldova 

și Valahia, cu timpul, aduși de 

Domnii pămînteni și fanarioți. 

Intre așa familii era și Milo, pe 

lingă Alexandri, Cozadini, Cuza, 

Negri, Romalo, Ventura, ș. a. 

Avrămeni, deal, pe moșia Sirbi, 

com. Sirbi, pl. Bașeul, jud. Do- 

rohoiii. 

Avrămeni, movilă, formată în 

hotarul moșiilor Avrămeni și 

Sirbi, din pl. Bașcul, jud. Do- 

rohoii. 

Avrămeni, fir, izvorește de 

pe teritoriul satului şi comunci 

Avrămeni, pl. Başeul, jud. Do- 

rohoiii, trece pe moșiile Sirbi 

și Hăncști și se varsă în pir. Ba- 

șcul din pl. cu aceeași numire. 

Avrămenilor (Valea-), va/e, pe 
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moșia Sirbi, com. Sirbi, plasa 

Bașeul, jud, Dorohoii. 

Avrămeşti, sa, în pl. Tuţova, jud. 

Tutova, spre N.-V. de orașul Bir- 

lad, pe piriul Valea-Mare. Are 

772 loc., din cari 51 știi carte, și 

193 case. Formează o comună 

(com. Avrămești) cu cătunele: 
Uricari, Mărășești și Corobă- 
nești. Are în țoată com. 1351 

loc., din cari 90 știii carte, 348 

contribuabili și 854 case. Se 

cultivă viea pe o suprafață de 

73,50 hect., şi livezile cu pruni 

pe o suprafață de 8,75 hect., 

Cu comerciul se ocupă în toată 

com. 9 oameni, din cari 8 Ro- 

mini si 1 Evrei, în 10 stabili- 
mente comerciale, din cari 6 cîr- 

ciumi, Teritoriul com. este delu- 

"ros. Intr'o pădure din cuprinsul 

acestei com. s'a găsit monede 

antice ce sunt donate liceului 

din Birlad, Are o școală pri- 

mară de băcţi și 4 biserici. Con-. 

tribuțiile directe a loc. acestei 

com. se ridică la suma de 7223 
|. 42 b. 

Avrămeştilor, dea/, la marginca 

de S.-lE. a com. Colonești, pl. 

Slănișești, jud. Tecuciii ; separă 

această com. și jud. Tecuciii de 

com. Avrămești, jud. Tutova. 
Alt. 370 m. 

Avrămeştilor (Piriul-), -vezi 
AA . 

Valca-Mare, pirii, județul Tu- 
tova. 

Avreliuc, movilă, în pl. Constan- 

ţa, jud. Constanţa, în apropie- 
rca și la N.-V. orașului Con- 

stanța. Are o înălțime de ş7 

metri. Fost punct trigonometric 

de observaţiune de primul rang. 

Imprejurul acestei movile sunt 

o mulțime de altele mai mici; 

ea le domină pe toate, pre- 

cum și întreg orașul pănă la 

mare, Pe la răsăritul ci trece 
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șoseaua. județeană Constanţa - 
Tulcea. 

Avregul, munte, în jud. Argeș, 
plaiul Loviștea, 

Avrigianca, /od, peste viroaga 
Zagna, spre S.-V. de satul Vă- 
deni, jud. Brăila, ca la 3!/ kil. 

Aci se împreună viroaga Chiţei 
cu Zagna. El servă de hotar 
între com. Vlădeni și Cazasul. 
Pe aci trece drumul Brăila-Ga- 
laţi. La acest pod sc întilnesc 
moșiile : Slatina-Cimpineanca și 
Domeniul Brăilei, 

A Au Axinia, firii, jud. Succava, vezi 
Bugeoaia. 

Axinte, dea/, în com. Pleșești, 
jud. Suceava. 

Axinte, /zor, pe moşia Mindrești, 
com. Brehueşti, pl. Siretul, jud. 
Botoşani, din care ese Piriul- 
Popii. 

Axinte, o parte din șesu/ Siretu- 
lui, în com. Dolhasca, jud. Su- 
ceava. 

Axinteanca, pădure, în pl. Cim- 

pului, jud. Ialomiţa, între riul 

„ Ialomiţa și satul Axintele; are 

suprafaţa de 100 hect.; compusă 

din stejar, ulm, salcie și paltin 
în ctate de 10 ani, 

Axintele, com. rur., în pl. Cim- 

pul, jud. Ialomiţa, situată în 

partea de E. a plășii, pe malul 
drept al riului Ialomiţa, între 
comunele Fundul-Crăsani, din pl. 

Ialomiţa-Balta şi Frumușica. Se 

compune din satele Axintele şi 
Bărbătescu. 

Teritoriul comunei are supra. 

fața de 3030 hect., din cari 160 

hect. pădure şi coprinde patru 

moșii particulare, purtind nume: 

le proprietarilor. După legea ru-
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rală din 1864 sunt 13 loc. 
improprietăriți, iar 109 nu sunt 
împroprietăriți, 

După recensămîntul din anul 
1890, populaţiunea comunei este 
de 1317 locuitori, cu 294 capi 
de familie și 1023 membri de 
familie. După naţionalitate sunt: 
1308 Romini, 5 Greci și 4 Bul- 
gari, toţi de _religiune creștină 
ortodoxă. Dupe profesiuni se 
află: 342 agricultori, 3 mese- 
riași, O comercianți, 3 profesiuni 
libere şi 40 servitori. Din aceş- 
tia 100 persoane știi carte, 

Populaţia, comunei în 1887 
cra: 232 familii Romini, 5 fa- 
milii Țigani, 4 familii Greci, 
o familie de Unguri și una de 
Izraeliți, saii 1017 locuitori cu 
244 bărbaţi, 244 femei și 520 
copii. Contribuabili se aflati 200, 
din cari 14 Romini și 3 străini. 
Loc. străini se ocupă cu comer- 
ciul de producte, vite și băuturi, 
iar cei-lalți cu agricultura. . 
„Vite: 610 cai, 840 boi, 2410 

oi, 7 capre, 16 bivoli și 309 
porci. 

Venitul comunei în 1887—88 
era de 4247 lei și chelt. de 
4331 lei. 

Pentru instrucțiunea popula- 
ției este o școală primară cu 
un învățător retribuit de co- 
mună. 

Biserica s'a zidit la anul 1823, 
la care servește un preot şi 
doi dascăli; pentru întreţinerea 
ei, comuna contribue anual. cu 
suma de 2401. 

Axintele, sa/, în plasa Cimpui, 
jud. Ialomiţa, pendinte de co- 
mina cu același nume; este şi. 
tuat la 4 kil. spre S. de fiul Ia- 
lomiţa și înconjurat de trei părți 
cu dealuri, ce sunt formate de 

coasta riului Ialomiţa. 
- Aici este reședința primăriei 

şi a judecătoriei comunale. 
Sunt 172 familii Romini, ş 

7 

  

143 

familii Țigani și cîte o familie 
de Izraeliți, Greci și Unguri. 

Este o școală mixtă cu un 
învățător retribuit de comună 
și o biserică la care servește un 
preot și doi dascăli. 

Axintoaei (Iazul-), vezi Lupe- 
nii, com, Hudești-Mari, pl. Pru- 
tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Azacliu, saţ, în pl. Măcin, jud. 
Tulcea, căt. comunei Pisica, si- 
tuat în partea N.-V. a plășii și 
în cea apusană a comunei, pe 
malul drept al Dunărei, la 11 
kil. în linie dreaptă spre V. de 
căt. de reședință, Pisica. Vechiul 
nume a tost Cazacul, pe care 
Turcii Pai schimbat în Azacliii. 
Dealuri nu are, pămîntul fiind 
jos și mlăştinos. Dunărea îl udă 
la apus, ca și girlele Tănase, 
Hilerul și Zătoaca ; Combrea și 
Lăţimea la răsărit. Bălţi sunt 
Combrea, Plosca, Lăţimea și Mo- 
canului la S. și răsărit. Locurile 
ridicate poartă numele de grin- 
duri, aşa avem: grindul Vălca- 

“nul, Oalelor, Zătoaca și Lăţi- 
mea; numai ele sunt produc: 
tive, restul de mlăștini dai stuf; 
numeroasele și întinsele bălți 
daii pește destul de bun. La 

- miazăzi este o pădure, a Go- 
'lășeilor. Intinderea este de 4000 
hect., din care 600 hect. loc 
sănătos, 250 hect. pădure,-1200 
hect. lacuri și 1950 hect. mlăș- 
tini. cu stuf, Populaţia e de 78 
fam. cu 215 sufl., toți Romiîni; 
se ocupă cu pescăria, agricul- 
tură puţină, cu 15 pluguri; sunt 
4 cîrciumari. Se exportă vite, 
cereale şi lapte. In sat e o școală 
mixtă, fondată în 1886 de lo- 

cuitori, cu o institutoare; o bi- 

serică zidită în 1834, cu 230 lei 

venit și 10 hect., cu un preot 
și un cîntăreț. Sunt 3 drumuri 
comunale: la Tulcea, Pisica și 

Ghecet. Satul dorește bune căi   

AZĂPLAR 

de comunicaţie; el stă în comu- 
„nicaţie pe apă cu orașul Galaţi, 

în fața căruia se află aşezat. 

Azaplar, con. rur., din judeţul 
Constanţa, pl. Mangalia ; situată 
în partea meridională a judeţului, 
la 18 kil. spre S..V. de orașul 
Constanţa, capitala disttictului, 
și în cea centrală a plășii, la 20 
kil. spre N.-V. de orășelul Man- 
galia, reședința ei, pe un platoii 
al dealului Arta-Burun. 

Se mărginește la miază-noapte 
cu com. Idil-Chioi; la răsărit 
cu com. Topraisar; la miază-zi cu 
comunele Sari-Ghiol și Chiragi,; 
iar la apus cu comunele Cara- 
Omer şi Enghez. 

Relieful solului e accidentat 
de următoarele principale dea- 
luri: Carasuluc-Bair (114 m.) 
la N.-V.; Cara-Sirti (132 m.) 
la apus, Cara-Iuiuc- Bair (130 m .) 
la S.-V.; Tirpan (117 m.) și Ha- 
zaplar (120 mn.) la miază-zi, Co- 
gea-Sirt-Bair (100 m.) la răsărit, 
Arta-Burun (117 m.) prin centru; 
toate aceste dealuri sunt aco- 
perite cu finețe şi semănături, 
Movilele sunt numeroase (34), 
toate artificiale şi servind ca 
puncte de orientare sai obser- 
vații; principalele sunt: Orta- 
Iuc la N.-V., Cara-Chioi-luc (100 
m.) la N.-E., Erebi-Ler (114 în.) 
la N.-V., Mustafaci-luiuc (126 
m.) la S.-V., Hazaplar, 1 (120 
m.) Hazaplar II (116 m.), Ca- 
simcea (150 m.) la S.; Iasi- 
Iuc (117 m.) Ciatal-luc (125 
m.) prin centru. 

Hidrografia e reprezentată nu- 
mai prin niște văi cari naii apă 
de cit primăvara și toainna în 

timpul ploilor celor mari; prin- 
cipalele sunt: Enghez-Buiuc- 
Dere formată din unirea văilor 
Carasuluc-Ceair şi Erebiler la 
N.V.; Chiuvan-Alceac la N.-E, 
şi Casimcea la miazăzi. 

Clima este aceea a platoului
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A dobrogean ; în. genere verile 
sunt călduroase, ernile aspre, 
vintul din spre răsărit predo- 
minind mai tot timpul anului; 
ploi: puţine; climat relativ sănă- 

„tos; maladii rare. 

Cătunele care formează com, 
sunt patru şi anume: Azaplar, 
reședința, spre miază-zi, pe pla- 
toul Arta-Burun; Cara- Chioi, 
spre miază-noapte, la 4 kil. spre 
N.-EE. de reședința, tot pe pla- 
toul Arta-Burun; Erebiler spre 
apus, la 4 kil. spre N.-E. de 
reședință, pe valea Erebiler; 
Mustafaci tot spre apus, la 3 
kil. spre N.-V. de reședință, pe 
valea Mustafaci saii Erebiler. 
Casele de și adunate sunt însă 
fără regulă, lipsite de grădini 
Sail pomi roditori, răii zidite și 
unele din cle ruinate, 

Suprafața totală a comunci 
este de. 10150 hect., din cari: 
150 hect. ocupate de vetrele 
celor 4 sate cu 204 case; iar 
restul 10009 hect. împărțit între 
stat și proprietarii cari posedă 
3600 hect.. și locuitorii cari aii 
6400 hect, 
-Populațiunea întreagă a co- 

munei pe anul 1893—96 se ri- 
dică la 198 fam., cu 571 mem- 
bri, în total deci 769 suflete; 
iar în 1596—97 era de 920 sufl,, 
în majoritate Turci și Tătari. 

In comună nu este nici o bi- 
serică creștină; sunt 4 giamii 
cu cite un hoge, și anume; 2 
în căt. Azaplar, una în cătunul 
Cara-Chioi și alta în căt. Ere- 
biler. 

Școală n'are comuna, deși nu- 
mărul copiilor de şcoală este 
destul de mare, ca la 120; co- 
piii, cari pot, se duc la școlile 
din satele învecinate, ca Ghe.- 
ringec, Ghelingic și Biulbiul, 

-.. Din cele 10150 hect. întin- 
derea comunei, 150. -hect, sunt 
neproductive (casele loc.), 10000 
hect; sunt productive, din care, 
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după calitatea terenurilor: 4925 
hect. loc arabil, din cari 3600 
hect. ale locuitorilor, 2475 h. 
loc necultivat, din care 2100 
hect. ale locuitorilor, 2600 hect. 
loc izlaz, din cari 700 hect. ale 
locuitorilor. 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 
„ agricultura, fiind în comună 131 
plugari, cari aii 48-pluguri (40 
cu boi, 8 cu cai), 8 mașini de 
secerat; creșterea vitelor, comu- 

na avind 14015 capete de vite, 
din cari: 447 cai, 781 boi, 10 
bivoli, 11650 oi,.56 capre, "31 
porci. Industria este cca casnică. 
Comerţul e destul de activ; 

'se face prin gara Murfatlar la 
38 kil. spre N.; se importă ma- 
nufacturi, vinuri, instrumente a- 
gricole și se exportă cereale, 
vite (oi), lină, brinzeturi, etc. 
Budgetul “acestei comune este 
la ven. de 4918 lcă; cheltuelile 
se ridică la 2176 lei, rămănînd 
deci .un excedent în plus. de 
1742 lei. Sunt în comună 135 
contribuabili. Căile de comu- 
nicație sunt: 1. drumul judeţean 
Medjidia-Mangalia, ce străbate 
comuna prin mijloc, trecînd prin 
cătunele Mustafaci. și Azaplar; 
2. spre Constanţa direct; dru- 
muri vecinale saii comunale ce 

"unesc satele între ele și cu cele 
mai învecinate ca spre Enghez, 
spre Cavadar, spre: Sarighiol, 
spre Cara-Omer, spre Chiragzi, 

„spre Acbași, Topraisari, etc, 
Sunt în com. 6 mori de vint 

şi 30 puțuri, 

Azaplar, sa/, în jud. Constanţa, 
plasa Mangalia,. cătunul de re: 
ședință al comunei Azaplar; si- 
tuat mai mult în partea cen- 
trală a plășii: şi cea meridio- 
“nală a comunci; este aşezat în 
valea Dere-Alceac-Hazaplar şi e 
închis la sud de dealul Haza- 

„Plar cu virfurile IHazaplar 1 cu 
; 5120 metri și Ilazaplar. IL cu 116 
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metri, iar la N. de dealul Arta- 

Burun. 

Suprafaţa sa este de 2200 
hect. dintre cari 40 hect. sunt 
ocupate de vatra satului cu 99 
case. . 

Populaţiunea sa, compusă mai 
ales din Turci, este de 63 fa- 
milii cu 452 suflete, ocupîndu- 
se cu agricultura și cu creşte- 
rea vitelor. Drumurile care tree 
prin acest sat sunt următoarele: 
șoseaua județeană Cuzgun-Man- 
galia care trece prin centrul sa- 
tului, străbătindu-se de la nord- 
vest către sud-est; drumurile 
comunale care pleacă dintr'insul 
spre satele Erebiler, Cara-Chioi, 
Topari- Sari, Keragi, Copueci 
şi Cara-Omer. 

Azizie, saț, în jud. Constanţa, pl. 
Medjidia, cătunul comunei 'Tor- 
toman ; situat în partea nord- 

vestică a plășii şi cea apusană 
a comunei, la 6 kil. spre apus 
de cătunul de reședință, Tor- 
toman. Iiste așezat în valea Gea. 
bac-Culac, între satele Devcea 

şi Geabacu și este închis la N. 

de dealul Geabacu-Bair, iar la 

$. de dealul Oba-Bair. Supra- 
fața sa este de 1242: hectare, - 

dintre cari 18 hectare sunt ocu- 

pate numai de grădini şi de va- 

tra satului cu 34 case. 

Populațiunea sa, compusă pe 

jumătate din Romîni, este de 

34 familii cu 151 suflete, ocu- 
pîndu-se mai ales cu creşterea 
vitelor. Fiind un sat noii, are 
casele mai muri, frumoase Și rc- 
gulate bine. Șoseaua județeană 
Cerna-Voda-Medjidia trece pe la 
sudul satului; drumuri comunale 
pleacă la Devcea și la Geabacu. 

Azuga, că/uu, reședința comunei 
Predeal, plaiul -Peleș, judeţul 
Prahova, în partea de N. a ţă- 
rei, la 7 kil. de la hotar, unde 
văile Prahoviţa și Azuga se îm-
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preună, formînd riul Prahova. 
Acest cătun, ca și toată comuna 
Predeal, este ocolit de munți 
înalți, traversat în lung şi lat 
de un șir neîntrerupt de virfuri, 
dealuri, piscuri și colnice, um- 
brit cu păduri seculare, multă 
vreme neumblate de picior de 
om, udat de o mulțime de ape 
cristaline, ce șerpuesc unele li- 
niştit, altele cu o repeziciune 
năvalnică, 

Azuga de azi, saii localitatea 
unde apele Azuga și Prahoviţa 
se întilnesc, formînd valea Pra- 

hovei, s'a numit pănă la anul 
1881 Intre-Prahove, iar din a- 
cel an, o dată cu deschiderea 
gărei, s'a dat acestei localități 
numirea de Azuga, după va- 
lea ce din vechime poartă acest 
nume. 

Construcţiunile ce se găsesc 
la Azuga sunt: Casa Adminis- 
trațiunei Domeniilor Coroanei, 
casa Șoș; școala, zidită din fon- 
durile bunului nostru Suveran; 
fabrica de ciment; fabrica de 
sticlărie ; gara și casa Blebea. 
La poalele muntelui Sorica se 
ridică clădirile fabricei de pos- 
tav și fabrica, de salam. 

Pe luncile Azugei se întinde 
un sat noii, cu strade regulate, 

compus din case frumoase şi 

solide, pentru locuinţa lucrăto- 
rilor fabricei de postav. Tere- 
nul pe care este înființat acest 

sat, este dat de M. S. Regele, 

proprietarul moșiei, în mod gra- 
tuit; iar fabrica de postav, care 

a făcut cu cheltuiala sa aceste 
construcţii, vinde de veci celor 

ce voesc a se stabili definitiv aci, 

case cu curțile lor, în preţul 
costului și numai cu condiţiunea. 

d'a i se rambursa valoarea în 

rate, pe termen de 10 ani, fără 

nici o dobindă. In sus, pe valea 
Azugei, sunt fabricele de var 

Aldasaro şi Renard și în Susaiti 

fabrica de cherestea Schiel, 

54042, darale Dicționar Grograne, 
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Afară de luncile Azugei, nu 
sunt locuri proprii pentru! a- 
rătură, ci numai de fineţe. Ina- 

„inte cu 40—Ş0 ani, aci se cul- 
tiva in și cînepă, cartofi și le- 

gume. Pomii roditori lipsesc 4 cu 
desăvirșire. 

Livezile și finețile sunt bo- 
gate în plante graminee și le- 
gumiuoase din cele mai bune, 
ceea ce dă brinzeturilor de A- 
zuga o reputațiune particulară. 

Pădurile ocupă aproape în- 
treaga suprafață a teritoriului 
comunei Predeal. Relieful, al- 

titudinea și natura terenului, 
convin aci numai pentru vege- 

tațiunea. forestieră, 

Fagul formează specia domi- 
nantă a pădurilor, apoi vine 
bradul și moliftul, care a înce- 
put a fi mai rar, din causă că 
exploatațiunile de pănă acum 
S'aii făcut mai mult pentru ex- 
tracțiunea lui. 

Primele începuturi de indus- 

trie în Azuga le găsim pe la 
anul 1830. 

Un anume Aslan, venind din 

Rucăr, unde după cum se știe, 

exista pe la finele secolului tre- 
cut o fabrică de sticlărie, a în- 

ființat aci între Prahova pe li- 

vezi, la marginea pădurei, cam 

pe locul. unde este astăzi pi- 

chetul de pază, o fabrică de 

sticlărie. Această fabrică n'a 

putut funcționa de cit 2—3 luni, 

și rămînînd pustie, proprietarul 

moșiei, Banul Filipescu, a în- 

chiriat-o unui bucureștean, Ia- 
braș Lipscanul, care a fugit mai 

înainte d'a începe fabricațiunea, 

fabrica rămănind cu totul în pă- 
răsire. 

Din lemnăria clădirilor fa- 

bricei de sticlărie și-aii construit 

mai tirziă mulți ţărani din A- 

zuga, pe marginea şoselei na- 

ționale, casele lor, iar piatra si- 

licată, adusă din: carierile din 

Azuga, munții Zamura, şi alt   

"material brut, adunat de Iabraș 

Lipscanul, a trecut în posesiunea. 
fabricei de sticlărie actuală, care 

s'a înfiinţat la 1880, funcţionînd 
la început cu un cuptor. La 1881 

s'a construit încă un cuptor sis- 

tematic cu gaz aerian și la 1891 

cel d'al treilea, cuptor, cu foc 
direct. 

Produsele fabricei de sticlărie 
sunt bine căutate pe pieţele ro- 
mine şi, sub regimul tarifului 

autonom, fabrica aceasta a făcut 

însemnate progrese. Ea ocupă 

actualmente 250 lucrători, în 
mare parte din Boemia. 

La locul unde muntele Sorica 

se scaldă în apa Azugei, pe un 

platoi frumos umbrit de o pă- 

dure. deasă cu arbori inalți, este 

fabrica de postav de la Azuga, 

un mare stabiliment industrial, 

cu clădiri impunătoare și cu ma- 
șini multe şi perfecționate. A 
început să funcționeze la 1 A- 
prilie 1887. 

Fabrica de postav întrebuin- 
țează în fabricaţiune numai lină 
curată din țară și produce toate 

țesăturile de lină cunoscute în 
comerciul romînesc sub numele 
de brașovenie. Ea ocupă în 

permanență un număr de 400 

lucrători de ambe-sexe, din cari 

aproape jumătate sunt Romini, 

iar cei-l'alți în mare parte Saşi 
din Transilvania. 

La anul 1885, inginerul E. 
Erler a înființat la Azuga, pe 
moșia Sorica, o fabrică siste- 
matică de ciment român. | 

La 1888, tot acest inginer a 
înfiinţat- pe Valea-Seacă o nouă 
instalaţiune analogă, iar la 1892 
a construit în muntele Piatra- 

Arsă un cuptor sistematic pen- 

tru var alb. Fabrica aceasta 

ocupă în permanenţă 70 lucră- 

tori, în mare parte Ro mini. 

Acum vr'o 15 ani, d. Ma 
teiii Mocanu a înfiinţat la Azu- 

ga o fabrică de caşcaval, pro- 

19
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ducînd anual 30000 kgr. caşcaval 
*:de "bună calitate, cunoscut în 
"toate părţile sub denumirea de 
„caşcaval de Azuga. 

La anul 1877, d-l Carol Schee- 
ser a înființat aci 'o fabrică! de 
salam. Ea funcționează regulat 
cu 5 mașini speciale și produce 
salam de o calitate egală dacă 
nu superioară salamului de Si- 
biii, precum și tot felul de căr- 
nur afumate, 

Azuga, stație de drum de fier,   
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în jud. Prahova, pl. Peleș, com. 
Predeal, pe linia Ploești-Predeal; 
pusă în circulație la 10 Iunie 
1879; între staţiile Bușteni (3,7 
kilom.) și Predeal (7,7 kil.), la 
930,50' m. înălțime asupra ni- 
velului mării. Venitul acestei 
stații pe anul 1896 a fost de 
139080 |. 40 b. 

Azuga, firii, izvoreşte de la E. 
de com. Predeal, plaiul Peleș, 
jud. Prahova, din muntele Faţa- 
Găvanei; curge de la S. spre   

AZUGA 

N., face o curbă pe la S. de 
muntele Petricica, ș'apoi ia di- 
recţia spre S. pănă la locul nu- 
mit Cheia-Azugei, de unde se 
îndreptează spre V. pănă la 
Azuga, unde se varsă în piriul 
Prahoviţa, în fața muntelui So- 
rica, nu departe de gara Azuga. 

Pir. Azuga primește pe dreap- 
ta, Valea-Limbășelului şi pe stin- 
ga văile: “Turcul, Stevei, Un. 
ghia-Mică, Orjogoaia, Ceauşoaia, 
Valea-Cazacului și Urechia, afară 

de altele mai mici.



Baarlic-Bair, gea/, în jud. Cons- 

stana, pl. Medjidia, pe terito- 
riul com. 

desface din dealul Cara-Dede- 

Bair, se întinde spre miază-noapte 

într'o direcţie generală de la S. 
spre N., printre văile Peştera- 

„Dere, Peştera-Ceair, Chioi-De- 

resi şi Ceșme-Culac, brăzdind 

partea centrală a plășii și cea 

„de mijloc a comunei; se ridică 
pănă la 115 m. dominînd văile 

mai sus amintite, satele Mamut- 

Cuius și Ibris-Cuius, așezate, u- 

nul, cel d'intiiă la poalele sale 
răsăritene, cel-l'alt la poalele a- 

pusane ale lui; pe muchia lui 
se întretae mai multe drumuri 

comunale ce duc de la Mamut- 

Cuius în diferite direcţiuni ; este 

acoperit cu fineţe și puţine se- 

mănături. 

Baba, sa, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul-d.-s., căt. com. Băbeni, 

aşezat în partea de apus, la poa- 

lele dealului Baba, pe pir. Baba. 

Baba sai Răsuceni-Baba, căz., 

(v. Răsuceni-Baba), în judeţul 
“Vlașca. 

Baba, dea/, în jud. R.-Sărat, pl. : 

Rimnicul-d.-s., se desface din dea- 

lul Ematica, se întinde printre 

comunele Pardoși, Băbeni şi De- | 

rur. Mamut-Cuius ; se. 
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dulești, lasă prelungirile spre ră- 

sărit: Băbeanca, Dedulești, Fin- 

tina - Turcului şi Două-Coae; 

este acoperit cu păduri și pă- 

şuni, 

Baba (La-), Zau, în jud. R.Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-s., com. Bă- 

beni, pe drumul către comuna 

Deduleşti. 

Baba, zzzor, jud. Putna, care u- 

nindu-se cu un altul numit Pie- 

troasa, formează piriul Păuceşti, 
pe .teritoriul comunei cu același 

nume, pl. Răcăciuni. 

Baba, mou:lă, în jud. Brăila, la 

500 m. spre V. de satul Scăr- 
lătești, din com, Fleașca. 

Baba, movilă, în jud. R.-Sărat, 

pl. Gradiştea, com. Amara, în 

apropiere de lacul Balta-Albă; 

punct trigonometric de obser- 

vaţie pentru statul-major. aus- 

triac ca şi pentru cel romîn, în 

- facerea hărţii "Țării-Romiîneşti. 

“Baba, muchie de. deal, în jud. 

Prahova, com. Salcia, pl. Pod- 

goria, acoperită cu pădure. 

Baba, pădure însemnată în jud. 
R.Sărat, pl. Rimaicul-d,:s., com. 

Băbeni; ţine de circumscripția   

VII silvică, ocolul Băbeni; c- 

sență de fag şi puţin stejar. 

Baba, ziriz, în jud. R.-Sărat, pl. 
Rimnicul-d.-s., com. Deduleşti ; 

izvoreşte din dealul Baba şi se 

varsă în riul. R.-Sărat, mai jos 

de căt. Dedulești, 

Baba, pârtii, în jud. R.Sărat, pl. 
Rimnicul-d.- -s., comuna Băbeni ; 

izvorește din dealul Baba, udă 

partea apusană a comune! și se 

varsă în riul R.Sărat, lingă că- 

tunul Băbeni. ; 

Baba, ză/cea, în jud. Olt, .izvo- 

rește după teritoriul comunei 

Cornăţelul, pl. Oltul-d.-s., și se 
varsă în Valea-Gugului, pe țăr- 

„mul stîng, tot în raionul comu- 

nci Cornăţelul. 

Baba-Alecu, eser, în jud. Brăila, 

situat la E. de ezerul Ferteleţul, 

Baba- Ana, Cont. rur., în plasa 

Tohani, jud. Buzău, la o dis- 

tanță de orașul Buzăii de 41640 

m. situată pe ambele maluri 

ale piriului Istăi, Limitele sale 

sunt: La N. drumul Condura- 

„tului, care o desparte de com. 
Vintileanca, pe care merge pănă 

la movila Țiţirligul, de unde o 

ia pe hotarul moșiei Schiopoae,
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pănă dă în drumul Amarului; 
la S. drumul Amarului și la V. 
hotarul moșiei Fulga din jud. 
Prahova, pe care merge pănă 
în drumul Dumănoaia, atinge 
puțin hotarul moșiei Degeră- 
țianca şi se îndreptează în Dru- 
mul-Conduratului. 

Suprafaţa sa este de 4257 
hect., din cari 2530 arabile, ro 
pădure, 784 fineață, 636 izlaz 
şi 297 smircuri și sterp. Pro- 
prietăţi niai însemnăte sunt: Ba- 
ba-Ana, Baba-Ana-Istăul, Urle- 
țianca, Gorgonelele, Schiopoaia 
și Călugăreni. Se cultivă mai 
mult porumb şi. orz. Terenul e 
șes, mlăștinos și supus adesea 
înecurilor. Locuitorii trăesc nu- 
mai din agricultură, ale cărei pro- 
ducte le desfac la gara Mizil, cu 

„care comuna e pusă în contact 
prin şoseaua vecinală Mizil-Co- 
torcea. Are o cășărie și 7 stîne 
pe moşia Baba-Ana și în lunca 
Gorpănelelor. IN 
„..Vite are: 354 boi, 170 vaci, 
105 viței, 4 .bivoli, 31 cai, şo 
cpe, 37 minzi, 3600 oi, 7 capre, 

4 asini și 237 porci, 
Această comună e formată 

din cătunele Baba-Ana-d.-j., Ba- 
ba-Ana-d.-s. și Gorgănelele, Po- 
pulaţia este de 820 locuit., din 
cari bărbați însurați 175, neîn- 
suraţi 9, văduvi. 8, băeţi 200; 

„iar femei măritate 175, văduve 
19, fete 234. Ei trăesc în 190 
case. Străini sunt 2 Unguri și 
I. Grec; meseriași sunt 3 lem- 
nari. Media nașterilor e de 24, 
a deceselor de 17, a căsătorii- 
lor de 11; populaţia. crește cu 
o medie anuală de 6-7, 

Comuna are 167 contribua- 
“bili, din cari 14 comercianţi Ro- 
mini. Stabilimente 7. 
Comuna are o şcoală în' căt, 

Baba-Ana-d.-j., cu o populaţie 
de 60 elevi. și o elevă. Carte 
ştii 62 loc. Are o biserică în 
căt. Baba-Ana-d.-s., Adormirea, 

    

cu 1 preot, 1 cîntărcț și 1 pa- 
racliser, | 

Cîrciumi sunt 6. 
Inainte de 1830, acest teri- 

toriii era o vastă leasă de mă- 
răcini, avînd la Drumul-Mărgi- 
ncanului o cîrciumă, unde vin- 
dea Baba-Ana, care a dat nu- 
mele scii întregci comune. 

Baba-Ana, dea/, în jud. Prahova, 
la V. de căt. Nucetul, comuna 
Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, a- 
coperit cu vii, și numit ast-fel 
de la o vechic posesoare. 

Baba-Ana, moșie, în com. Baba- 
Ana, jud. Buzăă, formată din 
2 sfori: Gorgănelele și Dumă- 
noaia; arc 630 hcect., mai toate 

arabile și o mică păd. (8 hect.) 
numită Ulmii-Răducanului, 

Baba-Ana, pisc, în com. Mon- 
teorul, județul Buzăi, acoperit 
parte de pădure, parte de vie, 
plantată în sistem american, și 
puţină livede de pruni. 

Baba-Ana, rifă, în judeţul Pra- 
hova, sub Virful-Comorilor şi 
dealul Baba-Ana, com. Gorne-! 
tul-Cuib, pl. Podgoria. Terenul 
fiind humos fuge spre vale, mai 

ales în timpuri ploioase. 

Baba-Ana, vale, în pl. Borcea, 
jud. Ialomița, lingă satul Mi- 
haiii- Viteazul. 

Baba-Ana-de-]Jos, câfu, al co- 
munei Baba-Ana, jud. Buzăă, 
situat pe malul stîng al pîriului 
Istăul și la o distanță de ș800 
m. de Mizil. E reședința com. 
Are 370 loc. și 84 case. De 

- dinsul e alipit şi căt. Istăul. 

PBaba-Ana-de-Sus, căzu; al co- 
munci Baba-Ana, jud. Buzău, 
are 270 loc, şi 65 case. De din- 

„sul e alipit căt. Gorgănelele. 

  

    

Baba-Ana-Istăul, moşie, județul 
Buzăii, fostă a statului, pendinte 
de Mitropolie, acum vindută şi 
încorporată cu Raba-Ana; are 
654 hect, fineață, izlaz și pu- 
ține arături, 

Baba-Anghelina, fințină, în co- 
muna Hăbudul, plasa Tirgşorul, 
jud. Prahova, din care îşi ia 
început riulețul Pribeagul. 

Baba-Bair, /ca/, în pl. Măcin. 
jud. Tulcea, pe teritoriul com. 
Coium-Punar (şi pe teritoriul că- 
tunului Coium-Punar) ; este o ra- 
mură a însemnatei culmi de 
dealuri numită Ghiun-Ghiurmeş ; 
se desface dintr'insul şi se în- 
dreaptă spre miază-zi, avind o 
direcțiune generală de la N..E. la 
S.-V., se întinde printre piraiele 
Iugi-Dere și Coium-Punar. Satul 
Coium-Punar este aşezat la poa- 
Iele sale. Intră și în jud. Constan. 
ţa prin prelungirea sa numită Si- 
nir-Taștepesi, ce merge de se ter- 
mină pe: malurile înalte și ri- 
poase ale piriului Aigăr-Ahmet ; 
ajunge la 125 m. înălțime, fiind 
şi punct trigonometric de ob- 
Scrvație rangul al 3-lea, domi- 
nind asupra satului și hanului 
Coium-Punar. Este acoperit în 
partea de miază-noapte cu pă- 
duri și la. miază-zi cu finețe și . 
arături. 

Baba-Boaga, se, pl. Gilășești, 
jud. Argcz,. face parte din co. 
muna rurală Mozăceni. (V. acest 
nume). 

Baba-Chira, co/ină, în comuna 
și cătunul  Calvini, jud. Buzău. 

Baba-Dobra, cana/, în insula 
Balta, pl. Borcea, jud. Ialomiţa, 
în dreptul satului Cocargea. 

Baba-Dobra, co//nă, în com. şi 
cătunul Calvini, jud. Buzăă,
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Baba-Draga, dea/, în partea sud- 
estică pe teritoriul comunei Fol- 
teşti, plasa Prutul, judeţul Co- 
vurluiii, la depărtare de 33 kil. 
de Galaţi. De la acest. punct 
calea judeţeană, începută din 
strada Traian a orașului Galaţi, 
se: împarte în două: linia Ga- 
laţi-Fălciu pe malul Prutului și 
Galaţi-Birlad prin mijlocul jud. 

„ Covurluiii, 

Baba-Ghicea, dea, pl. Tazlăul- 
d.-j., com. Bărsăneşti, judeţul 
Bacăii, situat pe teritoriul sa- 
tului Caraclăul. 

Baba-Ghicea, Zza/, în partea de 
E. a satului Cordeni, comuna 
Ivineţeşti, pl. Crasna, județul 

„Făleii. Pe poala lui de V. și 
pe șesul Crasnei, e situat satul 

* . Cordeni, 

Baba-lenei, fîntină şi loc izolat, 
"în raionul căt,  Sterianul-d.-s., 
com. Butimanul, plasa Znagov, 
jud. Ilfov. 

Baba-lleana, dea/, jud. Tecuciiă, 
la E. de satul Pogleţul, comuna 
Corbeasca;. pe care se află o 
pădure aparținînd statului. Din 

“ acest deal. izvorește piriul Co- 
tromanţul, care unit cu Ghili-   menul formează Pogleţul. 

Baba- Ioana-Văduva (Del1a-), 
loc isolat, județul . Prahova, cu 
mai mulți pomi roditori, tufe și . 
sălcii, în suprafață de aproape 
2 hect., situat în com. Pucheni. 
Mici, pl. Crivina. 

Baba-lvana, za/e, în plasa Ia- 
lomița-Balta, jud. Ialomiţa, teri- 
toriul com.: Hagieni, formează 

"- marginea viilor locuitorilor co- 
munci. 

Baba-Izvorul, Piri, în pl. Rîm-   nicul-d.-s., comuna Deduleşti, ! . 
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jud. R.-Sărat, izvorește din dea- 
lul Baba, udă partea de apus 
a comuni, și se varsă, după un 
curs repede, în piriul Valea- De- 
duleștilor. 

Baba-Lina, /oc îzo/at, pl. Nego- 
eşti, com. Vasilaţi- -Popeşti, jud. 
Ilfov. 

Baba-Lupa, fintină, pl. Cimpul, 
com. Calafat, jud. Dolj. 

Baba-Moartă, dea/, pe moşia 
Ivăncăuţi, com. Păltinișul, plasa 
Prutul-d.-j., jud. Dorohoiti. 

Baba-Moartă, /ac, în plasa Ia- 
“lomiţa- Balta, jud. Ialomiţa, î 
apropiere de satul Gura-lalo- 
miței. 

Baba-Nicula, cîrciumă izolată, în 
drumul Bordei, (astăzi șoseaua 
judeţeană Iaşi-Vasluiii), pe teri- 
toriul com. Ciurea, pl. Codrul, 
jud. Iaşi; datează de mult timp ; 
locul este însemnat pentru mul- 
tele tilhării și omoruri ce se 
făcea în timpurile mai vechi, 

Baba-Nicula, fo, în şoseaua 
com. Ciurea, plasa Codrul, jud. 
Iaşi, peste Roşa (Oiţa). - 

Baba- _Poenile, deal, în plaiul 
Rîmnicul,. com. Dănuleşti, jud. 
R.Sărat; se desface din Dealul. 
Dănuleştilor, brăzdează partea 
de apus a comunei, se. întinde 
printre rîul R.-Sărat și afluentul 

„„săii Piriul-Dănuleştilor; este a- 
coperit cu păduri și întinse pă- 
şuni, 

Baba- Rada, deal, pl. Balta, jud, 
Dolj, pe care este situată com. 
Zavalul. 

Baba-Rada, /4c, în Jud. Brăila, 
situat la V. de com, Berteşti- 
d.-., la 3—4 kil. depărtare.   

BABADAG 

Baba-Sanda, Jea/, în jud. Pra- 
hova, în partea de N. a căt.: 
Cuibul, com. Gornetul-Cuib, pl. 
Podgoria, numit astfel de la o. 
vechie posesoare, 

Baba-Sanda, japse, în jud. Bră- 
„ ila, situată la N-E. de ezerul 

Șerban și la V. de Orzea, ezer 
cu care se unește; prin ca trece 

": Aurelul, canal, 

Baba-Sanada, piriz, în jud. Pra- 
hova, izvorește din poalele dea- 
lului Cuibul, c. Gornetul-Cuib, 
pl. Podgoria; curge de la N.-V. 
spre S-E. pe lingă dealul și 
izlazul Baba-Sanda, și se varsă 

„ în giîrla Sărăţelul, în partea de 
E. a bisericei din Cuib, tot în 
raionul com. Gornetul-Cuib. 

Baba-Sima, ntoșie, jud. Praho- 
-va, a statului, pe teritoriul c. 
„Fulga, pl. Cimpul. A fost pănă 
acum cite-va decenii, a mănăs- 

tirei Stavropoleos. 

Baba-Sorca, co/;nă, în com. şi 
căt. Calvini, jud. Buzăii. 

Baba-Stanca, viroasă, ese din 
Neajlov în dreptul moarei şi se 
varsă în' Neajlov pe proprieta- 
tea Babele, jud. Vlașca. 

Baba-Zamfira, movilă, în com. 
Mihăilești, jud. Buzău, 

Babadag, //4să, în județul Tul- 
cea, așezată în partea de mijloc 

-a lui, a 
. Și-a luat numele de la reșe- . 

- dința sa, orașul Bnbadag. 
„Se mărginește la miază-noapte 
"cu pl. Isaccea și pl. Tulcea; la 
miază-zi cu plasa Istrului, la apus 
cu pl. Măcin și jud, Constanţa, 
iar la răsărit cu pl. Tulcea, lacul 
Razelm și Marea. 

Relieful săi cuprinde: două 
regiuni : Șesul ocupînd 24; din
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întinderea plășii, și coprinzind 
jumătate din marile lacuri şi o 
mică întindere acoperită cu stuf. 
Dealurile ocupînd */ din supra- 
faţa ei, brăzdind-o la apus, mia- 
ză-noapte şi miază-zi. Cele mai 
însemnate sunt:. Culmea-Baba- 

„dagului cu virful Baba, 329 'm., 
Topolog, Baş-Punar, Ciucurova, 
Dautcea, Consul (323 m.). Cili- 
cul (405 m.), toate acoperite cu 
întinse și frumoase păduri, nu- 
mite pădurile Babadagului. 

Această plasă este udată la 
miază-noapte ..și prin mijloc de 
rîul Taiţa cu afluenții săi piraele 
Accadin și Teliţa; Teliţa la ră- 
sărit; Slava-Rusă cu afluenții 
săi Slava-Cerkeză și Camena, la 
miază-zi. Bălţile sunt întinse și 
numeroase, Lacurile . Razelm, 
Babadag, Goloviţa, Zmeica și 
Sinoe, comunică toate între ele 
şi ait o suprafaţă totală de 1800 

„kil.: pătrați :saii 180000 hect. 
Sunt cele mai mari din toată 

Rominia; produc pește chefal, 

morun foarte căutat. 
Clima ei este sănătoasă din 

pricina pădurilor celor întinse 
şi a azrului curat ce vine de la 
mare, adus de continuele brize 
dulci ; ploi potrivite, mat multe 
“ca în cele-T'alte plăși. - 

Întinderea totală a plășii este 
de 1300 kil. pătraţi sat 13000 
hectare, din care 3800 hectare 
ocupate de vetrele comunelor, 
25009 hectare ocupate de bălți 
și lo: neproductiv, iar restul de 
102009 hect. păduri și locuri 
arabile, 

Populaţiunea sa este ameste- 
cată. Bulgarii sunt în mai mare 
număr dar cedează terenul în- 
cet-incet Rominilor. Sunt 5000 
familii cu 20009 suflete, din 
care 9000 Bulgari, 3000 Romini, 
2090 Turci-Lătari, şooo Ruși- 
Lipoveni, 1500 Germani, restul! 
alte naționalități, Greci, Ovrei, 

Țigani şi Armeni.   
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Comunele cari compun această 

pl. sunt: Babadag, oraș, reșe- 

dința plășii, în centru, nu de- 

parte de lacul Babadag; Ar- 

mutlia, com. rurală, cu cătunele 

Armutlia și Camber, în mijloc 

pe riul Taița; Atmagea, la apus, 

pe piriul Atmagea; Baș-Chioi 

cu căt. Baş-Chioi şi Cineli, la 

apus pe riul Taiţa;, Canlibugeae 

cu cătunele Canlibugeac şi Pașa- 

Cișla, la răsărit, lingă lacul Zme- 

ica; Caraman-Choi, la S.E., pe 

lacul Razelm; Ciamurli-d.-j., cu 

căt. Ceamurli-d.-j. şi Cangagia, 

la miază-zi, pe piriul Slava-Rusă; 

Ciucurova, (sau Slava-Cerkeză); 

Congaz, cu căt. Congaz, Hagi- 

lar şi Satul-Noi, la E., pe pîriul 

Talița; Enisala, cu căt. Enisala 

și Visterna, la răsărit, nu de- 

parte de lacul Razelm ; Jurilovca 

la S.-E., pe lacul Zmeica; Nal- 

„bant şi Trestenic, la N. pe pi- 

riul Taliţa; Slava-Rusă cu căt. 

Slava-Rusă, Slava-Cerkeză * şi 

Teche, la miază-zi și apus, pe 

pîriul Slava; în total pl. are 1 

com. urb., 12 com. rur., ce cu- 

prind 19 sate. 

" S'aii cultivat în pl. Babadag 

37837 hect., din cari 28912 h. 

cereale și 9125 hect. legume, 

Căile de comunicaţie sunt: 

şoseaua naţională Tulcea-Baba- 

dag-Isaccea, şoselele județene 

Babadag-Măcin, Babadag-]uri- 

lovea și alte drumuri comunale 

ce unesc com, între ele. 

Această pl. cuprinde vechiul 

mutesareflic turcesc al. Babada- 

gului, cu reședința în orașul Ba- 

badag ; avea 24 com, rur.; dar 

la 1892, din ele 8 ai format 

o nouă plasă, aceea a Istrului, 

iar trei s'ai dat nouăi plăşi a 

Isaccei, | 

Babadag, com. urţ,., în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, jud. Tulcea, 

Ja 44% 54' 55” latitudine boreală 

și la 26% 21 şo” longitudine E., 
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situată în partea centrală a ju- 

dețului, la 35 kil. spre miază-zi 

de orașul Tulcea, capitala dis- 

trictului și în partea răsăriteană 

a plășii, a cărei reședință este. 

Numele săii este turcesc şi 

vine din cuvintele: baba=tată, 

părinte şi dagh=munte; adică 

tatăl munților, căci se credea 

că dealul, la poalele căruia este 
așezat orașul, este cel mai înalt 

munte saii “deal din Dobrogea 
A > 
“intreagă. 

Hotarul săi amănunțit” este 

acesta: plecind de pe malul 

nord-vestic al lacului Toprac- 

Chiopru de lîngă căt. Satul-Noi, 

sc îndreaptă mai întîii spre 

$..S.-V., urcînd valea Sîni-Dere, 

pe la poalele dealurilor Taș-Bair 
şi Asmalar-Bair; urcă în dealul 

Caragidi-Bair, de unde o ia spre 

apus pe muchia lui pănă la: 

poalele clealului Tasli-Bair; d'aci 

o ia spre miază-zi, taie valea 
Cari-lol-Dere, urcă în dealul 

Carada-Bair, se îndreaptă spre 

răsărit pe muchia lui, o ia apoi 

spre S.E., tăind văile Hribes- 

coi-Hara, Sevaiova-Hara ; iar de 

la poalele dealului Camena, o 

ia. spre răsărit, taie șoseaua na- 

țională Tulcea - Babadag - Con - 

stanţa, la kilom. 47, taic valea 

Gealtai-Deresi și ajunge la poa- 

lele movilei Visterna, de unde 

o ia spre miază-noapte pe la 

poalele dealului Bairac - Bair, 

printre dealurile Balta - Bair și 

Stuparul, spre Nord-Est urcă 

şi coboară dealul Culacula-Bair, 

taie valea Ceairelor, dealul Ca- 

labalic-Bair, trece pe la poalele 

movilei Chiuciuc-Suhat, ajunge 

pe malul lacului Babadag, îl tra- 

versează oprindu-se pe malul 

opus la cherhanaua satului Ze- 

bil; de aci se îndreaptă spre 

N.V.-V,, taie iar lacul Babadag 

dealungul, părăsește lacul, taie 

șoseaua naţională la kil. 30, o 

ia pe malul sudic al bălții 'To-
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prac-Chiopru și la Satul-Nou a- 
jungem de unde am plecat. For- 
ma lui este aceea a unui trapez 
neregulat; lungimea perimetru- 
lui este de vre-o 110 kil.; iar 
întinderea. totală se ridică la 
120 kil. pătrați (sati 12000 hec- 
tare). 

Marginile. Se mărginește la 
miază-noapte cu comunele ru- 
rale Zebil și Congaz, de care 
se desparte prin lacul Babadag 
și balta Topra-Chiopru, la mia- 
ză-zi cu comunele Ciamurli-d.-j., 
Canlibugeac și Jurilofea; la ră- 
sărit cu com. Enisala, iar la a- 
pus cu comunele Slava-Rusească 
și Armutlia. 

Relieful solului ţine mai nu- 
mai de regiunea dealurilor, afară 
de lacul Babadag. EI este brăz- 
dat de următoarele dealuri la V: 
laila-Tepe (138 metri), .Ghel- 
Tepe, Asmalar-Bair (132 metri), 
Sanchi-Bair, mai toate acoperite 
cu păduri în partea nord-vestică 
a comunei; dealul Caragidi-Bair, 
Carada-Bair (253 metri), cel mai 
înalt din această regiune domi- 
nînd și asupra orașului Baba- 
dag, din spre apus; Acairac- 
Bair (147 metri) la miază-zi, a- 
cesta ca și precedentele acope- 
rit cu păduri; dealul Bairac 
cu virful Bairac-Bair (196 metri), 
dealul Balta-Bair, Culacula-Bair, 
dealul Molfa, Canara-Baba, Ca- 
labalic-Bair la răsărit, acoperite 
parte cu păduri, parte cu fi- 

neţe; dealul Sultan-Tepe (69 
metri), dealul Cosiu-lel (43 m.) 
la miază-noapte, acoperite cu 

verdeață; iar în interiorul co- 
munei, la Sud-Estul orașului se 
află dealul Orta-Bair și prelun- 
girea sa Coium-Baba (233 me- 
tri), unul din cele mai frumoase 
şi din care o privelişte admira- 
bilă se desfăşură înaintea ochi- 
lor: întinsul lac Razelm, Baba- 

dag, Marea în zare, dealul Beș- 

“Tepe în N., Denis-Tepe în a- | 
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pus, închid orizontul vederei de 

pe acest deal. 

Apele. Nu sunt piriuri însem- 
nate, ci numai niște văi, mai 
tot-d'a-una. seci, de și curg prin 
păduroasele dealuri ale culmei 
Babadagului (căci toate dealu- 
rile enumerate mai sus, fac parte 
din culmea Babadagului); ' cele 
mai însemnate sunt: Sini-Dere 
și Ada-Tirla-Cula, la Nord-Vest, 
vărsîndu-se în balta Toprac- 
“Chiopru; 'Tirla-Cula la miază- 
noapte și Valea - Babadagului, 
cea mai însemnată (12 kil.), ce 
trece prin mijlocul orașului, se 

“varsă în lacul Babadag; Valea- 
Nucilor, ce:o 'udă la răsărit, 
Gealtai-Deresi, afluent al riului 
Slava, o udă la miază-zi. Bălțile 
de pe teritoriul ei sunt: Iezerul 
Babadag la “miază-noapte, care 
aparţine deodată și comunelor 
Zebil și Enisala; balta: Toprac- 

" Chiopru la N.-V., acoperită cu 
stuf. | ! 

Clima comunei este din cele 
mai sănătoase din causa veci- 
nătății munţilor acoperiți cu pă- 
duri; nu este riguroasă ci mat 
mult temperată; vîntul de la mare 
suflă des și i-o răcorește; ploi 
cad destule; boale prea puţine 
bintue comuna. 

Orașul este așezat pe ambele 

maluri ale văiei Babadagului, la 

poalele. nord-vestice ale frumo- 

sului deal Coium-Baba ; are una 

din cele mai plăcute pozițiuni; 
păcat că interiorul nu cores- 
punde cu exteriorul; niște stra- 

„de înguste, pietruite cu piatră 
de rii; case mici, cu aspect trist, 
unele dărîmate, arătînd că nu 
de mult barbaria a plecăt din 
aceste locuri; 'cum eși însă 'afa- 

"ră din oraș, spre miază-zi, pozi- 
țiunile devin din cele mai splen- 

"dide; o şosea frumoasă ce șer- 
puește printre păduroase dea- 
luri, ce par ca niște munți; o 

răcoare în timpul verei din cele |   
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mai plăcute, iată ce i-a stabilit. 
reputațiunea și atracțiunea din 
timpurile cele mai vechi. 

Orașul are 350 hectare întin- 
" dere. Populaţiunea este ameste- 

- cată; elementul predominant 
sunt Bulgarii. Sunt 781 familii cu 
3101 suflete; după cult.: 1744 
ortodoxi, 5 catolici, 219 armeni, 
17 luterani, 905 mahomedani, 
205 mosaici; după origine: 590 
Romîni, 1088 Bulgari, 668 Turci, 
169 Tătari, 47 Ruși, 19 Greci, 
17 Germani, 219 Armeni, 207 
Ovrei,. 72 Țigani. Instrucţiunea 

„se predă în două școale prima- 
re, una de băeți: cu. doi insti- 
tutori și alta de fete cu două 
institutoare. Cultul religios se 
exercită în 3 biserici ortodoxe, 
geamii, 1 sinagogă. . 

In Babadag e: un oficii tele- 
graf-poștal al cărui venit pe a 
nul 1896;97 a fost de lei. 7199 
bani 25, împărțit ast-fel: tele- 
fon lei 62,50, telegraf lei 107 1,20, 

” poştă lei 4704,70; un spital rural. 
Calitatea pămîntului este me- 

diocră ; păduri multe ; se seamă- 
nă porumb, meiă, ovăz și le- 
“gume. Locuitorii se “ocupă cu 
agricultura, creșterea vitelor, in- 
dustria nu e mai de loc. Sunt 
la apus viile Carada, dai vin'me- 
diocru. Comerciul, din lipsa de 
căi de comunicaţie, nu e pros- 
per ; se importă cele trebuincioa- 
se unui oraș, coloniale, manufac- 
turale și se exportă lemne, cere- 
ale, vite și lină. Budgetul este 
la venituri de -2791ş.lei și la 
cheltueli de 26986 lei, cu 5s4 
contribuabili. Căi de comunica- 
ție: șoseaua naţională Tulcea- 
Babadag-Constanţa; șosele ju- 
dețene la Măcin, Jurilovca, și 
căi comunale, la diferite sate. 
Babadag e un vechii oraș. O- 
dată ajunsese capitala Dobro- 
gci, concentrase în sine tot co- 
merciul peninsulei ; aci rezida 
pașa guvernatorul; avea grădini
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frumoase, case cu aspect plă- 

cut; avea ca la 100.000 suflete. 

Năvălirea și jefuirea barbarilor, 

lipsa de căi de comunicaţie, la 

făcut să decadă. Cind se va face 

calea ferată Tulcea - Babadag - 
Constanţa, atunci poate că și-ar 

reciștiga întreaga, însemnătate de 
odinioară. 

Babadag, /ac însemnat, în jude- 

țul Tulcea, 'plasa Babadag, pe 

teritoriul comunei urbane Ba- 

badag, și pe acela al comune- 
lor rurale Zibil, Enisala și Con- 
gaz; este situat în partea răsă- 

riteană a plășii; este format 

de revărsările marelui ezer Ra- 

zelm, de aceea apa lui este să- 

rată și amară. El are o formă 

lunguiaţă-eliptică, cu o direcție 

de la N.-V. spre 'S.-E. Lungi- 

mea, sa cea mai mare, de la sa- 

tul-Noii pănă aproape de Eni- 

saia, este de 11 kil. și lățimea 
cea mai întinsă, între Babadag 

şi comuna Zibil, este de 3 kil.; 

iar suprafața sa totală este de 

16 kil. saii de 1600 hect. La 

apus el are două prelungiri: 

balta Toprac-Chiopru și Coada- 
Bălții; iar spre răsărit, între el 

-şi lacul Razelm, un stuf întins 

şi mlăștinos le desparte; nu- 

„mai la miază-noapte de acest 

stuf un fir de apă stabilește co- 

municațiunea, între cele două la- 

curi. De multe ori apa 'Razel- 

mului crescînd, acoperă în mare 
parte stuful despărțitor și o pîn- 
ză de apă le unește. De o parte 
şi de alta sunt dealuri cari își 

 Sfirșesc ondulaţiunile lor de ver- 
zile maluri ale lacului, așa Ja 
miază-zi avem dealurile: Cala- 
balic-Bair, Chiuciuc-Suhat, Molfa, 
Canara-Baba, Sultan-Tepe, Co- 
siu-Sol, Ghel-Tepe, Iaila-Bair ; 
iar Denis-Tepe, “Tugarlea-Bair, 

Dealul-din-Fundul-Găvanului la 
miază-noapte. Malurile sale sunt 
în general joase, numa! lîngă 

  

  

Babadag, și mai jos de Zibil, 
sunt cam puţin ripoase; iar lîn- 
gă Satul-Noi și Zibil sunt joase 
şi mlăștinoase. Dacă, de la lo- 

cul unde balta Toprac-Chio- 
pru comunică cu ezerul Baba- 

dag, ducem o linie dreaptă spre 

răsărit pănă la Cherhanaua sa- 

tului Zibil, şi de aci, spre mia- 

ză-zi, o altă linie dreaptă pănă 

la poalele virfului Chiuciuc-Su- 
har, avem lacul Babadag îm- 

părțit în 3 părți: partea nor- 

dică și prelungirea 'numită Coa- 

da-Bălții, aparţin comunei Zibil, 

600 hect. în total; partea Sud. 

vestică și jumătatea orientală a 

prelungirei, Toprac-Chiopru, a- 

parțin orașului Babadag 600 

“hectare; partea răsăriteană, 300 

hect., aparţine comunei Enisala 

şi numai jumătatea occidentală 

a bălții Toprac- Chiopru, 100 

hect., aparține cătunului Satul- 

Noii al comunei Congaz. Basi- 

nul săii este cel mai însemnat 

din județ, avind o întindere de 

800 kil. și coprinzînd mai toată 

plasa Isaccea, partea nordică a 

plășii Babadag, și o mică parte 

din plasa Tulcea. El este com- 

pus din marele basin al rîului 

Taiţa-Teliţa, al izvorului Teliţa, 

al piriului Babadag și al altora 

mai mici, In ele se varsă: la a- 

pus piriul Taița unit cu Teliţa; 

la Nord izvorul Teliţa și Valea- 

Cairacul, la miază-zi Sini-Dere, 

Ada-Tirla-Cula, Tasli- Cula, Ba- 

badag. EL este foarte produc- 

tiv în pește, ca chefal, știucă, 

somn, une-ori și morun. Locui- 

torii din Zibil, sat aşezat pe 

malul nordic, se ocupă cu pes- 

căria ; cei din Babadag mai pu- 

țin. Peştele aci pescuit se con- 

sumă în Zibil, Babadag, Eni- 

sala, Satul-Noi. Pe malul săi 

de la miază-zi are și cite-va vii, 

mai cu seamă la gura piriului 

Babadag. De-alungul lui, în par- 

tea, de apus, merge drumul na-   

țional “Tulcea - Babadag - Cons- 
tanța. 

Babadag, pirii însemnat, în pl. 
Babadag, jud. Tulcea, pe teri- 
toriul comunei urbane Babadag ; 
izvoreşte din culmea munţilor 
Babadagului, și anume din dea- 
lul Pahotnicai-Hară;, se îndrep- 
tează spre miază-noapte, avind 
o direcție generală de la S.-V. 
spre NI; curge printre dea- 
lurile Orta-Bair, Coium-Baba, 
Canara-Baba, Sultan-Tepe, de-o 
parte, la răsărit; și Carada-Bair, 

„Caragidi-Bair și Ianchi-Bair, de 
altă parte, la apus. De-o parte 
şi de alta pănă la podul Duva, 
pe ambele maluri, se ridică dea- 
luri înalte și acoperite cu pă- 
duri; de la podul Duva intră 
în orașul Babadag, pe care îl 
udă de-alungul, de la S.V. la 
N-E. și după un curs de g kil. 
se varsă în ezerul Babadag, în 
partea sudică a lui, avind la 
gura 'sa de-o parte și de alta 
viile orașului Babadag. Printre 
numeroasele văi ce se deschid 
într'insul, mai însemnată este 
acea a piriului Doruchi-Dere; 
pe malurile sale merge şoseaua 
naţională Tulcea-Babadag-Con- 
stanţa; posițiunile ce el stră- 
bate sunt foarte frumoase. 

Babadag-lol-luc, «dea însem- 
nat, în pl. Istrului, jud. Tulcea, 
pe teritoriul comunci Tocsof, şi 
pe acela al cătunului săi Rim- 
nicul-d.-s., la hotarul către co- 
muna Beidant. EI este punctul 
culminant al dealului Zindan- 

Bair; este cuprins între piraiele 

Curu-Dere şi Sarighiol-Dere; are 

o înălțime de 197 m.; este punct 
trigonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea şi prin înălţimea 
sa domină asupra satelor Rîm- 
nicul-d.-s., Rimnicul-d.-j. (ale co. 

munei “Tocsof) și Sarighiol (al 
com. Beidant); pe culmea sa
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trece limita: dintre -cele două 
sate, Rîmnicul-d.-s, și Sarighiol. 
EI este acoperit cu semănături 
și finețe; pe la poalele lui trec 
drumurile comunale Tocsof.Sa- 
righiol, Tocsof-Beidant, Tocsof- 
Potur-Hamamgi. 

Babalic, zezer, în jud. Brăila, la 
sudul tîrlei Noroaele din com. 
Gropeni;, comunică la S. cu ie- 
zerul Rișniţele, iar la N. cu Lata. 

Baban (Lacul-lui-), Con. ru. 
în jud. R.-Sărat, plasa Marginea- 
d.-s. Vezi Lacul-lui-Baban. 

Babanului (Dealul-), ea, în 
com, Cepleniţa, pl. Bahluiul, jud. 
lași; se întinde de la V. spre 
E., printre satele Cepleniţa. și 
Buhalniţa, 

Babanului (Şesul-), șes, în com. 
Cepleniţa, pl. Babhluiul, judeţul 
laşi, între satele Cepleniţa și 
Buhalniţa. 

Babe, zzute, în com, Pingăraţi, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
situat între schitul Tarcăul şi 
hotarul Transilvaniei, 

Babei (Pîrciul-), co/;uă, în com. 
Mănești, căt. Reghinești, jud. 
Buzăii, acoperită de izlaz al moș- 
nenilor. | 

Babei (Dealul-), zea/, pl. Mun- 
telui, com. Văsileşti, jud. Bacăi, 
situat d'a stinga Trotușului și 

- lingă satul Leorda. 

Babei (Virful-), deal, în com. E- 
derile, pl. Filipești, jud. Prahova, 
servește de pășune vitelor: loc, 

Babei (Dealul-), zea/ pe teri- 
toriul comunei Negoeşti, plasa 

Vrancea, jud. Putna, despărțit 

de dealul Zeica, de pe același 
teritorii, prin pîriul Bahna, 

54042. Marele Diclionar Geografe. 
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Babei (Dealul-), za?, în com. 
Pleșești, jud. Suceava. 

Babei (Dealul-), dea/, se întinde 
la sudul com. Ciortești, plasa: 
Crasna, jud. Vaslui; pe lingă el 
trece șoseaua Vasluiii-lași. 

Babei (Fintîna-), fîntnă, pe 
moșia Cordăreni, com. Cordă- 
reni, plasa Prutul-d.-j., judeţul 
Dorohoiii. 

Babei (Fintina-), finfină, în par- 
tea. de N. a. satului Crăești, jud. 
Tecuciii; conţine apă foarte bună 
de băut. 

Babei (Izvorul-), îsoor. în com. 
Nehoiașul, jud. Buzăii, ese din 

Virful-Babei și se scurge în pi- 

riul Bisca-Mare, mai jos de văr- 
sătura izvorului Surducul. 

Babei (Virful-), pzunze, în com. 
Nehoiașul, județul Buzăii, între 

muntele Poiana-din-Cale și” pi- 

rîul Bisca-Mare (1240 m.). 

Babei (Pietrele-), zane, în plaiul 

Rîmnicul, com. Bisoca, județul 

R.-Sărat, în partea de apus a 

comunei; areo înălțime cam de 
1000 m.; e acoperit cu pășuni; 

vara are :stine de oi. 

Babei (Vaiea-), parohie, formată 

din o parte din com. Cîmpurile, 

pl. Zăbrăuţi, jud. Putna, avînd 

3 biserici, din care una parohială 

cu hramul Sfinţii Voivozi şi alte 

2 filiale cu hramurile Sf. Ni- 

" colae și Adormirea. 

Babei (Valea-), pâzure, pe teri- 
„toriul comunei Cimpurile, plasa 
Zăbrăuți, jud. Putna. Întinderea 

ei împreună cu a pădurei Piriul- 

Sărat, este de 200 fălci (284 

hectare). Ambele păduri sunt 

proprietatea d-lui .Alecu Lu- 
pașcu.   

BABEI-DOBROAE (IZVORUL-) 

Babei (Piciorul-), pzsc, foarte 
înalt al muntelui Siriul, jud. Bu- 

“zăă, are 1345 m. înălțime; se află 

d'asupra un mic platoii acoperit 

de verdeață, de unde se des- 

fășură una din -cele mai fru- 

moase priveliști. 

Babei (Piriul-), zii, pl. Sire- 

tul-d.-s., jud Bacăii, care şerpu- 
ește prin .com, Berbinceni, unde 
udă Văleni. Il ese din lunca 

Văleanca și se varsă în Pirtul- 

Cătușeanul, 

Babei (Pirîul-), pîriiaş, în com. 

Tazlăul, pl. Bistriţa, jud. Neamţu, 
izvorește dintre ramurile dealu- 

rilor numite Coasta-Tazlăului, 

către apusul dealului Cociorva ; 
curge în direcţiune răsăriteană, 
străbătind, aproape de vărsarea 

sa în riul Tazlăul, şoseaua ju- 

dețeană Dobreni-Moinești, lîngă 
kilometrul 43. 

Babei (Valea-), ziriz, ce izvo- 
reşte din Fintina-Petreanului, 

jud. Putna, udă comunele Cim- 

purile și Fitionești și se varsă 

în Șușiţa, la satul Cimpurile-d.-j. 

Babei (Piriul-), iri, vezi Ma- 
tiesei, jud. Suceava, 

Babei (Valea-), va/e, în plasa 

Ialomița-Balta, jud. Ialomiţa, c. 

Hagieni. ! 

Babei (Valea-), za/e, jud. Pra- 
hova, izvoreşte în apropiere de 

muntele Virful-cu-Dor, comuna 

Predeal, plaiul Peleș; curge 

de la V. spre E. şi se varsă în 

girliţa: Urlătoarea, în . raionul 

căt. Poiana-Țapului, și împreună 

în riul Prahova, pe malul drept, 

tot în cercul căt. Poiana-Ţa- 
pului. 

Babei-Dobroae (Izvorul-), ss- 
vor, în com. Cislăul, căt. Buda, 

20



BĂDEL-NIRA (IZVORUL) 

jud. Buzăi; se scurge în rîul 
Cricovul. 

Babei-Mira (Izvorul-), szvor, 
în com. Pirscovul, căt. Bădila, 
jud. Buzăi, ese din muntele Scă- 
rişoara și se scurge în Izvorul- 
Sării, 

Babele, co. 7ur., se compune 
din căt. Găureni (Sterea în ac- 
tele oficiale) sai Dănciuleşti și 
Babele, în pl. Neajlovului, jud. 
Vlașca, pe partea stingă a apei 
Neajlovul, departe de Bucureşti 
32 kil., de Giurgiă 49 kil., iar 
de Obedeni, reședința plășii, 10 
kil. Distanţa între cătunele com, 
este de 2!1/ kil. Numele com. 
se pare că vine de la un schit 
de călugărițe bătrîne, care la 1775 
era metoc și care se afla pe 

» această proprietate. In el se re- 
trăgeaii babele de prin satele 
circumvecine și care înainte stă- 
pîneaii moșia, pănă ce s'a desfi- 
ințat acel metoc și a trecut 
moşia în stăpînirea: mitropoliei. 
Azi aparţine statului în puterea 
legei din 1862, a secularizării 
averilor mănăstirești, 

In 1887 se afla aci 293 fam. cu 
351 contribuabili, saă 1271 sufi. 

Venitul comunal pe 1886 era 
de 10639 L., iar cheltuelile de 
9525 L.; în 1887 venitul era de 
4303 lei iar cheltuelile de 3231 
lei, și în 1888 venitul era de 
4060 |. iar cheltuelile de 4024 
|. Impozitul total pe roluri al c. 
în 1888 a fost de 6831 1. 76 b. 

Aci se află o școală mixtă 
cu 5 clase, condusă de un în- 
văţător la care, în 1888, a ur- 
mat: 34 băeţi și 3 fete;—după 
lege trebuia să urmeze 40 băeţi 
şi 10 fete. 

In com. este o biserică cur 
preot și 2 cîntăreți; la această bi- 
serică în 1888 s'a oficiat 42 
botezuri,- 11 căsitorii Și 22 în- 
mormîntări,   
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In întreaga com. s'a arat în 
1887, suprafaţa de 1130 hect. 
cu diferite cereale. 

Prin această com. curge vi- 
roaga Corbi care dă în Neajlov, 
viroaga Valea-Muerii care dă în 
viroaga Corbi, viroaga Baba- 
Stanca și apa Neajlovului. Aci 
este lacul Gîsca. 

Pe apa Neajlovului este o 
moară, 

In susul morii se zice că a 
fost la 1775, schitul sai meto- 
hul Babele. 

De această com. țin pădurile 
Babele-de-deal și Babele-de-lun- 
că, ambele de g9oo hect. 

Pe această proprietate trece 
drumul Zimnicei saii al Doam- 
nei. Aci este un pod ce se zice 
podul Doamnei. 

Mai trece prin comună: ve- 
chiul drum al Olacului sau ve- 
chiul drum al Craiovei, drumul 
Mavrodinului ce : merge prin 
Ruși-lui-Asan. 

Babele, că/uu, pendinte de com. 
cu același nume, situat pe par- 
tea stingă a,.apei Neajlovul, în 
pl. Neajlov, jud. Vlaşca. 

Proprietatea statului; fostă a 
mitropoliei, 

Are suprafața totală de 1 750 
hect. Are pădure în două tru- 
puri: Babele-de-deal, 750 hect, 
și Babele-de-luncă, 1 50, hect. 

S'a împroprietărit la 1864 un 
număr de 64 loc. care ai luat 
285 hect. 

In acest căt. este școala, pri- 
măria și biserica. (V. c. Babele): 

Babele, sa/ răzășese pustiit, pe 
teritoriul com. Găgești, pl. Gir- 
lele, jud. Putna, așezat pe malul 
drept al Putnei, între Vitănești 
şi Cucucţii-de-sub-Măgură. In 
siliștea lui se văd un mare nu- 
măr de nuci. Pe aci trece Şo- 
şeaua județeană Focşani-Bolo- 
tești-Tichirișul, 

Babele, Pădure, 

  

BABELE 

  

Babele, cana, în însula Balta, pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, în 
dreptul satului Stelnica. 

Babele, cornet pietros, jud. Mehe- 
dinți, pe șoseaua Severin- Balta- 
Baia-de-aramă, între hotarul c. 
Tur. Gornoviţa și Balta. 

Babele, mai multe 7svoare, pe 
teritoriul com. Găgești, pl. Gir- 
lele, jud. Putna, care sati cap- 
tat pentru alimentarea sistema- 
tică cu apă a orașului Focșani. 

Babele, zpuue, în jud. Prahova, 
la stinga munților Jepi, spre 
valea Ialomiţei, înalt de 2060 
m. asupra nivelului Mărei- 
Negre. 

Pe el parcă sunt semănate o 
mulțime de pietre, cari primă- 
vara sunt acoperite cu un bo- 
gat covor, format de o mulţi 
me! de viorele albastre (viola 
declinata), ce cresc pe ele și 
cărora poporul le zice Unghia- 
Pasărel, 

în jud Vlaşca, 
depinde de com. Babele; proprie- 
tate a statului; se compune din - 
două trupuri: a) Babele-de- deal 
în suprafață de 750 hect. com- 
pusă din cer, girniță și stejar; 
6) Babele-de-luncă în suprafață 
de 150 hect. compusă din lemne 
de șleaii, cum: arțar, jugastru, 
teii, frasin etc. Ambele depind 
de ocolul silvic Ghimpați. Ai 
început să se exploateze la a- 
nul 1861 cea de deal, și la 1866 
cea de luncă, 

Babele, în jud. Vlașca, fost schiz, 
situat în com. Babele 

Babele, sfincă mare de piatră, 
jud. Mehedinţi, în virful munte- 
lui cu același nume, în hotarul 
comună rurală Schela-Cladovei. 
Se poate vedea de ori-ce trecă-
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tor, în partea dreaptă a şoselei 
și calei ferate Turnu - Severin- 
Virciorova. Despreaceste babese 
povestește următoarea legendă, 
care s'a transmis din tată în fu, 
numită legenda babei Dochia și 
a fiului sei Dragomir: 

că fost o babă ce se chema Dochia, 
carc avea turme de oi sumedenie, cîmpii 
întinse, munţi, dealuri și văi, pe care le 
stăpînea. Avea și un fiii, ce sc numea 
Dragomir, și noră, femee bună; dar 
baba fiind din fire cam rea, nu trăia 
bine cu noră-sa, cum fac mai toate soa- 
crele cu nurorile, și ca să-l găsească vină, 
spre a o uri și fiul săii Dragomir, a tri- 
mes-o ]a riii să spele două feluri de lină: 
lină albă și lînă neagră. Lina albă so 
facă neagră, și pe cea neagră s'o facă 
albă. Noră-sa a (ăcut lîna albă, neagră, 
iar lina neagră a tot spălat'o și ea albă 
nu s'a mai făcut, din care pricină, biata 
noră era tot mihnită. Intro zi pe cînd 
ca spăla la lînă neagră, D-zeii (unii zic 
Sf. Petru) a venit la ea și a întrebat'o: 
de ce ești necăjită, și tot speli la ltuă? 
ca i-a spus că a trimes'o soacra-sa să 
spele lina albă pănă o înegri şi pe cea 
neagră pănă o albi. Ea a făcut lina albă 
neagră; iar pe a neagră o tot spală și 
nu se mai face albă, ” 

Atunci D-zeiă i-a dat o chită (buchet) 
de ghiocei pe care să o ducă soacră-sei; 
i-a dus'o și baba văziud ghioceii a stri- 
gat pe fiul săii Dragomir: «Dragomire al 
maichii! uite a înflorit ghioceii, a venit 
primăvara și noi nu am mai pornit oile 
la munte». Noră-sa iar s'a dus la rii să 
spele lînă neagră ca să o facă albă. D-zeii 
iar a venit la ca, însă schimbat, şi iar 

a întrebat-o ce tot spală la lina neagră; 
ca iar i-a spus că a trimis-o soacră-sa, 
să spele lina neagră pănă o albi. 

Atunci Dizeii i-a dat o chită de fragi 
coapte, s'o ducă soacrăi. Ea i-o duse, 

şi soacră-sa Dochia, văzind fragile, iar a 

strigat pe fiul săii Dragomir: «Dragomire al 
maichii! uite, 'aii copt fragile, a venit vara, 
și noi nu am mai pornit oile la munte, 

-să le măsurăm». 

Atunci baba Dochia a luat pe ca 

nouă cojoace și a plecat cu oile, cu fiul 

săii Dragomir la munte, D-zeă a potri- 

vit atunci, și a pus trei zile de ale verci, 

de era o căldură mare în cît baba abea a 

adus oile la munte; iar după trei zile a dat 

ploae căldicică, apoi o sloată de s'aă udat 

toate cojoacele babei, și ea le-a lepădat cite 

unul, cîte unul, pănă a rimas numai cu 

unul. Pe urmă s'a pus un ger tare, de 

7 

„ îngheţa lemnele și plesneaii pietrele, și 

    

baba w'a mai putut suferi gerul şi a mers 
la fiul săii Dragomir, care era de altă 
parte, și văzîndu-l i-a zis: «Dragomire al 
maichii! Lumea moare și plesnește și tu 
cînţi în (luerel! Dar el cra mort și în- 
ghețat cu sloete de ghiaţă la gură; apoi 

a îngheșat și baba Dochia cu vi cu tot, 
și s'a prefăcut în sloiii de piatră și se află 
pănă în ziua, de astă-zi, reprezentată în 

acest județ prin stincele numite Babele 
din boldul Babele, muntele Matorăţu şi 
prin stîncile numite Babele dintre com. 

rur. Balta și com, rur, Gornoviţa. 

De atunci lumea a numit zilele de 

la 1 și pănă la 9 Martie «Babe», numind 

baba de la întîi Martie, baba Dochia, 

iar pe cea de la nouă Martie, patruzeci 

de muceniţi.» 

Legenda, babei Dochia se po- 

vestește, atiţ de populațiunea 
munteană din judeţul Mehedinți, 
cit și de locuitorii munteni ve- 
cini cu noi, bine înțeles de cei 
de la poalele Carpaţilor. Ea mai 
există şi la Romiînii Macedo- 
neni, 

Poporul Romin celebrează prin 
obiceiii, încă pănă astăzi, numele 
Dochie la 1 Martie de ziua cu- 
hioasei Evdochia, căreea îi con- 
sacră cele d'intii zile ale pri- 
măverei ast-fel numite Babele, 
iar a noua zi, nouă Martie, cînd 
se serbează Sf. 40 Mucenici sau 
Martiri, copii ati obiceiul a bate 
pămîntul cu ciomege și topoare, 

zicînd vorbele: 

Tună ger și eși căldură, 

Să se facă vremea bună; 

Să pornim plugurile 

Să brăzdăm moșiile. 

Iar bătrinii fac turte din făină 

„de grii şi porumb pe care le 
împung cu țeava, le coc și le 
mănîncă unse cu miere de stup 
şi cei mai bețivi țin a bea 40 
pahare de băutură, ţuică sai 
vin, în onoarea celor 40 de Mar- 

tiră, 

Babele, va/2, judeţul Mehedinţi, 

numită și Valea-Babelor, în com. 

rur. Ilfovățul, plaiul Cerna.   

BABII (VALEA-) 

Babele-Mari, /ac, în insula Balta, 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 
teritoriul com. Dudești. 

Babele-Mici, /ac, în insula Baltă, 
pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 
teritoriul comunei Dudești. 

Babeșşul, Zănoaga și Brato- 
cea (Munţii-), zoșz7 ale sta- 
tului, în jud. Prahova, pendinte 
de mănăstirea Znagov, care pe 

periodul 1888—93 s'aii arendat 

cu 2800 lei anual, 

Babeşul, mute, la N, de com. 

Măneciul-Ungureni, plaiul Te- 
leajenul, jud. Prahova, udat de 
pîriul Cheia la N. și piriul Ba- 
beșul la S. 

Babeşul, zăzure a statului, în jud. 

Prahova, în întindere de 850 

hect., pendinte de com. Teșila, 
pl. Peleșul, 

Babeşul, pîri4, în jud. Prahova, 
izvorește din muntele Babeșul, 

curge de la N.-V. către S.E, 
și se varsă în riul Teleajenul, 

pe malul drept, în raionul co- 
munei Măneciul-Ungureni, plasa 
Teleajenul. 

Babeţul, căzu, al comunei Pă- 

nătăul, jud. Buzăiă, cu 14 locui- 

tori şi 3 case. 

Babeţului (Lacul-), lac mic, în 

com. Pănătăul, cătunul Babeţul, 

jud. Buzăă, i 

Babeţului (Coasta-), pădure, în 
com. Pănătăul, jud. Buzău, 80 

hect., face un corp cu Căldura, 

Malurile și Nicioaia ; proprietate 
moșnenească, . 

Babii (Dealul-), dza/, jud. Me- 
hedinți, în com. rur. Băseștii. 

Babii (Valea-), a/e, în comuna
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Fometești, plasa Horezul, jud. 
Vilcea. 

Babina, /ac, în judeţul Tulcea, pl. 
Sulina, pe teritoriul comunei ur- 
bane Chilia-Vechie, situat în par- 
tea centrală a plășii și în cea de 
miază-zi a comunei; comunică 
cu grindul Chilia-Vechie prin 
Girla-Jidanului, cu brațul Sulina 
prin gîrla Lopatna și cu lacul 
Matiţa ; partea sa de miază-noap- 
te poartă numele de Saon; este 
înconjurat de toate părţile cu 
stuf; are o suprafață de 2 kil. 
pătrați, 2000 hect.; peștele săii 
este bun și se exportă la Chilia 
și Mahmudia, prin mai multe cher- 

“hanale (pescării) de pe malul săă. 

Babinilor (Pirîul-), zâriz, în 
jud. Bacău, plasa Siretul-d.j., 
comuna Milești, izvorește din 
locul numit Infundătura și se 
varsă în piriul Răcătăul, 

Babinof (Braţul-). Unul din nu- 
meroasele braţe prin care bra- 
țul Chilia se aruncă în mare; 
el în special stabilește comuni- 
caţia între braţul principal Chi- 
lia și brațul Cernof, Este situat 
în jud. Tulcea, plasa Sulina, co- 
muna Svistofca, în partea. răsă- 
riteană a plășii și a comunei; 
e lung de ş kil. şi pe ambele 
sale maluri crește stuf; la stîn- 
ga lui se întinde ostrovul Mes- 
lin, iar la.dreapta se întinde 
ostrovul Ciornoi, 

Baboeşti, căzu, în judeţul Olt, 
pendinte de comuna Valea-Me- 
rilor. plasa Mijlocul, situat pe 

„eoasta dealului stîng al gîrlei 
Plapcea, cam în centrul comu- 
ni, între Popeşti și Baroseşti. 
Are 225 locuitori, mai toţi moș- 
neni. Aci se află școala și pri- 
măria comunei, 

Baboi, zise, com. Bălcești, plasa 

Baboiasa, 

  

Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. Pe a- 

cest pisc se zice, că s'ar fi gă- 

sit spărturi de oale, cărămizi, 

monede romane, instrumente de 

fier. Locuitorii povestesc, că pe 

acest pisc a fost comună în ve- 
chime. 

Baboi, ziriă, pl. Băilești, com. 
Urzicuţa, jud. Dolj ; nu poartă 
aceeași numire în tot lungul lui. 
Așa în N.-V. com. Urzicuţa se 
numește piriul Urzicuţa, şi nu- 

“mai în partea de S. a satului, 
unde se întilneşte cu un alt pi: 
riă, se chiamă Baboi. Se varsă 
în rîul Dăsnăţuiul, pe partea 
dreaptă. 

ieser, în jud. Brăila, 
dă în Scurtul, în partea de N.-E. 

Baboiul, movilă, în jud. Brăila, 
numită și Carabăţ, la 1 kilom, 
spre S. de satul Scorţarul- Ve- 
chiă, servă de hotar între moșiile 
Scorţarul - Vechii și Domeniul 
Brăilei. 

In timpul Turcilor pe dinsa 
era spinzurătoare, 

Baboiul, zzovilă, în jud, Brăila, 
la 1 kilom. spre N. de satul 
Strimbul, 

: - 

Baboţul, ma/a/a,. în com. rur. 
Prisăceau, pl. Cimpul, jud. Me- 
hedinți. 

Babşa, jud. Suceava, mic a/l- 
eut al piriului Sabasa. 

Babşa, punct de popas, sub poa- 
lele muntelui Stinișoara, în jud. 
Suceava, la gura piriului de la 

„care şi-a luat numele. Aci sunt: 
un han și cite-va case, instala- 
țiuni forestiere de ale Domeniu- 
lui Coroanei. Pe aci trece şi 
linia ferată pe care se tran- 
sportă butuci din fundul Saba- 
sei la Bistriţa.   

Babuci-Culac, za/e însemnată, 
în jud. Constanţa,” pl. Silistra- 
Nouă, pe. teritoriul comunelor 
rur. Dobromirul-din-vale și Eni- 
şemlia, (anume pe acela al căt. 
„acesteia, Bazirgian); se desface 
din părţile răsăritene: ale dea- 
lului Smir-Bair; se întinde spre 
răsărit, avind o direcțiune ge- 
nerală de la S.V. spre N.-E, 

„ brăzdind partea centrală a plășii, 
pe cea nordică a com. Dobro- 
mirul-din-vale și pe cea apusană 
a com. Enișemlia; se întinde prin 
tre dealurile Baș-Punar, de o 
parte, la stînga, și Chiuciuc-Hagi- 
Sirti, de altă. parte, pe dreap- 
ta, și, după un drum de 6 kil, 
merge de se deschide în valea 
Urluia, pe stinga, lingă satul 
Bazirgian ; este dominată de 
virfurile Calaigi și Bazirgian ; 
printrinsa merge și un drum 
ve cinal Dobromir-Bazirgian. 

Bac-Ciauș, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul co- 
munelor: Ciucurova și Atmagea ; 
este mai mult o prelungire oc- 
cidentală a dealului Pelitul, ce 
se desface din virful Sivri-T epe, 
(alt. 236 'm.); se întinde spre 
apus, avind o direcţiune genc- 
rală de la N.-E. spre S.-V.; brăz- 
dează partea apusană a plășii 
şi a comunei Ciucurova și pe 
cea răsăriteană a comunei At- 

„imagea; se întinde printre pi- 
raiele Dulgherul, afluent al văii 
Arman-Ceșme saii Slava-Cerke- 
zească ; văile Jidini şi Bac-Ciauş, 
afluenți ai văii Baş-Chioi; pe mu- 
chia sa trece drumul comunal At- 
magca-Ciucurova ; se ridică pănă 
la o înălțime de 228 m,; din el își 
ia naștere piriul Bac-Ciauș, ce-i 
udă poalele sale nordice; în par- 
tea de miază-noapte are puţine 
păduri, iar poalele, care merg 
de se sfirşesc pe malul piriului 
Ciucurova, sunt acoperite cu 
pășuni.
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Bac-Ciauş, piriă, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 
com. Atmagea; izvorește din 
dealul Bac-Ciauș, de la poalele 
sale nordice, trece pe sub ele, 

se îndreaptă spre răsărit, avînd 
o direcțiune generală de la S. 
V. spre N.-E.; curge pe la poa- 
lele dealului Echili-Orman, unde 

„se unește cu piriul Valea-Jidini, 
şi amîndouă unite sub numele 
de Baș-Chioi merg de se varsă 
în pirîul Taiţa, pe dreapta lui, 
puţin mai sus de satul Baș- 
Chioi, lîngă viile lui; cursul săii 
este de 4 kil. (neunit cu Valea- 
Jidini); curge prin păduri și li- 
vezi, brăzdind partea apusană 
a plășii și răsăriteană a com.; 

pe maiul săi merge drumul co- 

munal Atmagea-Baș-Chioi. 

Bac-Cuiusu, sa, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Silistra-Nouă, cătunul 

com. rur. Beilicu, așezat în par- 

tea estică a plăşii și a comunei 

la 6 kil. spre N.-E.-E. de reşe- 

dința Beilicu, pe ambele maluri 

ale văii Bac-Cuiusu, la poalele N.- 

V.ale dealului Echi-Iuiuc-Alceac. 

Teritoriul săi se mărginește la 
N. cu com. rur. Mirleanul şi A- 
liman; la E. cu căt. Poluccei (al 

com. Enige din pl. Medjidia), 

la S. cu com. urb, Cuzgun, și 

la V. cu căt. Demircea. 

Relieful săi este foarte acci- 

Dealuri sunt: Chior-Cuius (alt. 

121 _2m.) la N.,  Bac-Cuius-Bair 

(alt. 101 m.) la V., şi prelungi- 
rile apusane ale dealurilor de pe 
Hotarul de răsărit: Polucci (alt. 
7Ă m.), Azur-Culac-Bair (alt. 82 
m. și Echi-luiuc-Olceac, cu virful 

Cyzgun (alt. 181 m.); ele sunt 
a/.operite cu fineţe și păduri în- 
cinse și frumoase; movile sunt 

„” puține și neînsemnate. |. 
Cursuri de apă. nu are cătu- 

nul, ci numai văi întortochiate, 

între cari: valea Mirleanu la V. 
-și adiacenta sa valea Bac-Cuiusu | 
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prin mijloc, trecînd prin sat, 
Tiutiuluc-Ceair prin colțul N.-E. 

Clima în general este frigu- 
roasă, dar sănătoasă. 

Intinderea totală e de 963 
hect., din cari 56 hect. ocupate 
de vatra satului și grădini. 

Populaţiunea sa se ridică la 
5 fam. cu 21 suf,, ocupindu-se 
cu creşterea vitelor. 

Bac-Cuiusu-Culac, va/e, sau alt 
nume al văii Mirleanu, județul 
Constanţa, nume ce-l poartă de 
la capătul săii și pănă la satul 
Bac-Cuiusu. Sub acest nume va- 
lea se desface din poalele apu- 
sane. ale dealului Echiu-luiuc-Ol- 
ceac; se îndreaptă spre miază- 

„ noapte, avînd o direcție gene- 
rală dela S-E. spre N.-V., brăz- 
dind partea N.-E. a plășii, pe 
cea orientală a comunei Beilicu 
și pe cea sudică şi centrală a 
cătunului săi Bac-Cuiusu ; dru- 
mul și-l face numai prin păduri; 
este tăiată de drumul județean. 
Ostrov-Cuzgun; ea este domi- 
nată de dealul Echi-Iuiuc- Olceac 
și anume de virful cel înalt 
Cuzgun. 

Bacalbaşa, vechiii fan sai ra- 
toş, pe teritoriul com. Tuluceşti, 
pl. Siretul, jud. Covurluiii, pe 
şoseaua judeţeană, la depărtare 
de -vr'o 12 kil. de la Galaţi. 
Numele îl are de la fostul pro- 

„prietar al moșiei respective Ba- 
calbașa. De la acest punct, dru- 
mul se împarte în două, către 

Birlad-Fălciui şi către Cuca. 

Bacalul, deal, în jud. Fălciă, pe 

teritoriul 'com. Bazga, pl. Podo- 

leni, în partea de N.-V.; a fost 

acoperit cu pădure; acum e loc 

„de cultură, 

Bacargic-Tepe, mooilă, în jud. 
“Constanţa, pl. Constanţa, pe te- 
ritoriul com. rur. Gargilacul, este   
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“așezat pe culmea dealului Mlo- 
vila-Căldărei, avînd o înălțime 

de 35 metri, dominînd prin înăl- 
țimea sa cătunul Gargilacul-Mic, 

lacul Gargilacul, drumul ce duce 
de la Cara-Coium la Chior-Ceş- 

me și marea; este punct trigo- 

nometric de  L-iul grad; este 

așezat în partea răsăriteană a 
plășii, sudică a comunei şi ră- 

săriteană a cătunului Gargilacul- 

Mic, de care se află departe cu 

I!/2 kil.; este artificială şi este 

acoperită toată cu verdeață. 

"Bacău, jude, numit ast-fel de la 
capitala sa. Unul din cele 32 
districte ale Romîniei, și unul 
din cele 13 ale Moldovei, în- 
tinzîndu-se de la șesul Siretului 
pănă în creasta ' munţilor Car- 
pați, la hotarul țării spre Ardeal, 
și coprinzind valea, de jos a Bis- 

“triţei și aproape întreg cursul 
Trotușului. “Teritoriul săi de 
411318 hectare se coprinde în- 
tre 46% și 469,42 latitudine bo- 
realăși între 23%42%35“ şi 249,55* 
longitudine Est. Lungimile cele 

„mai mari ale județului sunt: în 
senzul de la N. la S$., măsurat 
pe merid. 240%,26',30 de 72000, 
m., iar în sensul de la V. la E., 
măsurată pe paralelul 46), 31 
30“, de 92,475 m. 

Flotarele. Teritoriul sei se 
mărginește: la N. cu județele 
Neamţu şi Roman; la NE. cu 
judeţul Tutova; la E. cu jude- 
țul Tecucii; la S.-E. şi S. cu 

județul Putna; iar la Vest cu 
Transilvania. Hotarele amărnun- 
țite. sunt după cum urmează: 

2) Hotarul cu jud. Neamţu, 
„ începe în granița despre Ardeal, 
aproape la 3750 m. la Nord de 
muntele Ciudomir; apoi hota- 
rul merge în direcție generală 
către E.; înconjoară izvoarele 
apei Caminca și ale apei Asăul, 

de unde, în acest senz, aproxi- 

mativ la 21000 m. hotarul ur-



BACAU 

mează pe piriul Coman (Piriul- 
Negru) și cam la 25500 m. iar 
începe pe uscat; la 29000 m. 
străbate apa Tăzlăul-Mare; la 
30000 m., atinge hotarul des- 
părțitor între plășile Tazlăul-d.-s, 
și Bistrița-d.-s.; de aci hotarul 
merge în senzul N-E. pănă la 
35000 m., de unde iar ia de 
odată direcția spre E. și la 41000 
m. dă în apa Bistriţa; apoi la 
43000 m. trece prin calea fe- 
rată Bacăii-Piatra, și ceva :mai 
departe prin şoseaua cu aceeași 
direcţie și. în fine, la 45000 m., 
se termină hotarul cu județul 
Neamţu, la satul Piriul-Runcu- 
lui, unde începe a se hotări cu 
Romanul. 

6) Hotarul cu judeţul Roman 
începe de la satul 'Piriul-Run- 
cului, trece în direcția E.-N.-E,, 
pe o distanță de sooo m,, Și 
apoi se duce spre E.; iar la 
8000 m. taie calea ferată Ba- 
căi-Roman și înainte, la 9500 
N, ȘOSeaua cu aceeaşi destina- 
ție; urmează tot această direc- 
ție pănă ce, la 13000 m. dă în 
riul Siret; apoi continuă pe a- 
cest riii spre S., pănă la 19000 
m. Şi străbate Siretul în direc- 
ţia estică la 28000 m.; trece apa 
piriului Odobul, pănă la 35500 
m., unde se găsește satul Fun- 
dul-Tutova, județul Tutova. 

€) Hotarul cu județul Tutova 
începe în direcția S.-E:., și se ter- 
mină la s, Ţigara-d.-j., jud. Bacău, 

4) Hotarul spre jud. Tecuciii 
pătrunde cu un colț în inte- 
rior şi apoi apucă îar direc- 
ţia S.-E., dă în apa riului Ber- 
hecii, și presintă încă două 
colțuri spre V. De la satul Fi- 
lipeni se îndreaptă limita spre 
S. şi dă în apa Fulgerișul și de 
aci în direcţia V..S.-V., la 35300 
m. unde dă în apa Siretului la 
Dieneţ. Aci se termină hotarul 
cu județul Tecuciii și lungimea 
lui este de 35300 m.   
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e) Hotarul spre jud. Putna 
începe, de la Dieneţ de peapa Si- 
retului, pe care o trece apucînd 
spre V., la 4200 m,, şi taie ca- 
lea ferată Focșani-Bacăui și în- 
dată şi şoseaua tot cu aceeași 
destinaţie; de aci, după o lun- 
gime de 12400 m., în dreptul 
comunei Gropile, hotarul ia di- 
recţia S.-S.-. pănă la 26400 
m. unde dă întrun piriiaș, pe 
care-l urmează pănă la 28600 
m. la vărsarea lui în Trotuș ; 
apoi străbate Trotușul, calea 
ferată și șoseaua Adjud-Ocna ; 
de acolo hotarul urmează di- 
recția S.-V, avind cite-va mici 
deviaţiuni pănă la poalele munte- 
lui Clăbucul, de pe hotarul Tran- 
Silvaniei, 

Se notează aci că hotarul că- 
tre judeţul Putna, după ce tre- 
ce șesul Siretului, intră în re- 
giunea munţilor, trecînd prin 
zările culmelor. Lungimea ho- 
tarului este de 74100 m. 

/) Hotarul spre Transilvania 
începe de la muntele Clăbucul, în 
direcție generală N.-N.-V., cu 
multe deviațiuni ; la 6000 m. dă în 
apa Cașinul, prin pîr. Clăbuc și în 
jospe apa Cașinul,apoise urcăpe 
muntele Coarnele, trece în mun- 
tele Runcul-Alb și la 16000 m. 
străbate şoseaua Oneşti-Sărata ; 
se urcă prin valea pîriului Cer- 
nica pe muntele Cernica; apoi 
trece dealul Brezoi, şi, la 24000 
m. dă în piriiașul Pescarul, pe 
care'l urmează în jos pănă la 
vărsarea sa în riul Slănicul, la 
25300 m.; de unde. merge în 
sus pe piriul Cheșcheș, la 26300 
m. și apoi străbate piriul Puful, 
la 27300 m. La 31090 m. trece 
prin muntele Șandrul-Mare și 
Șandrul-Mic, la 33000 m. prin 
Țiganca și Nemira-Mare şi la 
34000 m. dă in piriul Nemira; 
apoi la vale la 39000 m. intră 
în piriul Berzăuţi; apoi în jos 
urmează pe acesta pănă la 46000 

  
  

BACĂU 

m. unde dă în piriul Uzul; în 
sus pe acesta, la 47250 m., și de 
aci înainte, la 51000 m., trece 
prin Piciorul-Oprejescului şi prin 
curmătura Muierușul, unde dă în 
pîriul Muicrușul și apoi în pîriul 
Cărunta şi înainte, pănă la 53000 
m., unde dă în piriul Ciobănaș 
şi înainte în sus pe acesta pănă 
la 57300 metri de aci, urcîndu- 
se pe zarea muntelui Șolintarul, 
trecînd piscul, coboară pe Șo- 
lintar la 61500 m. și înaîntă în 
jos pe acesta pănă la 65000 m., 
unde dă în piriul Șuliţa; de aci 
în sus pe acest rîă, la 73000 m. 
pănă la piriul Agăpioasa și pe 
acesta în sus pănă la 76600 m. 
și trecind culmea pe un picior 
de munte numit Cherecbiuc, la 

75000 kil. coborînd, dă în pi- 

riul Ciugheşul, pe care-l urmează 
în sus pănă la 81000 m.; de 
aci străbătind zarea muntelui 
Voica, apoi muntele Apahauș, 
muntele Arșiţa-Popii și muntele 
Aldămaș din şira Hauşului pănă 
la 91000 m., dă în apa Trotu- 
șului la pasul Ghimeşul, şi pe 
acesta în sus, la 91300m., pănă la 
gura piriului Ciudomir, urmînd 
iar în sus pănă la 98000 m. la 
poalele Ciudomirului- Mare, pe 
care, mai trecindu-l, mai merge 
în direcția N. pănă la 102000 
m. la muntele Tarcău, 

Forma. Dacă de la gura pi- 
riului Răcăciuni în Siret ducem 
o linie la satul Hirja de pe Oi- 
tuz, obţinem un paralelogram 
ale cărui laturi merg de la pa- 
sul Oituzului la muntele Ciu 

domir, apoi la satul Serbești 

lingă intrarea Siretului în judeţ ; 
de acolo la satul Răcăciuni și 

în fine la pasul Oituzului, La 
acest -paralelogram se alătură 
spre E. un sector de cerca că- 
rui coardă este apa Siretului 
de la Șerbești la Răcăciuni şi 
spre S. un trapez cu laturile 
paralele, care merg de' la satul
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Gropile 'la pasul Oituzul și de la 
eşirea Trotușului. din județ la 
piriul Lipşea; laturile nepara- 
lele sunt, pe de o-parte lanţul 
Carpaţilor, de la pasul Oituzul la 
pîriul Lipșea şi pe de altă parte 
o linie care de la satul Gropile, 
se coboară spre S.-E. paralel cu 
riul Trotușul, 

Configurațiunea tărimului. — 
Regiuni. — Pămîntul acestui ju- 
deţ se poate împărți în trei re- 
giuni: 

1. Regiunea dealurilor din 
stinga Siretului, de la hotarele 
judeţelor Tutova și Tecuci pănă 
în valea sa, ocupind o întindere 
de 57996 hect, 

2. Regiunea șesurilor ce se 
întindeide la malul sting al Si- 
retului pănă la o linie formată 
de șoseaua Adjud-Onești-Hele- 
giul şi înainte în sus pe Tazlăul 
pănă la Teţcani, apoi pe şo- 
seaua Bacăii-Ocna pănă ce dă 
în hotarul judeţului Neamţu, în 
apropiere de satul Balcani; a- 
ceastă regiune ocupă o întin- 
dere de 111672 hect. 

3. Regiunea munților ţine de 
la linia mai sus descrisă și pănă 
la hotarul judeţului spre .Aus- 
tro-Ungaria, avind o întindere 
de hect. 241630, 

/drografie şi orografie. Ar- 

tera fluvială cea mai însemnată 
a județului Bacăă este Siretul, 
care îl străbate în partea sa 

orientală. Toate apele secun- 
dare ce-l udă sunt afluenţi şi 

sub-afluenţi ai Siretului, Apele 
acestui judeţ sunt de munte, cu 

caracter torențial în regiunea 
muntoasă. Cind este secetă sunt 

aproape uscate, dar îndată ce 

plouă, ele se umflă şi se revarsă 

făcînd mari stricăciuni ferăstra- 
ielor, podurilor, holdelor și chiar 

locuinţelor sătești. 

Pe malul stîng al Siretului, 
în regiunea dealurilor, avem ca 

afluenți ai lui: 

'? 
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. pîriul Odobul. 
+ Piriul-Morii, > 
. Răcătăul. 

„ Dieneţul. 

. Fulgerișul. 

Tot în această regiune însă, la 
extremitatea ei orientală, curg: 

6. piriul Berheciul care după 
ce primește Blidariul, Rahova, 

Viea-Popii, Ungureni, Runcul, 
n
 
D
o
 

D
o
 

Bota, Piscul-Eacului, Staniștea,. 

Troienita, Poenile şi Ghirineasa, 

se varsă în rîul Birlad 

7. piriul Dunăvaul care se 
varsă tot în riul Birlad. 

Cei cinci primi afluenţi direcți 
ai Siretului sunt despărțiți de 
cei doi ultimi, tributari ai Bir- 

ladului, printr'o serie de dealuri 

zise ale Birladului, care prezintă, 

pănă în malul Siretului, la satul 

Dienețul, următoarele piscuri : 

Biidariul, Rahova, Viea-Popii, Un- 

gureni, Bota, Piscul-Lacului, Sta- 

niștea, Troienita, Piscul-Popii, 
Poenile și altele. 

Din acestea se ramifică spre 

Apus alte trei șiruri de dealuri: 

unul desparte Odobul de Piriul- 

Morii saii Valea-Mare, 'prezin- . 

tind piscurile: Tutova, Țigara, 

Trestia, Bobeica, Brusturosul și 

altele. 

Al doilea desparte Răcătăul 

de Valea-Mare și Siretul, pre- 

lungindu-se pănă lă satul Gura- 

Răcătăul, avînd piscurile: Cu- 

cuieţi, Dealul-Corbului, Porcari, 

Giurgiul, Dealui-Bisericii și al- 

tele. 

Al treilea șir desparte Die- 

nețul de Fulgerișul cu piscu- 

rile: Poenilor, Stilpul, Dealul- 

Mare, Hămeiul și Dieneţul. 

Despre răsărit, servind de ho- 

tar judeţului Băcăii, aflăm o altă 

ramificațiune de dealuri, care 

desparte Berheciul de Pirtul-Ze- 

letinului și prezintă piscurile: 

Băiceni, Băinacul, Raiul, Spria, 

Tarniţa, Pădureni, Petrești, Dom- 

nița și Berheciul; iar altul mai   

BACĂU 

mic ce se întinde între Berhe- 

ciul și Dunavăţul, avînd piscu- 

rile: Coroiul, Clenciul, Măgura, 

Palanca şi Dobriana, 

In regiunea șesurilor se lăr- 

gește cîmpia care începe de pe 
malul sting al Siretului, pre- 

lungindu-se pe malul săi drept, 
unde se confundă cu a rîului 

Bistrița, fiind-că ultimele rămu-. 
rele ale munţilor Bistriței-Mari 

se sfirșesc mai sus în județul 
Roman. 

De la Bistriţa şi Siret în di- 

recţia apusului se ridică tărimul 

încetinel, uniform, și este d'abia 

brăzdat de 'către mici 'piraie, 

* parte tributare Bistriţei și Sire- 

tului, curgînd spre E., parte cu 

scurgere spre V., în Tazlăul: 
Mare şi în Trotuşul; ele sunt 

despărțite la izvoare de slabele 
ramificațiuni ale munţilor Taz- 

lăului, care venind din judeţul 
Neamţu, se prelungesc spre S.- 
E., mai întiîii între Bistriţa și 
Tazlăul-Mare și apoi între acesta 
şi Trotuşul pe de o parte, iar 
pe de altă parte, spre Siret; 
apoi ele părăsesc teritoriul ju- 
dețului spre a pătrunde în ju- 
dețul Putna, cu numele de șirul 
Ciortolomului. 

Cele mai însemnate piscuri 
ale acestei serii de dealuri, care 

împarte în două secţiuni longi- 

tudinale regiunea șesurilor, sunt: 
Pescăreni, Opcina, Boiţa, Să- 

crieșul, Crăciuna, Piatra, Casan- 

dra, Capul, Dealul-Şipotelui, Bu- 

„da, Comoara, “Țiganul, Prăjila, 

Dealul-Buzei, Andrieșești, Cor- 

netul, Chicerea, Căpăţina, Run- 

cul, Pleșa, Tocila, Dealul-Mănăs- 

tirii, Piscul-Stînii, Măgura, Că- 

lugăra sati Dealul-Mare, Măgura, 

Sohodolul, Runcul, Trestia, Te- 

leanca, Boșoteni, Pietricica, Că- 

runta, Dealul-Noi, Dohotariul, 

Plopul, Bradul, Timpoia, Văr- 

zărișul, Cleja, Ciungul, Piatra-Vî- 

nătă, Bălăneasa, Măgura, Arşiţa,
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Peșterea, Leordoaia, Mocirla, 
Cirligatul, Tinoasa, Ciortanul, 
“Țeţeica, Măgura, Cireşul, Bă- 
lanul, Benea, Ciocanul și Bo- 
beica. 

- De pe povirnișurile orientale 
ale acestor culmi: 

Bistriţa primeşte pe dreapta 
piraiele: 

1. Dragova. 

. Blăgeşti, 

. Prejoaia. 

. Trebișul (Birnat). 
. Negelul. - 
Piriul-Liuzilor, unit cu 

7. Bălțata, 
Siretul primeşte pe malul stii 

drept, de la confluența sa cu 
Bistriţa în jos piraiele : 

I. Valea-Mare, 
2. Cleja. 

3. Valea-Rea. 
4. Răcăciuni, încărcat cu a- 

pele pîriului. 
5. Berindești. 
De pe clina occidentală a 

șirului de dealuri se duc: 
In Tazlăul-Mare, pe malul săii 

sting, piraiele: 

I. Valea-Largă. 
2. Comanul. 
3. Valea-Rea, 
4. Drăgugeşti. 
5. Brătila. 
Trotușul pe malul săi sting, 

de la confluența sa cu Tazlăul- 
Mare, primește numai un “piriu 
mai însemnat: 

1. Piriul-Mare, încărcat cu pî- 
riiașele: 

2, Unghiului şi 

3. Piriul-Șerboaiei. 
Regiunea munților este stră- 

bătută în direcţia N.-V. spre S.- 
E. de riul Trotușul, care, de 
la pasul Ghimeș și pănă la ju- 
dețul Putna, primeşte pe stinga 
piraiele : 

1. Ciudomirul. 
2. Camînca, 
3. Șugurul. 

4. Cracul-Drăcoi, 
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5. Agășul. 

6. Asăul. 

7. Urmenișul, 

8. Plopul. 

9.:Larga. 

10. Caraclăul. 
11. Tazlăul-Mare, rîi care cur- 

ge de la N.-V. spre S.-E. și pri- 
mește la rindul săii, pe malu-i 
drept, piîraiele : 

12. Piriul-Negru sai Coman, 
cu o mulțime de subt afluenți: 
13. Ludaşi, 

14. Solonţul. 

15. Tazlăul-Sărat, pe care îl 
primește la Tețeani, 

16. Cerna. 

17. Piriul-Moreni. 

18. Piriul-Chicera. 
Pe dreapta primește Trotuşul 

pîraie multe, cari curg în văi a- 
dinci, transversale în raport cu 

direcțiunea Carpaţilor, și anume: 
1. Popoiul. 
2. Ciugheșul, care primește 

pe stinga piriiașele: 

3. Haușul și 

4. Voica. 

5. Sulţa, se scurge în Trotuș 
primind pe ștînga piriiaşul: 

„6. Agăpioasa, iar pe dreapta: 
7. Şolintarul. 
8. Ciobănașul, se varsă în 

Trotuș încărcat cu piriiașele: 

9. Cărunta şi 

10. Muieruşul. . 
II. Leloaia, afluent al Trotu- 

șului ca şi: ! 

12. Chiricelul. 
13. Şupanul, încărcat cu: 
14. Șupănelul şi cu: 

15. Piriul-Socilor, 
16. Piriul-Văii-Malului. 

17. Dărmăneasca, avind con- 
fluență la satul Dărmănești, 

18. Uzul, care primește pe 
dreapta piraiele : 

19. Bărzăuţi și 
20. Piriul Izvorul-Negru, iar 

pe stînga: 

21. Piriul-Piticilor. 
22, Doftana, tributară Tro-   

tușului, este încărcată pe stînga 
- cu piraiele: 

23. Cracul-cel-Mare. 

24. Fundul-Ciungetului. 
25. Slănicul se varsă în Tro- 

tuș în faţa orașului T.-Ocna. 
26. Oituzul, care se varsă la 

Onești şi se încarcă pe dreapta 
la satul IHerăstrăii cu pîriul: 

27. L.esunţul, 
28. Cașinul, tributar al Tro- 

tușului, care primește pe stinga 
piriul: 

29. Curiţa, iar pe dreapta pi- 
riul : 

30. Haloşul-Mic. 

31. Haloşul-Mare, şi mai în 

susul apei pe: 

32. Calăsăul și pe 

33. Zboina, 

Trotuşul mai primește pe 
dreapta : 

34. Căiuţul-Mic. 

35. Căiuţul-Mare, 
Din punctul de vedere oro- 

grafic, avem de observat, că nică- 

„eri alt unde-va în Moldova și- 
rurile mari de munți ale Car- 
paţilor orientali nu intră de la 
hotar mai departe înăuntrul țărei, 

Această regiune muntoasă s'ar 
putea împărți în două printr'o 
linie care ar uni satul Comă- 
nești cu Tirgul-Ocna şi acest 
oraș cu mănăstirea Bogdana. 

Partea din dreapta a aces- 
tei linii spre apus cuprinde și- 
ruri cu piscuri a căror înălți- 
me variază între 1400 m. și 
1600 m.; ele își a cea mai mare 
lărgime între obirșia Caşinului 
și tirgul Căiuţul, în linie dreaptă 
de la $.-S.-V. spre N.-E. Intr'a- 

ceastă parte munţii sunt stră- 

bătuți în curmeziș de cele două 
trecători principale din valea 
Oituzului, la Poiana-Sărată din 
Transilvania, și din Valea-Tro- 
tușului, prin Palanca și pasul 
Ghimeş, tot în Transilvania. 

Intre acestea mai sunt încă 
irei trecători mai mici prin va
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„lea Uzului, a Doftanii și a Slă- 
nicului, care de asemenea stră- 
bat în Transilvania. 

In partea de la stinga a a- 
cestei linii, ultimele ramificațiuni 
ale şirurilor muntoase cad re- 
pede în văile Tazlăului-Sărat și 
ale “Trotușului. 

“Cele mai însemnate șiruri sunt: 

In partea nord-vestică a. ju- 
dețului se găsește un masiv 

“muntos, care străbate şi judeţul 
Neamţu pănă în malul Bistriţei 
şi al afluentului său Bicazul, a- 
vind ca virf mai culminant Tar- 
căul-Mare, cu 1668 metri, si- 

tuat la colțul Nord-Vest al ju- 
dețului, de unde se ramifică 

două șire: una, ia direcția spre 
Sud, urmînd granița jud. Bacău 
spre Transilvania, numită Cul- 
mea-Ciudomir, cu virfurile Ciu- 
domirul-Mare, 16S1 m. şi Ciu- 
domirașul pănă în valea Trotu- 
Şului; iar alta, culmea Gosmea- 

nului, prin judeţul Neamţu, a- 
proape de limita acestuia spre 
judeţul Bacăi, cu direcția spre 
N.-E. In cea dintii naște: 

I. Un şir, care din muntele 
Ciudomirul-Mare, trece prin pis- 
cul Ciudomirașul și apoise curmă 
spre S-E. pănă în dreptul sa- 
tului Brusturoasa, de - alungul 
văei Camînca. 

„2. Şira numită Pietroasa, care, 
din muntele Tarcăului, ia di- 
recția S.-E. între pîraiele Ca- 
mînca și Asăul, cu virfurile : So- 
cilor, Socior(1335 m.), Preutesele 
(1345 m.), Pietrosul, Alunișul, 
Muncelul (1296 m.), Danciul şi 
Gardul. Din această şiră se des- 
prind spre V. masivele Paloșul 
(1188 m.) şi Măceșul (1288 m.). 

3. Şira Moineștilor, care naște 
în com. Gosmeanul, jud. N camţu, 
și trece prin piscul Geamăna 
(1447 m.) la limita judeţelor, 
de unde se prelungește spre S. 
între Asăul și Tazlăul-Sărat, pre- 

zintind piscurile: Strigoiul (1248 
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m.) Runcul-Stinelor (1274 m.), 
Runcul-Răi (1221 m.), Tașbuga 
(1156 m.) și Dealul-Santa, unde 
Susține un podiș pe care se află 
așezat tîrgul Moineşti şi unde 
se găsește și pasul Moineşti. 

Din acest podiş șira se con- 
tinuă în direcția spre S.-E. cu 
virfurile: Tarniţa, Obcina-Ber- 
zunțului, Ursoaia, Oușorul, Dră- 
coaia şi Dealul-Salinelor pănă 
în Trotuş la Tirgul-Ocna; tot 
din acest podiș spre E. se ra- 
mifică pe malul drept al Tazlău- 
lui-Sărat, către satul Leontineşti, 
munţii Gilea și Maloiul; spre 
S-E. şira se prelungeşte în di- 
recția Onești, terminîndu-se cu 
dealul Perchiul. Toate acestea for- 
mează o ghebositate cuprinsă 
între Trotuș și cele două Taz- 
lăuri. 

4. Din muntele Geamăna se 
desprinde șire muntoase numite 
ale Pietrei, printre Tazlăul-Să- 
rat și cei-l'alți afluenți ai Taz- 
lăului-Mare, pănă la satul Ma- 
ghirești, trecînd prin virfurile: 
Fruntea - Coman, Holmul- Gea. 
măna, Uturele-Mic, Uturele (708 
m.), (ambii cuprinși între piriia- 
șele Solonţul și Cucutei) și Pia- 
tra-Crăpată. 

€) Printre şirele din dreâpta 
Trotușului, sunt: 

1. Şira Haușului, care ține 
graniţa, de la piscul Voica în 
sus, prin piscurile: Făgetul-Alb, 
Apahauș, Arșiţa-Popoiul și Al- 
dămașul, lingă care se deschide 
pasul Ghimeș de la Palanca. 

Din această culme, la virful 

Apahauş se întind trei picioare; 
iar din. Făgetul-Alb și Voica 

„alte două și toate despart a- 

fluenții din stinga Ciugheșului. 

2. Intre Ciugheș şi Sulţa se 
află masivul Cotumba (1220 m.), 

care la graniță trece prin munții 
Cherecbiuc, dintre Ciugheș și 
Agăpioasa, se îndreaptă spre 
N-V. pănă în dealul Cotumba,   
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unde se lărgește și ramificîn- 

du-se în muntele Fălțueanu, ce 

se apropie de satul Sulţa, se 
lasă în Trotuș la satul Cotumba, 

3. Șira Bordei, de Ja E. m. 
Pelişca (1329 m.), dintre Sulţa 
şi Ciobănaș, trece prin munții 
Solintar, și se curmă spre mun- 
tele Cărunta (1323 m.). 

4. Şira dintre Ciobănaș şi Uz, 

venind din Transilvania, trece 

prin Piciorul-Obrejescului (1098 
în.), cu direcția V. spre E. pănă 
în Trotuș, prezentind virfurile: 
Chinul, unde se despart trei ra- 
mure: una trecind prin mun- 
tele Liipuș spre satul cu același 
nume; alta spre satul Dărmă- 
nești și a treia spre satul Le- 
loaia cu virfurile : Leloaia (1048 
m.), Leloiţa, Bocna, Chiricel, 

Goanţa și Tașbuga. 
5. Din virful Şandrul-Mare 

(1650 m.), pleacă: Șira-Oiţuzului, 
care se îndreaptă la N. spre Uz, 
trecînd prin piscurile Șandrul- 
Mic, Țiganca (1634 m.), Nemira- 
Mare (1654 m.), Farcul-Mare 
(1654 m.), Farcul-Mic (1 346m.) şi 
Chilișca (1425 m.), de unde ese 
Dealul-Mare, care desparte Uzul 
de afluentele săii Piriul-Negru. 

6. Din Farcul-Mare se bifurcă 

o șiră, care merge în direcţia 
răsăritului, spre satul Doftana, 
despărțind Uzul . de Doftana. 
Aceasta se bifurcă în șira Dof- 
tanci, care desparte Uzul de 
piriul Cracul-cel-Mare. 

7. Şira Slănicului, care începe 
din muntele Șandrul-Mare, trece 
în munții Chescheș și Puful, 
se îndreaptă între Doftana și 
Slănic pănă la Tirgul-Ocena, pre- 
zentind piscurile: Cireșoaia și 
Măgura. (717 m.) 

8. Culmea Oituzului, dintre 
Slănic şi Oituz, pleacă din Lun- 
ca-Pescarului și trece prin pis- 
curile: Cernica, Cerbul, Picio- 
rul-Borvizului, Piciorul-Porcului 

şi Croşna (400 „m.). .
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9. Şira Grozeştilor, care pleacă 
din Runcul-Alb, desparte Oitu- 
zul de Cașin ; din ea se ramifică: 

10. Măgura-Caşinului, care 
trecînd prin Runcu se îndreaptă 
spre mănăstirea Cașinului. 

II. Şira dintre Caşin și Șu- 
șița (ud. Putna) face parte din 
munții Zăbrăuți, începe în mun- 
tele Coarnele și aruncă spre Ca- 

șin, șirele: Sboina-Verde, Sboi- 

na-Neagră și Virful-Războiului, 
apoi Haloșul-Mare și Haloșul- 
Mic, și trece în direcția răsări- 
tului prin Ursoaia (718 -m.), și 
Șuiul, chiar pe limita spre jud. 
Putna. Ultimele ramuri ale a- 
cestei culmi sunt dealurile : Cîr- 
panului, Goronului și Bilca, prin 
com. Căiuţ, 

Clima. Situaţiunea geografică 
a jud. Bacăii determină şi cli- 
ma sa. Regiunea muntoasă ce 
ocupă, către apus, mai bine de 
jumătate din întregul judeţ, îm- 
piedicînd intrarea curenților mai 
calzi despre S.-V. fac ca clima 
întregului județ să fie mai ri- 
guroasă. Cu toate acestea, văile 
pe. care le formează apele Tro- 
tușului, Tazlăului, a Bistriţei şi 
Siretului, constituesc atitea ca- 
nale de ventilațiune, menite a 
mai egaliza şi îndulci clima. Mij- 
lociile de temperatură ale celor 

" şase luni din primăvara și vara 
anului 1886 comunicate de d. 
Hepites, directorul Institutului 
meteorologic al Rominiei, sunt: 

Martie. , . . + 0.7 

Aprilie. . . . + Ga 

Maiă , + 12.5 

lunie . .. 14.1 

lulie . . . . + 16.4 

August .., + 18.0 

Temperatura medie a anului, 

dedusă din observaţiunile di- 

recte, plus minima, a fost pen- 

tru anul 1888: Letea-+ 716; 
București + 80.5, dedusă nu- 
mai din observaţiunile directe 
de la 8Sa.m,2p.m.șiSp.   
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m. A fost dar mai friguros anul 

la Letea și probabil și pe șe- 

surile jud. Bacăi, de cît în Bu- 
cureşti. 

Căldura cea mai mare a fost 

la Letea în zilele de 27 Iulie, 

2 și 3 August, cu + 36). 

In București, în ziua de 16 

August cu -|- 3698. 

Frigul cel mai mare a fost 

la Letca în ziua de 2 Ianuarie, 

cu — 250, 

In București în ziua de 4 Ia- 
nuarie cu — 309.5, 

Diferenţa între extreme a 

fost dar: - 

La Letea de 610. 

La București, de 670.3. 

In anul 1888, temperatura de 

— 300.5 a fost cea mai scăzută 

din toate cite s'a observat de 
la 1857—1892. 

Diferența maximă a tempe- 

raturei care s'a observat în cur- 

sul unci zile a fost: la Letea 
239, în zilele de 4 și ş Octom- 
brie, între 4+- 350 și <+- 120 și 

între 320 și + go, 
In București 21%, la 24 Sep- 

tembrie, între: 4- 250 şi 4- 4, 
Mlijlocia anuală a variațiunilor 

diurne a fost, la Letea 110.8; 

în București, 110.4. 

Mijlocia maximelor: 
La Letea + 1406; în Bu- 

cureşti + 140.9. 

Mijlocia minimelor : 
La Letea +4+- 29.8; în Bucu- 

rești -- 30.5, 
Mijlociile anuale ale observa- 

țiunilor directe: 

  

Sora. m. 2. p. ra. S.p. m. 
La Letea 4- 70.7 + 120.4 ++ 70,6 
In Bucur. -- 70.6 + 1401 +80, 

Zile de îngheţ: 
La Letea, îngheț parțial 53; 

îngheț total 64 zile. 
In București, îngheț parțial 

76; îngheț total ş7 zile. 
Zile de vară (adică zile în 

căre maxima a fost de 23 grade 
şi mai sus):   
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La Letea, zile 105. 

In București, zile 113. 
“In cea ce privește repartițiu- - 

nea vintului după direcțiuni, vîn- 
tul dominant la Letea în 1888 
a fost, in timp de nouă luni, 
cel de N.; numai în trei luni 
aii predomnit alte direcţiuni: în 
Ianuarie N.-V. în Martie S.-V., 
şi în Iulie S. Direcţiunea prin- 
cipală cu care Nordul își dis- 
puta domnia cra cea de Sud. 

Același lucru îl găsim însă şi 
mai pronunţat, cînd studiem roza 
vînturilor pe anotimpuri și mai 
ales pe anul întreg. Aci vedem 
că Nordul domină cu 38.18% 
și că imediat după aceasta vine 
Sudul cu 22.17%; ast-fel în cit, 
pentru întreg anul 1888, nu ră- 
min de cît 39.63 % pentru toate 
cele-l-alte direcțiuni principale 
ale rozei vinturilor; 20% din 
acest rest vin dela N.-V,, ur- 
mînd deschiderile formate prin 
văile Bistriţei, Tăzlăului şi Tro- 
tușului în zidul Carpaţilor, iar 
12%/0 vin de la S.-V. 

Putem face oare-care rezerve 
asupra concluziunilor ce ar voi 
cine-va să tragă din datele co- 
municate, căci nu s'auă putut 

avea în vedere de cit observa- 
țiunile făcute într'un singur an, 
şi anume în anul 1888, care 

sub raportul meteorologic s'a 
prezintat în toată Europa ca un 
an excepţional. 

Se poate insă trage conclu- 
ziuni asupra climei, din obser- 
vaţiunile anului 1888, fiind-că 
se găsesc diferenţe sistematice 

între observaţiunile făcute în a- 
celaşi an și în București, a cărui 
climă a fost studiată de d. He- 
pites pe temeiul observaţiunilor 

făcute în timp de 32 de ani, de 
la 1857—1S888$. 

Producţiun. a) dlinerale. Ju- 
dețul posedă o bogăţie nemărgi- 
nită în straturile de sare de pe 
malul sting, al “Trotușului for-
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mind corpul subteran al dealu- 
rilor după acest mal, care este 
de formațiune eocenică supe- 
rioară. Stratul ce se exploatează 
dă anual 17000000 kilogr. sare, 

care socotindu-se 9 lei suta de 
kilogr. cum se vinde în locali- 
“tate, aduce statului un venit de 

lei 1350000 (vezi Tirgul-Ocna, 
saline). In multe părți la Gro- 

zeşti, la Dealul-Noii (Sărata), cte., 

se găsește sarea chiar la supra- 
faţa pămîntului. 

In partea munților se exploa- 
tează păcura, din care se ex- 

trage petrolul, mai cu seamă 

la Teţcani, Cimpeni (petrolul 
galben pe Dealul-Pirjol), So- 

lonţul, Stănești, Valca-Arinilor 

(Tazlăul), Moinești, Comăneşti, 

Doftana, Tirgul-Ocna, Hirja, 

Mănăstirea Caşinul, ete. Produe- 
țiunea. anuală este de 7000000 

kilogr. petrol, acum vre-o 20 

de ani nu da nici sfertul din 
„producțiunea de astăzi. 

Straturile de cărbuni de pă- 
mint, de formaţiune mai nouă, 
lignită, care sc găsesc la Brus- 

turoasa, Comănești, Dărmănești, 

Doftana și Căiuţul (Ursoaia), nu 

se exploatează. Lignita de la 

Comănești, expusă şi premiată 
la Paris în anul 1867 cu oca: 

ziunea Expoziţiunei din acest 
oraş, este de o calitate foarte 

bună. 

Ozocherita, sai ceara de pă- 

mint, s'a găsit nu numai la Moi- 

nești, la Solonţ, ci și în Valea- 

Slănicului, aproape de T.-Ocna; 

dar nu se exploatează de cit la 

Solonț. Cele două puțuri de o- 

zocherită de la Solonţ daii 700 
pănă la 800 kilogr. pe săptimînă, 

care se transportă la Moineşti, 

unde se rafinează în fabrica d-lui 
L. Lăbel. Parafina, ce se extrage 

de: aci se vinde, cea galbenă, 

cu 2 lei şo b. kilogr. şi cea 

albă, cu 3 lei kilogr. 

Piatră de var se găsește la   
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Grozeşti, din care se scoate var 

hidraulice de o foarte bună ca- 
litate. 

Cariere de piatră de var se 

găsesc la Rădeana, la Valea- 

Seacă (c. Bogdana) și la Solonţ, 
care daii un var de o calitate 

prea bună. S'a mai găsit un fel 
de marmură (alabastru), în multe 
localităţi dintre Tazlăul și Sire- 

tul, cea ce facesă se presupună 

că există blocuri mari subterane. 

Gips se găseşte la locul numit 
Domnița (v. a. c.). 

Apele minerale. In acest ju- 

deț se găsesc cele mai vechi 
şi mai renumite ape minerale 

din țară. 

Băile Slănicul, a căror ex- 

ploatare datează de la începutul 

secolului, urmează progresînd în 

fie-care an. Ele sunt alcaline, mu- 

riatice, sulfuroase și feruginoase, 

în număr de 10 izvoare; s'aii 

descoperit și altele, care nu sunt 
încă întrebuințate. 

"Băile Năstăsachi, din coastele 

Tirgului-Ocna, conţin aceleași 

elemente ca cele de la Slănic, 

cu mici diferențe. 

Băile Sărata (Dealul-Noii), nu 

departe de Bacăii, conţin sare 

multă și iod. 

Apele de la Tirgul-Ocna nu- 
mite Vilcica, ce se scurg de la 

saline, sunt sărate și iodurate. 

Ape sărate numite în genere 

Slatine, sunt aproape pretutin= 
deni în acest judeţ și anume: 

la Grozești, Mănăstirea Caşinul, 

Berzunţul, Solonţul, Podurile, 

Valea-Rea, Valea-Mare, Valea- 

Arinilor, Luncani, Slobozia-Lun- 

cani, Băsești, Măgireşti, Schitul- 

Frumoasa și Sănduleni. 

Ape sulfuroase numite în ge- 

nere Puturoase, se găsesc prin 

comunele Grozești (Puturosul), 
Gropile (Ruptura și Puturosul), 

Măgirești (Stănești), Solonţul și 

Cucuieţi, pe Valea-Tazlăului. 

Ape acidulate, numite în ge-   
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nere de popor Borghisuri, se 
mai găsesc prin Valea-Doftanei, 

Pe teritoriul comunei Gro- 
zești s'au găsit ape feruginoase, 

la Hatman; ape carbonice se 
află tot în această comună la 
dealul Albert; :iar la Manaşca 

sunt emanaţiuni de gazuri și 

apă, care ţişneşte din pămînt 
pănă la o înălțime mare. 

In comuna Văsiești, pe piriul 
Glodul, se găsesc izvoare, nu- 

mite de popor «apă de gușă», 

căci are credință că acele ape 
tămăduesc gușa, 

4) Vegetale. Clima răcoroasă, 

calitatea bună a solului, mai cu 

seamă în șesul Siretului, mul- 

țimca apelor curgătoare care 

adapă viile, toate acestea sunt 
tot atitea cauze ce fac din jud. 

Bacăii una din cele mai mănoase 

părți ale ţărei. Pe lingă calitatea 

excepțională a solului săi, se 

adaogă, precum văzurăm, bo- 

gății naturale ascunse în munți, 

care însă numai în parte sunt 
exploatate. 

Păminturile de cultură nu o- 

cupă nici un sfert din întin- 

derea județului, adică 97907,42 
hect. din 411318,90 hect., întin- 

derea întregului județ. 

La cîmp se seamănă mai mult 
grîu roșu de Roman, griii de 
Banat și orz; la munte, porumb, 

"secară și ovăz de foarte bună 

calitate, 

In județul Bacăii, prin întro- 

ducerea unor metoade mai bune 

în lucrarea pămîntului, prin în- 

trebuințarea crescîndă a mași- 

nelor agricole, se face plugărie 
mare; iar, din cauza bunei ca- 

lităţi a. fineţelor și a pășunelor, 

animalele folositoare prosperă, 

așa că productul agriculturei 
în acest judeţ, atinge cifra de 

14000000 lei, dintre care nu- 

mai 9000000 pentru cereale și 

alte plante. | 

In regiunea munților se află
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întinse pășuni, care nutresc oile 
şi caprele din judeţ. 

Culturile cele mai bune se 
pot vedea pe moșiile Fintîne- 
lele, Spineni, Călugăra- Mare, 
Valea - Seacă, Faraoani, Răcă- 
ciuni, Gioseni, Horgești, Dealul- 
Mare, Ungureni, Părincea și 
Petrești, 

Cultura tutunului înflorea, îna- 
inte de stabilirea monopolului, 
prin comunele Blăgeşti şi Valea- 
lui-Ion, care produceaii tutun în 
valoarea anuală de 150000 Iei. 

Fineţele sunt în unele locuri 
puţine și de proastă calitate, 
din care cauză locuitorii de pe 
acolo își desfac vitele pe pre- 
țuri reduse, 

Cultura viei are în judeţul 
Bacăi locuri binecuvîntate, maj 
cu scamă în Tirgul-Ocna și pe 
coastele dealurilor despre V. de 
Bistriţa. In anul 1890 viile ocupaii 
o întindere de 3650,76 hect., și 
aii produs 1903,47 hectol, vin 
negru și 85598,75 hectol. vin 
alb; iar, după controlurile divi- 
zici filoxerice (1891), viea lucră- 
toare ar ocupa 48,531 hcect. și 
cea nelucrătoare 248!/ hect. In 
anul 1890 s'a mai făcut în district 
146,06 hectol. ţuică de prune; 
750,58 hectol. rachii de tesco- 
vină și de drojdii; 9930,58 spirt 
de bucate și 14 hectol, oțet de 
vin. 

Toţi munţii din partea vestică 
a judeţului sunt îmbrăcaţi cu 
păduri seculare de arbori, parte 
rășinoşi, adică cu esențe, ca: bra- 
dul, moliftul și pinul, și parte 
foioși, ca stejarii, fagii, arinii şi 
mesteacănii. 

In partea estică, cele două 
rinduri de dealuri din dreapta 
şi stinga Siretului, sunt îmbră- 
cate și ele cu păduri de stejari 
și fagi; iar prin lunci sunt: arini, 
plopi și răchiți. 

Pădurile Statului din judeţ, în 
număr de 23, dintre care nu- 
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mai $ amenajate cu plan de ex- 
ploatare, ocupă o întindere de 
61914 hect. | 

Casa Sf. Spiridon posedă 4 
păduri, toate îngrijite și ocu- 
pînd 7184 |hectare, iar pădu- 
rile particulare mai întinse şi 
mai bine îngrijite sunt pădurile: 
Doftana, Beleghetul, Comănești, 
Palanca, Glodișoarele, Ludaşi, 
Flocești, Teţcani şi Fintinelele. 

Industria. cherestelei de brad 
şi de molift a luat avint, favo- 
rizată fiind de înmulțirea șose- 
lelor şi a căilor ferate, și ast-fel 
s'a și răspîndit cultura sistema- 
tică a pădurilor. 

Răposatul Prinţ Schoenburg- 
Waldenburg a întreprins pe mo- 
șia soţiei sale, Fintinelele, o cul- 
tură de păduri sistematică, iar 
după moartea prințului, s'a con- 
tinuat și se continuă, de văduva 
sa, cu mare activitate. La Fin- 
tînele s'aii făcut şi se fac plan- 
tațiuni nouă de pădure de brad, 
molift și stejar, din cele mai bune 
esențe, Aceste sădiri sunt astăzi 
foarte frumoase și progresează 
învederat, , 

De altminteri pădurile sunt 
mai toate amenajate și numai 
brazii cei bătrîni sunt supuși 
tăicrii, după sistema de grădi- 
nărit. -Industria cherestelci nu 
amenință existenţa -pădurii de 
brad, căci exploatatorii sunt în- 
datoraţi, prin contractele lor, a 
feri “pădurile de toate dărăimă- 
turile, adunîndu-le în grămezi, 
spre a le păzi de incendii. 

Astăzi, de cînd pădurile au 
dobindit un preţ mai mare prin 
căile ferate, atit Statul, cît și 
cei-l'alți proprietari, iai măsuri 
mai serioase pentru a le scăpa 
de focuri. Incendiile aii devenit 
mult mai rare. Codrul mare de 
brad era ameninţat prin exploa- 
tarea neregulată din trecut. De 
la crearea căilor ferate încoace, 
exploatarea a început a fi re-   
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gulată și vedem ridicîndu-se ti- 
nerit de brad în toate părțile 
cite nu aii fost arse în trecut. 
Adevăratul inamical pădurii sunt 
făcătorii de rele, care incendiază 
pădurile, în mod sistematic, mai 
în toţi anii, în timp de secetă 
spre a lăți locurile de imaș. 

Pădurile ocupă în judeţul Ba- 
căii o întindere aproximativă de 
250000 hect. Multe din ele însă 
sunt distruse prin ardere, Se 
întîmplă adesea ca făcătorii de 
rele să le dea foc din mai multe 
părți şi atunci totul este redus 
în regiuni desolate, 

€) Animale. Pădurile seculare 
și mai cu seamă cele de pe 
munţii Comăneștilor sunt foarte 
bogate în fiare sălbatice și vi- 
naturi de tot soiul, precum: urși, 
lupi, rişi (lynx), cerbi, căprioare, 
mistreți, vulpi, cocoşi negri de 

munte şi găinuși; în piraie sunt 
păstrăvi, şi în rîuri: mreană, 
lin, crap, știucă, clean și ochean. 
Vinatorea de urşi se face cu mare 
pericol, mai cu seamă iarna, 
cînd urșii sc retrag în bărloage 
(vizuini). Acolo, între stînci, sc 
duce vinătorul, se prezintă la 
gura bărlogului, provoacă pe urs 
ca să iasă și atunci se întîmplă 
adesc-ori luptă crîncenă, corp la 
corp, între animalul sălbatic și 
vinător. Sunt vinători, destul de 
curagioși, care intră în vizuina 
ursului, cînd ursul nu vrea să 
iasă, și atunci lupta urmează în 
subterană. La Comănești s'a în- 
timplat cpizode înspăimintătoare 
la asemenea. vinători, şi chiar 
nenorociri, 

Cind la munte nu este ghindă 
și șind nu sc face nici smcură, 
mîncare favorită a urşilor, atunci 
aceste fiare neavînd hrană la 
munte, sc coboară prin luna lui 
August din munții cci mari, se 
apropie de poalele lor şi se hră- 
nesc acolo cu porumb, cînd este 
încă în lapte. Pe moșia Căiuţi
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este o localitate, care se zice la 
Pralea, în ultimele ramure ale 
Carpaţilor. Desișurile păduroase 
de acolo dai urșilor adăpost 
sigur, și toamna ei se adună în- 
tr'insele în mare număr, De 
aceca localitatea este 'renumită 
entru vinătorile de urși, care 

insă sc fac nu tocmai fără pe- 
ricol. Se vede că urşii, fiind aci 
la poalele munţilor, se simt ne- 
siguri, şi îndată ce văd pe vi- 
nător, îl atacă tot-d'auna. 

Rișii nu se pot vina alt-fel 
decit prinzîndu-i în capcane de 
fier, fiind-că risul, cînd este go- 
nit, sare în copaci tufoşi şi se 
ascunde acolo. Găinușele sai 
ieruncii, care trăiesc numai în 
brădeturile de pe locuri șese 
saii din lunci, se îngînă cu un 
mic flueraș de os, fabricat de 
pușcașii înşişi, cu care imitează 
așa de bine ciripitul pasărei, 
încit pasărea vine zburind repede 
spre vinător, se pune jos, sub 
brad, cite o dată la ciţi-va pași, 
și ast-fel cade victimă, 

Recensămintul din 1890 a 
dat următoarele cifre pentru a- 
nimalele domestice: Cai 8287; 16 
măgari; 52632 vite mari cornute; 
porci 24078; capre 7737; oi în 
număr de 86962, care aparțin 
unui număr de 4404 proprietari 
şi care în 1891 ai dat 2799 
kgr. linăţigae, 90114!/ kgr. lină 
ţurcană, 52307 kgr. lină ames- 
tecată, și 6592 kgr. lină miță.. 

Iar din laptele oilor se face la 
munte, brînză de coșulețe, de 
burduf și caşcavaluri (la Bele- 
ghct) foarte 'bune. 

In anul 1890 s'aii întreţinut 
în prisăci, 7247 stupi de albine, 
care ai dat 1521.922 kgr. miere 
Și 5806.454 kgr. ceară, 

Proprietatea. Pămiîntul jude- 
țului Bacăii coprinde proprietăţi 
mari,: aparținind particularilor. 
Printre proprietarii mari, în nu- 
măr aproximativ de 250, cu mo- 

“/
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șii mai întinse sunt: frații Ghica 
de la Comănești, care împreună 
posedă 80000 fălci împărțiți ast- 
fel: D. Ghica: Comăneşti cu 
Palanca; Eug. Ghica: Agășul 
cu Brătulești ;. G. Ghica: Larga 
cu Ciobănașul; principesa Al. 
Știrbey : Dărmăneşti cu Brustu- 
roasa; N. Ghica : Doftana cu Be- 
leghetul; principesa. Schoenburg- 
Waldenburg: Fintînclele, Girleni 

"și Valea-Scacă; D. Lecca: Dealul- 
Mare; Caton Lecca: Părincea; 
Gh. Esarcu: Spineni ; Iorgu 
Sturdza : Săucești; fraţii Kru- 
penschi : Stănești; frații Bră- 
escu şi Gh. Cantili: Călugăra; 
frații luraşcu : Oncești cu Cetă- 
țuia ; Alisa Lecca: Gioseni; 
moștenitorii lui Alex. Vidrașcu: 
Petrești; N. Sterian: Filipeni ; 
Alexandrina Cassu: Faraoani ; 
Rosetti: Teţcani; Societatea de 
exploatare a petrolcului: Moi- 
nești și Șolonţul ; 1. Lecca: Un- 
gureni; D. Strat: Răcătăul și 
o parte din Răcăciuni; Iunius 
Lecca: Radomireşti și Viforeni ; 
Lazu: Băhnășeni; Furnarachi : 
o parte din Răcăciuni şi Co- 
man; Alex. Constantinescu, V. 
Buzdugan, Muia Sturdza; moș- 
tenitorii Col. Pisoschi, Hanuţa, 
toţi proprietari pe moșiile din 
com. Răcăciuni; Ana G-l Ca- 
targi: Căiuţul; Gh. Strat: Hor- 
gcști; Negroponte: moșia Gro- 
zeşti, 

Epitropia Casei Sf. Spiridon 
din lași stăpîncște moșii pe te- 
ritoriul comunelor Blăgeşti, Va- 
Ica-lui-Ion; în Tirgul - Trotuș : 
Slănicul; în Bogdănești: Ruși; 
în Tirgul-Ocna: Măgura. 

Statul” stăpîneşte moșiile de 
munte : Cașinul, împărțit întrun 
trup cu pădure și alte două 
fără pădure; Bogdana şi Hel- 
țiul cu păduri. Mai sunt cu pă- 
duri moșiile: Lapoșul, Plopul, 
Lucăcești, Lucăcești-Titești, Fru- 
moasa, Pirjolul, Năsoiești, Ce-   
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tăţuia, Poiana, Tirgul - Gloduri, 

Prăjești, Hertiona, sunt moșii de 

cîmp; asemenea și Tisa-Silves. 

tri, Pănceşti, cu pădure şi Le- 

tea cu Siliştele, parte din Că- 

lugăra și Leţcani (Racova), fără 

pădure, care sunt destinate a se 

parcela în loturi mici, care se 
vor vinde locuitorilor fără pă- 
mint. Mai sunt multe moșii care 

aparţin răzeșilor mărunți. 

Moșiile şi acareturile județu- 
lui sunt: moșiile Iliești, Ripa- 

Iepii și Chetriș; apoi casele 

Busuioc, 

Improprietăriți, în urma legci 
din 1864, aii fost 20181 locui- 

tori cu 72454,26 hectare pă. 

mint în țarină şi în vatra, sa- 
tului, 

Insurăţei s'ai împroprietărit 
1268 cu 4080 fălci pămînt. Ru- 
fetaşii Ocnei (v. a. c.) in nu- 

măr de 1602 posedă 13442 

hectare. 

Industria. Judeţul Bacău este 
unul din judeţele cele mai in- 

dustriale ale țărei, cu un viitor 
mare, de vreme ce în munţii 

săi sunt numeroase mine de tot 

felul și patru ape mari torențiale. 

Două industrii mari extrac- 
tive are județul Bacăi: 1. a 

sărei, în puterea monopolului 

Statului, și anume la salinele de 

la Tirgul-Ocna, care dai sare 

de o calitate superioară celor- 

lalte mine de acest fel din țară; 

2. a petroleului, care din cauza 

abundenței minelor de păcură, 

în multe localitiiți din acest ju- 
deţ a făcut să se înființeze peste 

30 rafinării, care pe lîngă că 

dai aproximativ 40000 hectoli- 

tre petroleii pe an,: mai dai pa- 

rafină (Mănăstirea - Cașinul și 

Moinești) și alte extrase. Indus- 

tria petroleului a progresat mult 

în acest județ de cînd s'a în- 

ceput la Moinești și Solonţul o 

exploatare de către fostul pro- 

prietar Theiler și care azi se
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urmează cu activitate de citre 
o socictate străină, In 1885, Fer- 
nand Hue, în lucrarea sa asu- 
pra petrolului, ne spune că ai 
dat numai 12000 tone. 

Domeniul Solonţul-Moineşti- 
Tazlăul, care cuprinde peste 3000 
fălci locuri de imaș, este cel 
mai avut înf teren petrolifer, în 
ozocherită și lignită. Societatea 
romînă pentru industria și co- 
merciul petroleului a extras can- 
tități de petrol tot mat mari în 
anii din urmă și anume după 
cum urmcază: 

1887/88: 3300 tone ţiţei. 

1588/89: 3700 » > 

1890791: 6213 » » 
Fabrica Thceiler, din Valea- 

Arinilor, a extras în anul 189o- 
1891, din 5337800 kgr. țiței: 
3315000 kgr. petrol de lampă 
110600 »  solzide parafină 
423069 >» uleiuri - 
251222 »  residuri, 

Inainte de anii 1858, cînd s'a 
instalat prima fabrică de petrol 
de la Teţeani, de către niște 
Evrei din Galiţia, și la 1860 
cînd s'a instalat cea de la Moi- 
nești (Theiler) de către Wolf 
Lazarovici, picura se ardea în 
gropi deschise, pentru a o lipsi 
de productele volatile, pe cind 
păcura groasă ce răminea, era 

"Singura întrebuințată în comer- 
ciii, pentru ungerea căruțelor, 
Parafină se fabrică la Moineşti 
numai din anul 1866, iar uleiul 
de uns din 1887, 

Alte industrii mai vedem în 
jud. Bacăi, şi anume: 

O fabrică de hirtie la Bacău | 
(Letca), înființată de o societate 
rominească, prin legea de la 17 
Ianuarie 1881. In 1889, cînd 
s'a acordat fabricei avantapiile 
legci industriale, fabrica avea 
un capital de 2400000 Iei și în- 
trebuința 150 lucrători. 

La Grozăvești, în localitatea 
numită Iordacat, se află instalată, 

  

  

de către proprietarul moșiei Ne- 

groponte, o fabrică de var hi- 

draulic și ciment, în valoare de 
peste 150000 ci, pentru pros- 
perarea căreia proprietarul a și 
proiectat construcțiunea unei căi 
ferate pe Valca-Oituzului. Mai 
sunt alte două fabrici de var 
ordinar în com. Bogdana. 
„Pietre de moară, bune, se fac 

la Comăneşti. 

Cărămida sc fabrică în apro- 
piere de Tirgul-Ocna în satul 
Pirîul-Boghii, com. Tirgul-Tro- 
tușul, unde în toate curțile ţă- 
ranilor se văd bărbați, femei și 
copii făcînd cărămidă. 

Fabrici mai mari de cărămidă, 
adică locuri unde sc întrebuin- 
țează lucrători cu plată, sunt 
la Tirgul-Ocna 4, alte două la 
Bacăi, iar una la Mărgineni- 
Munteni, 

In tot județul sunt două olării, 
la Bacău. 

O fabrică de sticlărie în co- 
muna Bogdănești. 

O altă industrie, care şi-a luat 
un avint colosal, graţie nume- 
roasclor căi ce străbat județul, 
este cheresteaua de brad și mo- 
lift. De acest fel sunt în jud. 
Bacău 3 ferestraie cu abur sis- 
tematice, și peste go ferestraie 
de apă, dintre care cele mai 
multe pe Trotuș, la Brusturoa- 
sa, unde lucrează compania 
Goetz de la Galaţi. 

Prin industriile cele mari, cată 
să notăm 4 fabrici de spirt, care 
lucrează la Teţcani, la Fintinele 
(EHemeiuș), la Racova și la Măr- 
gineni-Munteni, care aă dat, în 
1899, 9930.58 hectol. spirt. Mar 
este și o fabrică de bere. 

Fabrica de spirt, Ellenberger, 

care este situati pe teritoriul 

comunci Mărgineni-Munteni, la 

3 kil. depărtare de orașul Bacăi, 

pe un tărim șes, lingă calea fe- 
rată Bacăă-Piatra şi pe malul pi- 
riului Trebeșul, este construită 

  

  

după sistema cea mai nouă și 
produce alcool de 93: absolut, 
înlesnind tot de odată îngră- 
șarca, sistematică a unui număr 
de 1500 capete de vite. Graj- 
durile sunt sub un Singur aco: 
perămint, lucrate după cel mat 
perfecţionat sistem. Apa se ciş- 
tigă prin fîntîni artesiane de la 
o adincime de 138 m. In această 
fabrică se mai produc romuri, 
coniacuri și licoruri, 

Rachiă s'a scos în 1890 și 
din prune (ţuică) 146.06 hec- 
tolitri, din vin 14 hectol. şi din 
tescovină și drojdii 705.58 hec- 
tolitri. La Teţeani se fabrică 
un rachiii de masă anisonat, de 
o calitate superioară, 

Localitățile cu podgorii renu- 
mite se găsesc pe acolo unde 
clima este mai dulce. Ele daii 
un vin în gencre alb cu gust 
plăcut și se află pe comunele 
Gioscni, Dealul-Mare, Tirgul- 
Ocna, Tirgul-Trotușul, Bogdă- 
nești, Faraoani, Cleja, ctc. 

In această grupă de industrii 
alimentare intră și morile și a- 
nume: o moară sistematică cu 
turbină, 5 cu abur, 276 cu apă, 
5 de vint și 3 mișcate de ani- 
male. 

Alte industrii sunt: 3 fabrici 
de săpun ordinar, producind 
49909 kilogr. pe an; 4 fabrici 
de luminări de seu; 2 drăste 

Saii piuc pentru cergi; 2 de 

postav (Şiac), în Bacăi, şi pes- 

te 30 piue de bătut sucmane 
care bat 28962 metrii pe an; 

4 dubălării sai tăbăcării, (în 

Bacău și Tirgul-Ocna); 3 fabrici 
sistematice de lemnirie. Foarte 
multă butnărie sai dogărie (buţi 
şi felurite vase de vin, cofe, ciu- 

bere, scafe şi altele, toate din 

lemn de brad) se face mai cu 
seamă în comunele Cleja, Pău- 
cești și Faraoani; multe din 

podgoriile țărei se îndestulcază 
cu vase fabricate în aceste lo-
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calități. In deosebite locuri se 
lucrează rotărie; căruțe se fa- 
brică mai cu seamă la Moineşti. 
În comuna Nadișa se fac cobze 
foarte ciutate de lăutarii jude- 
țului, 

Industria casnici se compune 
“din ţesături de lină, (cergi, lăi- 

cere și sucmane), bumbac, ci- 

nepă, în și mătase (marame la 
Tirgul-Ocna) și alte multe, căci 
țăranul în genere își fabrică sin- 

gur aproape toate uneltele sale, 

precum și lucrurile de îmbrăcă- 
minte. Cu introducerea indus- 
triilor manuale în şcoalele rurale, 

industria casnică va propăşi în 
judeţ. 

Centrurile de industrie mai 

însemnate sunt: Bacăii și Tirgul- 
Ocna. Insă în acest din urmă 
oraș îndustria pare să fi dat 

înapoi, căci multe din industriile 
manuale de la penitenciarul din 

acest tirg, care aii meritat a- 

titea laude, aii dispărut și acum 

nu se mai lucrează de cît lin- 

guri și bastoane de lemn, cuțite, 

satire și mici obiecte de piatră. 
Pe la jumătatea secolului - nos- 

tru,. se fabricau aci pistoale și 

revolvere, iar din în şi cînepă 
se făceaii pinză și fringhii. 

In scrierea «Notice sur la Rou- 

manie» publicată la 1868, de 

comisiunea însărcinată cu lucră- 

rile ncecesarii pentru expunerea 

productelor romîne la Exposiţia 
universală din Paris de la 1867, 

găsim următoarea relație : 

«Penitenciarul Ocna cuprinde 
mai multe ramuri de industrie, 

care se desfăşură în profitul sta- 
tului și în acelaşi timp al sta- 

bilimentului însuși: se numără 

o manufactură de pînză, de od- 

goane (fringhii groase de co- 

răbii) și de frînghii, care este 

exploatată cu ajutorul capitalu- 
rilor private și care procură 
condamnaților mici sume la e- 

șirea lor din închisoare, contri-   
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buind a le ameliora dispozițiunile 
morale. Cantitatea de cînepă 
care s'a consumat anual în anii 

1863—1864 este de 276721] 
ocale, Producţiunea pînzei s'a ri- 
dicat la 10254 coți. Cheltuelile 

ocazionate aii fost de 176149 
lei vechi şi veniturile de 213663 
lei vechi, cea ce dă un bene- 
ficiii net de 37513 lei vechi și 
în plus materialul brut și pro- 
ducte în magazii în valoare de 
73544 lei vechi». 

Comerciul. Rominii se înde- 

letnicesc cu munca cîmpului și 
transportul cu carele, iar co- 
merciul se găsește mai tot în 
miinile Evreilor, Armenilor și 

Grecilor din județ. 

Bilciuri se ţin în următoarele 

localităţi: la Bacăii de 2 ori pe 

an, la Onești de 7 ori, la Tirgul- 

Ocna de 4 ori, la Moinești de 

5 ori, la Comănești de 4 oră, 

la Dărmănești de 4 ori, la Bog- 

dănești de 2 ori, la Rădeana 

de 2 ori, la Cașin, cel mai 

mare tirg, care ține de la 8—20 
August, la Părincea, Glodurile, 

Valea-Rea și Căiuţul, 

Comerciul interior se face la 

aceste tîrguri cu cereale, vite, 

cherestea și lemne de construc- 

ție, pinze și piei, petrolii și pă- 

cură, vin și spirt, sare și căr- 

buni de pămînt, var și pietre 
de mori și de construcție, etc. 

Productele județului adunate 
mai toate la Bacău și Tirgul- 

Ocna, precum la Moincști, oraș 

comercial din cauza producțiu- 

nci petroleului, fac schimb cu 

producte de ale Transilvaniei, 

prin trecătorile Ghimeșul, Uzul 
și Oituzul. 

Administraţia. Judeţul Bacău 

este subîmpărțit în următoarele 

plăși (1692): plasa Siretul-d.-s. 

cu reședința la. Secuieni ; pl. Sire- 

tul-d.-j. cu reședința la Părincea; 

pl. Bistriţa-d.-s. cu reședința la 

Girleni; plasa Bistriţa-d.-j. cu re-   

BACĂU 

ședința la Valca-Seacă; plasa 

Trotuşul cu reședința la Tirgul- 
Ocna; plasa Tazlăul-d.-s, cu re- 

ședința la Scorţeni; plasa Taz- 

lăul-d.-j. cu reşedinţa la Valea- 
Rea; plasa Muntelui cu reșe- 
dința la Moinești. 

In număr de 4 ai fost: plă- 
şile mai înainte de accastă îm- 

părțire administrativă și anume: 

plasa Bistriţa-d.-s., plasa Bis- 

trița-d.-j., plasa Tazlăul:d.-s, şi 

pl. Tazlăul-d.-j.-Trotușul: Și mai 

în vechi eraii cinci plăși, căci 

plasa Tazlăul-d.-j.-Trotușul for- 

maii două plăși deosebite: pl. 
Tazlăul-d.-j. și pl. Trotușul, care 
mai în urmă însă, după legea 
din 1882, privitoare la reduce: 
rea și fixarea numărului sub- 
prefecturilor, s'aii contopit în- 
tr'una, singură. 

In anul 1896 cele 8 plăși s'ati 
redus iarăși la 4 și anume: Bis- 
trița-d.-s., Bistriţa-d.-j., Tazlăul: 
d.-s. şi Tazlăul-d.-j.-Trotușul. 

a) Plasa Bistriţa-d.-s. s'a for- 
mat din comunele plășilor Bis- 
trița-d.-s. și Siretul-d.-s. la care 

s'a mai adăogat comunele : Slo- 
bozia-Luncani și Luncani din 

fosta plasă Tazlăul-d.-s., precum 
și comunele: Bacău, Călugăra- 

Mare, Dealul-Noi și Luzi-Că- 

lugăra, din fosta pl. Bistriţa-d.-j. 

b)Plasa Bistriţa-d.-j. s'a format 

din comunele fostelor plăși Si- 

retul-d.-j. și Bistriţa-d.-j., afară 
de cele 4 comune din această 

ultimă plasă, care s'aii alipit pe 

lingă plasa precedentă, 

c) Plasa Tazlăul-d.-s. s'a for- 

mat din toate comunele fostei 

plasă a Muntelui -la' care s'aii 

alipit comuna Doftana din fosta 

plasă Trotușul și comunele: Băh- 

nășeni, Băsești, Bucșeşti, Le- 

ontinești, Schitul-Frumoasa și 

Solonțul din fosta plasă Taz- 

lăul-d.-s. 

d) Toate comunele fostelor 

plăși Tazlăul-d-s. și 'Trotușul
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(afară de Doftana) precum și co- 

munele: Ardeoani, Nadișa, Scor- 

țeni și Teţcani din fosta plasă 

Tazlăul-d.-s., ai format plasa: 

cea mai mare cu numele Taz- 
lăul-d.-j.-Frotușul. 

In jud. Bacăii sunt două co- 

mune urbane şi $7 comune ru- 

rale coprinzînd 405 sate saii că- 
tunc, 

Pudgetul. Budgetul ordinar al 

districtului pe exerciţiul 1891-92 

are: la venituri lei 340497,35 și 

la cheltueli lei 32329975; ex- 

cedentul este de lei 17.192,60. 

Budgetul extraordinar a ze- 

cimei a treia adaogă că la chel- 

tucli s'a trecut suma de lei 

318509,10, procentele și amorti- 

| zația împrumutului de 450000 

lei, lăsînd liberă suma de lei 

36451,839, pentru plata datorii- 

lor contractate cu construirea 

palatului. Budgctul acesta dar 

se prezintă cu 118423,36 la ve- 

nituri, și 118157,33 la cheltueli, 

lăsînd un escedent de lei 266,01. 

Budgetul drumurilor se prezintă 

cu 113984,99 lei la venituri, cu 

110260 la cheltueli și lasă un 

excedent de 3724.99 lei. Jude- 

țul are angajat la creditul agri- 

col suma de 73675 lei, 

Împosite., Acestea sunt: că- 

tre stat: căi de comunicație lei 

174456; patente lei 29687,39; 

fonciar lei 332565,84; licenţe 

lei 11199140; către județ: două 
zecimi ordinare lei 143912,57; a 

treia zecime lei 71974,858; două 

zecimi. ale drum. 108877,87. 

Serviciul sanitar. — Persona- 
lul sanitar al judeţului în anul 
1890 s'a compus din: un me- 
dic primar al districtului, 4 me- 
dici de plasă, doi medici ai o- 
raşelor Bacăii şi Tirgul-Ocna, 9 
moașe, plătite unele de stat și 
altele de comune, dintre care! 
2 cu reședința în Bacău, 2 în 
Tirgul-Ocna, 1 în circumscripţia 
I cu reședința în Moinești, care 
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avea de vizitat 5 comune, 1 în 
circumscripţia II cu reședința la 
“Comănești, avea 3 comune, 1 
în circumscripția III cu reșe- 
dinţa la Valea-Rea, care avea 
de vizitat 6 comune, 1 în cir- 
cumscripţia IV cu reședința la 
Onești, avea 7 comune, și 1 
în circumscripția V, avea o co 
mună; mai este şi 1 medic ve- 
terinar al districtului. 

Pe lingă acest personal se mai 
adaogă medicii spitalelor şi sub- 
chirurgi! saă vaccinatorii lor. 

După cum se arată în publica: 
țiunea. oficială din «Monitorul» 
No. 128 din 11 Septembrie IS91, 
numărul născuţilor din judeţ, 
afară de orașele Bacăii Şi Tir. 
gul-Ocna, în anul 1890, se ri- 
dica la cifra de 5979 copii (3151 
băeţi și 2827 fete), dintre: cari 
sunt legitimi 2962 băeți și 2616 
fete, iar nelegitimi 1go băcți și 
216 fete. Romîni s'au născut 3001 
băeți și 2673 fete; Evrei 137 
băeți, 142 fete; alți străini 14 
băeţi, 11 fete. Mortalitatea a 
fost de 5570 indivizi: 2863 de 
sex bărbătesc și 2706 de sex 
femeesc. 

In anul 1891 sai numărat 
6742 nașteri și 7615 morți în 
comunele rurale ale județului. 

In orașul Bacăii avem pentru 
anul 1890, născuţi 444, din cari 
187 Romini şi 237 lvrei. Copii 
legitimi dintre Romini ai fost 
47 băcţi şi 77 fete; Evrei 104 
băcţi și 117 fete; nelegitimi Ro- 
mîni, 20 băeți și 33 fete; Evrei 
15 băeţi și 21 fete. Moașele ati 
asistat la 49 lehuzii: 40 nașteri 
fiziologice, 9 avorturi, ş născuți 
morţi. Mortalitalitatea a fost 
printre Romini de 125 bărbaţi 
și IIO femei; iar printre Evrei 
108 bărbaţi și 105 femei. 

In orașul Tirgul-Ocna s'ai 
născut 129 băeţi și 124 fete. 
Moașele ai asistat la 107 naș: 
teri fiziologice, 4 patologice, 4 
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nașteri premature, 11 avorturi, 
Morți aii fost 240: 139 de 

sex bărbătesc și 101 de sex fe- 
mcesc. Mortalitatea enormă a 
fost între copiii mici, de la naș- 
tere pănă la ş ani. 

Ajutorul medical gratuit s'a 
dat la 9075 indivizi, dintre cari 
3175 la domiciliti și 5900 la dis- 
pensariii, și anume: 4709 de me- 
dicii plășilor, 1506 de medicii 
orașelor, 3166 de medicii spi- 

talelor, 
Numărul copiilor vaccinaţi este 

de 7795, dar cu succes numai 
7928. Revaccinaţi cu succes 745, 
fără succes 22. 

Pentru populațiunea săracă, 
medicamentele s'a dat gratuit, 
Judeţul a mai venit în ajutor, 
pe lingă sumele alocate (6000 . 
lei) de comune, cu 1000 lei pen- 
tru ordonanțe gratuite și com- 
baterea epidemiilor, osebit că a 
mai cumpărat o mare cantitate 
de sulfat de chinină, necesară 
pentru combaterea frigurilor pa- 
lustre ce aii bintuit pe o scară 
întinsă, 

Statul a acordat suma de 500 
lei pentru întreţinerea a 10 pa- 
tură în timpul verci, special pen- 
tru pelagroși, numărul lor fiind 
mare. 

Constatări de medicină legală 
aii fost 1533, liberindu-se 37 
acte pentru autopsii, 15 pentru 

deflorări, 319 pentru plăşi, 454 

pentru contuziuni, 9 pentru con- 

statarea facultăților mintale, 242 

pentru scutiri de contribuţiuni. 
Orbi, în anul 1890 aii fost: 

53 bărbați, 49 femei; surdo- 
muţi : 70 bărbaţi, 46 femei ; creş- 
tini: 36 bărbaţi 13 femei, Miș- 
carea alienaților mintali a fost: 
II bărbaţi, 3 femei, 

In întregul district sunt ş 
spitale (5891): 

1. Spitalul Pavel şi Ana Chris- 
tea, cu 29 paturi pentru băr- 
baţi și 13 pentru femei. Are re-
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ședința în orașul Bacăi; este în- 
treținut din fondul Pavel şi Ana 
Christea, de județ şi de stat, cu 
o subvenţiune pentru întreţine- 
rea a IO paturi, spre a. se căuta 
pelagroşii. Se administrează de 
judeţ. 

; 2. Spitalul Izraelit, cu 6 pa- 
turi pentru bărbaţi și 6 pentru 
femei. Are reședința în orașul 
Bacău; este întreținut de co- 
munitatea Izraelită și adminis- 
trat de un comitet. 

3. Spitalul Moinești, cu ro 
- paturi pentru bărbaţi şi 9 pen- 
tru femei. Are reședința. în Moi- 
nești și este întreținut şi admi- 
nistrat de județ, 

4. Spitalul Sf. Spiridon, cu 20 
paturi pentru bărbaţi și 10 pen- 
tru femei. Are reședința în Tir- 
gul-Ocna, și este întreținut și 
administrat de Epitropia casei 
Sf. Spiridon din Iaşi, 

5. Spitalul penitenciarului Tir- 
gul-Ocna, cu 12 paturi, întreținut 

și administrat de stat. 
In întregul district sunt 4 far- 

macii, 2 în orașul Bacău, 1 în 
Moinești şi 1 în Tirgul-Ocna. 

Poşta şi telegraful. Biurouri 
telegrafo-poștale cu serviciul per- 
manent se găsesc: la Bacău, în- 
fiinţat în 1856, luna Septembrie; 
la Tirgul-Ocna, înfiinţat în 2 
Martie, 1861; și la Moinești, în- 
ființat în S Februarie, 1871; pe 
lingă care se mai adaogă, ose- 
bit de cele de pe la staţiunile 
drumurilor de fer și de pe. la 
halte, un biuroă funcţionînd 'nu- 
mai pe timpul verei la băile de 
la Slănic. 

Circulaţia. Judeţul Bacău e 
“străbătut de următoarele căf: 

1. Căz ferate. a) Linia Bu- 
curești-Roman, intră în județul 
Racăii la satul Răcăciuni, pe 
care-l lasă, dimpreună cu stația 
Răcăciuni, la stînga. Staţia Ră- 
căciuni se găsește la 274 kil, 
de București, la Nord de Sas- 

5459; Marele Dicţionar Geografic, 
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cut cu 16 -kilom. și la Sud de 
Bacău cu 28 kil. Linia taie: 
c. Răcăciuni, intră în Faraoani, 
pe care se află halta Faraoani, 
com. Valea-Mare, comuna Valea- 
Seacă în care se află stația Valea- 
Seacă, la stînga liniei, comuna 
Ruși, şi prin comuna Letea, a- 
junge la staţia Bacăii, la 302 
kil. de la Bucureşti. Această 
stație este departe de Iași cu 
cu 100 kil. și de Galaţi cu 190 
kil. (pe la Tecuciu). 

Din comuna Bacăii linia trece 
în comuna Mărgineni-Munteni, 
apoi în comuna Osebiţi-Mărgi- 
neni, Fintinele, 306 kil. de la 
București, unde se află halta cu 
numele Fintinele, precum și po- 

„dul de fier de 200 m. în lun- 
gime peste rîul Bistriţa, apoi 
prin comuna Ciumașul, comuna 
Șerbești, - comuna Berești, de 
„unde linia întră în districtul Ro- 
man, pe la comuna Galbeni, 

Aşa dar linia . București-Ro- 
man, taie districtul Bacăii, de 
la kil. 270 — 321, pe lungime 
de 51 kil., avind o stație prin- 
cipală: Bacăi, două mai puţin im- 
portante: Răcăciuni și Valea- 

„. Seacă și două halte: Faraoani și 
Fintinele ; şi 34 cantoane pen- 
tru păzitorii liniei, 

Linia taie șoseaua naţională 
București-Roman la 298 kil.; 
şoseaua națională Bacăi-Tirgul- 
Ocna la zor kil. şi șoseaua na: 
țională Bacăi-Moineşti la 303 
kil.; iar șoseaua Bacăii-Piatra 
o trece la 307 kil.; trece pirtul 
Negel la 302 kil. printrun pod 
boltit de piatră, de 5 m. des- 
chidere, și trece pîriul Trebeșul 
la 305 kil. cu un pod de 20 m. 

In acest judeţ sunt două să- 
pături mai mari în pămînt: una 
de 800 m. lungime și cu adin- 
cimea niaximă de ş m.; cea- 
laltă de 1600 m. lungime cu 
adincime maximă de 15 m. Cea 
dintii este aproape de Bacăii la   
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comuna Ruși; cea d'a doua este 
imediat după podul de peste 
Bistriţa. O a treia săpătură mai 
puțin înaltă (3*-,50 maxim) este 
pe comuna Berești la 318 kil.; 
are o lungime de 1400 m. 

Staţia Bacăii are înălțime d'a- 
supra Mărei-Negre de 185 m.; 
stația Răcăciuni este la 143 m. 
înălțime, stația Valea-Seacă la 
152 m. și haltele Faraoani la 
147 metri şi Fintinele la 182. 
Punctul cel mai înalt al liniei 
în acest județ este Ja 316 kil., 
unde se suie la 211 m. 

In comuna Răcăciuni, Siretul 
schimbindu-și albia ce avea cînd 
sa construit linia, a mîncat tă- 
rimul pe care se făcuse linia, 
ast-fel că a trebuit să se mute 
linia în două rînduri spre a în- 
lătura un accident. 

Linia București-Roman a fost 
construită de Strussberg. Mer- 
ge ast-fel: București - Buzăii- 

„ Brăila-Barboși-Mărășeşti - Bacăii- 
Roman, și a fost pusă în cir- 
culaţie la 1872. In urmă s'a 
făcut unirea directă: Buzăi- 
Rîmnic-Focșani-Mărășești, linie 
care a fost construită de Stat 
la 1881. Reţeaua principală con- 

* Struită de Strussberg a fost răs- 
cumpărată de Stat, la 1880. Li- 
nia are suișuri grele de cite 
I0—I1 mm. pe metru. 

d) Linia Bacăii-Piatra pleacă 
din stația Bacăii și ajunge la 
Piatra, parcurgînd o distanță de 
58 kil. Dacă considerăm kilo- 
metragiul de la București, vom 
avea pentru staţia Piatra o de- 
părtare de capitala țării de 360 
kilom. i 

Linia Bacăti-Piatra, taie comu- 
nele următoare în jud. Bacăi: 
Mărgineni, Fintînelele și Gir- 
leni, pe care se află stația Gir- 
leni la 13 kil. departe de Bacăii. 

Din comuna Girleni trece în 
com. Racova și apoi în judeţul 
Neamţu, prin com. Buhuși, 

2
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Linia Bacăi-Piatra a fost con- 
struită de stat și pusă în cir- 
culație la anul 1885. Această 
linie a fost construită cu material 
mic. Depărtarea între şine cra 
mai mică de cit ]a liniile cele- 
Valte (100, în loc de 1:50) 
şi atit vagoanele cît și mașinele 
eraii mici, neputind circula pe 
liniile cele-lalte. De aceea, atît 
pasagerii cit și mărfurile, tre- 
buiaii să schimbe vagoanele în 
stația Bacăii, dacă aveaii de mers 

“spre Piatra. Aceste schimbări 
de vagoane pricinuiaii pagube 
prin pierderi de timp și chel- 
tueli de manipulaţie, și de aceca 

statul a, decis ca linia să se 

transforme din îngustă în nor- 
mală, 

Lucrările s'au început în anul 
1891 și s'ati terminat, Linia se 

lărgeşte de o potrivă, de o parte 
şi de alta, şi podurile, care toate 
erai de lemn, s'aă făcut acum 

de fier, Linia are suișuri bune, 

maxima rampă 5 mm. pe metru 

şi taie județul Bacăi pe kil. 22. 

Pe această linie nu se află can- 

toane afară de cele din staţie. 
Linia taie șoseaua națională 

Baciii-Moinești la kil. 303, șo- 

seaua Bacăii-Piatra la kil, 312 
şi încă o dată la kil. 324, trece 

pîriul Negel imediat la eșirea 
din stația Bacăii, apoi Trebeșul 

la kil. 304, printr'un pod de 

lemn, acoperit și lung de 200 m. 

Staţia Girleni are înălțime d'a- 

supra mărei de 198 m. 

d) Linia Adjud-Tirgul-Ocna 
intră în județul Bacăii și trece la: 

1. Căiuțul la kil. 267 de Bucu- 

reşti; stația Căiuţul și satul sunt 

pe stinga liniei. 

2. Oneşti la kil. 252 de Bu- 

curești; staţia Onești şi satul 

sunt pe stînga liniei. 

3. Tirgul-Ocna la kil. 204 de 

Bucureşti ;. stația Tirgul-Ocna și 

orașul sunt pe stînga linici. 

Tirgul Ocna este departe de   
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Adjud cu şo kil, și Adjudul de 

Bacăă cu ş8 kil. 

Linia trece rîul Trotuşul, după 

ce ese din stația Onești spre 

Tîrgul-Ocna, pe un pod de fier 

care servește și pentru șosea ; de 

aceea el este făcut mai larg și 

împărțit în două părți: în dreapta - 

trece linia. ferată și în stînga șo- 
seaua. 

Inălţimile d'asupra mărei sunt: 

Căiuţul 198 m., Onești 199.70 
m. Tirgul-Ocna 210 m. 

Linia. a fost construită de stat 

și s'a dat circulaţiei la 1884. 

In construcție se găsește: 

I. Linia Tirgul-Ocna-Moinești, 

are 28 kil. și trece prin satele: 

Vălcelele, Bogata, Doftana, Dăr- 

mănești, Comănești și Văsiești, 

trece peste Trotuș, la ş kil. de 

la Tirgul-Ocna, printr'un pod 

de fier de So m. lungime, apoi 
peste riul Doftana la 10 kil. 
pe un pod de fier de 60 m. 
lungime. Trece riul Uzul la Dăr- 
măneşti pe un pod de 120 
metri lungime și apoi iar Tro- 
tușul lingă Comăneşti la kil. 19 
pe un pod de 150 m. lungime. 
Afară de Tirgul-Ocna, are sta- 
țiile Doftana, Comănești și Moi- 
nești. 

2, Linia Comănești-Palanca, 

Proectate sunt: 
Linia Moinești-Teţeani, care 

se va construi spre a se face 
juncțiune cu liniile ungurești la 
pasul Ghimeș, și linia Onești- 
Jordacat. 

Tot în acest județ proprie- 

tarul Negroponte doreşte să 

construiască o linie ferată pe 

moșiile sale şi să o lege cu 
liniile statului. Linia s'a studiat. 
Staţia de juncţiune ar fi Oneşti 
şi linia ar avea 22 kil. lungime, 
trecînd prin comunele Bogdă- 
neşti și Grozești, și terminin- 

du-se la piriul Iordacat, afluent 

al Oituzului. Această linie ar 

fi făcută pe valea Oituzului, pe   
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care lar trece de mai multe 

ori; ar costa 4 milioane de lei, 

2. Sosele. a) Căi naţionale: 

calea națională No. 9, Răcă- 

ciuni-Bacăi-Galbeni : ş4 kil. a- 

dică : Bacăi-Galbeni 22 kilom., 

Bacăă-Răcăciuni 32 kil., total 

54 Kil.; calea naţională No. 1ş, 

Bacăii-Buhuș: 24 kil.; calea na- 

țională “No. 14, Căiuțul-Oneşti- 

Oituzul (Hirja): 54 kil.; calea 

națională No. 26, Bacări-Orășa- 

Onești-Tirgul-Ocna: 6ş kil.; to- 
tal r95!p il. 

Pe calea naţională No. 9, în 

direcţia Bacai-Galbeni, este po- 

dul de fer, cu picioare de pia- 

tră cubică, pe riul Bistriţa, lingă 

orașul Bacăii. Pe calea naţio- 

nală No. 26, intre Orișa şi O- 

nești, este un pod de fier sistem 

american, cu picioare de fontă 

pe apa Tazlăul-Mare, anume la 

Helegiul, un cătun din comuna 
Drigugeşti. 

4) Căi judeţene șoseluite în 

cea mai mare parte: Bacăi-Moi- 

nești-'Tirgul- Ocna 75.560 kil.; 

Bacăui-Părincea 26.130 kil.; Ba- 

căii-Birlad 25.800 kil.; “Teţcani- 

Sănduleni 10.785 kil.; Valea-Ră- 

cătăul 14.505 kil.; Şipoteni-Co- 

mănești 1.773 kil.; Văsieşti-Co- 

mănești-Palanca 35.850 kil.; Va: 

lea-Uzului 19.5s0 kil.; Tirgul- 

Ocna-Slănic 18 kil.; total 228.82 

kilometri. 

d) Căi vecinale: Onești-Cași- 

nul-Mănăstirea-Cășinul 14 kil.; 

Grozești-Bahna-Ocna ş kil.; Oc- 
na-Bărsănești- Gura - Văii 11.280 
kil.; Oena-Slănic 20 kil.; Dăr- 

măncşti-Poteca-Uzului 3.500 kil.; 

Moincşti-Poduri- Teţcani - Nadișa 

20 kil.; Scorţeni-Luncani $ kil.; 

Măgireşti- Solonţul- Gura- Solon- 
țului 13 kil.; Calea-Tariţei 3.200 
kil.; Scorţeni-Băţcani (jud. Neam- 

ţu) 13 kilom.; Valea-lui-lon-Po- 

dul-Lespezi 10.300 kil.; Săuceşti- 

Spineni -Șerbești - Galbeni (jud. 

Neamţu) 16 kil.; Lespezi-He-
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meiuș-Mărgineni-Munteni 8.500 
kil.; Blăgești-Buhuși 2.190 kil ; 
Hemeiuș-Ciumași-Berești 13 kil.; 
Cimpeni - Obirșia - Gloduri - Oţe- 
lești 11 kil.; Obirşia-Mărești- 
Lunca 7 kil.; Lecca-Părincea- 
Nănești - Păncești 12 kil.; Tă- 

„ mași - Horgești - Petrești 10.00 
kil.; Petrești - Răcătăul 2 kil.; 
Fundul-Răcăciuni-Cleja - Faraoa- 
ni- Valea-Mare-Dealul-Noi- Călu- | 
găra 23.447 kil.; Gropile-Rîpile- 
Răcăciuni 9.700 kil.; Valea-Rea- 
Berzunțul-Poduri 11.6 kil.; Bu- 
hociul-Bibirești 4.7 kilometri; to- 
tal 25 1s2r kil. 

d) Căile comunale în total ati 
134.558 kil. 
Populafiunea. După ultimul 

recensămint din 1890, judeţul 
Bacăii numără 172496 de locui- 
tori. Densitatea populațiunei este 
de 41 locuitori pe kilom. pă- 
trat, 

Acest număr se descompune 
în 19200 populaţiune urbană, cu 
5591 capi de familie şi 153296 
populaţiune rurală, cu 29494 
capi de familie. Contribuabili 
sunt 35327. -- 

Mișcarea populațiunei, după 
extractele matriculare, aprobate 
de serviciul statistic de la 1891, 
Iulie 1 și pănă la 1892,lulie1, 
este: naşteri 6742, căsătoriţi 
2974, morți 7615. Excedent de 
morți 573. Virsta de 100 de 
ani o ating 29 bărbați și 27 

'femei, prin sate; în oraşe nici 

unul nu ajunge la așa virstă. 
In raport cu starea civilă, în 

populațiunea urbană găsim, prin- 
tre 9493 bărbați, numai 3517 
însuraţi, 394 văduvi și 13 di- 
vorțați; iar printre femei, în 
număr de 9707, măritate sunt 
3517; văduve 1303 și divor- 
țate 25. 

In sate: din 77230 locuitori 
de sex bărbătesc, sunt 32931 
însurați, 3786 văduvi și 133 di- 
vorțaţi ; iar pentru femei, din 
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76646, măritate sunt 33933, vă- 
duve 5844 și divorțate 126, 
După naționalitate, populaţiu- 

nea urbană se împarte în 9665 
Romîni, 1199 Unguri, 7369 E- 
vrei, 530 Armeni, 45 Greci, 
620 Germani, 20 Ruși, 5 Sîrbi, 
18 Francezi, 55 Italieni, 12 EL- 
veţieni, 2 Turci, 36 Bulgari, în 
total 19200 suflete. 

Populaţiunea rurală se com- 
pune din 123132 Romiîni, 24713 
Unguri, 5197 Evrei, 47 Greci, 
III Germani, 5 Ruși, 5 Fran- 
cezi, 58 Italieni, 1 Englez, 35 
Bulgari, în total 152296 suflete. 

După protecţiuni loc. se îm- 
part în pămînteni sub protec- 
țiunea romînă, de care, afară de 
Romini, ţin şi Armenii, Ungurii 
şi Evreii: 170883. Sub protec- 
ţiunea, austro-ungară 590 Aus- 

triaci și 6or Unguri, germană 
105, elenă 49, bulgară 54, rusă 
5, franceză 23, italiană SI, el- 
veţiană 12, engleză 1, turcă 2, 
din alte state 89. Total 172496, 

După felul ocupaţiunilor sunt 
la orașe: 900 agricultori, 940 
meseriaşi, 13 industriași sai fa- 
bricanţi, 745 comercianţi, 842 
profesiuni libere, 671 muncitori, 
1224 servitori, 9023 fără ocu- 
paţii, în total 14367. La sate 
sunt: 90056 agricultori, 1894 
meseriași, 358 industriași sai 
fabricanți, 1622 comercianţi, 
1362 profesiuni libere, 8377 
muncitori, 2493 servitori, în to- 
tal 106162. 

La mijlocul secolului nostru, 
populația județului cra numai 
de 140450 loc. și 28090 fam., 
din 2 orașe și 2 tîrguri (Bacăi, 
Tirgul-Ocna, Tirgul-Trotușul şi 

Moinești) și 163 sate, împărțite 
după grade şi profesiuni ast-fel: 

Scutiţi de impozite : 
Boeri și fii de boeri 241, func- 

ționari fără rang 15, preoți și 
ajutoare (clerul) 764, profesori 
şi medici 4, străini 192, inten-     
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denți și servitori 770, privile- 
giați 177, slujbași 1584, Țigani 
de la mănăstiri 118, Țigani de 
ai particularilor 300, soldați 47, 
slujitori 204, infirmi 2830, 

Clase contribuabile : 
Negustori și meșteșugari 381, 

Mazilo-ruptași 1976, țărani cul- 
tivatori 16547, oameni fără do- 
miciliii fix 123, emigraţi privi- 
legiați 677, Evrei 504, străini 
traficanţi 125, Țigani de ai sta- 
tului 611; (Soutzo: «Notions sur 
la Moldavie», 1849). 

După cum vedem, cea mai 
mare parte a populațiunei este 
romină, vorbind dialectul mol- 
dovenesc, caracterizat prin îndul- 
cirea sunetelor tari, prin schim- 
barea lui e terminal în £ și prin 
întrebuințarea a unor alte cu- 
vinte pentru a desemna unele 
obiecte. Se zice de pildă : aiasta 
în loc de accasta; sușit în loc 
de sucit; di pi colo în loc de: 
de pe colo; di undi, în loc: 
de unde. Se mai zice: prostire 
la cearșaf, pestelcă la șorț, glod 
în loc de noroiti, omăt la zăpadă, 
oghial la plapomă, gavanos la 
borcan, etc. etc. “Țăranii mai 
schimbă litera f în /: hier (fier), 
şi litera 4 în ch: chieptenc, 
(pieptene), chiatră (piatră), Schi- 
neni (Spineni). 

Cultul. Cultul ortodox are 
un număr de 125736 de adepţi 
(Romini, Greci, Bulgari, Ruși, 
Sirby), 

Districtul Bacăii, bisericește, 

depinde de cparhia Romanului, 
Episcopul de Roman numește 
un protoiereii şi un sub-pro- 
toiereii, ambii cu reședința în 
Bacăii, care la rîndul lor însăr- 
cinează onorific preoți localnici, 
numiți proestoși, ca să le ajute, 
cîte unul de fie-care plasă, 

Administrarea generală, pre- 
cum și judecarea clerului, se 

face de către consistoriul de 

lîngă eparhia Romanului,
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Parohiile, după ultima lege 
din 1894, sunt în număr de 99, 
din care 6 în comunele urbane 
(3 în Bacău şi 3 în Tirgul-Ocna) 
și 93 în cele rurale. 

Biserici sunt 211 active, 7 în 
construcție, 12 închise. 

Opt biserici sunt întreţinute 
de stat și anume cele a căror 

avere a trecut în stăpînirea sta- 

tului, care sunt: biserica Pre- 

cista din Bacău, schitul Fru- 

moasa, biserica din Berzunţ, bi- 

sericile Precista, Răducanul și a 

penitenciarului din Tirgul-Ocna, 
mănăstirele Bogdana și Cașinul ; 

iar două, schitul Măgura și bi- 

"serica de la băile Slănic, sunt 

întreținute de către Epitropia 
Sf. Spiridon din Iași. 

Cele urbane mai ati şi venituri 

ale lor proprii, iar cele-l'alte, 
de prin comunele rurale, sunt 

întreținute de comune și de 

enoriași, 

Deservenţi ai bisericelor sunt: 
139 preoți și 333 cîntăreți, 

Călugări sunt 17, dintre cari 
5 la schitul Măgura și 11 la 

mănăstirea Bogdana. 
In « Analele Statistice» de Mar- 

țian (1863) găsim următoarea 
relaţie despre mănăstirele și schi- 
turile din districtul Bacău: 

Neînchinate: Lapoș cu 6 că- 

lugări, Asăul cu 11 călugări, 
Sava cu 40 călugărițe, Bogdana 

cu 24 călugări, schitul Măgura 
cu 6 călugări. Total 6ş călu- 
gări şi 40 călugăriţe, | 

Inchinate la Sfintele locuri: 
Lucăcești, Cimpeni cu 2 călu- 
gări, Frumoasa cu 1 călugăr, 

Plopul cu 1 călugăr, Berzunțul 
cu 3 călugări, Cașinul cu 4 că- 

lugări, Precista (Bacău) cu 3 că- 
lugări, Precista și Răducanul cu 
4 călugări. Total 18 călugări. 

Cultul catolic numără în a- 

cest jud. 32463 credincioși, mai 

mult ca în ori-ce alt județ din 
țară.   
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Episcopul catolic de Bucu- 
rești are sub autoritatea sa, în 
judeţul Bacăii, doi vicari: unul 
se chiamă al Trotușului cu re- 
şedinţa, în Tirgul-Trotușul. De a- 
cest vicariat depind 4 parohii: 
cea din Tirgul-Trotușul şi cele din 
satele cu Săcui: Dărmănești, 
Pustiana şi Grozești. Al doi- 
lea vicariat este al Bacăului, cu 
reședința. în Bacăii. De acest 
vicariat depind parohii de prin 
locurile locuite de Ciangăi și 
anume: Prăjești, Bacăă, Liuzi- 
Călugăra, Valea-Seacă, Valea- 
Mare, Cleja și Faraoani. Bise- 
rici catolice sunt 62 active, 2 
în construcție, deservite de 12 
preoți, 54 cintăreți și eclesiarhi, 

De acest rit țin Ungurii, în 
număr de 25914, dintre cari 
24715 prin mai mult de So sate. 

Protestanții sunt în număr 

de 53. O singură capelă pro- 
testantă se găsește la Fintinele, 
construită de răposatul Prinț E- 
mil Wittgenstein-Berleburg-Sain. 

Cultul mozaic. Judeţul Ba. 
căii este unul din judeţele, în 
care numărul Evreilor este re- 
lativ mai mic de cît în alte ju- 
dețe ale Moldovei. Aci sunt 

- 13512 adepți ai cultului mozaic, 
pe cînd în Iași sunt 40862. Nu 

aii nici o sinagogă, ci numai 

școli de rugăciuni (belferil) cu 
mai mulți rabini. In Tirgul-Ocna 
Sa început clădirea unei sina- 
goge. 

Armenii sunt din secta nes- 
toriană, în număr de 726 şi ai 
două biserici, deservite de 2 
preoţi, 3 cîntăreţi și 3 ccleseirhi. 

Cultul mahometan numără nu- 
mai 2 adepți. 

Înstrucfiunea. Din populaţiu- 

nea întreagă a județului, 172496 
locuitori, ştii carte: la orașe, 
bărbați 3989; femei 2040; în 
total 6029 ; la sate, bărbaţi 7846; 
femei 2915; în total 10761. 

1. Școli primare. a) Instrucţiu-   
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nea populațiunei rurale se face 
în 79 școli rurale, din care 7 
sunt mixte, 1 de fete și 1 de 
băeţi; ele aii fost frecuentate, 

în anul şcolar 1890—91, de 
1554 băeţi și 300 fete; total 

1554, din 18526 copii în vîrstă 

de școală. 

Invăţători și învățătoare aii 

fost, în acelaşi an, 80. 

Localurile şcoalelor sunt 44 

construite de comună, 4 de 

particulari, 7 cumpărate, 17 în- 

chiriate și 2 cedate comunei pe 
timp hotărit, 

In. vatra satelor, aparținînd 

şcoalelor, se găsesc 12,6633 hect. 

pămînturi împrejmuite și 4,3494 

hect. păminturi neîmprejmuite. 

In țarină, școlile ai 224,5563 
hect. pămînt. 

6) Populaţiunea urbană pri- 

meşte învăţătura primară în 10. 

şcoli primare urbane, dintre care 

6 de băcți (3 Bacău, 2 Tirgul- 

Ocna şi 1 Moinești); 4 de fete 

(2 Baciu, 1 Tirgul-Ocna și 1 Moi- 

nești). Școalele de băeți aii 21 

institutori și 1134 clevi; iar 

şcoalele de fete, 694 eleve şi 14 

institutoare. Copiii în virstă de 

școală sunt în număr de 2422. 

Din localuri, 3 sunt construi- 

te de comune, în valoare de 

82000 lei, 5 sunt cumpărate și 

2 închiriate, toate de zid. Două 

din ele sunt în stare bună, 4 

bunișoare și 4 în stare foarte rea. 

2, Școli secundare. Instruc- 

țiunea secundară se dă băieţi- 

lor întrun gimnazii clasic, des- 

tinat a deveni licci, în capi- 

tala judeţului. In anul școlar 

1891—92 a fost populat de 124 

elevi, cursurile predindu-li-se de 

către 14 profesori, dintre cari 

11 titulari. Dintre școlari, 57 

S'aii promovat şi 67 ai rămas 
repetenţi. Ati absolvit toate stu- 
diele 21 elevi. Fetele primesc 

învățătura într'o şcoală profe- 

sională, care a fost 3 ani ex-
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ternat secundar; în anul şco- 

lar 1891/92 a fost frecuentată de. 

78 eleve, dintre care 8 s'aii re- 

tras, 6 ai rămas repetente şi 

54 S'aii promovat, 

Corpul didactic era compus 

atunci din 6 profesoare și acum 
e:compus din $. 

3. In capitală mai este o școală 

privată de fete, coprinzind am- 
bele cursuri, .primar şi urban. 

Marțian, în Analele Statistice, 

ne relatează că aii funcţionat, 

în anul școlar -1861—62: 

Școale primare ş, dintre care 
3 de băeți și 2 de fete, cu 11 

profesori la băeţi și 4 la fete; 

iar elevi aii fost 456 şi eleve 10. 

In anul şcolar 1862—63: 

Școale de băeţi 3, școale de 

fete 2: total 5; profesori de 
băcți 13, de fete ş: total 18. 

„Elevi 410, 'eleve 212: total 

622, 

Cea d'intîi școală înființată 

în județul Bacăii a fost școala 

primară No. 1 din Bacăii (1839). 

Justiţia. In jud. Bacăii sunt: 

(1894) un tribunal, în capitala 

judeţului; o curte cu juraţi și 
9 judecătorii de pace, la Bacăi, 

Tirgul- Ocna, Părincea, Secuieni, 

Moinești, Valea- Rea, Scorțeni, 

Valea-Mare şi Girleni. 

In anul 1891 aii fost 57 indi- 
vizi preveniţi la curtea cu jurați, 

1093 la trib.-corecţionale ; s'au 

dat 2717 cărți de judecată; s'aii 
terminat 520 procese civile, 30 

comerciale şi 13 electorale; s'aii 
. judecat 18 divorțuri, 

„Armata. - In jud. Bacău se 
află următoarele corpuride trupă: 
I regiment de infanterie, care 

înainte de noua organizare din 

11 Iulie 9r, purta numele de 
Regimentul 27 Dorobanţi, apar- 
ținînd Corpului 4 de armată, 
Divizia 8-a, Brigada 15-a Infan- 

terie; un escadron de călărași, 

aparținind Regimentului 8 de 
Călăraşi, Corpul 4 de armată, 

7 

  

173 

Brigada 4-a Cavalerie; o ba- 
terie de artilerie. 

Regimentul Bacăii No. 27, se 
compune din 3 batalioane (1 
permanent și 2 cu schimbul), și 
un pluton afară din rînduri, şi 
este condus de: 1 colonel, 1 
It.colonel, 2 majori, 10 căpi- 
tani, 12 locotenenţi ș și 8 sub- 

locotenenţi. 
Efectivul trupei, după budget, 

a fost în 1891 de 2440 oameni. 
Batalionul permanent şi unul 

cu schimbul aii reședința la Ba- 
căi ; al 2-lea batalion cu schim- 
bul îşi are reședința la Tirgul- 
Ocna. 

Companiile din batalionul cu 
schimbul ai următoarele reșe- 
dinţe: 

I-iul batalion cu schimbul, 
comp. I, II şi III cu reședința 
în Bacău; comp. IV-a cu reşe- 

" dinţa în Părincea. 
Al 2-lea batalion cu schim- 

bul, comp. I-a și I-a, cu reșe- 
dinţa în Moinești; comp. II-a 
şi IV-a cu reședința în Tirgul: 

“ Ocna. 

Acest regiment dă oameni, 
cari păzesc frontiera şi temniţa, 
districtului. 

Frontiera sc păzeşte de ş 
oameni din trupa cu schimbul, 
repartizaţi la 13 pichete, alter- 
nînd în fie-care săptămînă cîte 
4 sergenți, 5 caporali și 46 sold. 

Intreținerea regim. costă pe 
Stat (1891) anual, 1. 785298 b. 
SI, repartizați ast-fel: 

Solde lei 283586.61; indem- 
- nitate lei 315354; echipament 

lei 33502.60 bani; îmbrăcăminte 
lei 131902.20; mic echipament 
şi cazarmament lei 20853.40. 

In anul 1891, din întregul di- 
strict, aii fost înscriși pe tabloul 
de recensămiînt 1896 tineri; din 
aceștia ai fost examinaţi 1086, 
recrutați în prezență 794, recru- 
taţi în absenţă Gr, în serviciul 
auxiliar 111. Numărul recruților   

BACAU 

este mai mare decit numărul 
tinerilor înscriși în tabloii. 

Flnografia şi istoricul jiude- 
fului. — Locuitorii judeţului Ba- 
căi sunt, cea mai mare parte, 

Romini. Găsim încă, printre 
sătenii agricultori, şi. vechi co- 

loni de origină maghiară, păs- 
trind pănă acum limba lor și 
religiunea catolică. Apoi, ca mai 
în toate judeţele țărci, se află, 
printre locuitorii statornici, E- 
vrei, Armeni și Țigani. Popu- 
laţiunea romînă se compune din 
Moldoveni, băștinași ai locului, 

și din Mocani, veniţi mai de 
curînd din Ardeal. Fie-care din 
aceste ramure își păstrează ca- 

racterele sale ctnice, în așa grad, 

că sunt sate întregi de sute de 

familii de Ciangăi, cari nu știi 

încă un cuvint romînește, spre 

exemplu în: Faraoani, Cleja, etc. 

Rominii moșneni. din partea 
muntelui se deosibesc mai cu 
seamă prin statura lor înnaltă, 
spătoasă, prin tăria lor și prin 
„agerimea minţei lor. 

Mocanii, cari de vre-un secol. 

încoace, aii venit să se stabi- 
lească în acest judeţ, ocupă mai 
cu seamă satele din văile Oitu- 
zului și Cașinului. Ei și-au pă- 

strat portul ardelenesc. 

Coloniștii Unguri se împart 
în două ramure: mai întii, sunt 
numiții Ciangăi (Czango Magya- 
rok), cari din timpuri nememo- 

rate, poate chiar înainte de în- 
temeierea principatului Moldo- 
vei, locuesc basinul Sirctului, 

pe malul drept și se întind de 
la Lespezi, limita superioară a 
lor, pănă în dreptul Răcăciunilor, 
limita, inferioară. La 1420, Si- 
gismund, prințul Transilvaniei, 
autoriză pe un număr mare de 
Saxoni şi de Szechleri să pără-- 
sească ţara. Emigranţii se sta- 
bilesc în Moldova, unde fură 
primiţi bine de Alexandru-cel- 
Bun. Ei fură împărțiți în 9 pa-
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rohii, sub autoritatea Episco- 
pului catolic de Baciăii. Parohiile 
germane în urmă ai dispărut 

oris'aii contopitcu cele maghiare. 
Printre Ciangăi găsim mulți cu 
nume nemţesc, ca Schuster, Miil- 

ler, etc. Szechlerii (saii Săcuii) 
S'aii așezat prin Bacăi, stabi- 
lind parohii la Faraoani, Călu- 

găra (cu sucursale la Bacăi şi 
Baraţi), Grozești (cu sucursale la 
Trotușul şi Ocna). (« Alexandre 
le Bon», par E. Picot ct G. 

Bengesco, p. 44). 

Sub raportul vorbirei lor, ei 

se deosibesc printr'aceia, că nu 
pot pronunţa ș și c, ci rostesc, 
de pildă: se în loc de ce, și si 
în loc de și. 

Alţi Unguri sai Siculi, ve- 
niți în Moldova pe la jumăta- 
tea, secolului XVII-lea și prin 
al XVIII-lea, s'aii așezat pe mo- 
şiile vecinașe cu Transilvania, 
pe valea Trotușului și prin ale 

afluenților lui în dreapta. 
Nu se poate ști cu siguranță 

la ce moment aii venit Evreii 
să locuiască cu permanență în 
acest judeţ; dar se constată e- 

xistenţa lor la Tirgul-Trotușul 
în secolul XVIII-lea, căci acolu 
se găsesc morminte evreeşti de 

pe acele timpuri. Cei mai mulți 

însă au venit mai de curind, 

cari din Rusia, cari din Aus- 

tro-Ungaria (Galiţia). Grămădi- 
rca lor în timpii mai recenți 
(1852—1887), a făcut ca sute 
de familii evreești să emigreze 
spre a sc stabili în Palestina; 

dar foarte multe din acelea s'au 
întors curînd înapoi. 

Cit despre Țigani, putem zice 

că, de la emanciparea lor din 

robic, ci, din zi în zi mai mult, 

se contopesc în populațiunea ro- 

mînească, în cit caracteristica şi 

statistica lor a devenit azi foarte 

anevoioasă de făcut, întru cit 

priveşte judeţul Bacăii în special. 
In privința Armenilor, d. Xe-   
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nopol (în « Archiva Societăței ști- 

inţifice și literare» din Iași, 1889, 
No. 1) constată că, pe cînd Ge- 
novezii făceati comerciă în țările 

“noastre despre sud și răsărit, 
pe la gurile Dunărei, Armenii 
luaseră aceiași sarcină în Mol- 
dova, unde ei venise din Polonia, 

din orașul Leopol. Găsim o bi- 
serică armenească în Iași la anul 

1395. Cu zece ani mai înainte, 

cucerirea Armeniei de către Sul- 
tanul Egiptului Saban, împrăș- 
tiase această populaţiune. Cit-va 
mai în urmă, la 1415, pe timpul 
lui Alexandru-cel-Bun, 3000 de 

familii armenești, din cele alun- 
gate din Armenia, printr'o cum- 
plită năvălire a Turcomanilor, 
vin în Moldova și se așcază în 
părţile sudice ale țărci, precum 
în Cetatea-Albă, unde cu 3 ani 
în urmă, îi găsește Guilbert de 
Lannoy, și în Galaţi; apoi îi 
vedem şi mai sus, în orașele 
Vasluiii, Iași, Botoșani, Dorohoiii 
și pănă în Hotin și Suceava, 
Bacăul, fiind un punct interme- 
diar, trebue să fi avut și dinsul 
partea sa din.această colonizare 
armenească, 

Un pasagii din ziarul călă- 
torici Patriarhului Macarie din 
Antiohia, pe care îl vom repro- 
duce mat la vale, ne confirmă 

acest fapt, pentru secolul XVII. 
Armenii din toată partea de sus 
a Moldovei sc servesc, ca limbă 
uzuală, de dialectul armenesc; 

numai cei de curind veniţi din 

Constantinopol şi aşezaţi ca ne- 

guțători în orașele Moldovei-d.. 

j-» întrebuinţează între dinşii 

limba turcească (Prince N. Sou- 

tzo, «Notions statistiques sur 

Moldavie», p. 52). 

Dacă însă am voi să aruncăm 

chiar și o privire retrospectivă 

asupra locuitorilor judeţului Ba- 

căii, dintrun trecut depărtat, 

apoi referindu-ne în secolii cînd 

popoarele barbare cutrceraii ţă- 
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rile -romîne, putem, firă totuși 

de a ne sprijini pe documente 

pozitive, să recurgem la topo- 

nimia citor-va localități din acest 

județ şi să tragem dintr'însa 

dovezi, că întrinsul aii locuit 

odinioară Cumanii, de oare-ce 

aci se află și acum numirile to- 

pice de Comănești, Coman și 

altele analoage; că asemenea ati 

stat aci și Uzii, de oare-ce gă- 

sim numirile de Uz şi Oituz. 

Dar localități din Bacăii cu mult 

mai numeroase dovedesc, prin 

denumirile lor actuale, o înriurire 

directă şi statornică a popoa- 

relor slavone; destul ne este să 

cităm numirile Bistriţa, Soho- 

dolul, Ciudomirul, Liuzii şi al- 
tele. 

Din epoca invaziunilor bar- 

bare, dacă nu și mai vechi, a- 

dică din timpuri preistorice, cată 

să fie și numeroasele movile, ce 

se văd în deoscbitele părți ale 

jud. Bacăii, și din care cca mai 

înaltă și mai însemnată este, 

fâră îndoială, cea din comuna 

Prăjeşti. Chiar la apus de orașul 

Bacău, în dreptul locului numit 

Dumbrava, şi la Iliești, comuna 

Ardeoani, sunt movile mari și 

altele mai mici. Despre aceasta, 

ca şi despre ori-ce alte movile, 

se zice, că ar fi vechi morminte, 

Ipotezele, că movilele ar fipuncte 

strategice saii streji, nu poate 

fi scrios susținută, de vreme ce 

multe din movile și mai cu sca- 

mă cea de la Iliești, sunt în. 

conjurate, la distanțe nu prea 

mari, de dealurile naturale, care 

de sine formează puncte stra- 

tegice cu mult mai însemnate 

de cit movilele construite de 
mină omenească, 

In fine, o a treia ipoteză este 

accea cmisă de călătorul ma- 

ghiar P. A. Gegă, care a fost 

trimis la 1836 de Academia 

din Buda-Pesta să cerceteze pe 

Ungurii din Moldova, și care,
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Susținind, că Ciangăii sunt ur- 

mași ai Cumanilor, pretinde că 
dilmele (movilele) ce se văd nu 

departe de orașul Bacău, sunt 

vechi altare, unde Cumanii jert- 
feaii zeilor, și că acele dîlme sunt 

numite ale Cumanilor. (V. « Foaia 

pentru minte, inimă și literatură» 

din Brașov, 1839, No. 43—46). 

Istoricul complet al judeţului 

Bacăii, începînd din timpurile 

antice și pănă în zilele noastre, 

este grecii de făcut. Abia dacă 

se poate întruni vre-o ciîte-va 

noțiuni istorice atingătoare de 
întregul ținut; de altminteri, mai 
toate faptele cunoscute în istoria 

țărei Moldovei, ca petrecute în 

acest județ, se rapoartă la cîte 

o anume localitate dintr'insul, 
Noi ne-am impus de a le relata 

pe scurt, acolo unde tratăm des- 

pre fie-care localitate în parte 

(vezi Bacău, Valea-Seacă, Tre- 

bișul, Răcăciuni, Mănăstirea Ca- 
șinul, Onești, Ghimeșul, Tirgul- 

Ocna, Borzești și altele). Denumi- 

rea generală a judeţului, fiind 

aceeași cu a orașului ce-i scryă 

de capitală, n'avem alt mijloc 

de a o explica de cit referin- 

du-ne tot la ceca ce spunem des- 

pre origina orașului, carele ne- 
greșit, din cauza situaţiunei sale 

mai centrale și mat lesne de a- 

bordat, a fost preferit tuturor 

celor-l'alte localități ca reședință 
a autorităţilor, 

Acolo, deci, s'aii așezat încă 

„de timpuri centrurile de admi- 

nistraţie. De aceia, și cele două 

ţinuturi din vechime, al Bacău- 

lui șial Trotușului, s'aii unit în 

vremuri mai nouă, alegîndu-se 

orașul Bacăii ca reședință. D. V. 

A. Urechiă, bazîndu-se pe docu- 
mente, afirmă că, pe la 1304, 

înainte de venirea în Moldova 

a lui Dragoș-Bogdan, se afla 

aci un principat moldovean, cu 

capitala în oraşul Bacăii, care 
poseda un palat princiar.   

In timpul dinastiei Comneni- 

lor, domnitoare în Constanti- 

nopole, Ungurii erai atacați e- 
nergic de către Bizantini pen- 

tru prădăciunile și incursiunile 
pe care le făceau în imperiul 

de răsărit. In unul din aceste 
atacuri, ne spune cronicarul Ci- 

namus, Grecii aii fost ajutaţi de 
de o armată de Valachi (Ro- 

mîni), anul 1161. D-l Xenopol 

ne dovedește, că locuința aces- 
tor Valachi era chiar Bacăul, 

întărind părerea, lui şi cu măr- 

turisirea unui alt cronicar bi- 

zantin, Nicetas Choniates, care 

ne spune că la 1167 Manoil 

Comneanul, împăratul bizantin, 
era să fie omorit de un nepot 

al săii, generalul Andronic Com- 

neanul. Atentatul fiind desco- 

perit, acesta fuge peste Dună- 
re, şi este prins de niște Va- 

lachi din ţinutul Bacăului şi tri- 

mis împăratului (A. D. Xenopol, 
vol. Î, p. 559—563). 

Deci, după cronicarii bizan- 

tini, Bacăul exista ca principat 

locuit de Valachi, în acelaș timp 

pe cînd aveaii ființă ducatele 

lui Ioan, Tărcaș, Seneslai, Lir- 

tioi (Muntenia) și republicele: 

Vrancea, Cîmpul-Lung, Tighe- 
ciul, Bolohodul (Moldova), din 

sec. XII și înainte de descă- 

licare. 

Incă de pe la anul 1401, sub 

Domnia lui Alexandru-cel-Bun, 

Episcopia latinească, care mai 

înainte era așezată în Tirgul- 

Siret, s'a mutat în Bacăiă, aflin- 

du-se acolo mai în mijlocul că- 

- lugărilor catolici. (Șincai: «Cro- 
nica Rominilor», ed. II; t. I; p. 

593). Pe această episcopie stră- 
ină, mulți din Domnii pămîn- 

teni ai dăruit-o cu moșii, cu 

scutiri şi privilegii de tot felul. 

Spre dovadă, se pot vedea multe 

urice domnești, cum spre exem- 

plu: al lui Istrati Dabija-Vodă 

din anul 1662 (vezi «Uricarul» lut   

T. Codrescu, vol. V, p. 230); 

al lui Duca-Vodă, din 7 Iulie 

1665 și acela din 14 Decem- 

brie 1675, al lui Antonie Ro- 

setti, amîndouă reproduse de 
d. B. P. Hasdeii în scrierea sa: 
«Istoria toleranţei religioase în 
Rominia», București 1868, pa- 

gina 46 şi 47). 
Judeţul Bacăi a fost adese- 

ori teatrul luptelor dintre prin- 
cipii Moldovei și ai Ardealului. 
II vedem citat ca atare, spre : 
exemplu, la 1467, în bătăliile 
dintre Ștefan-cel-Mare și Matei 
Corvin (vezi Șincai: «Cronica Ro- 
minilor>, la anul 1467). 

Cu doi secoli în urmă, croni- 
cele Moldovei (Miron Costin:<Le- 
topiseţul», cap. XVII și XVIII) 
ne arată, că o bună parte din 
primele harțe între Vasile-Vodă- 
Lupu și antagonistul săi Ștefan- 
Vodă-Gheorghiță, ajutat fiind 

acesta de oaste transilvană, tră- 

misă de prințul George Racoți, 

-S'aă petrecut, la anul 1643, prin 
ținutul Bacăiă, între capitala ju- 
deţului și satul Răcăciuni, pre- 
cum și pe valea Trotușului, 

In luna Septembrie, 1611, Ra- 

„ du-Șerban, voevodul Munteniei, 

după ce biruise pe Gabriel Ba- 

tori la Petrești, văzindu-se pără- 

sit de ostașii săi, se grăbeşte 

a trece în Moldova; de la Lun- 

ca-Mare, aproape de Bacău, Tă- 

tarii trimiși de compeţitorul 

săii Radu-Mihnea, îl iaă la goa- 

nă și Șerban-Vodă abia scapă 

cu ciți-va oameni în tirg la Su- 

ceava. (Raportul lui Sigismund 
Forgach în «Istoria Romiînilor» 

de A. Xenopol, vol. III, p. 444 

și «Istoria Romînă», de Gr, To- 
cilescu, p. 116). 

In fine, coborînd încă, cu 200 

ani mai la vale, putem cita ca 

un eveniment războinic mai re- 

cent, intrarea în judeţul Bacăiă, 

pe la pasul Oituzului, a genc- 

ralului polonez Iosef Bem, ca-
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pul unci avangarde ungurești ; 

după ce bituse în ziua de 27 

Iulie 1849, pe Ruși la Szepszi 

Szt-Georgy, a urmărit şi în 

vins oștile ruseşti comandate 

de generalul Moller, în apro- 

piere de Onești ; dar nesim- 

țindu-se secundat, Bem a măr- 

ginit întru atita îndrăzneața sa 

încercare în Moldova și de la 

Tirgul-Ocna sa retras peste 

hotar, tot pe unde venise. 

Despre contestările ce stă- 

pînirea rominească a avut ade- 

sca, în trecut, cu Ungaria, tot- 

d'auna gata a depăși granițele 

sale spre a călca pe teritoriul 

Moldovei, avem, chiar de pe la 

începutul secolului nostru, do- 

vezi, care se ating de județul 

Bacău. E un raport al stolni- 

cului Ion Virnav, ispravnic de 

ținutul Bacăi, care relatează 

visteriei, la 8 Iulie 1804, în ce 

fel făcuse Săcuii: călcare pe te- 

ritoriul județului la malul pi- 

riului Ciugheșului. (Vezi «Uri- 

carul» lui Codrescu, vol. IV, 

p. 90). 

Cu un an mai înainte, admi- 

nistrația visteriei întocmise pen- 

tru Domnitorul Alexandru Mo- 

ruzzi, o condică foarte detaliată, 

unde se arată anume tot birul 

ce se plătea și tote scutirile de 

care se bucuraii diferiții pro- 

prictari din întreaga ţară a: Mol- 

dovei, fie buieri, fie răzeși, fie 

breslași, fie călugări de prin 

mănăstiri, fie neguţători pămin-. 

teni și străini, fie chiar și Jidovi. 

Intru ceea ce privește ţinutul 

Bacăi, împărţit în ale sale șase 

ocoale de pe atunci și anume: 

Bistriţa-d.-j., Bistriţa-d.-s., Tăz- 

lăul-d.-s., 'Tăzlăul-Sărat, Tăzlă- 

ul-d.-j. și 'Trotușul, constatăm, 

că birurile se ridicaii la suma 

- de lei v. 139811, parale 60; iar 

Liuzii, sai indivizii scutiți de 
bir sub diferite pretexte, crai 

în număr de 1471. (Vezi: «Uri-   

carul» lui Codrescu, vol, VII, p. 
288—300), 

Nu mai puțin interesantă pen- 
tru cunoștința stărei acestui ju- 
deţ este încercarea de cadastru 
ce sa făcut la anul 1824, de 
către ispravnicul ținutului și alți 
boieri, după o țidulă domnea- 
scă, ca să se înscrie cîte anume 
moşii se afla în acest judeţ, 
spre a se avea în vedere la fa. 
cerea finului pentru menziluri 
(poștii)și neferi (jandarmi). (Vezi: 
«Uricarul» lui Codrescu, vol. V, 
pagina 176). 

Un alt document din 1834 
ne arată, că dintre cele 138 
așezăminte mănăstirești, ce se 
afla pe atunci în Moldova, 
ținutul Bacău conținea 13 și 
anume: Mănăstirea Tăzlăul, 
schitul Pralea, mănăstirea Cași- 
nul, mănăstirea Berzunţul, schi- 
tul Măgura, schitul Buciumi, 
schitul Asăiă, sch. Nilatului e), 
schitul Lapoșului, schitul Savu, 
mănăstirea Precista, mănăstirea 

Bogdana, mănăstirea Răducanul, 
(Vezi «Uricarul» lui Codrescu, 
vol. VIII, p. 231). 

Insă, pe de altă parte, un ra- 
port din anul 1838 asupra școa- 
lelor din Moldova, ne dă trista 
încredințare, că în acel an, statul 
nu întreținea încă nici o şcoală 
în acel județ. 

Cu doi ani mai înainte, mi- 

sionarul ungur Gegă _vizitase 
Moldova, unde i-se păruse, — 
văzind probabil mulțimea Un- 
gurilor din jud. Bacău, lucru 
de altminteri excepțional, — că 
peste tot locul nu sunt decit 
Unguri, Ciangiii şi Săcui. Intr'o 
statistică, cu totul închipuită, el 
spune, că în Moldova întreagă 
sunt peste 55000 Maghiari ca- 
tolici, vorbind ungurește, iar 
dacă s'ar număra şi cei cari ai 
schimbat legea și graiul, apoi 
cel puţin a patra parte din lo- 

cuitorii țărei ar fi de origină ma-   

ghiară. Din norocire, statistica 

publicată la 1849 (pag. 67) de 
Prințul N. Șuţu, restabilește a- 
devăratul faptelor, arătînd că nu- 
mărul tutulor catolicilor, — nu 
numai Unguri, — din Moldova, 
era numai de 44317, așa că nu 
puteai să fi fost atit de nume- 
roși cu 13 ani mai înainte. 

Pe lingă aceste notițe istorice 
foarte resfirate asupra județului 
Bacăi, credem, că nu e fără folos 
a aminti vre-o cîte-va fapte bio- 
grafice și a spune, spre ex., că 
Bacăul a dat naştere citor-va 
din oamenii de frunte ai Mol- 
dovei. Insuși Marele Ștefan - 
Vodă a fost născut în Borzești, 
pe la anul 1436 (Gr. Tocilescu, 
«Istoria Romînă»); Ștefan Gheor- 
ghiţă Voevod era originar din 
satul săii moştenesc Răcăciuni, 
Să adăogăm, că doi din fruntașii 
deșteptărei noastre naţionale, a- 
mîndoi contimporani cu noi, 
şi-aii avut, unul leagănul și cel- 
Palt mormîntul, în jud. Bacăii. 

Ilustrul nostru poet Vasile A. . 
Jexandri, s'a născut la 1821: în 
Bacăii, iar Constantin Negri, 
acel vrednic luptător, care a 
combătut așa mult pentru înte- 
mcierea drepturilor politice ale 
Rominiei, și-a petrecut ultimele 
zile și şi-a dat sfirşitul în Tir- 
gul-Ocna, unde el se retrăsese 

la 1866. Mormiîntul: lui se află 
în biserica Răducanul din acest 
tîrg. Aceşti corifei ai poporului 
nostru din epoce cu totul dife- - 
rite, aii lăsat memoria lor vie 
în jud. Baciii unde, după cit se 
vede, «ci ai aflat mîngiieri și întă. 

riri în momente de oboseală». 

Poate, că și dinșii aii şoptit a- 

tunci, spre a-și înviora sufletul, 

doina ce o cintă Bacăuanii de 
pe malurile repezi și volburoase 
ale Bistriţei: 

Bistriță, apă viie, 

Du-mi necazul în pustie;
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Du-l și du-l să nu mai vie. — 
Dorule, vrăjmașule! 
Ce răi am putut să-ți fac? 
De-mi tot dai mere de hac! 

Spre a încheia această ochire 
aruncată în treacăt asupra unor 
fapte şi întîmplări ce, în timpul 
de odinioară, s'aii petrecut în 
cuprinsul jud. Bacău, vom re- 
produce. acum două foarte înte- 
resante dări de seamă despre 
starea acestui frumos ţinut, pe 
la mijlocul şi pe la sfirşitul se- 
colului XVII-lea. Una va fi un 
extras — tipărit pentru prima. 
oară în limba romînă — din ziarul 
călătoriei ce Patriarhul Antio- 
hiei, Macarie, a făcut, la anul 
1655, prin Moldova, întorcîndu- 
se din Moscova. Această re- 
laţie a fost scrisă zi cu zi, în 
limba arabă, de Paul din Alep, 
arhidiaconul Patriarhului. Noi 
dăm aci o traducere, după ver- 
Siunea engleză a lui Belfour 
(tip. în Londra la 1834. Numai 
parte din vol. I a acestei călă- 
torii a. fost reprodusă de d. B. 
P. Hasdeu, în «Arhiva istorică»). 
Textul ce noi punem subt ochii 
cititorilor romîni este din vol. 
II-lea, partea VIII, cartea AV, 
tratînd despre Moldova. In sec- 
țiunea I, care se începe cu in- 
trarea Patriarhului în ziua de 
1 Sept. anul lumii 7165 (1656) 
în Iași, ni se spune cum noul 
Voevod Ștefan Gherghiță din 
Răcăciuni îi face o primire mult 
mai bună decit cea care o în: 
cercase cu un an înainte de la 
precedentul voevod, Vasile Lu- 
pu; apoi analistul Paul din 
Alep urmează în acest fel, vol. . 
II, p. 318: | 

«Pe la sfirşitul lui Septembrie, 
Beiul (Ștefan Gherghiță Voevod) 
se porni într'o călătorie de plă- 
cere la Huși și de acolo la Ga- 
laţi, unde avea să viziteze o 
mănăstire ce de curînd se clă- 

63504. Marele Dicţionar Geografic, 
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dise în apropiere de acest oraș; 

el luă fâgăduială de la stăpînul 

nostru Patriarhul, că va veni 

și dinsul acolo. Deci îndată ce 
sosi la Galaţi, trămise vorbă 
stăpînului nostru; iar vechilul 
și boierii lui îngrijind să ni se 
dea trăsuri și escortă, noi ne 
pornirăm din Iaşi, Miercuri în 

ziua de 8 ale lunii Teşrin el 

Ewel, fiind întîmpinați la porțile 
de afară cu obicinuita ceremonie. 
Ajunserăm mai întîi la dealul 

Frumoasei, unde este un palat 

de piatră; dar mai înainte de 
a sosi de acolo trecurăm un pod 
de piatră, unde se petrecuse o 

încăierare între cel din urmă 
Voevod (Lupu) și Beiul actual. 
Acela fiind bătut, fu silit să-și 

caute adăpost în țara Cazacilor. 

Pe locul unde se petrecea bă- 
tălia, hircele morţilor încă se 
puteai vedea». (Bătălia dela Po- 
pricani 1653, între Timuș și Şte- 
fan Gherghiţă). 

A doua zi sosirăm la orașul 

numit Roman; acolo sunt foarte 

multe biserici de piatră, precum 

şi o foarte frumoasă mănăstire 

cu numele Sfintei Paraschive. 

E o clădire foarte frumoasă, înăl- 

țată de Alexandru Voevod, pre- 

cum și o locuință pentru Epis- 

cop. În acest oraș sunt şi mai 

multe case frumoase pe care le 
stăpînesc Armenii, care ati tră- 
suri și altele trebuitoare pentru 

călători. De acolo, pe drumuri 

foarte rele și după ce întilnirăm 
o gîrlă largă (Bistriţa) pe care 
o trecurăm în luntre, ajunserăm 

la un alt oraş. 

Numele acestuia este. Bacău 
(Bakovi);. întrînsul sunt may 
multe biserici de piatră. Din a- 
cest loc, pe căi foarte anevo- 
ioase, trecînd prin codri și prin 
munţi, care semănau cu căile de 
prin Moscova, ba chiar și mai 
sălbatice, am sosit la întiiul sat 
dintre cele stăpînite de Bei;   
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pe acestea el le primise moş- 

tenire de la tatăl şi de la bunul 

săii; ele sunt dintre cele mai 

frumoase și mai populate dintre 

sate, căci fie-care cătun are pe 

el cite o casă boerească și cîte 

o biserică, 

Ori-ce colț al acestei ţări, de 
la Roman pănă la Focșani, e 

acoperit cu orașe și sate, şi ele 

sunt în așa plăcute pozițiuni, 

udate de fîntîni și riuleţe, în 

cît nici se poate spune. Din 
toată Moldova, acesta este ținu- 
tul cel mai frumos și mai tare 
locuit. De la Roman pănă so- 
sești în Focșani, e cale de cinci 
zile. Tot în acea parte e și ho- 
tarul despre țara Ungurească, 
unde locueşte multă țărănime 

săsească, care este de lege 

francă, adică închinători  Papii 
şi aii biserici ale lor; căci, după 

cum ne-am informat, în Ungaria 

Sunt nenumărate secte 'și na- 

țiuni, ast-fel în cit în aceeași fa- 

milie se află mai multe religiuni, 

tatăl bună-oară fiind de o lege, 

nevasta de alta, iar copiii luînd 

fie-care credinţele care-i place. 
Craiul și dregătorii sunt Calvi- 
niști; apărătorii cetăților sunt 
Sași. Mergînd mat înainte, noi 

aflarăm drumuri foarte grele și 

pătrunserăm în codri mai no- 

roioși şi mai sălbatici de cit 
ori unde; iar în mijlocul lor fu- 
răm siliți să dormim, neputînd 
ajunge pănă la conac. In ace- 
lași timp, noi deterăm drumul 
vitelor noastre, ca să pască unde 
vor voi și aprinserăm focuri, care 

ținură pănă dimineața. Atunci 

adunîndu-ne vitele purceserăm 

înainte ; iar în ziua de Luni so- 

sirăm la unul din tirgurile stă- 

pînite de Beii și numit Bog- 

dana (Boghzini), precum se chia-. 

mă și mănăstirea, pe care el a 

zidit-o acolo. Aceasta este pe 
un loc așezat între munţi, pe 

o vale cu pășuni frumoase, pe 

23
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care de patru laturi le apără 
înălțimile. Prin vale curge o gîrlă 
mare numită Trotușul (Tatrosh). 

Ascultind poruncile -Beiului, 
noi ne-am lăsat bagagele în tirg 
la Bogdana și am pornit fără 
de sarcine în spre mănăstirea 
Beiului (Caşinul?) care este mai 
în lături de tîrg. Ca să pătrunzi 
într'însa, trebue să intri într'o 
rovină îngustă care, atit în dosul, 
cit: și în faţa mănăstirei sai în 
jurul ci, este singura trecere 
pănă la mănăstire. Indată ce 
trecurăm dincolo de' rovină şi 
pe cind ne apropiam de mă- 
năstire, ne aflarăm pe un cîmp 
verde nivelat și întărit prin prejur. 
In mijlocul acestui cîmp sta mă- 
năstirea înconjurată cu nume- 
roase fintîni de apă dulce. Beiul 
ajunse înaintea noastră cu Doam- 
na sa și cu boerii însoțiți de 
nevestele lor. 

Cu acest prilej se ţinu acolo 
o mare panaghirie sai serbare, 
mai cu seamă spre amintirea 
Sf. Paraschive, fecioara bulgară 
ale cărei moaște se află în mă: 
năstirea lui Vasile Vodă (Trei. 
Erarhi). A doua zi după so- 
sirea noastră noi slujirăm letur- 
ghia, de față cu Beiul, într'o bi- 
serică de lemn pe care o ridi- 
case aproape de mănăstire, îm- 
preună cu cite-va chilii spre a 
servi pănă cînd se va săvirși 
clădirea ce se zidea acolo. După 
leturghie' petrecurăm în ospeţe 
până către seară. Descrierea 
mănăstirei este ast-fel: E încon- 
jurată de un zid lat şi înalt cu 
patru turnuri, cite unul la fie- 
care colţ, afară de clopotniţa ce 
este d'asupra porţei. Toată a- 

„ceastă clădire s'a înălțat în timpul 
acestei veri și se zice că au fost 
întrebuințați la lucru mai mult de 
800 Jancua (Ciangăi) din aceste 
locuri; dar clădirea bisericei nu 
este încă săvirșită; ea este în- 
chinată celor doi Voivozi af ta-   

berci îngerești Sfinții Mihail și 

Gavril, precum și întregei oști 

cerești. Beiul a trimis să ia pen- 

tru această mănăstire un ista- 

ticon, de la Patriarhul din Con- 

stantinopol, spre a o declara 

Stavropigiacă, a o pune sub 

stăpinirea, patriarhatului şi a nu 

avea nici odată vro altă în- 

chinare. Dinsul ceru și de la 

Patriarhul nostru un drept: de 

același fel; iar prea Sf. Sa scrise 

pentru dinsul un istaticon cu 

același scop, însoțindu-l cu bles- 

teme, anateme și cele-l'alte. 

Pentru întreţinerea mănăstirci, 
Beiul îi dărui mai multe sate 
şi alte moşii cu mari venituri, 

In ziua de Mercuri, Beiul se 

porni și în sfirșit noi îl urma- 
răm pănă la micul tirg Bogdana. 
Joi de dimineaţă, foarte de tim- 
puriii, Beiul trămise după stă- 
pinul nostru Patriarhul ca să 

aibă cu Sf. Sao întrevedere de 

despărțire; Patriarhul făcu o ru. 

găciune pentru dinsul și. pentru 

Doamna; după aceea, Beiul se 

porni la Iași, lăsînd pe scama 

noastră un căpitan cu compania 
sa, ca să ne excorteze pănă la 
Focșani. In acea seară noi a- 
junserăm întrun tirg stăpinit de 
un mare boer, al cărui nume 
era Dabija; acolo, după porun- 
cile Beiului, ni se arăta un mare 
respect; și după cum tot el 
dorea, în ziua următoare noi 

sosirăm într'un alt tiîrguleț al 
aceluiași boer, Aci era un palat 
mare, așezat pe malul unui riu 

larg, de asupra unui deal înalt 
şi vesel; într'acest loc fugise 
Beiul Ștefan după ce, pentru 
întiia oară, fusese bătut aproape 
de Iași de către Timuș şi Ca- 
zacii lui, Aci își luă el reşedinţa 
ca întrun loc apropiat și de 
Ungaria și de Țara-Rominească. 
Toţi se miraii, cum noi am pu- 
tut trece prin această cale, pe 
unde nimeni nu călătorise, nici 

  

chiar dintre călugări. Acel boer 
(Dabija) avea la dinsul pe ne- 
vasta Sărdarului saii căpetenici 
pe care de curind îl ucisese 
Beiul Vasile. Ea este din' nca- 
mul nostru şi cunoaşte obiceiu- 

rile noastre, fiind urmașa lui 

Petre-Vodă care a trăit în exil 

la Alep. 

Simbătă sosirăm în Focșani, 

unde deterim drumul căpitanu- 
lui, trămițind printr'insul scri- 

sori către Beiii. Aci o căpitănie 
de ostași ne întimpină din par- 

tea Beiului “Ţărei-Romiînești». 
Iacă în fine cîte-va extracte din 

«Descriptio Moldaviae» a Prin- 

cipelui Dim. Cantemir, (tip. de 

Societatea Academică Romiînă, 

tom. II, p. 27) relative la ţinutul 
Bacău: 

«Ținutul Baciu, peste care 

este un vornic cu scaunul în 

Bacăii, tîrg situat într'o insulă 

a riului Bistrița, vestit pentru 

abundența merelor și a altor 

fructe. Are un episcop catolic, 

care se numește «de Bacăii» pen- 

tru că în ţinuturile de pe lingă 

munte sunt mulți supuși Mol- 

doveni, numiți catolici, după 

naționalitate și religiunea lor, 

"pe care i-a așezat acolo Ştefan- 

cel-Mare după ce a bătut pe 

Mateiu, regele unguresc, şi i-a 

împărțit pe la boerii săi. IEste 

de însemnat satul Cantemireș- 

tilor din ţinutul Roman () numit 

Faraoani, ai cărui locuitori, mai 

bine de 200 familii, sunt cato- 

lici și ai o biserică de piatră 

foarte veche; Ocna și Trotușul, 

lingă apa Trotușului, tirguri me- 

morabile pentru salinele exce- 

lente ce se găsesc împrejurul 
lor. Pe aici este intrarea cea 
mai largă din Moldova în T'ran- 
silvania. 

În salinele de la Ocna nu e 
trebuință de nici o măestrie 
pentru curăţit sarea, căci săpind 
pămîntul de un cot saii doi de
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adinc, se găseşte sare prea cu- 

rată, care să străvede ca cris- 

talul sau porfirul, nefiind ames- 

tecată cu pămînt cit de puţin. 

Și aceste saline nici odată nu 

se sfirșesc, măcar că lucrează 

într'înscle multe sute de oameni. 

Pentru că în locurile unde se 

taie tablele sati drobii de sare, 

se lasă într'un loc și într'altul 

columne de acest cristal de sare 
care să sprijinească pămîntul şi 

boltitura şi să aibă loc dea se 

lăţi vinele cele noi, și așa apoi 

bolțile acestea atit se umplu de 

sare, pănă în 20 de ani, în cit 

nici se cunosc că aii fost de- 

şertate vre-odată, Şi se găsesc 

într'însele une-ori pești întregi 

împreună crescuţi, care nu se 

deosibesc de loc de peștii cei 

fireşti, care se prind prin riurile 

de prin prejur. Pe Tăzlăul-Să- 

rat, nu departe de satul Moi- 

nești, curge, dintr'un izvor, pă- 

cura cu apă amestecată, cu care 

sc servesc țăranii. pentru unsul 

carelor și zic că dacă s'ar putea 

bine scurge apa, ar fi cu mult 

mai bună pentru trebuința casei 

de cit acea ce se scoate din 
arbori». 

Toate cite le-am spus în par- 

tea descriptivă de la începutul 

acestui articol, arată cîtă deo- 

schire există între starea ac-* 

tuală a județului Bacăii și as- 

pectul săii de acum 250 și 200 
de ani. | 

Marca jud. : Stinci cu brădet. 

Bacău, com. urb,, pl. Bistriţa-d.-s,, 

jud. Bacău, este capitala jude- 
țului cu același nume. 

Situaţia. Acest oraş este a- 

şezat la șes, pe malul drept al 

riului Bistriţa, care-i spală mar- 

ginca răsăriteană, și se găsește 

la o distanță aproximativ de 4 

kil. de vărsarea .acestui rii în 
Siret. Eșind din oraş în direc- 

țiunea. răsăritului, dincolo de po-   
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dul Bistriţei, malul Siretului este 
la o depărtare aproximativă de 
5 kil. Aci, la Radomirești, se va 

construi. de către stat un pod 

mare de fier, care actualmente 

este în studiii. In partea de sus 
a orașului se scurg în Bistriţa, 
apele pir. Birnatul (Trebişul) şi 
ale piriului Negelul, care îi în- 

conjură toată partea de N., des- 
criind o încovoitură, 

Bacăul e situat la 46%.33'35” 
latitud. boreală și 24%.37'15” lon- 
gitud. orientală, cu ora 1.3829” 

pe cînd în Bucureşti este 1.35'5”. 
Bacăul: se poate considera ca 

inima Moldovei; printr'însul se 
pun în legătură districtele din 

N. țărei cu cele de la S., prin 

șosele - naționale și printr'o cale 
ferată. Se găseşte la o depăr- 
tare de 302 kil. de Bucureşti, 

160 kil. de Iași, 190 kil. de Ga- 
laţi şi 58 kil. de Piatra. Altitu- 

dinea d'asupra nivelului Mărci. 
Negre este de 161,20. 

Limite. "Țarina orașului se 

mărginește la N. cu com. Măr- 

gineni-Munteni, la E. cu riul 

Bistriţa, la S. cu com. Letea și 

cu comuna Călugăra-Mare, la 

V. cu com. Călugăra-Mare și 

com. Mărgineni-Munteni, 
Populaţiunea. După recense- 

mîntul'din 1890—91 se numără: 
"3911 capi de familie şi 12675 

suflete, dintre cari 6299 bărbaţi 

și 6376 femei. După sex şi stare 
civilă, populaţia se împarte: ne- 

însurați 3815 bărb. și 3249 fem.; 

căsătoriți 2156 bărb. şi 2234 
fem.; divorțaţi 8 bărb. și 13 fem.; 

văduvi 284 bărb. şi 880 fem. 

Mișcarea populaţiei: 484 năs- 
cuţi, 192: căsătoriţi, 381 morți. 

Știă a citi şi scrie 4481 lo- 

cuitori și anume: 2861 bărbaţi 

şi 1618 femei. După naționali- 

tate sunt: şIIO Romini, 6122 

Evrei, 560 Germani, 485 Un- 

guri, 218 Armeni, 33 Greci, 25 

Bulgari, 20 Ruși, 20 Italieni,   
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15 Poloni, 14 Francezi, 12 ELl- 

vețieni și 1 Turc. 

După protecţiune: austro-un- 
gară 382 (371 Austriaci și 11 

„Unguri), elenă 33, bulgară 23, 

italiană 20, franceză 14, ger- 

mană 13. și elvețiană 12; îar 
restul e de protecţiune romînă, 

coprinzînd, afară de Romini, pe 

Armeni, pe Unguri (476) şi pe 
Evrei. 

După religiune: 5170 orto- 

doxi, 6122 mozaici, 1133 cato- 

lici; Armeni - Gregorieni (orto- 
doxi) 218 și 1 mahometan. 

Sub raportul ocupaţiunilor se 
deosebesc: agricultori, mai toți 

Romini, 299, meseriași 604, în - 

mare parte Germani, industriași 

sai fabricanți 5, comercianți 
(Greci, Evrei şi Armeni) 604, 

muncitori 421, servitori 964, 

profesiuni libere 690, iar restul 

fără ocupaţie profesională. 

Marca. orașului este o pădure 
de brădet cu un cerb. 

Case, edificii, dis. şi strade. 

In orașul Bacăiă sunt 4 subîm- 

părțiri, secţii sai culori, 

Casele sunt de cărămidă, din- 

tre care unele în stil modern, . 

foarte ales. Cea mai însemnată 

clădire este Palatul Administra- 

tiv, situat pe calea naţională 

Bacăii-Focşani, construit cu mij- 

loacele proprii ale județului și 

anume din venitul zecimilor a: 

diționale, și terminat în 1889. 

Acest edificii, care a costat 

689900 lei, nu are un stil bine 

pronunţat, dar cu cele două ale 

sale caturi, cu ferestrele sale 

foarte mari, cu cele trei intrări, 

cu scara-i principală de piatră 

masivă, cu balcoane de lespezi 

de piatră; apoi înlăuntru, cu co- 

ridoare largi, săli spaţioase, cu 

un salon de ceremonii, luxos 

mobilat, și în fine cu acoperă- 
miîntul săi în formă de man: 

sarde prezintă totuşi un aspect 

monumental. Intr'însul sunt ins-
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talate mai toate autorităţile, 
precum: Prefectura, Consiliul ju- 
dețean cu Comitetul săi perma- 
nent, Tribunalul, Judecătoria de 
ocol, Casieria generală, Poșta și 
Telegraful, înființat în oraș la 
1856, Creditul agricol, Serviciul 
tecnic şi Serviciul higienic al 
județului. Architectul care a 
executat lucrările a fost Filip Xe- 
nopol. Liceul «Principele Ferdi- 
nand», situat pe strada județiană, 
azi denumită a liceului «Princi- 
pele Ferdinand», este asemenea 
o clădire frumoasă, construită de 
stat, care s'a terminat la 1891 
și a costat 220000 lei, 

Palatul public, care este con- 
struit de comună din excedente 
în valoare de 100000 lei, cu- 
prinde o sală de teatru și ca- 
zarma pompierilor. 

Casa primărici este situată în 
centru, aliturea cu Palatul Ad- 
ministrativ, Gara, construită în 
1870, este situată la extremi- 
tatea nord-vestică - a orașului; 
ca este o clădire frumoasă cu 
două caturi şi cu săli spaţioase. 
Găzduirea în oraș se face în două 
oteluri mari cu două caturi nu- 
mite: Hotel-Central și Europa, 
situate pe strada principală. Mai 
sunt şi alte cinci hanuri de o 
însemnătate secundară. De la 
1891 încoace s'a făcut. trei lo- 
caluri de școală: No. 2 de fete 
și alta de băcţi, ambele pe strada 
Coroi și No. 2 de băcți pe șo- 
scaua națională Bacăii-Ocna. Fie- 
are din aceste 3 localuri aă 
fost clădite de comuna Bacăti 
și construcţia lor a costat cite 
70000 lei, 

Bisericele sunt în număr de 
opt și anume: 

1. Precista, fostă mănăstire, 
căreia aparţinea moșia IL.etea; e 
așezată pe strada ce poartă nu- 
mele ci, la Estul oraşului. A- 
ceastă biserică este cel mai ve- 
chiii monument al tirgului; a 

    
  

fost clădită la 1472 de Alexan- 
dru, fiul lui Ștefan-cel-Mare. 

2, Sf. Nicolae, catedrală, în 
centrul orașului, pe.calea na- 
țională Bacăii-Roman, clădită la 
1840 de către enoriași. 

3. S-ţii Impărați, situată în 
partea vestică a orașului, pe stra- 
da Gării, clădită la 1843 de răpo- 
satul Emanoil Krupenski și alții, 

4. Sf. on, în centrul orașului, 
pe o ulicioară a stradei Busuioc. 

5. Buna-Vestire, pe strada cu 
același nume, construită la 1880 
de arhitectul oraşului de pe a- 
atunci, inginerul Iosef Szavloski, 
cu mijloacele unui comitet par- 
ticular, la care Gh. Morariu şi 
Gh. Manoliu au contribuit cu 
Sume mai mari, 

6. Sf. Treime (cimitirul), afară 
din oraș, pe şoseaua Bacăi-Foc- 
șani, zidită de comună la 1876. 

Din aceste biserici, 5 sunt 
subvenţionate de comună, iar 

una (Precista) de stat și din 
veniturile lor proprii. Sunt de- 
servite de 7 preoți, 1 diacon şi 
7 dascăli. Catolicii din Bacău 
ai clădit între anii 1845—1S61, 
pe strada Buna-Vestire, o bise- 
serică, numită de popor Bărăția, 
la care clădire a contribuit și 
Împăratul Austriei, Franz Iosef 
I, cu '1000 fiorini. De aseme- 
nea, Armenii și-au zidit la 1850, 
pe strada Armenească, o bise- 
rică mare, la care a contribuit 
cu o sumă de bani (200 gal- 
bani) Mihail Sturdza, fostul Domn 
al Moldovei; fie-care are cîte 1 
preot și 1 dascăl. 

livreii aii cinci școale (havre), 
unde "și fac rugăciunile. 

Grădina publică este situată 
în centrul orașului, pe calea Ba- 
căi-Roman, și a fost făcută de 
răposatul Dimitrie Kracti, pe 
cînd era prefect. In acest loc 
de preumblare s'a așezat bus- 
tul lui Vasile Alexandri. 

In tot orașul sunt patru pieţe:   

una cu hală, construită pe tim- 
pul cînd Leon Sachelarie era 
primar, și alta, Piaţa-Vechie, pe 
strada Mare; a treia, în faţa ca: 
zărmii Pompierilor (casa Sion) 
şi alta pe calea Bacăii-Ocna. 

Mai sunt două cofetării, din 
care una cu grădină. 

In stare deconstrucție sunt: ca- 
zarma pompierilor și un turn (foi- 
șor) pentru observarea incendii- 
lor. Canalul colector al apelor din 
oraș s'a dat icstimp (1893) în 
antrepriză. Se tratează alimen- 
tarea cu apă din izvoarele de 
la -Băraţi-Mărgineni, cari ai o 
altitudine de 3o m. în raport 
Cu orașul, și se găsesc la 3!/ 
kil. depărtare. "Toate lucrările 
de alimentare cu apă şi scur- 
gcre a apelor vor costa 114000 
lei. S'a proiectat a se construi 
un abatoriii sistematic în locul 
zalhanalei actuale de lingă ză- 
gazul Bistriţei; de asemenea se 
va deschide un bulevard de la 
gară la bariera Călugăra, pe lo- 
cul viran al comunei. 

In faţa gării s'a construit 
cazarmele de artileric, compuse 
din 19 pavilioane. In interiorul 
orașului circulă trăsuri cu doi 
cai și cu un cal, 

Sunt 12 strade mari, bine a- 
liniate, dar cea mat mare parte 
ncpavate, ci numai șoseluite : 

Calea Bacăii-Roman, stradele: 
Precista, Buna-Vestire, Busuioc, 
Judeţiană sai a Liceului, Ga- 
rei, Primăverci, Justiţiei, Arme- 
nească, Lecca, Bulevardul Şi ca- 
lea Bacăui-Ocna. 

Din cauza vintului ce Late a- 
proape S luni pe an şi a ane- 
voinţei cu care se aduce apă 
din Bistriţa, orașul a avut a su- 
feri incendii mari, cari ai dis- 
trus strade întregi, mai cu sea- 
mă din centru, unde casele fiind 
aproape lipite una de alta, a 
fost acdese-ori cu neputinţă de 
a se localiza focul,
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Imprejurimi. Privind în zbor 
de pasăre, observăm că vatra 
orașului se află pe un loc șes, 
a cărei uniformitate nu este va- 
riată de nici o ondulaţiune a 
tărimului, Imprejurimile din con- 
tra sunt accidentate și ele pre- 
zintă poziţiuni frumoase ; ast-fel 
la N., pe malurile piriului Ne- 
gelul, se întind regulat brazdele 
verzi de legume ale grădinării- 
lor, dincolo de care se zăreşte 
Lunca-lui-Rugină, plină de pri- 
vighetori, apoi înălțimile și dum- 
brăvile de pe moşia Fintînelele; 
spre V. dealurile păduroase ale 
Sohodolului, Călugărei şi Dea- 
lul:Noi; la S. se vede Cimi- 
tirul şi frumosul pare La-Po- 
rumbarul, de lîngă fabrica de 
hirtie Letea, devenit grădină de 
petrecere a Băcăoanilor în zilele 
de sărbătoare; iar la E., dincolo 

„de Bistriţă și Siret, culmile a- 
coperite cu copaci, de la Buhoci,. 

coaie. In acest oraș se află 
următoarele școale : 

Școale publice: Liceul clasic 
«Principele Ferdinand», înfiin- 
țat în 1867; este așezat în loca- 
lul săi proprii, clădit de Stat, 
Cursurile sunt predate de 14 
profesori, dintre care 11 titulari 
şi 3 Suplinitori, iar întreținerea 
liceului se urcă la suma de lei 
54840 anual. . 

In anul școlar 1891—-92 era 
încă gimnazii şi a fost populat 
de 191 elevi, dintre care 124 
S'aii promovat și 67 au rămas 
repetenţi. În anul 1891—1892' 
gimnaziul a dat 21 absolvenți. 

IExternatul secundar de fete 
înființat la 1890, a fost trans- 
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Ati fost frecuentate în anul şcolar 
1890—91 de 388 cleve și înfi- 
inţate: No. 1 la 1858 și No. 2 
la 1870. 

Două şcoale private, una de 

„băeți și alta de fete. 
Afară de acestea, comunită- 

țile catolice şi armene aă cite 
o şcoală mixtă, iar Izraeliţii au 
7 şcoale, numite belferii. Evreii 
ai vrut să facă pe seama lor 
o școală profesională de fete, 
dar din lipsă de mijloace, ai 
făcut numai o școală primară 
de fete pe strada Busuioc, unde 

se învață, pe lingă limba ro- 
mină și cea germană. Se mai 
învaţă şi religiunea mozaică. 

În orașul Bacăii se află două 

tipografii: Tăutu și Margulius, 5 

librării si 1 litografie. 

Stabilimente sanitare. Spitale 

„se găsesc două: a) Spitalul Pa- 
vel și Ana Christea, cu 42 pa- 

turi, întreținut din fondurile do- 

natorilor al căror nume îl poartă 

şi dintr'o subvenție anuală, a- 

cordată de comună. De la 1 Oc- 

tombrie 1891 pănă la 1 Octom- 
brie 1892, s'aii căutat în acest 

spital 596 bărbaţi şi 377 femei. 

d) Un spital izraelit cu 11 pa- 
turi, așezat într'un local bun. 

In tot orașul sunt două far- 

macii, 

Industria. Stabilimentele in- 

dustriale sunt: o moară siste- 

matică a d-lui Cristea, cu tur- 
bină, fosta moară Meleca și 2 
alte mori de apă; o fabrică de 
cherestea “Țenof & C-nie, care 

„se aprovizionează din pădurile 
judeţelor Neamţu şi Suceava, 
cu lemn de brad, transportat 

format în şcoala profesională, cu |___pe plute pînă în Bacău; o săpu- 
începerea anului 1893—1894. 

Trei şcoale primare urbane 
de băeţi. Ele ai fost populate 
în 1890—91 de 724 elevi şi în- 
ființate : No. 1, la 1839, No. 2 
la 1859 și No. 3 la 1870. 

Două școale primare de fete.   x nerie; o fabrică de apă gazoasă ; 
o fabrică de luminiri de sei; 
2 cărămidării; 4 tăbăcării; 2 
fabrici de postavuri groase (şa 
iac) ; 2 fabrici de oale de pămînt. 

Lemnăria se lucrează mult în 
acest oraș. Afară de boloboace,   
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se mai fabrică paturi, dulapuri, 
scaune și mese, toate cu un ma- 

terial foarte bun și cu prețuri 
moderate. Asemenea, meseriașii 
orașului se ocupă cu ciobotă- 
rie, croitorie, confecţiuni de că- 
ciule și de cojoace. Femeile țes 
în stative, (războaie) mătase, din 

care fac borangicul; pînza de 
bumbac, de în și de cînepă, pre- 
cum și lăicere (scoarțe de lină). 

Acest oraș a participat cu o- 
biecte fabricate într'însul şi a- 
nume: vestminte brodate (suc-" 
mane) și icoane de argint, la 
Expoziţia din Paris, de la 1867. 

In orașul Bacăii sunt două 

societăți economice: «Carpaţii», 
cu 97 membrii și cu un capital 

de 56252 ci şi a <Funcţionari- 
lor Publici», cu 56 membrii ac- 
tivi şi un capital de 16030 lei. 

Animalele. După recensămîn- 
tul din 1890, se găsesc în ora- 
șul Bacău: vite bovine 784, 
porci 100, cai 300, 0i 310 și 

capre 20. Pășunatul vitelor se 

face pe iîmașul tirgului și pe lo- 
curile de pășune ale moșiilor în- 

vecinate. Proprietarii vitelor plă- 
tesc, pentru suhat, proprietarilor 
moșiilor vecine.- Pentru îndestu- 
larea publică s'au consumat, în 

anul 1892/93, 3617 vite bovine, 
10923 miei, oi, capre şi 1739 

porci. 

Comerciul. Comerciul este 
destul de însemnat şi se face 
mai cu seamă prin importarea 
obiectelor de îmbrăcăminte, ma- 
re parte de provenință austro- 

ungară; apoi fierărie, alămăric, 

sticlărie, etc. Sunt două tîrguri 
(larmaroace) anuale: la 20 Iu- 
nie și la 29 August. Ele se 
țin în partea estică a orașu- 
lui; sunt şi două săptămînale: 
Joia și Dumineca. Pe piața de 
pe șoseaua Bacăii-Ocna se des- 
fac lemne de foc și fineţe, pre- 
cum și lîngă biserica catolică. 
Se numără 35 debitanți de tu-



BACĂU 

tun ale căror dughene sunt în 
același timp și cîrciume. 

Budgetul. In anul 1891—92, 
budgetul ordinar al comunei a 
fost de 376116 lei 74 bani la 
venituri și de 370072 lei 05 bani 
la cheltueli. Budgetul drumuri- 
lor avea 21200 lei la venituri 
şi 21175 lei la cheltueli. 

- Proprietatea. — Suprafaţa o- 
rașului Bacău, fără de a se so- 
coti țarina împrejmuitoare și con- 
siderindu-se ca limită a orașului, 
despre apus, reţeaua principală 
a căci ferate, începînd de la șo- 
scaua Bacăui-Ocna pănă la pi- 
riul Negelul și înainte pe acest 
piriu și pe locul poştei vechi 
pănă în Girla-Morilor, este de 

„34260.24 hectare. 

La finele anului 1891, comuna 
avea următoarea avere imobilă : 

primăria, 4 localuri de școli pri- 
mare, o casă lingă școala No. 
1 de fete, un abator, o grădină 
publică, un cimitir, o piață de 
tirg de vite, locul cu fabrica de 
cherestea "Țenof, o prăvălie în 
strada Tavernilor, o piaţă de 
victualii, o piață deschisă lingă 
cea de victualii, mai multe lo- 
curti virane în piaţa zisă veche, 

locurile cu grajdul cailor comu- 
nali şi pentru depozit de fu- 
ragiii, cascle foaste Sion-Mavro- 
mati, 3 localuri de gardă de 
barieră, țarina cu pămînturile 
de hrană şi două imașuri. 

Parte din teritoriul orașului 
și anume colțul sud-estic, cu 364 
case, cuprinde locuri situate pe 
moşia statului Letea, unde pro- 
prietarii plătesc embatic; iar 
restul este loc gospod (dom- 
nesc). 

Pe la anul 1823, veniturile 
tirgului, fiind răă administrate 
şi neindestulătoare pentru între- 
ținerea orașului, tirgoveţii aii re- 
clamat Domnitorului Ion Sandu 
Sturdza, care printr'un hrisov 
din 23 Iulie 1823, a alcătuit o   
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nouă așezare de venit, în care 
se poate vedea felul cum s'a 
regulat atunci proprietatea în 
acest oraș: 

«Cu mila lui Dumnezeii, Not Ioan 

Sandu Sturdza, Vucvod Domn “Țărei 
Moldovei, Se face ştire cu acest hrisov 
al Domnici mele, că înfățășiudu-se îna- 
intea Domnici noastre toată obștia locui- 
torilor tirgoveţi din tîrgul Bacăului cu 
jalbă asupra alcătuire, ca după cererea 
D-lor-Sale Boicrilor de acolo, s'a fost 
făcut de oraș un venit obștesc tirgului 
acestuia, spre a se înlesni în cele de ob- 
ștească trebuință a tirgului, care alcă- 
tuire s'a întărit și prin Domnescul LIri- 
sovul nostru ce s'aii dat în luna tre- 
cută Martie a anului acesta 1$23, ne-ai 
arătat că accea așezare de venit nefiind 
alcătuită prin știrea și obșteasca învoire 
a tirgoveţilor și nici cu chibzuirea ace 
cuviincioasă după starea acestui tirg, le 
cade cu multă greutate şi cu asuprirea 
ce mai simţitoare pentru unii, făcînd ru- 
gămiute ca să ne milostivim Domnia-me, 
și în locul accă așezăseri, să întărim a- 
cestui tîrg altă alcătuire de venit, care 
este cu primirea tuturur locuitorilor tîr- 
goveţi şi cu toată obșteasca” mulțămire. 

Drept aceea Domnia-me încretinzîn= 
du-ne asupra adevărului arătărilor aces 
tura a jăluitorilor și însuși voinţa noas- 
tră fiind ca o asemenea alcătuire de ve- 
mit obștesc al tirgului să fie în cît se 
poate mai chibznită după starea aces- 
tui tirg și cu obștească mulţămire a 

" târgoveţilor, Iată prin acest al nostru 
Domnesc Irisov întocmai după cererea 
lor, care o am găsit şi noi întru tot 
dreaptă, şi cu cuviinţă, hotărim și, în 
locul cei mai din nainte aşezări de cutie, 
cuprinsă prin Hrisovul nostru de mai 
sus pomenit, care prin acesta îl nusiim 
și-l oborim cu totul din fiinţă, legiuim 
tirgului acesta pomenit Bacăiă, alcătuirea 
aceasta mai jos însemnată de cutie și 
de venit al obștiei tirgului, adecă: 

1. Măhălitul tirgului, care să-l ia după 

rînduială accea ce se urmează și pe la 

alte târguri, saii vînzîndu-se cu anul, sai 

în credință căutindu-se. 

2. Cotăritul tirgului să fie iarăși venit 
al cutici și de la tot rachiul, holercă 

saii vinul ce se va vinde saii cu vurta 

sai pe la crișme și pe la dugheni, să 

ia cutia cîte zece parale de tot vasul 

cînd se va măsura, ncavind voie vînză- 

torii de a măsura vasele precum nici în- 

suși crismarii Ja căutarea socotelelor cu 

apă saii alt-fel, de cît numai cu cotul, 

3. Căsăpia tirgului să dee pe tot anul   
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cite cinci-zeci lei venit la cutia tirgului, 
măcar ori-cine ar fi ţiitorii căsăpici, afară 
de ceea ce s'a obicinuit a se da la is- 
Prăvnicie. 

4. Străinii ce vin cu mărfuri de le 
vînd în tirg la iarmaroace și la zilele 

de tîrg, să dee la cutie cîte dot lci de 
un car, și cîte un leii de o căruță cu 

marfă, ori de ce nație ar fi. 

5. Cei ce vor cumpăra acarcturi de 

i cine ar fi, 

i la sută pe 

veci în tirgul acesta, ori ș 

să dee la cutie cîte doi le 

toată suma preţului cît va cuprinde cum- 
părătura. 

6. Cei ce vor stringe perje de velniţă 
pentru neguţătorie, să dec cite zece pa- 
rale de toată mierţa la cutia tirgului, a- 
fară pe acci ce vor stringe pentru tre- 
buinţa numai a caselor lor, care nu aii 

să se supună cu această plată. 
7. Ori-ce străin va veni ca să des- 

Chidă dughiană nouă în tîrg, pentru oră- 
co fel de aleșveris, afară de tîrgoveţii 
acei vechi, să dec la cutie zece lcă, cînd 
va deschide dughiana, iar în urmă nu 
are să se mai supună cu această plată, 

8. Cei ce vor voi a prinde vre un 
loc din noii din locul tirgului, care nu 
vor fi nici cu o pricină să se învoiască 
mai întîi cu epitropii cutiei a tirgului 
pentru a plăti un bezmăn hotărit la cutic, 
și apoi să aibă voie a prinde locul și a 
face binea“pe dinsul. 

9. Cei ce se vor rindui cu țidule de 
la isprăvnicie în cercetarea neguţitorilor 
pentru pricini de socoteli sai pentru pre- 
țeluire de venit și alte lucruri, să dee la 
cutie doi Ici de va fi pricina mică, iar 
de pricini mai mari să dee și pănă la 
cinci lci de o pricină. 

10. Din piaţul tirgului să ia cutia 
venit de la toţi acci ce vin cu mărfuri 
şi ori-ce alte lucruri de vinzare cite ciuci 
parale de tot carul, iar căpitanul isprăv- 
nicici, vameșii saii alții din zapcii îs- 
prăvnicici să nu ia nimica de la nime- 
nea ca să lipsească jafurile. 

11. Străinii ce nu vor prinde ca și 
cei-lalţi locuitori tirgoveţi la havalelele 
şi cheltuelele tirgului, să nu fie voluici 
a intra ca să-și facă arătura în țarină 
pe locul tirgului; și în țarină să nu se 
întindă nimenea mai mult cu închidere 
de loc, ce pe cît este astăzi țarină să 
se însemneze cu pietre statornice de ho- 
tară, pentru ca să rămie de-a pururea 
slobodă spre hrana locuitorilor tirgului, 

12. “Toţi cci ce vor lua lemne de foc 
din pădure de pe moșia tirgului să dee 
cite zece parale de tot carul la cutia tir- 
gului, afară însă de locuitorii tirgoveţi, 

cari n'aii să se supună cu această plată.
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13. Nimenea de azi înainte să nu fie 
volnie a mai da cuiva loc din locul tîr- 
gului, ce se allă slobod, fără știrea Epi- 

tropilor cutiei și a, toată obștea tîrgove- 

ților, iar acel ce s'ar împuternici de sine 

într'o urmare ca aceasta, ori cine ar fi, 

să se supună a da ștraf, una sută Ici la 

cutia tirgului și locul să se ia iarăși ob- 
ștesc, 

Acestea sunt veniturile și privilegiile 

care se legiuiesc tirgului acestuia al Ba- 

căului, ca; să le aibă de-a pururea nes- 

mintite și nestrămutate, și obştia tir- 

goveţilor, ilegînd cepitropi pe cine vor 

socoti, oameni de bună înţelegere, şi cu 

frica. lui Dumnezeii, acei epitropi să fie 

însărcinaţi cu ţinerea cutiei sub pecetea 

tirgului și cu stringerea tuturor acestor 
venituri numai la cutie, precum și cu 

cheltuirea din venitul cutică, care are să 

se facă numai pentru trebuinți obștești 

tirgului și mai cu de adinsul pentru al- 

cătuire de vo școală obștvască a tirgului, 

în cît sar putea mai încuviinţată spre 

învăţătura copiilor tirguveţilor, fără nici 

o plată de la sine, pentru ca să se îu- 

lesnească în acest chip şi cei mai să- 

raci întru câștigure de învățături, iar mai 

prisosind ceva la cutie, alară de trebu- 

inţa școalei, aceea să se, întrebuinţeze 

şi în alte cheltueli de trebuinţă și de 

havalelele tirguiui și a moșiei tirgului; 

datori fiind. epitropii a da seamă pe tot 

anul de venitul cutiei ce se va stringe 

și de cheltuelile fâcute, cari pururea ait 

să urmeze după voinţa și după cea mai 

obştească primire a tîrgoveţilor și acea 

sumă cercetiud-o obștia să o și iscă- 

lească de va .fi bună și fără pricină și 

să se dea iarăși cpitropilur ca să se pue 

în păstrare la epitropia cutiei. Spre a- 

ceasta, dar s'a dat acest al nostru Dom- 

nesc hrisov, întărit cu a noastră Dom- 

nească iscătitură și pecete, ca să stea de 

a pururea în mîna tîrgoveţilor ca o în- 

tăritură statornică şi în veci nesmintită 

asupra legiuirei acestor de mai sus în- 

semnate obștești venituri şi privilegii a 

tirgului, poftind și pe luminaţii Domni, 
fraţii noștri, cari din pronia cerească se 

vor orindui în urma noastră, oblăduitori 

pămîntului acesta, nu numai să nu stră=" 

mute saii smintească, ceva din aceste ho- 

tărite, ci mai vîrtos, ca pentru o ob- 

ștească trebuință, să adauge cele ce se 

vor mai găsi de cuviinţă pentru a Dom- 

niilor sale, în veci nesfirită laudă și 

fericită pomenire. , 

S'aii scris la scaunul Domnici mele 

în orașul Iaşi, întru cea d'intiiii Domnie 

a noastră la Moldova, în anul al doilea, 

la leatul 1523, Lulie 23. 
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Iscăliți: Noi loan Sandu Sturdza 

Voevod. Spre neschimbare. N. Dumi- 

trașcus. 

(L. $.) 

Ne urmîndu-se însă întru toate 
dizpozițiunile acestui hrisov, sai 
după cum se exprimă jurnalul 
din 22. Maii 1840 al boerilor, 

neguţătorilor și cea-laltă obștie: 

«... nepăzindu-se buna-cuviință 
și făcindu-se jignire celor spre 

folos toţimei proprietari local- 
nici, s'a încheiat numitul jurnal, 

prin care se institue anume per- 

soane ca să privegheze la apă- 
rarea toțimei proprietarilor şi în- 

dreptarea celor de cuviinţă» : 

«Anul 1840. Luna Mai 22. soierii, 

Neguţătorii și cealantă obștie, acei ce 

ne aflăm localnici “Tîrpului Bacăă și 

avem îusușirile și driturile proprietăţii 

moșiei pomenitului tîrg, în privire luînd 

cele pănă acum urmate rinduielii, întru 

toate dreptăţile acestei proprietăți, ne- 

păzindu-se buna cuviință, s'aă făcut ji- 

guire celor spre folos toţimei proprietari 

localnici, cari mai din urmă nefâcîndu- 

se trebuincivasa stavilarisire, după îm- 

prejurări aii sporit jignire încît s'a făcut 

pesnferită ; deci după dreptăţile de pro- 

prictari, precum suntem am căutat a ne 

aduna unii cu alții și a ne conglăsui 

spre punere la cale de a întîmpina relele 

vătămări a proprietăţei, stavilindu-le întru 

toate ce ar putea să mai aducă jignire 

și a face îndreptără necuviinţelor urmate 

pănă acum, 

Așa întrunindu-ne și socotindu-ne cu 

de-armăruntul pentru toate cîte trebuinşi 

cer a-i avea a lor regularisire și bună 

orinduială, statornicită pe viitorime spre 

curmare a tot felul de catahrisuri, care 

pănă acum s'aă făcut de către acei răii 

înărăviţi în dreptăţile proprietății, într'o 

unire cu ţoţii am alcătuit următoarele: 

1. Amales doi dintre Boieri și doi dintre 

neguţitori, sub numire de ocrotitori drep- 

tăţilor proprietăţei, pe lingă care vor fi 

doi și din cealantă obytie, supuși ocro- 

titorilor spre lucrarea celor de trebuință 

la apărarea dreptăţilor toțimei propricta- 

rilor și îndreptatea celor de cuviinţă. 

2. Pentru că la cele mai multe lucrări 

ce cere trebuința a săvîrși domnii ocro- 

titori, este de cuviinţă de a se conglăsui 

mai cu mult, spre a se urma toate cu 

ini ornduială și temeinicie, care o a   
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semenea adunare de deusebite mădulări, 
este cu neorinduială de a se face cu care 
cum se va găsi, ce am socotit de cuviinţă 
așa adică, să se aleagă ca niște deputaţi 
de către toțimea bocrilor şăse dintre dum- 

-nealor, și de către toțimea neguţitorilor 

șăse dintre ei, precum și de către cea- 
lantă obştie proprietari iarăși dintre ci 
șăse, de a căror aleși nume încheindu- 

se Jurnal sub a noastre iscălituri se va 

păstra la dumnealor ocrotitorii, după care 

ori la ce trebuință vor avea a conglăsui, 
li se va face cunoscut și sc vor aduna 
fără a da sminteală lucrărei cu neadunarea 
la vremea cerută, Insă cînd de la întim- 
plare nu se vor afla toți ca să se adune, 
atunci lucrarea se poate face și numai 
cu jumătate din numărul aleşilor, fiind 
aceștia ori și din care treaptă, dar mai 
cu puţin nu. “Lot acești aleși fiind com- 
plectul întreg, adică: cel puţin pănă la 
jumătate ai să încheie și seama cutici 
Domnilor ocrotitori la împlinirea fiește- 

căruia an, și aşa cu această rinduială 

vor putea fi și toate lucrările Domnilor 

ocrotitori fără bănuială despre vre-v 
parte, 

3. Dumnealor Ocrotitorii, vor face patru 
Condici, şi anume : Una pentru regula- 
risirea locurilor din” tîrg spre curmarea 
catahriselor de împresurare ; a doua Con- 
dică pentru regularisirea locurilor de 
hrauă din țarină ; a treia Condică peu- 
tru veniturile ce se vor stringe din cele 
hărăzite prin luminatul Irisov-gospod, 
din anul 1823, precum și acele ce: se 
vor mai scoate de către Dumnealor o- 
crotitorii, impreună cu ale sale mădu- 
lări a mai fi de cuviință să se adune 
în folosul cutici spre întîmpinarea chel- 
tuclelor trebuitoare pentru lucrările te- 
meinicilor îmbunătăţiri a proprietăţei ; și 
al patrulea: Condică pentru toate chel- 
îmielele ce se vor face din cutia tîrgu- 
Îi, pentru care aii D-lor ocrotitori, să 
dea sumă curată pe fie-care an, fiind 
toate aceste ' condici șnuruite și legate 
bine și pecetluite cu pecetea Isprăvni- 
cici și a Eforiei și a bocrilor din mă- 

dulari ce vor voi să pue peceţile lor, 

făcîndu-se condicile cu cheltuială din 

cutie ; asemenea și osebită hirtie, cer- 

meală cîtă va merge în lucrările însăr- 

cinatelor Domnilor ocrotitori, tot din cu- 

tie are să fie. 

4. Încheindu-se sama Ocrotitorilor şi 

trecînd banii peste cheltuiele urmate în 

anul acela, pentru acel prisos se va so- 

cot: de adunarea legiuită mai sus, și se 

va hotări saii să se întrebuințeze în ceva 
saii să stee de rezervă păuă cîud se vur 

mai aduna și atunci cu întrunirea su
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cotinței, să se hotărască ce să se facă 
cu acei bani peutru folosul obștei, în- 
jelegîndu-se la debatație și cu cuprin- 
derea hrisovului din anul 1$23, 

5. Locurile din tîrg și mahalalele se 
vor regularisi întru același chip, adecă 
pe toţi acci ce vor avea locuri cu bi- 
nale din învechime și pănă la trecutul 
au 1523 făcute, se vor mărgini întru a- 
cecaşi ce se vor fi găsind stăpîuindu-le, 
dacă însă nu se va atinge prin pășirea 
hotarelor cuprinzătoare prin documen- 
turi de schimosire înfrumuseţerei tirgu- 
lui, strimtorind uliţile cu cuprindere de 
mai mult loc, căci aceasta. în drepta- 
tea Eforici de a regularisi și pentru îna- 
inte a priveghia, și măsurîndu-li-se, cu 
stînjinul guspod, se vor trece în con- 
dică suma stînjinilor fieşte-căruia luc, pe 

numele proprietarului săi, dindu-i-se și 

document de cătră d-lor Ocrotitorii; 

Jar pentru locurile date de tîrg fără 

bani, acelea care w'aii binale pe dinsele 

şi date în vremea sus zisă pănă la 1823, 

fiind-că că a unor de asemenea locuri, pro- 

prictarii nu se găsesc locuind în acest 

tîrg, dar măcar și acelor ce se găsesc 

locuind aice, pentru că poate să le fi 

țiind spre spiculaţie particularnice, iar 

nu pentru ncapărata lor trebuinţă, vor 

socoti d-lor ocrotitorii împreună cu ose- 
bitele alese mădulări și vor pune la cale 
ce trebuie a regularisi pentru asemenea 
spre mai buuul folos al obștici, 

6. Pentru locurile acele care de la 
1523 şi incuace pănă acum, fiind-că toate 
acele locuri s'aii dat cu catahrisis de. 
cătră acci răii înărăviţi, călcînd legiui- 
rile Domuescului lrisov din 1823, lu- 
lie 23, care de la sine luînd îusușire de 
Epitropi, Vaii împărțit prin feluri de 
ruferturi și cui aii avut drepturi de a 
i se da loc și cui m'aii avut drept; pe 
lingă aceste apoi le-aii dat și cit nu 
li-aii căzut pentru facerea așezărei unui 
locuitor dînd pentru un loc, în care ar 
încape trei și patru așezări, cu a cărora 
rea urmare s'aii mai închis și un puţin 
imaş ce mai rimăsese despre Bistriţa 
pentru trebuința obştici, Intru acesta 
făcînd d-lor Ocrotitorii pătrunzătuare cer- 
cetare tuturor acelora, care allindu-se cu 
asemenea locuri, de cătră cine li sa dat 
și ce rușfeturi ai plătit, și deslușind a- 
devărul pentru cite locuri se vor găsi 
prinse și date unora și altora, fără a 
avea dătătorii însușirile legilor din Dom- 
nescul Ilrisov, și primitorii de împlini- 
tori celor cupriuse prin el. Vor face un 
izvod lămuritor de dătători ce ș'aii luat 
nedreaptă însușire ca să hărăzească lo- 
curi, de primiturii locurilor, de căti=   

mea mărimei și de suma priimită ruș- 
fert și să facă chemare mădularilor cu 
zi hotărită și precum s'a vorbit mai sus 

"că cel mai puţin să fie la acea adunare 
să încheie jurnal și să iscălească fieşte- 
care într'insul, și să se pue acel izvod 
pe masa acei presus viitoare zi ca să 
se debitorisască și să se in în judecată 
toate catahrisurile urmate cu darea a- 
celor locuri și pentru doveditele luături 
rușfert, încheindu-se jurnal se vor _Îm- 
plini de ocrotitor “priu isprăvnicie de la 
cutezători şi se vor trece în condica a- 
dunărei folosurilor proprictăţii ; tot o- 
dată se va împlini şi cîte una sută lei 
ştraf legiuit prin IIrisov. Iar cu acut 
care li s'aii dat locurile, se va urma a;a 
adică acelor de aă avut drept a li se 
da loc de aşezare, să li se dec, soco- 
tindu-se de completul mădulărilor ce se 
va cuveni, plătind acum priimitorul lo- 
cului bezmăn ce se legiuiește prin hri- 
sov în folosul cutivi tirgului, însă nu- 
mai acum odată pentru tot-dauna, iar 
nu și înainte, socotindu-se aceasta ca 
un filotim dar nu bezmăluire, însă nu- 
mai cît loc se va curveni, pe care i se 
va da și document de d-lor Ocrotitorii, 
treciudu-i în coudică, dar prisosul va 
rămîne în folosul obștiei spre lărgimea 
imașului, saii se va da altora ce li se 
va cuveni cu folosul cutică ; iar cît peu- 
tru aci care nu vor avea însușiri de a 
li se da locuri, și se vor găsi că li-aii 
dat acele măcar și cu binale, de ar fi 
toate să se ia în folosul ubștici tirgului 
ce are dritul proprietăţii, cu care d-lur 
Ocrotitorii vor păzi urmarea sus zisă 
pentru prisosirile din locurile acelora, ce 
li sali cuvenit a li se da și unii ca a- 
ceștia, care fâră a nu avea drept de 
proprictari, şi prin nedreptate saii silit 

a 
a-și cîştiga locuri, pe care și-aii făcut şi 
binale, fiind-că acele toate să iaă în fu-: 

pă Î losul obștici proprietarilor, ei își vor 
căuta ori-ce prutenție vor avea cu acri 
ce le aii dat locurile cu. necrediuţă, și 
dătătorul locului se va ştrăfui potrivit 
cu cuprinderea Ilrisovului, 

7. Tot locul de hrană ce este în ța- 
rina tirgului, se va măsura cu Inginer 
în primăvara și vara aceasta, care sc va 
și împărţi localnicilor proprietari de că- 
tră Inginer în cuprinsul vidomaştică ce 
d-lor Ocrotitorii vor da, la a căria Ju 
crare obștia tirgului proprictară este da- 
toare a da din început și pănă la is- 
prăvire a tot lucrul ingineresc oamenii 
trebuincioși, fără vre-o cerere de plată 
de la cutie, decit numai inginerului i 
se va plăti după tocmeala ce va avea, 
Sc face știut și aceasta, că inginurul are 

  
  

să împartă locul de hrană în părțile, 
adică dind un rînd de bucăţi din locul 
mai bun și analoghicos, după bunătatea 
și răutatea pământului și să dee şi din 
locul cel prost. 

S. In lucrarea vidomastiei vor cer. 
ceta d-lor Ocrotitorii cu pătrunzime pe. 
toți localnicii tirgoveţi; întii pentru în- 
sușirile proprietăţei de i se cuvine a a- 
vea Joc de hrană și apoi făcînd un iso 
vod de numele acelor și citimea cît se 
cuvine ficște-căruia, la presus viitoarea 
zi a mădularilor se va pune pe masă 
spre a se debatarisi, ca după aceste po- 
trivit să li se dee și lucrurile de hrană, 
făcîndu-se tot chipul de silințe, că de 
se va putea să mai rămiie și ceva imaș, 
ca să lipsească tot felul de strigări, și 
așa se va trece în condică, după care 
d-lor Ocrutitorii vor slobozi și. ţidule 
fieşte-căruia pe numele săti de suma pră- 
jinilor ce i s'a dat pănă la cea mai de 
pe urmă obștie proprietari, ca după a- 
cele ţidule să-și stăpinească locurile de 
hrană fiește-care, fără însă a-l putea dă- 
nui saii vinde; căci care va cuteza îu- 
tru asemenea, locul i se va lua în fo- 
losul obștici și unul ca acela nici odi- 
nioară nu va mai putea cîştiga o ase- 
menea dreptate, 

lar pentru acei care, din întîmplare, 
sar depărta de aice din tirg cu locuinţa, 
nu vor mai putea avea dreptate să stă- 
pîncască locul de hrană, ci va rămîne 
în folosul obștiei, care afară numai ciud 
locuitorul va închiria casele, care se vor 
înlocui de închirieţi, socotindu-se ca 
niste locuitori, sunt în dreptate a stă- 
pîni pămînturile ce va avea închiriitorul, 
dacă însă îl va da, decît numar atunci 
sc va lua în folosul cutiei, și mai cu 
dinadinsul a obytici, adică: cînd vare- 
care boier, din împrejurări pentru în- 
delungat vremelniceşte, saii pentru mai 
puţin, povăţuit de împrejurări, sar duce 
la vre-un loc și casele le-ar inchiria de 
Judecătorie, Isprăvnicie, Școală si alte a- 
semene, atunci locurile de hrană aceia 
case, vor rămîne în folosul obitici pănă 
la întoarcere, aderă: să se lase pentru 
imaș, mijlocind Ocrotitorii închipuire prin 
schimbare vremelnicească ca să se ală- 
tureze de ima; lăsat pentru vitele obștică 
tirgului.  Asemene și pentru cei ce se 
vor săvirși din viață fără a le rămîne a- 
devăraşi clironomi, atunci iarăși locurile 
de hrană, ce vor fi avut, vor. rămîne în 
folosul obștici, însă toate niște asemene 
locuri păstrindu-le d-lor ocrutitori ca 
după vreme să se poată întirapina din- 
tr'insele lipxa la care ar cere trebuința 
după dreptate a i se da,
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9. Cînd oare-care din locuitori, din 
binale lucuitoare și nu spiculătoare, pre- 
cum de pildă crișme, hanuri, dughene 
și alte asemenea se vor vinde de veci, 
după trebuința ce-i va îndemna, atunci 
acea binea locuitoare, dacă se va locui 
de cumpărător, vor avea dreptate a ţine 
și locurile de hrană ce va fi avînd vîn- 
zătorul, peste 10 ani dacă va fi străin 
venit din alt oraș saii sat și de va fi 
creștin, (iar fiind de altă nație și sudit 
nu va putea intra în locurile de hrană), 

„dar pănă la vremea de 10 ani locurile 
vor rămîne în folosul obştici; iar fiind 
cumpărătorul vechiii tîrgovăţ de 10 ani 
saii mai învechit, atunci va trage și lo- 
curile vînzătorilor, dacă însă nu va ave 
alte locuri de hrană de mai înainte, dar 
avînd asemene loc de hrană, nu va mai 
pute cere alt loc, și cu așa chip poate 
rămine proprietâr cumpărătorul, şi vîu- 
zătorul rămîne stirpit de dreptăţi pentru 
tot-d'auna, iar la întîmplare de închiriat 
se va aplicarisi la punctul mai sus al 
S-lea, 

10. Locul, ce se va pute opri pentru 
imaș, se va păstra tot într'o îngrăditură 
cu cea-l'altă țarină, în care cîte o vită 
saii mult două, acele mai cu nevoe tre- 
buitoare pentru îndemînare și hrană a 
fiește-căruia din locuitorii proprietari, se 
va primi a sc pășuna, însă a localnicilor 
cu păstor tocmit de obștie; iar mai multe 
vite să nu se îngăduiască a se băga în 

acest imaş mai vîrtos oi, nici pe cel din 

afară de imaș nu vor fi slobode a se 

pășuna, însă a localnicilor proprietari 

slobozenie o vor avea numai pe vreme 

pănă cînd se vor da oile în stînă, iar 

apoi altora nici într'o vreme nu vor fi 

slobode a se păzuna, bez de trei capre 

ce poate să le aibă unii pentru trebuinţă 

de cură și aceasta pentru ca să se puată 

înlesni hrana celor-l'alte dobitoace a 

proprietarilor. 

11. Pentru că proprietatea tirgului 

se găsește împresurată de cătră megie- 

șitele moșii, între care trebuința cere 

neapărat de a se:scoate de sub iîmpre- 

surare la a căruia lucrări, fără a nu fi 

înadinși vechili stăruitori pănă în sfirșit 

(nu poate fi nimica adus întru săvîrșire). 

De aceea d-lor Ocrotitorii împreună cu 

ale sale mădulări, vor socoti a alcătui 

niște destoinici vechili de asemenea trea- 

bă, credincioși, cinstişi și harnici în lu- 

crări, cărora plata alcătuirei și cheltue- 

lile ce va cere trebuința osebit a se mai 

face, se vor da din cutia tirgului, 

12. Ori la ce lucrare va cere tre- 

buinţa a se aduna ale sale mădulări, se 

înțelege că după forma mai sus zisă, se 

54594, alarele Dicționar Geografte, 
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va iscăli de toți cîţi” se vor aduna în a- 

cea zi presus fiitoare și după conglăsui- 

rea ce va urma, în toțimea adunărci a- 

lese cu d-lor Ocrotitorii, dacă nu va fi 

unire în înţelegere și socotinţi și vor fi 

dezbinări, atunci socotinţele se vor da 

în judecată și glasurile covirșitoare ade- 

verite prin iscăliturile presus fiitorilor 

acelei zile, va rămîne temei încă și de 

la se pune în lucrare, iar pentru ccă- 

Valţi își va da socotință pe care s'a în- 

temeiat de nu s'a unit, și așa pe acele 

jurnaluri, care se vor păstra cuprinderei 

lor fără abatere întru cit de puţin, în- 

țelegîndu-se dar mai lămurit că aceste 

adunări și conglăsuiri, n'aii să privească 

cătră altă, de cît numai cătră apărarea 

dreptăților proprictăţei spre a se îmbu- 

nătăți întru toate. 

Așa dar aceste fiind socotinţele noas- 

tre ce se cuprind în arătatele 12 punc- 

tură, spre curmarea a tot felul de catahri- 

suri, care pănă acum a urmat îndreptă- 

țile proprietăţei, și spre a se îmbună- 

tăi întru toate cătră care priveşte buna 

punere la cale a unei proprietăți de mai 

“mulţi proprietari, precum și a dreptăţi- 

lor proprietarilor ei, încheiăm acest jur- 

nal sub a noastre iscălitură, punere de 

degete și peceţi, pe temeiul cărora se 

vor păzi nestrămutate toate cuprinderile 

lui atît acum precum și în viitorime, 
spre odihna localnicilor proprietari și 

nejignirea, dreptăţilor proprietăţei. 

Urmează 46 iscălituri și 10 puneri de 

degete. . 

Adeverite de Eforia orașului Bacăă, 

No. 374, la 1 lulie 1840». 

Istoricul orașului. In privinţa 

punerei începutului tîrgului sunt 

mai multe legende, însă lipsesc 

cu totul date sigure şi docu- 

mente pozitive. Dintre legende 

vom alege pe cea care pare a 

explica de odată, atit fundaţiu- 

nea originară a tirgului, cit şi 

numele de Bacăiă. Aceasta este 

"şi cea mai creditată printre bă- 

trînii din tîrg și mai cu seamă 

printre Ciangăii (Ungurii) cari 

populează sate întregi în acest 

judeţ. Două din aceste sate, Că- 

lugăra-Mare și Liuzi-Călugăra 
sunt chiar la poarta orașului. 

Dintre acești Ciangăi unii pre- 

tind, că în documente vechi de 

ale pămînturilor lor s'ar fi vor- 
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bind chiar de un oare-care Bako, 

ungur din Călugăra, care a pus 
. 

şi începutul și a dat și numele 
săii tirgului Bacăi. lată cum 

spun ci, că-și amintesc din bă- 

trîni : 

<Un oare-care ungur, din Că- 

lugăra de loc, avea pămînturi 

pănă în apa Bistriței, adică și 

pe acolo pe unde azi e orașul; 

fiind dinsul un mare tilhar, a 
fugit în Ungaria, unde a fost 

prins și condamnat la moarte. 

Precum se ştie, pe atunci con- 

damnaţii nu erai executaţi, dacă 

primeai să fie călăi (aceasta şi 
astă-zi se aplică în Rusia) un 

timp oare-care;: acesta primi 

şi după expirarea . termenului, 

rămînînd liber, se întoarse iar 

în Moldova la pămînturile sale. 

Ungurește călăi se chiamă 

bako. Așa că el cînd veni și 

deschise o crișmă pe șoseaua 
Romanului, adică în capătul de 

sus al viitorului oraș, toată lu- 

mea o cunoscu sub numele de 

crișma lui Balko. Crișma fiind 

pe drumul principal al Moldo- 

vei, numele ei de Bako deveni 

foarte cunoscut, ca un punct în- 

semnat pentru toată regiunea, 

Imprejurul ei ai început a se 

vinde bucăți din pămînturile lui 

Bako ; aşa s'a lipit casă de casă, 

s'a lungit ulița, și s'ai deschis 

altele, care toate aii luat și ele 

numele de Bako». 

După legenda aceasta ar ur- 

ma, ca orașul actual să se fi în- 

tins treptat de la N. spre S,, 

adică de prin mahalaua Roma. . 
nului, în josul apei; această 

consecință a legendei este ve- 

rificată de fapt; în adevăr, de 

cîte ori se cearcă săpături mai 

serioase pentru vre-o construc- 

țiune în partea din sus. a tir- 

- gului, mai tot-d'a-una se dă peste 

temelii, beciuri, adică urme de 

clădiri anterioare; din contra, 

aceasta nu se întimplă nici o 

24
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dată cu partea din jos a ora- 
şului, unde solul pare a fi lip- 
sit de construcțiuni vechi. 

Acum două sute de ani a- 
proape, Dimitrie Cantemir ne 
povestește, că orașul era situat 

într'o insulă a rîului Bistriţa 

(«Descrierea Moldovei», tradu- 

cerea romînă, tom. II, pag. 18); 

lucru ce a putut să fie cu pu- 

tință pe acele timpuri, cunos- 
cîndu-se de toți schimbările ca- 

pricioase ale cursului rîului, 

Intru adeverirea acestei ne- 

cunoscute mutări a rîului, adu- 

cem următoarele: «<A fost o- 

biceii ca să aibă Catolicii, lo- 

cuitori în Moldova, un episcop 
cu episcopia în tirg la Bacău. 

Apa Bistriţei a surpat biserica, 

și de atunci s'a mutat în ţara 

leșească. Acum episcopul Sta- 

nislas Iezerski, ce se numește 

al Bacăului, venind şi voind să 

se așeze în țară, Voevodul i-a 

dat poslujnici de oameni străini, 
pe care să-i aşeze în satul Tre- 

beș al Episcopiei, ce este la 
tirg la Bacăii; i-a mai dat E- 
piscopiei și tot felul de alte 

scutiri». (Uricul lui Grigorie 
Ghica, dat în 1741). 

Chiar astăzi părţile mărginașe, 

de la estul şi nordul podișu- 
lui mai ridicat al tirgului, sunt 
supuse la dese revărsări ale ri- 

ului Bistriţa, cînd vine mare, pre- 

cum și ale celor două piraie : Băr- 
natul și Negelul. Pentru apărarea 
acestei părți a orașului, de desele 
revărsări ale rîului, s'a început 
construirea unui dig (zăgaz), care 
este pe jumătate neterminat. 

Acest oraş, din vechime, a fost 
scaunul unei episcopii catolice, 
'cu titlul «Episcopus Bacoven- 
sis», creată în locul celei de la 
Siret în anul 1401, de către 
papa Bonifaciii IX-lea, avînd o 
moșie şi astăzi, sub stăpînirea 
embaticului. In secolul al XVI- 
lea, această episcopie fu unită   
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cu vicariatul apostolic din "Țara- 
Romiînească,. și titularul purta 
titlul «Episcopus Argensis et Ba- 
covensis» («Alexandre le Bon», 
de Bengesco, pag. 62). 

Din cele precedente se vede, 
că pe la jumătatea secolului tre- 

cut, Episcopia s'a mutat în Po- 

lonia. (Melhisedec, «Papizmul şi 
biserica ort. în reg. Romîniei», p. 
17). Prin secolul al XVI-lea era 

la Bacăi o mănăstire franciscană, 

care a fost distrusă de un foc. 

In orașul Bacăă, pe timpul 

lui Alexandru-cel-Bun (1401— 
1433), care locuia adese-ori în 

acest tirg, trecea frontiera mol- 

doveană, și aci se afla un sta- 

biliment de vamă, dimpreună cu 

cite unul la Trotuș şi la Taz- 

lăii. Postavurile de Orient, cu 

destinație pentru Braşov, se vă- 

muiaă la Bacău și Trotuș, 

La 1422, Alexandru-cel-Bun 
a dat mănăstirei Bistriţa, jud, 
Neamţu, vama de la Tazlăi, 
care depindea de cea din Bacău 
și care probabil aparţinea atunci 
aceleiași mănăstiri, La 1456, Ște- 
fan-cel-Mare - confirmă posesiu- 
nea vămilor mănăstirei Bistriţa. 

Despre numele orașului Ba- 
căii, despre Episcopia catolică 
dintr'însul și despre vama ce 
se află acolo, tratează și d. B. 

„P. Haşdeii, în tom: III din «Ety- 
mologicum Magnum Romanize», 
p. 2288—2294. Credem de mare 
interes a extrage şi a decopia 
dintr'acea erudită notiţă, faptele 
următoare: In privinţa numelui, 
d. Hașdeu respingînd pentru 
dinsul o origină ungurească, pre- 
cum, bine înțeles, și ridicula lui 
derivaţiune din numele zeului 
Bacchus, pare a înclina către o 
etimologie turanică, ce s'ar afla 
în relațiune cu ocuparea ţinu- 
tului, ca și a întregei Moldove, 
de Cumani, mai înainte de al 
XII-lea secol, 

D. Hașdeii vorbește apoi de-   
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spre Episcopia catolică din Ba- 

căi, pentru care citează hrisoave 

de la Duca-Vodă și de la An- 

ton Ruset, precum și un pasa- 

ii din Miron Costin, cu ur- 

mătorul cuprins: «Episcopul de 

Bacăii are titlul: al bisericilor 

catolice din toată ţara Moldovii. 

Autoritatea lui se întinde şi a- 

supra Bugiacului, unde locuesc 

nu puțini Catolici, anume în Ce- 

tatea-Albă, în Tighina și în cele 

şapte sate hănești». (Vezi lista 

Episcopilor catolici din Bacăii în: 

Bencă, «Milcovia», Il, 24—35), 

Tot așa de interesantă pentru 

trecutul orașului nostru este și 

descrierea lui, făcută la 1640, de 

episcopul italian Marco Bandini 
și tipărită în Kurz's «Magazin», 

II, pagina 14: <Orașul Bacăii 

a fost într'o vreme reședința 

Domnilor Moldovei, mai ales a- 

tunci cînd trăia Margareta, fiica 

Voevodului unguresc Ștefan din 

Transilvania și prima soție a lui 

Alexandru-Vodă (î; 1410, sub 

care Bacăul ajunsese la apogeul 

înflorirei sale). Pe atunci se înălța 

în partea sudică a orașului un 

palat domnesc, care acum zace 

în cenușă. Pozițiunea orașului e 

cea mai desfătată, scăldat la 

răsărit fiind de riul Bistriţa, care 

se revarsă cu violență din munții 

Ardealului, la miază-zi privind o 

întinsă cîmpie acoperită cu dese 

sate rominești ; despre crivăţ 

pănă la Carpaţi avind vestita 
vale a Bistriţei, numită ast-fel 

după rii, și în fine despre a- 

pus, la depărtare de o leghe, 

munţi și dealuri, întrerupte prin 

văi, cale de trei zile pănă la 

Transilvania. Aerul e cel mai 

sănătos; păduri frumoase prin 

natură și prin artă, stejărișe, 

fiare sălbatice și păsări mulțime, 

riuri pline de pești delicioşi ne- 

cunoscuţi în Italia, apoi belșug 

de vite, de grine, de poame, 

unt şi miere»,
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In fine, d. Haşdeu se expri- 
mă într'ast-fel despre vama Ba- 
căului: «In secolul XV, Bacăul 
mai avea încă o altă însemnă- 
tate, cea mai mare din punctul 

nostru de vedere, fiind-că, după 
cum se vede, ea a lăsat pănă as- 
tăzi o urmă în graiii. Pănă la 
anexarea către Moldova la 1473 
a districtului Putnei («Letopiseţ» 
I, p. 128), Bacăul era oraș de 
hotar despre Muntenia şi chiar 
despre Ardeal. Aci trebuia să 
se vămuiască mărfurile. In trac- 
tatul comercial cu Polonia, din 

1407, Alexandru- cel- Bun zice 
(«Archiva Istorică» I, 1, p. 131): 
a exportațiunii postavurilor la 

Unguri și la Munteni este slo- 
bodă ; anume pentru exporta- 

ţiunea muntenească se va plăti 
în Suceava de la 1 grivnă, 3 

groși, şi apoi la întoarcerea din 

Valachia cu marfă de acolo, fie 

piper, fie lină, fie ori-ce, se va 

plăti în Bacăii de la 12 cîntare, 
Yf rublă de argint...» și mai jos: 
«importațiunea. cerei munteneşti 

şi brașovenești e liberă, plătin- 

du-se vamă de la o peatră de 
ceară în Bacăă 1 groș...» 

«Tot ast-fel sună tractatul co- 

mercial cu Polonia din 1434 

de la Ștefan Vodă (Kalusznia- 
clki: «Dokumenta Moldavskio», 

Lwow, 1874, p. 25) şi de la 

Petru Vodă din 1456 (ibid., p. 

37). Despre depozitul mărfurilor 
străine în Bacăii vorbeşte un 

hrisov al lui Ștefan-cel-Mare din 
1460 («Arhiva Istorică» ], 2, p. 

7): «Ori-care neguțător va veni 
fie de ori unde, și-și va depune 

mărfurile în Bacău, să dea că- 

lugărilor (de la Tazlăă), vama 
cea mare de grivnă, iar de măr- 
furile trecătoare să se iea după 
lege vama de car....», adică o 

vămuire mare, după valoare și 
o vămuire mică, după greutate. 

Un alt hrisov de la Ștefan-cel- 
Mare, din 1459 («Arh. Istor.> I, 
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1; p. 114), ne arată în Bacău 
o autoritate judiciară, compusă 
din judecători (sudiţi), avind 
la dispozițiunea lor globnici și 
slugi, agenţi pentru executarea 
sentințelor. Din acea epocă s'a 
născut și a rămas în graiul ro- 
mînese o locuţiune proverbială 
foarte interesantă : ca-și găsi Ba- 
căul», pe care Cihac o traduce 
prin: «trouver son diable», sai 

«son bourreau», iar d. Șăineanu, 

prin: «Seinen Meister finden».... 
«Și-a găsit Bacăul»... și care vrea 
să zică pur și simplu: a mers pănă 

a dat de hotar, a ajuns la vamă, 

a fost oprit și scotocit și a putut 
să meargă mai nainte. Născut 
în secolul XV, cind pe călători, 
și mai ales pe negustori, îi în- 
grozeaii cele două vămi, «mi-am 
găsit Bacăul», este un adevărat 
monument istoric». 

Reluind acum șirul evenimen- 

telor istorice, al căror teatru a 

fost Bacăii, vom aminti, că la 

1476, Bacăul d'impreună cu alte 

orașe a fost pustiit, dindu-i-se 
foc de Ștefan-cel-Mare, în retra- 

gerea sa la Valea-Albă (Răz- 
” boieni) d'inaintea Turcilor (Gr. 
Tocilescu, «Istoria Romină», p. 

68). Orașul Bacăii, reședința nu- 

mai a. ținutului din vechime, 

ce-i purta numele, devine în se- 

colulal XVII-lea, capitala a două 

ținuturi alipite, al Bacăului” și 
al Trotușului. 

Printre faptele istorice petre- 

cute aci, găsim următoarele: 

a) «Pe timpul luptelor înverșu- 

nate pentru Domnie dintre Gheor- 

- ghe-Ştefan și Vasile-Vodă, acesta 

aflind despre uneltirile logofă- 

tului Gheorghe-Ștefan și că a- 

cesta s'a înțeles cu Racoți și 

cu Domnul Munteniei Matei-Vo- 

dă, ca să-l detroneze, trămite 

pe Seculi şi pe lacomi, vătafi 

de aprozi şi pe Alexandru Cos- 

tin, cu carte domnească, să che- 

me îndată la Curte pe logofăt.   

BACEA 

Aceștia ajungînd la Bacăi sunt 
întîmpinaţi de străjile ungurești, 
care-i ia la, goană împușcindu-i 
cu pistoalele, — Iacomi... cade 
mort.(«Letopisețul Moldovei», t. 

L., p. 300). Iar tot în acel timp 
(1653) Gh. Ștefan, cînd plecase 
cu ajutorul lui Matei Vodă să 
alunge din noii de pe tron pe Va- 
sile Lupu, se mută cu temelia 

oastei sale, de la Răcăciuni la 

Bacăii, unde îi sosi ajutor de la 
„Racoți II, pe Ștefan Petki cu 
un corp de Transilvăneni». («Le- 
topiseţul Moldovei», t. I, pag. 
318), 

8) In anul 1712, în Bacău fu 

prins, de către Vornicul Mano- 
lache Rosetti, fostul rege al Po- 

loniei şi rege al Lotaringici, Sta- 
nislav Leszynski (a căruia fiică 
a fost soţia, lui Ludovic XV), 
care trecea drept ofițer din ar- 

mata suedeză. El a fost predat 
lui Neculae Mavrocordat, Dom- 

nul Moldovei. 

La Bacăii s'a născut ilustrul 
nostru poet Vasile Alexandri, 
în anul 1821, la 1 Iulie. După 
toată probabilitatea, din aceste 
locuri a adunat el o bună parte 
din comoara de poezii populare, 
ce ne-a dat, i 

Bacău, stajie de dr. d. f, jud. 

Bacăi, pl. Bistrița-d.-j., comuna 
Bacău, pe linia Mărășești-Ro- 

man, pusă în circulaţie la 1 Sep- 
tembrie 1872. Se află între sta- 

țiile Valea-Seacă (10 kil.) și Fin- 

tînele (12.1 kil.). Inălțimea, d'a- 

supra nivelului mării de 160.77 

m. Venitul acestei staţii pe a- 
nul 1896 a fost de 758.319. 
I7 b. 

Bacea, cătun, în jud. Olt, pen- 

„dinte de com. Timpeni, situat 

pe malul sting al Dorofeiului, 

3 kil. la N. de Timpeni, reșe- 

dința comunei. Are o pop. de 

700 loc., maioritate moșneni.
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Cel mai însemnat între dinşii e 

Dumitru Șerbănescu, cu 100 h. 

„arabile şi 15 .hect pădure. Er 

posedă 200 boi, 170 vaci, 150 

cai, 1700 oi, 150 porci și 2 mă- 
gari. | 

Aci sc află o biserică clădită 

la 1857 de Ion Brumușilă și 

Dumitru Șerbănescu. E deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ, 

plătiți de locuitori și de com. 
Se zice că Bacea își trage 

numele de la un cioban, care 
„avea o stină mare, așezată în 

acel loc, unde s'a format satul 
„mai tîrziu, 

Bacea, fir. mic în judeţul Olt, 
„care se formează pe. teritoriul 
comunei Timpeni, căt. Bacea, 

pl. Şerbănești. Curge de la E. 
către V., prin mijlocul satului 
şi se varsă în Dorofeiii pe stin- 
ga lui. 

Bachii (Lacul-), face, în comuna 
Nehoiașul, căt. Băşceni, judeţul 
Buzăi, pe muntele Dealul-Zmeu- 
lui; are mult pește, mai cu seamă 

sorească și purcoi. | 

Bacin, /ac, în plasa Sulina, ju- 
deţul Tulcea, -pe teritoriul co- 
munei urbane Chilia-Veche, în 
partea apusană a plășii și a 
comunei; are o întindere de 30 
hect.; este înconjurat cu stufi- 

șuri, și comunică prin mici gîr- 

liţe cu lacul Maxinca, şi brațul 
Tătarul (o derivație a brațului 
Chilia) de care e format în 're- 
vărsările sale ; peștele săii este 
puțin căutat. 

Bacin, /ac, în județul Tulcea, 
plasa Sulina, pe teritoriul com. 
urbane Chilia - Veche, în par- 
tea S.-V. a plășii și a comunei; 
el este mai mult o continuație 

“a lacului Costin, cu care comu- 
nică prin gitul Costinciuc; iar 
el formcază la rîndu-i lacul Pos-   

tar și Țihac, din care pleacă 
gîrla  Aliboca-Suhatul;. comu- 
nică şi cu girla Iacob-Suhatul; 
suprafața este de So hect.; e în- 

“conjurat numai cu stuf, peşte 
bun și în mare cantitate, fiind 
binc alimentat de cele două 
girle de mai sus, 

Baciul sau Baciul-de-Sus, căz, 
din com. Blejeşti, pl. Glavacio- 
cul, jud. Vlașca. O mahala din 
acest cătun este pe proprieta- 
tea d-lui Ap. Grăjdănescu cu 
un venit anual de 10000 lei. 

In acest cătun este o biserică 
cu hramul Sf. loan Botezătorul, 
cu un preot şi 2 dascăli; de- 
pinde de parohia Baciul-Posta. 

In acest cătun este școala 
comunală și primăria. Sunt case 
bune de locuit. Oamenii mun- 
citori. Este situat pe coastele 
apei Glavaciocul, 

“Baciul, Za/7ă însemnată în plasa 
Medjidia, comuna Rasova, jud. 
Constanţa. Este situată în partea 
apusană a plășii şi cea centrală 
a comunei, întinzindu-se de la 
Moara-lui-Mamic, pănă în drep- 
tul ruinelor satului Ghiol-Rașca, 
printre dealurile Germelul și 
Mustana la apus și Dealul-Ba- 
ciului la răsărit. Are o lungime 
de 6 kil. pe o lărgime maximă 
de !k kil. cu o suprafață de 
'1300 hect. Ea nu este de cît 
partea răsăriteană a marei bălți 
Alimon, cea apusană fiind balta 
Vederoasa. Este acoperită în în- 
tregime de stuf, care este foarte 
des. Valea Arabaji-Ceair se des- 
chide în această balta, împreună 
cu valea Ceraclar prin partea 
sa de sud. 

Baciul, ţă? de apă sărată, în jud. 
Prahova, ce izvorăsc din minele 
de sare părăsite, Sunt situate în 

centrul com. urbane Slănicul, 

plaiul Vărbilăul. Apele aparţin 
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Statului și se arendează de Di- 
recțiunea generală a monopo- 
lului statului. Sunt situate în 
regiunea unui munte de sare, 
ce domină asupra vederei Slă-. 
nicului. Comunicaţia la băi se 
face cu înlesnire prin gara Slă- 
nicului, 

Apele sunt sărate și mai con- 
țin iod în mare cantitate şi fier. 
Ele sunt bune pentru reumatism, 
boale de femei, de piele, sero- 
fuie și altele. 

S'aă făcut analize calitative 
de mai mulţi medici; însă nu 
S'aii publicat pănă acum. 

Băile sunt administrate de d. 
“Ion T. Popescu, care le caută 
în antrepriză, în asistenţa d-lor 
dr. Margulius și Argeșanu. 

Baciul, /oc cu izvoare, pl. Taz- 
lăul-d.-j., com. Brătila, judeţul 
Bacău, pe teritoriul satului Gu- 
ra-Văii, de unde obirșește pi- 
riul Gura-Văii, 

Baciul, munte, comuna rur. Ru- 
cărul, plaiul Dimboviţa, județul 
Mușcel. 

Baciul, pădure, supusă regimului 
” silvic, pe muntele cu același nu- 
me, proprietatea d-lui Anastase 
şi a altora, pendinte de com. 
Rucărul, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, în întindere de 250 hect., 
avind esență dominantă molift. 
Etatea ei este între 40—60 ani. 

Se mărginește la N. și V. cu 
„Austro-Ungaria. 

Baciul, pîriă, com. Rucăr, plasa. 
Dimboviţa, jud. Muscel. 

Baciul, mic șiriă, afluent al Şo- 
muzului-Mare, în com. Dolhasca, 
jud. Suceava. 

Baciul-Poşta, ci/. din comuna 
Blejești, pl. Glavaciocul, judeţul 
Vlașca, situat pe proprietatea
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Neamţu și Blejeşti, a fraților 
C. şi G. Olănescu. Are un venit 
anual de 50000 lei. 

In acest cătun, la 1864, s'a 
împroprietărit 75 locuitori, luînd 
295 hect. Pe această proprie- 
tate este pădurea Sinica în su- 
prafață de 250 hect. 

Inainte de a se face şoseaua 
București-Piteşti-Slatina- Craiova 
și înainte de a se construi linia. 
ferată București-Virciorova era 
a 3-a poştă saii stațiune unde 
se schimba caii de olac, ce 

făceaii cursa București-Craiova, 
Aceasta a făcut să-i se zică Ba- 

ciul-Poșta ca să se deosibească 

"de cele-l-alte cătune cu numirea 

de Baciul. (Vezi com. Blejești). 

Baciului (Dealul-), dea, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul com. rur.' Rasova; se 
desface din Dealul-Malagenilor, 

și anume din virful numit Mo- 

vila-Arnăutului; se întinde spre 

miază-noapte, avind o direcțiune 

generală de la S.-E. spre N.- 
V.; brăzdează partea apusană 
a plășii şi cea S.-V. a comunei; 
se întinde de-alungul bălții Ve- 
deroasa pănă în Dunăre. Are 

o înălţime de 120 m. Este de na- 

tură stincoasă şi are o mulțime 

de văi ripoase ; malurile Dunării 

(Girla-Veriga) sunt înalte şi rî- 

poase; la. poalele N.-V. ale lui 
sc găsește izolată Moara-lui-Ma- 

mic. Este acoperit cu verdeață, 

pășuni şi pe ici și colo cite-va 

semănături. 

Baciului (Groapa-), /oc izolat, 
în com. Mlăjetul, jud. Buzău, 

şi punct de hotar despre com, 
„__ Colţi, 

Baciului (Izvorul-), îszor, în 

com. Cănești, cătunul Negoșina, 

jud. Buzău. E avut în substanțe 

minerale și mai cu seamă în 

sare. Incepe de la Sărături, din 
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Fundul-Văii, și se scurge în pir, 
Sărăţelul-Bercii, în com. Poli- 
ciori, căt. Scorțoasa. 

Baciului (Movila-), mozi7ă, jud. 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., c. Bră- 
tila, pe teritoriul satului Ciortea. 

Badacă, vezi Băseni, 7as, jude- 

“ţul Iaşi. 

Badalar, movilă însemnată, în 
jud. Constanţa, pl. Mangalia, 
pe teritoriul com. urb. Mangalia; 
Situată în partea răsăriteană a 

plășii şi cea apusană a comunei, 

la 4 kil. spre N.-V. de oraș, pe 

muchia dealului Mangalia, are 

o înălțime de 67 m., dominînd 
cele 13 mici movile în mijlo: 
cul cărora se află, apoi drumu- 
rile ce duc de la Mangalia la 

Cara-Omer şi Medjidia; a ser- 
vit odinioară ca punct de orien- 

tare; este acoperită cu verdeață, 

Badalaş, ea/, pe coasta căruia 

e situat satul Bălteni, din com. 

Hermeziul, pl. Turia, jud. Iași; 

numit ast-fel după numele unui 

păzitor de hotare, 

Badea, ma/a/a, comuna Părău- 

șani, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Are o populaţie de 120 locui- 
tori. 

Badeasa, sa;, jud. Argeș, plasa 

Pitești ; face parte din com. rur, 

Borleşti-Vărzari. (V. a. n.) 

Badei (Dealul-), ea/, com. Bă- 
jești, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Badei (Gura-), pichet, în jud. 
R.„Sărat, pl. Orașului. (V. Gura- 
Badei). : 

Badei (Valea-), piriă, în jua. 
R.-Sărat, pl. Orașului, comuna 
Broșteni ; izvorește din Dealul- 

Tăişului; udă partea de răsărit   

BAGIIIEI (GRINDUL-) 

a comunei; se varsă în riul Mil- 

cov, pe dreapta lui, trecînd prin 
căt. Broşteni, 

Badei (Vaiea-), pir. izvorește 
din coasta numită Valca-Badcei, 

comuna Vlădești, plasa Riu- 
rile, jud. Muscel, se varsă în 

Valea-lui-Dan, pe teritoriul a- 

celeiași comune, şi împreună 

se varsă în riul Bratia, 

Badei (Valea-), în jud. Vilcea. 
(Vezi Dăroaia). 

Badiului (Căpiţa-), co/ină, în 
com. Vintilă-Vodă, căt. Bodi- 

nești, jud. Buzău, 

Badragi, săzișor, în jud. Doro- 

hoiii; vezi Rușii-Ciomirtan, sat, 

com. Zamostia, pl. Berhoimetele. 

Badragi, dumbravă de stejari, 

în jud. Dorohoiii, pe teritoriul 

satului Rușii-Ciomiîrtan, comuna 

Zamostia, pl. Berhometele. 

Bagdat, sas, în jud. Brăila, la $, 

de com. Dedulești, pe muchia 

malului sudical viroagei Buzee- 

lului-Sec, la 2 kil. de satul De- 

dulești, numit ast-fel după nu- 
mele proprietarului moșiei. Va- 

tra satului este de 16 hectare, 

avînd 32 case şi 3 cîrciumi, Po- 
pulațiunea este de 185 locui- 

tori; animalele sunt: 88 cai, 

190 vite cornute, 760 oi şi 50: 

porci. ” 

Bagdat, moşie, în jud. Brăila, si- 

tuată la S.-V. și pendinte de 

com. Dedulești, pl. Ianca, pro- 

prietatea moștenitorilor T. Bag- 

"dat, cu suprafața 1800 hect. şi 

venit 40000 lei. 

Baghiei (Grindul-), grin, sai 
loc ridicat deasupra stufului, în- 

conjurător, în jud, Tuleca, pl. 

Măcin, pe teritoriul comunei ur-:
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bane Măcin (şi pe al cătunului 
săii numit Ghecct). Se desface 
din Grindul-Ghecetului; se în- 
tinde spre miază-noapte, avind 
o direcţiune generală de la Sud- 
Vest spre Nord-Est; are o for- 
mă lunguiaţă, cu o întindere de 
4 kil. şi cu o suprafață de 80 
hect.; are spre răsărit o pre- 
lungire numită Grindul-Pietroiu- 
lui; la miază- noapte comunică 
cu Grindul-Spinăului, la Sud cu 
Grindul-Spinăului, Oaci și Cle- 
cea-Mare; pe la Nord trece și 
girla Spinăul ce se varsă în 
Balta-Lăţimei ; el este înconju- 
rat de toate părțile numai cu 
stuf; nu este cultivat, fiind pu- 
țin cam pietros. 

Baghiul, mute, în plaiul Clo-. 
şani, jud. Mehedinţi. 

Bagiurea, sat, numit în vechime 
și Voicăuţi, în com. Darabani, 
pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoi, cu 
250 familii, 932 suflete și situ- 
ație plăcută. Are vederi întinse 
asupra Basarabiei şi a Bucovi- 
nei, pe podișul înalt şi parte 
din costișa dealului, ce domină 
asupra Prutului, pănă la al că- 
ruia mal se întind poalele dea- 
lului, 

Așezările sătenilor în mare 
parte sunt bune, cu livezi și 
grădini; proprietatea nu are a- 
şezare. 

Biserica cu patronul Sf. Du- 
mitru, cu 1 preot, 2 cîntăreți 
şi 1 palam. este mică, constru- 
ită din lemn și lipită, făcută de 
săteni. 

Calitatea pămîntului este bună. 
Sătenii posedă 735 hect. pămînt. 

Drumurile principale sunt : 
spre Dorohoii și Darabani ; spre 
Baranca-Hudeştilor, către Herţa 

şi Mamorniţa. 
Vechimea satului este însem- 

nată, căci_ documente vechi a- 

cum de 300 ani trecuți, vorbesc   
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de acest sat. Din vechime, după 

acte, satul avea două părţi deo- 

sebite una de alta: Bagiurea- 

din-Deal şi Bagiurca-din - Vale, 
dar prin sporirea populaţiei a- 
cum S'ai împreunat. 

In ograda casci locuitorului 

Gh. Vasilescu se află o piatră 
cu inscripţia următoare: 

«1797, Noembrie 8. Aici ati 

împușcat Turcii pe Grigoraș Cris- 

tea Paharnicul, în vremea ciu 

mei. Dumnezeii să-l erte», 

Iată legenda ce se păstrează 
în popor asupra acestei întîm- 
plări: 

«Grigoraș Cristea Paharnic, locuitor 
din Suliţa, era Ocolaș și avea poruncă 
de la Ocîrmuire, să ardă casele molip- 
site de ciumă. In acel timp locuia, în 
acest sat, căpetenia unci potere de Turci 
numit Ilasan. Casa în care vieşuia Ila- 
san a fost bănuită ca molipsită de ciu- 
mă, fiind-că murise în ea o fată mare, 
Acea fată primind de la un om care ză- 
cuse de boala ciumei, -200 lei bani, 
preţul unor boi ce-i vînduse tatăl et, se 
zice că prin contactul banilor, fata în- 
bolnăvindu-se a murit, Atunci Grigoraş 
Ocolașul a pus de a dat foc casti, 'Tur- 
cul IIasan aflindu-se de cea-l'altă parte 
a Prutului și văzînd flacăra focului, a 
alergat în grabă și găsind casa arzind 
cu lucrurile din ca, între cari erai și a 

"Turcului, acesta înfuriat de mînie a în- 
pușcat pe Ocolaș, care pusese să dea 
foc casei. Soţia mortului, auzind de a- 
ceastă: întîmplare, a venit de la Suliţa, 
a ridicat și transportat cadavrul, înmor- 
mîntindu-l la Suliţa; iar pe locul unde 
a căzut mortul, a înfipt crucea de pia- 
tră, cu inscripția de mai susa. 

Bagolat, /ocuinjă izolată, în jud. 
R.-Sărat, pl. Gradiștea, comuna 
Vălcele, pe drumul către comu- 
nele Gulianca și Ciorăști; nu 
se știe de unde îi vine numele. 

Bahlineşti, /ac, în jud. Tulcea, 
pe teritoriul com. urb. Mahmudia, 
în partea nordică a plășii și a 
comunci; suprafața 40 hect.; în- 
conjurat cu stuf; se varsă în 
girla Șondul; peşte puţin și ne- 
căutat.   
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Bahlueţul, zfrîz, ce curge prin 
jud. Roman, plasa Siretul-d.-s., 
com. Strunga. Izvoreşte la S. 
de satul Movilenii; curge de la 
N-V. către S.-E. Udă foarte 
puţin pămîntul acestei comune, 
după care apoi trece în jud. 
Iași, unde se unește cu un alt 
pîriiaș, tot cu numele de Bah- 
lueţul, ce izvorește din pădurea 
Vaţcani, jud. Suceava. Primeşte 
în sine, pe teritoriul jud. Iași pe 
pîr. Sirca și altele și apoi se 
varsă, mai în jos de Podul-Iloaey 
în rîul Bahluiul de-a dreapta. 

Bahluețul, zîrîz,. izvorește din 
pădurea Vaţcani, jud. Suceava, 
intră în jud. Iași prin partea 
de N.-V. a com, Băiceni, udind 
o parte de la V. a plăşei Bah- 
luiul, pănă la Tîrgul-Frumos ; iar 
de acolo toată partea de N. a 

plășii Cîrligătura, și la tîrgușo- 

rul Podul-Iloaei, se varsă în 

dreapta rîului Bahluiul, după ce 

primește în cursul săi mai mulţi 
afluenți. * 

Bahlueţul-Rece, zîriu, ce trece 
în jud. Suceava, prin satele Giur- 
geşti și Costeşti din com. Ru- 
ginoasa, și, după ce formează 

iazurile Giurgeşti, Pietrișurile şi 
Dădeşti, și a primit, din stînga, 
piraiele Drăgoteni, Giurgeşti și 
Valea-Bunci, iar din dreaptă 
pîr. Păunești, trece în com. Dă- 
deşti, jud. Iaşi, şi se varsă în 

Bahluiii. | 

Bahluiul, plasă, în partea des- 

pre N.-V. a judeţului Iași; și-a : 

luat numele de la rîul Bahluiul, 

ce curge prin mijlocul ci; sc 

întinde de la N.-V. spre $., pe 

dealurile şi podișele dintre riu- 
rile Jijia şi Bahluiul, pe valea 
Bahluiului și pe dealurile și po- 

dişele din dreapta rîului Ba- 

hluiii, pănă în marginea despre 

jud. Suceava. ”
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Limitele, Se mărginește la N. 
cu jud. Botoșani, începînd ho- 

tarul din malul drept al rîului Ji- 
jia, prin o linie mai mult dreaptă, 

înclinată spre S.-V,; trece prin 

marginea de N.-V. a comune- 
lor: Șipotele, Cepleniţa şi Bă- 

deni, pănă în dreptul satului 

Sticlăria; la V. se mărginește 

cu jud. Suceava, începînd ho- 

tarul din dreptul satului Sti- 

clăria; continuă pe marginea de 

V. a com. Bădeni, lăsîndu-se 

spre S. pe marginea de V. a 

comunelor: Cepleniţa, Cotnari, 

Băiceni, și pe piriul Bahluețul, 
pănă în marginea teritoriului 

Tirgul-Frumos; la S. se mărgi- 

nește cu Tirgul-Frumos și plasa 

Cirligătura, pănă dincolo de tir- 

gușorul Podul-lloaei; la E. cu 

pl. Turia, din marginea jud. Bo- 
toșani, pănă în dreptul satului 

Vlădeni, din com. Șipotele, a- 

vind de hotar apa Jijici (ce curge 

de la N. spre S.); iar din mar- 

ginsa teritoriului satului VIlă- 

deni, din malul drept al riului 

Jijiei, pleacă o linie dreaptă de 
la E. la V., făcînd hotarul de 

N. al plășii Copoul; de acolo se 

lasă spre S., pe marginea de 

V. a plășii Copoul, în malul 

sting al rîului Bahluiul, lingă tir- 
gușorul Podul-Iloaci. 

Această plasă e formată din 
comunele următoare : 

1. Șipotele, cu satele: Șipo- 

tele, Iazul-Noi (Șipotele-d.-s.), 

Mitocul (Șipotele-d.-j.), Buhă- 

ieni, Chişcăreni-Noi, Chişcăreni- 

Vechi, Drăgănești, Fintinele 

(Cioara), Hălceni, Iacobeni, O- 

_nești, Plugari, Şoldana şi VIă- 

deni, în partea de N.-E. a plășii, 

între riul Jijia și piriul Jijioara. 

2. Bădeni, cu satele: Bă- 

deni, Feteşti, Zagavia, Scobinți, 

Steclăria și Trăisteni (Lupăria), 

în partea de N.-V. a plășii, de-a 

dreapta și de-a stinga rîului Bah- 

luiul, ”   
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3. Cepleniţa, cu satele; Ce- 

plenița, Buhalniţa, Steclăria, Vi- 

riți, Moara-Prefectului și Boro- 

soaia, la N.-V. plășii, de-a dreapta. 

și de-a stinga riului Bahluiul. 

4. Cotnari, cu satele: Valea, 

Dealul, Zlodica, Horodiștea și 

Lupăria, Zbereni, Hodura, şi Io- 

sipeni, în centrul și partea de 
V. a plășii, de-a dreapta şi de-a 
stinga riului Bahluiul. 

5. Băiceni, cu satele: Băiceni, 

Bărbăteşti, Cirjoaia, Coasta-Mă- 

gurei, Cucuteni, Zbereni, Secă- 

reşti, Balosinești și Dădeşti, în 

partea despre V. a plășii, de-a 

dreapta rîului Bahluiul. 

6. Belcești, cu satele: Cio- 

rani, Văleni și Ruși sub numele 

de Belceşti; Ulmi-Noi, Ulmi- 

Vechi, Polieni, Liteni, Arama 

(Protopopul), Coarnele-Caprei, 

Focurile (Praguri) și Munteni, în 

mijlocul plășii, de-a dreapta și 
de-a stinga riului Bahluiul. : 

7. Birleşti, cu satele: Birlești, 

Erbiceni, Spinoasa și “Totoești, 

la S-E. plășii de-a dreapta și 

de-a stinga rîului Bahluiii, și 

8. Tirguşorul Podul-Iloaei, la 

S. plășii, de-a dreapta și de-a 
stinga rîului Bahluiă, 

Suprafaţa teritoriului plășii 
este de 74123 hect. 

Calitatea solului e reputată 

ca dintre cele mai bune și pro- 

ductive. 

Clima variază după poziţiuni, 

ape și păduri; mai răcoroasă în 

partea de S.-E., din cauza pă- 

durilor. Aerul este curat şi să- 

nătos. 

Dealurile. In această plasă se 

întind două şiruri de dealuri 

„mari, de la N. pornind din jud. 

Botoşani; unul trece printre rîu- 

rile Jijia şi Bahluiul, cu diferite 

ramificări, formînd două văi 

mari, îar altul pe dreapta Bah: 
luiului, 

Ramurile ce se desfac în di- 

ferite direcțiuni, din aceste două   
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șiruri, formează : piscuri, podişe 
şi văi, cari toate aii numirile 

lor, prin localităţile pe unde se 
găsesc, astfel sunt: 

In comuna Șipotele: Odaea, 
Domneasca, Viişoara, Băluşul, 

Nucușorul, Novaci, Jireghea, Plu- 

gari, Solovăţul, Rediul, Mamăli- 

ga, lacobenilor, Gavriloaea, To- 

muleț, Șoldana, Grajduri, Bu- 

hăeni, Drăgăneștilor, Vacei, Bu- 

ghei, Topala, Vlădeni, Hilceni- 
lor, Berbecuţii, Mitocul, Zugravu- 

lui, Urzicanilor, Calpagiul, Șipo- 

tele, Chișcăreni, Coroleuca, Cru- 

cea, Urzicani şi Vlădoaia, 

In comuna Bădeni: Dealul-lui- 

Vodă, Bisericei, Hatei și Vintilă. 

In comuna Cepleniţa: Baba- 
nul, Gălușcă, Ureche și Petroşiţa. 

In comuna Cotnari: Catelina, 

Piciorul-Catelinei, Paraclisul, Zlo- 

dica, Chișcovul, Ineamănul, Fur- 

cilor, Mindrului, Sărata, Liten- 

cei, Botul-Miîngălăriei, Chilia, 

Luncei, Vulpoiul, Dumbrava, 

„ Breazul, Hodura și Hriţoaia. 

In comuna Băiceni: Piscul, 

Valea - Racului, Horodiştea, Pie- 

trosul, Naslăul, Sărata, Rozuo- 

vanul, Viișoara, Măgura, Fili- 

pașul și Cetăţuia, 

In comuna Belcești: Bahluiul, 

Rușii-Ciorani, Ciomagul, Morei 
și Lungei, 

In comuna Birlești: Norocelul, 

Moșinoaei, Poștei, Moarei, Ră- 

diul, Nucușorul, Dorostei, Birle- 

ști, Răcea, Ţintei, Vulturul, Hlin- 

cea și Sărata. 

Printre aceste dealuri, se află 

un număr de izvoare și piraie, 

cari în cursul lor alimentează 

satele, văile și șesurile cu apa 

necesară; precum și un număr 

de iazuri mari și mici, cari pe 

lingă că servesc pentru adăpatul 

vitelor, dar apoi produc stuh 
şi pescării. 

Dintre riuri sunt: Bahluiul și 

Jijta. 

Dintre piraic: Meletinul, Stir-
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leoca, Mitocul, Prăjanul, Coma- 
nacul, Novaci, Răcea, Fetești, 
Scobinţi, Hatei, Luciul, Hucul, 
Buhalniţa, Hodura, Răşcana, 
Cotnari, Păcurari, Răcea (Sirca), 

“Cîrjoaia, Valea-Racului, Ţoleasa 
(Valea-Orzei), Spinoasa, Lungei, 
Dorosteii, Capșa, Totoești, Bah. 
luețul și Jijioara. 

Drumuri. Plasa Bahluiului, 
este țesută de un număr mare 
de drumuri comunale şi veci- 
nale, cari leagă satele și comu- 
nele între ele. Cele mai princi- 
pale sunt: 

1. Drumul Podul-Iloaci-Hir- 
lăă; începe din tirgușorul Po- 
dul-Iloaei; merge spre N.-V. pe 
valea şi malul drept al rîului 
Bahluiă, pănă în comuna Bel- 
cești ; de acolo pe partea stingă, 
trecînd prin satele: 
Hodura, Moara-Prefectului, Ce- 

plenița și Bădeni, pănă în mar- 
_ginea tirgului Hirlăui din jud. 
Botoșani, | 

2. Drumul ce pleacă din tir- 
ul Podul-Iloaci, pe malul stîng 
al Bahluiului, trece prin satele: 
Birlești, Erbiceni, Focuri, Coar- 
nele-Caprei, pănă la Petroșiţa, 
de unde se desface în două ra- 
muri: una pleacă către Nord- 
Est, în com. Șipotele, prin sa- 
tele: Chișcăreni, Șipotele și Șo. 
dana, pănă în malul drept al 
Jijiei, de unde trece la Andrie- 
șani, com. Epureni, pl. Turia; 
iar altă ramură, prin Trăisteni, 
Oneşti şi Plugari, dind în Şo- 
seaua națională din judeţul Bo- 
toșani. 

3. Drumul ce pleacă de la 
Tirgul-Frumos, spre Nord, pe 
marginea de Sud-Vest a plășii, 
prin satele: Cucuteni, Băiceni, 
Măgura, Cirjoaia şi la Cotnari, 
se leagă cu șoseaua mixtă, 

Afară de aceste sunt două 
drumuri mari: unul mixt de la 
Tirgul-Frumos la Hirlăi; trece 
prin comunele: Băiceni, Cot: 

  
Belceşti, 

  

nari, Cepleniţa și Bădeni; altul 
judeţean, trece de la Nordul plă- 
șei Copoul în sus prin comu- 
nele: Șipotele, Onești și se lea- 
gă cu șoseaua națională din ju- 
deţul Botoșani; iar peo mică 
parte de la V.-trece calea fera- 
tă: Podul-Iloaei-Tirgul- Frumos. 

Pe cit este de bogat în pro- 
ducțiuni pămîntul plășii Bah- 
luiii, pe atît producțiunea în- 
dustrială se află cu totul în ur- 
mă; căci, afară de 31 mori de 
apă, 1 de vint, 10 de aburi, 
pentru măcinat făină, şi o vel- 
niță; unde se fabrică rachiuri, 
industria mare nu se mai în- 
seamnă prin nimica alta, 

Industria casnică, în unele 1o- 
calități, totuși se menține prin 
lucrul cinepei, a inului și a [i- 
nei, făcîndu-se diferite țesături, 
precum: pînză, ţoale, sumane, 
scorțuri, etc. 

Prin școalele rurale, în cite-va 
localități, a început a se lucra 
pălării de paie și această in- 
dustrie merge progresînd din 
an în an. 

Comereiul locuitorilor constă 
în desfacerea, cerealelor și a vi- 
telor, prin tirgurile din vecină- 
tate: Podul-Iloaei, 'Tirgul- Fru- 
mos și Hirlăi; iar proprietarii 
mari, fac vinzări de producte 
în cantități însemnate cu străi- 
nătatea. 

Vinurile și fructele sunt cău- 
tate atit în țară cît și în afară, 

Populaţia. In plasa Bahluiu- 
lui se află o populaţie de: S4ȚI 
familii sai 25718 locuitori, din- 
tre cari: 13110 sunt bărbaţi şi 
12608 femei ; din aceștia: 22920 
sunt Romini, 2633 Evrei, 19 Ger- 
mani, 13 Poloni, 13 Unguri, 6 
Ruși, 2 Greci și 1 Lipovan. 

Rominii în general se ocupă 
cu agricultura și creșterea vite- 
lor. Evreii, cari trăesc cea maj 
mare parte în tirgușorul Podul- 
Iloaei, fac comerț cu băcănii și   

lipscănii. Alţii sunt meșteșugari 
precum : croitori, ciobotari, fie- 
rari, tinichigii, stoleri, zidari; 
alții fac comerț ambulant prin 
sate cumpărind : piei, vite, pro- 
ducte, fructe, păsări, brînză, ouă, 
etc. ; iar” alții sunt posesori de 
moșii; cei-l'alți străini se află 
în diferite servicii pe la moşii. 

Plasa Bahluiului, unită cu Cir- 
ligătura, se administrează de că- 
tre un sub-prefect cu reședința 
în tirgușorul Podul-Iloaci; are 
sub administrarea sa opt co- 
mune din această plasă, cu 58 
sate și un tirgușor. 

Fie-care comună e adminis- 
trată de un primar cu consiliul 
comunal. 

Pentru pricinele mici de ju- 
decăți dintre locuitori, sunt în- 
stituite judecătorii comunale, iar 
pentru apeluri şi pricini mari, 
judecătoria de Ocol în Tirgul-: 
Frumos, care are sub juridic- 
ţia sa ambele plăși. 

Tot în Tirgul-Frumos se află 
garnizoana militară, sub a că- 
reia juridicție sunt șefii de gar- 
nizoane de prin comunele din 
ambele plăși. 

Numărul bisericilor este de 
35 (dintre cari una catolică), cu 
33 preoți, 28 cintăreţi și 27 
eclesiarhi. 

Numărul şcoalelor e de 2r 
cu 21 învățători și 3 învăță- 
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“toare și cu o populație de 753 
elevi și 18 eleve, 

Bahluiul, sas, în com. Rădceni, 
plasa Coşula, jud. Botoşani, si- 

„tuat în pădure în partea de V, 
a comunei Rădeni, pe piriul 
Bahluiul, de la care și-a luat și 
numele. 

E populat de Țigani lingu- 
rari, cari ai aicea mai mult o 
şedere vremelnică, căci, mai cu 

seamă în timpul verei, umblă 
din sat în sat cu meșteșugul ce 
ai. În timpul ernci se întorc
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înapoi şi se ocupă cu rotăria, 
lingurăria, facerea de mangal, 
etc. 

Sunt 40 familii, cu 163 su- 
flete. 

Bahluiul, Zea/, pe teritoriul com. 
Belcești, pl. Bahluiul, jud. Iaşi; 
pornește din malul drept al rîului 
Bahluiul, prelungindu-se de la 
“N. la S. pe o întindere de 250 
metri, avînd înălțimea de 150 m. 
de la nivelul rîului Bahluiul. E! 
este traversat de drumul, ce duce 
la tirgușorul Podul-Iloaei. 

Bahluiul, zîriz, izvorește din dea- 
lul Runcul din pădurea Storeşti, 
com. Storești, pl. Coșula, jud. Bo- 
toșani și curge prin pădure, spre 

S.-E., mărginit de dealuri înalte 

de ambele părţi; el e format 
din două brațe: Bahluiul și Hu- 
mosul. 

Humosul izvorește în pădurea 

Deleni, com. Deleni, din Deatul- 

Mare; curge de le V. spre E. 

pănă pe moșia Vlădeni, com. 
Rădeni, unde se unește cu Bah- 

luiul; udă satul Bahluiul, în pă- 

„dure, pe moșia. Vlădeni ; apoi în 

direcţia S.-E., străbate valea sa 
prin codrii Deleni, udă satul 

Pircovaci, apoi orașul Hirlău, 

care e așezat pe stinga sa; de 
la Firlăă, ese din regiunea pă- 

durilor şi intră în regiunea cîm- 

„_peană, întrun șes larg, pe teri- 

toriul jud. Iași, pe la comuna 

Bădeni, plasa Bahluiul. 

Pe teritoriul județului Botoșani 

primește din codrii Deleni o 

mulțime de piriiașe, și anume: 

Măgioara și Recea pe stînga, iar 

Văcăriţa, Răcosul, Humosul, 'Ti- 

sa şi Pircovaci pe dreapta. 

In jud. Iaşi, trece prin satul Bă- 

deni, unde primește în stînga 
pîriul Luciul; în com. Cepleniţa, 

primeşte la stinga Pirîul-Hatei 

și la dreapta piriul Buhalniţa ; 

între comunele Cotnari și Băi- 

64594 Alarele Dicţionar Geogragie, - 
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ceni, primește în dreapta piriul 
Cirjoaia; trece apoi prin comu- 
nele Belcești și Birleşti, unde, 
la satul Spinoasa, primește la 
dreapta Pirîul-Hucului; iar în 
mijlocul tîrgușorului Podul-Jloa- 
ci, piriul Bahlueţul. In orașul 
Iași primește la stînga Căcaina, 
şi la dreapta Nicolina; de acolo 
trece printre comunele: IHulbo- 
ca (unde primește în stînga pi- 
raele Casova și Valea-Lungei) și 
Tomești, primind aici, în dreap- 

ta, piriul Humuleţul ; în urmă se 
varsă în riul Jijiea lingă coasta 
dealului Doamna, între comu- 
nele Țuţora şi Tomești, aproape 
de satul Chiperești. 

In cursul săii formează mici 
rezervoare de apă (iazuri), unde 
sunt instalate mori de apă și 
fabrici pentru bătut sumani. De 
aceste se află mai multe în pă- 
dure pe teritoriul comunelor 

Rădeni şi Deleni. 

: Bahluiul nu seacă nici-odată 
şi are pești mici și gustoși, pre- 
cum și raci. 

Bahluiul, zodzș, în județul Iași; 
este o prelungire a dealului 
“Bahluiul, întinzîndu-se de la N. 

spre S., pănă la şoseaua. națio- 
nală Podul-Iloaei-Tirgul-Frumos, 
pe o lungime cam _de 3150: 
metri. 

Bahluiul, va/e, prin care curge 
piriul Bahluiul, în judeţele Bo- 
toșani şi Iași. 

„Bahna, com. rur. în jud. Roman, 

plasa Siretul-d.-j., spre sud-vest 

de orașul Roman, la extremi- 

tatea judeţului, la 22 kil. de o- 

rașul Roman și la 21 kil. de re- 

ședința 'plășii. Este așezată pe 

şes, E formată de cătunele: 
Bahna, Arămești-Boerești (Li- 
liacul), Arămești-Răzaşi, Băh- 
nișoara și Urzici, cu reședința 
com. în satul Bahna. Are 425   
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capi de familii, 429. contribua- 
bili, 1460 loc., din cari 127. știi 
carte și 359 case. Toată popu- 
laţiunea este romînă, afară de $ 
familii Evrei. Se lucrează căruţe, 
roate și țesături alese de lină, 
Sunt 1390 capete vite mari. Are 
o şcoală mixtă, care a fost fre- 
cuentată în 1886—37, de 37 e- 
levi (36 băeţi şi 1 fată) din 68 
înscriși (66 băeţi și 2 fete). Are 
5 biserici (2 de lemn și 3 de vă- 
lătuci). Această coinună ține de 
circumscripția fiscală Galbeni. 
Venitul anual al comunei este 
de 2709 lei, 41 b. și cheltuelile 
de 2549 lei. 

Este legată prin șosea cu o- 
rașul Roman. 

Bahna, saz, al com. Bogdănești, 
jud. Bacăii, pl. Trotuşul, situat 
pe piriiașul cu același nume, d'a 
stinga Oituzului, la o. depăr- 
tare de 2685 m. de Bogdănești. 
La anul 1891, din acest cătun, 
ai urmat la şcoală 6 băcți şi 
1 fată, din 51 copii în vîrstă 
de școală. Capi de familie sunt 
56, suflete 288, dintre cari: 229 
Unguri și 59 Romiîni. Romiînii 
de aci sunt de statură înaltă și 
foarte voinici. Animale sunt: 14 
cai, 139 vite cornute, 3 porci 

şi 19 capre. 

Bahna, s47, situat pe valea apei 
Bahna, jud. Mehedinţi, ţine. de 
comuna rurală Vîrciorova, Prin 
satul Bahna trece drumul Vir- 
ciorova- Bahna-Balta, din plaiul 
Cerna. 

Bahna, sa, în com. Girovul, pl. 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu, a- 
.șezat pe valea și podișul din 
stinga al piriului Cracăul, for- 
mînd limita comunei despre pl. 
de-Sus-Mijlocul. ÎN 

Are o populaţiune de.S1 su- 
flete, dintre cari 22 capi de fa- 
milie, sai 35 bărbaţi și 56 fem,; 

25



BAHNA 

după starea civilă sunt: 38 necă- 

sătoriţi, 39 căsătoriți, 2 văduvi, 

2 divorţaţi; în raport cu în- 

strucțiunea: 7 știii carte și 74 

nu ştiii, Case 27. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura şi creșterea vitelor. Te- 

renul este relativ cit se poate 

de producător. 

In acest sat se află: o fierărie, 2 

rotării, 3 mori de apă. Vite sunt 
în număr de 240. 

Bahna, sa;, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., spre sud-vest de 

orașul Roman, la extremitatea 

județului, la 22 kil. de orașul 

Roman şi la 21 kil. de reşedinţa 

plășii. IEste așezat pe şes. E re- 

ședința comunei Bahna. Are 

'144 capi de familie, 149 contri- 

buabili, 5og loc., din cari 63 

ştiii carte; 135 case. Popula- 

țiunea este romină, afară de 6 

fam, lEvrei. Se lucrează căruțe, 

roate și țesături alese de lină. 

Sunt 438 capete vite mari. Are 

o şcoală mixtă, care a fost fre- 

cuentată în 1886—87 de 37 

elevi (36 băeți și 1 fată) din 68 

înscriși (66 băeţi și 2 fete), Are 

2 biserici: una de vălătuci și 

alta de lemn deservite de doi 

preoți. liste legată cu orașul 
Roman prin șosea. 

De vechimea acestui sat a- 

minteşte un document de la 

1752. Este de notat, cum că a- 
cest sat aparţinea jud. Neamţu, 

de unde se deduce cum că mar-: 

ginea de vest a jud. Roman, 

era mai. aproape de orașul Ro- 

man cum este în prezent. Din 

acest sat era episcopul de Huși 

Inocentie, după cum se constată 

dintr'o hotărnicie de la 1752, 

de unde se vede, că pe acele 

timpuri acest sat era împărțit 

între 3 bătrini răzeși: Gelasie, 

Neghiţu și Pavel. 

Bahna sai Bahniţa, denumire,   
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ce o dă poporul satului Gu- 

noaia, com, Răchitoasa, pl. Stă- 

nișeşti, jud. 'Tecuciii. 

Bahna, '4a/7ă, în jud. Dorohoiii, 
formată din scursoarea Sirctu- 

lui, pe teritoriul satului Băli- 

nești, com. Zamoştia, pl. Ber- 

hometele. 

Bahna, dea/, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tușul, com. Bogdănești, pe te- 

ritoriul satului cu același nume, 

situat d'a stinga Oituzului. 

Bahna, 345, în com. Flămiînzi, 

pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Bahna, îzor de apă, pe terito- 

riul comunci Valea-Sării, plasa 

Vrancea, jud. Putna, care for- 

mează ob:rșia piriului Sărata. 

Bahna, //miţă de graniță, între 

Rominia şi Ungaria în jude- 

țul Mehedinţi. In urma unor 

neînțelegeri ivite în anul 1886, 

între locuitorii din com. rurală 

Virciorova şi cei din Ungaria, 

pentru terenul, care cra neutru 

între Virciorova și Orşova, s'a 

stabilit, în paguba locuitorilor 

Vircioroveni şi a statului, prin 

convenția de delimitare din a- 

nul 1887 ca, în loc de riul Cerna 

ce urma să fie limită între am- 

bele sate, să fiec Bahna graniță 

definitivă numai la Virciorova, 

între Rominia și imperiul Au- 

stro-Ungar. 

Austro-Ungaria a făcut astfel 

o călcare de teren în pămîntul 

țării romîncști, mai bine de 

100 mil pogoane. Sunt multe 

hrisoave în satele limitrofe cari 

dovedesc, că încă din timpul 

lui Mircea-cel-Mare, Domnul Ță- 

rii-Rominești, a fost hotarul între 

Ţara-Romînească și Austria pe 

apa Cerna şi Băile-Calde (Me- 

hadia), și chiar tractatul de la 

Șiștov, din anul 1791, August   
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21, numeşte apa Cerna, limită 

între imperiul Austriac și Țara- 
Romiînească. 

Bahna, moșie, judeţul Bacăii, pla- 

sa Trotușul, comuna Bogdă- 

neşti, despre care T. Codrescu 

(<Buciumul Romiîn», 1875, pag. 

85) se exprimă ast-fel: «Această 

moșie a fost a Kncazului Dimi- 

trie Cantacuzin, cumpărată la 

1847, cu preţul de 3632 galbeni 

de la d-lui Căminarul Spiridon 

Pandeli, ce o cumpărase mai îna- 

inte de la d-lui Vornicul Scarlat 

Miclescu, carele la anul 1841 

sisuripsește pe cucoana d-sale 

Ralu, „născută Roset, cu a- 

ceastă moşie, pentru vînzarea 

moșici Borza de la ţinutul Bo- 

toşani, ce o avea zestre, vin- 

dută către Vorn. Iancu Giurgea; 

iar acuma la. 1853, această mo- 

șie, d-lui kneazul Cantacuzin o 

vinde d-sale Sărdarului Mano- 

lache Apostoliu în preţ de 5000 

galbeni. Are sat, 3 nevolnici, ş 

slujbași volnici, 1 vătav, 4 vă- 
danc; pe lingă moșiile Grozești, 

Bogdănești, Tiscști și altele, cu 

un număr de 25 locuitori». 

Bahna, moșie, în com. Girovul, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Impreună cu un loc situat pe 

moșia Dănești, numit Cotul-lui- 

Simion - Ciobanul (ca de 31/ 

fălci), are o întindere pănă la 

4911]: hectare (343! fălci). 

Se învecineşte la N. cu deli- 

mitarea din 1864 (pămîntul pe 

care S'aii împroprietărit însură- 

țeii satului Bahna), și cu moşia 

Zideşti;, la S. cu moșiile Ivăneşti 

şi Roznovul; la IE. cu Mărgineni 

și la V. cu apa Cracăul, ce este 

hotar despre moșia Roznovul. 

Această moșie se .compune 

din locuri de arătură și fineţe, 

avind o livede cu pomi rodi- 

tori şi două .mori, una pe apa 

. Cracăului și alta în sat, precum
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și mai multe acarete. Mai îna- 
inte vreme se arenda la un loc 
(ca un singur trup) cu Gura- 
Văci-Turtureşti; la 1854 însă 
a fost vîndută separat, prin înalt 
decret regal, D-lui Iord. Co- 
măniță, pe suma de 214100 lei. 
Se mai numeşte și Troiţa, de 
pe timpul cînd era pendinte de 
mănăstirea Bisericani, 

Bahna, mină de cărbuni, în jud. 

Mehedinți, pl. Ocolul, situată pe 

teritoriul comunei Vîrciorova, și 

la N. de această comună. 

Minele de la Bahna ai fost 

puse în exploatare și exploatarea 

lor a ţinut pănă la anul 1889, 

cînd a încetat. Acum nu se 
exploatează la Bahna, de cit 

piatră. Minele de la Bahna sunt 

legate cu stațiunea c. f. r. Vîr- 

ciorova-București prin o cale fe- 

rată îngustă, care merge la Vir- 

ciorova pe valea Bahnei pănă 
la minele Bahnei. Din studiul 

gcologic făcut asupra judeţului 

Mehedinţi, de D. Sabba Ștefă: 

nescu și inginerul Drăghiceanu, 

sc dovedește, că plaiul Cerna și 

plaiul Cloşani sunt foarte bogate 

în toate felurile de mineraluri. 

Bahna, pădure, jud. Tecuciii, la 

N. de com. Umbrăreşti. 

Bahna, jud. Mehedinţi, piche de 

graniță, între Rominia și banatul 
Temişoarei. 

Bahna, ziriz, jud. Bacăi, plasa 

Trotușul, com. Bogdănești, care 

udă satul cu același nume şi se 

varsă da stinga Oituzului, 

Bahna, pirizaş, pl. Siretul-d.-s., 
jud. Bacău, care curge pe la 

apusul comunei Săcueni și se 

varsă în pîriul Valea-Rea. 

Bahna, firii, izvorește din iazul 

Bahna, com. Flămînzi, județul 

'/ 
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Botoşani ; curge prin 'partea de 
S. şi S-E. a comunei Uriceni, 
pl. Coșula, şi unindu-se cu pîriul 
Tulburea, se varsă în Miletin. 

, 

Bahna, pirîă, com. Călinești, pl. 
Siretul, județul Botoșani. Vezi 
Chiua, pirîă. 

Bahna, zîriz. V. Budăiul, pîrii, 
e. Movileni, pl. Copoul, jud. Iași. 

Bahna, ziriă, judeţul Mehedinţi ; 
izvorește din muntele Baiul sati 

Baia, trece prin satul Bahna, după 
ce udă mai multe comune şi sate 

în drumul săii, pănă la Vircio- 
rova, unde sc varsă în Dunăre. 

Bahna, ziri4. V. Căluiușul, piriă, 
jud. Neamţu. 

Bahna, ziriz, pe teritoriul. co- 

munci Negrilești, plasa Vrancea, 
: > A A jud. Putna, ce se varsă în stinga 
Putnei. Acest pîrii desparte dea- 
ul Zeica de Dealul-Babei, 

Bahna, fii, care curge prin ju- 
dețul Roman, plasa Sirctul-d.-j., 
com. Bahna. Izvoreşte de lîngă 

“satul Ruptura; curge de la N.V. 
către S.-E., trecînd prin satele : 
Galbeni şi Buciumi şi se varsă, 
la extremitatea sudică a. jude- 
țului, în pîriul Turbata, de a 

dreapta. 

Bahna, zîrîz, în comuna, Sasca, 
jud. Suceava, care sc varsă în 
Șomuzul-Băei. 

Bahna, zirii, în comuna Stol- 
niceni, jud. Suceava. Primește 
din dreapta pe Ciupești, Pirtul- 

Curţii, Piriul-lui-Vas, Piriul Pie- 

trii, Piriul-lui-D. Zaharia, Oprișa- 
nul, Darabanul și Olariul; și după 

un curs de 2000 m. se varsă în 

iazul proprietății. 

Bahna, zârîă, izvorește de sub   
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dealul Bahnei, curge spre Apus 
de satul Deleni, com. Ciorteşti, 

plasa Crasna, jud. Vasluiii, și 
sc varsă în Vaslucţ la Podul- 
de-Piatră, : 

Bahna, proprietate a statului, în 
jud. Muscel, pendinte de mitro- 
polia din București, care, îm- 

preună cu Grigoreni, s'a aren- 

dat pe periodul 18885—93, cu 
495 lei anual, 

Bahna, șes, în jud. Dorohoiă, pe 
teritoriul satului Horlăceni, co- 
muna Văculești, plasa Coșula. 

Bahna, șes, din comuna -Sirca, 
plasa Cirligătura, judeţul Iași ; 
sc întinde din marginea. Iazului- 
Lunganilor, pănă pe malul drept 
al piriului Bahlueţul. 

Bahna, șes, în jud. Neamţu, care 
se întinde către sudul satului 
Negriţeşti, comuna Roznov, pl. 
Bistrița, pănă în malul rîului 
Bistriţa, 

Bahna, va/e, în com. rur. Vircio- 
rova, pl. Ocolul, jud. Mehedinţi. 

Bahna- Boteşti, ocir/ă, lingă 
satul cu acest nume din com, 

Brădăţelul, jud. Suceava, 

Bahna-lui-Manolache, o4irșia 
pirîului Glodurile, în comuna 
Preuteşti, jud. Succava. * 

Bahna-lui-Vodă, fa//ă, judeţul . 

lași, pe teritoriul satului Tri- 

feşti, comuna Hermeziul. Se zice, 

că şi-a luat numele de la An- 

ton-Vodă, care avea o mică pro- 

prietate pe această moșie. 

Bahna-Morilor, vale, în com, 

Stolniceni, jud. Suceava, parte 
cultivabilă, parte fineț. 

Bahna-Schitului, fineţ, pe șe-
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sul Șomuzului-Mare, în comuna 
Dolhasca, jud. Succava. 

Bahnari, saţ, în partea de NE. 
a comunei Munteni-d.-j., plasa 
Crasna, jud. Vaslui, Este si- 
tuat pe coasta dealului Meri- 
cni, pe valea Bahnari şi pe coasta 
dealului Bahnari; prin mijlocul 
lui trece piriul cu același nume. 
„Are o suprafață de 2937 hcect., 
din cari 2566 hect. partea pro- 
prictarului, iar restul de 17 
hect. al locuitorilor. Are o popu- 
lație de 148 familii sai 432 su- 
flete, din cari 1 fam. Evrei cu 
9 suflete. 

In sat se află o biserică zi- 
dită la 1860 de Ștefan Anghe- 
luţă, fost proprietar, servită de 

-I preot și 1 cîntăreț, 
Locuitorii posedă 34 pluguri 

şi So care cu boi, 
Vite sunt 802 capete, din cari 

269 vite mari cornute, 433 oi, 
7 cai și 05 rimători, 

Bahnari, saţ, în partea de Est 
a com. Rădiul, plasa Stemnicul, 
jud. Vasluiă, situat pe dealul 
Bustea pe coasta de Est. Parte 
din acest sat se află pc terito- 
riul com. Munteni-d.-j. Are o su- 
prafaţă de S19 hect. şi o po- 
pulaţie de go familii sai 285 
suflete. 
“Sunt 60 vite mari cornute, 

200 oi, 3 cai, 7 rimători şi 7 
stupi cu albine, 

Bahnari, dea, pe a căruia coastă 
c așezată o parte a satului Bah- 
nari, comuna Munteni-d.-j., pl. 
Crasna, jud. Vasluiiă, 

Bahnari, podzș, se întinde la A- 
pus de satul Bahnari, comuna 
Munteni-d.-j., plasa Crasna, ju- 
dețul Vasluiii, 

Bahnari, da/e, se întinde în par- 
tea de Nord-Est a satului Mun-   
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teni-d.-j., plasa Crasna, judeţul 
Vasluiă. 

Bahnariul, dea/, din jud. Faăl- 
ciii, în spre Nord-Est de satul 
Stoișeşti, comuna cu asemenea 
numire, pl. Mijlocul; este aco- 
perit cu pădure și viile sătenilor ; 
se mai numeşte și Dealul-Vici, 

Bahnariul, pădure, în jud, Făl- 
citi. (Vezi Bahnariul, deal). 

Bahnei (Dealul-), dea?, judeţul 
Tecuciii, situat la N.-V. de ora: 
şul Tecuciii; începe din pădurea 
Frunceasca și continuă spre S.- 
E., în raionul orașului Tecuci, 

Bahnei (Pădurea.-), păczure, pro- 
prictatea statului, jud. Muscel, 
com. Vlădești. 

Bahnei (Pirîul-), pârî, în ju- 
dețul Dorohoiii, numit și Pirtul- 
Scursurelor; ia naștere din nişte 
mlaștine de pe lingă satul Loz- 
na; curge spre Sud-Vest, for: 
mînd Iazul-Noi, trece spre ie- 
zătura morei, unde face o coti- 

tură și se varsă în iazul Hapăi. 

Bahnei (Piriul-), zirii, numit 
ast-fel de la șesul cu așa nu- 
mire, de pe teritoriul comunei 
Solești, pl. Crasna, jud. Vasluiii, 
de unde și izvorește; străbate 
acest șes și se varsă în Vaslueţ. 

Bahnei (Şesul-), șes, în comuna 
Rădeni, pe moșia Vlădeni, jud. 
Botoșani; se întinde de ambele 

părți ale piriului Vlădeni. 

Bahnei (Şesul-), șes, numit ast- 
fel, pentru că pămîntul săă este 
băhnos (mlăștinos); se află spre 
S.-E. de Iazul-Racului, din com. 

Miclești, pl. Crasna, judeţul Vas- 
luiii. 

Bahnei (Valea-), va/e, izvorește   
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din pădurea statului Bahna, co- 
muna Vlădești, pl. Riurile, jud. 
Muscel ; străbate cătunul Prislo- 
pul și după ce primeşte ca a- 
fluent valea Putina, sc varsă 
în rîul Bratia, 

Bahnele, ma/la/a, în Focșani, 
despărțirea IV, care pănă în 1863 
forma o comună rurală deose- 
bită, cu acest nume. 

Bahniţa, /oc zsv/at, la confluența 
piriului Petricelul, cu Piriul-Satu- 
lui, com. Storeşti, pl. Coșula, 
jud. Botoșani. 

Bahniţa, Piriiaş, ce- izvoreşte 
dintre ramurile S.-V. ale culmei 
Mestacănul, com. Bărgăoani, pl. 
de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu; 
curge în direcțiune N.-S., tra- 
versînd șoseaua judeţeană Pia- 
tra-Bozieni, între kil. 20—21 şi 
vărsîndu-se în iazul format de 
Sscursoarea piraielor Turdeşti, 
Bălnișoara ș. a., care e aşezat pe 
terenurile 'ce vin către miază- 
noapte de satul Hirtopul. 

Bahniţa, ziriiaș, în com. Băr- 
găoani, pl. de-Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu ; izvorește din culmele 
dealurilor ce se scobor din ra- 
mura Mestacănul, către apusul 
satului Bărgăoani; curge în di- 
recţiune N.-O., unindu-se cu 

pîr. Certieni, pe partea sa din 
dreapta, la extremitatea despre 
N. a satului Bărgăoani, și for- 
mează iazul Breaza, în dreptul 
satului cu acceaşi numire, 

Bahniţa, ziriă, în jud. Vasluiii; 
ia naștere din niște izvoare de 
sub dealul cu asemenca numire; 
curge spre S.-I:. de satul Buda, 
din com. Buda-Rafaila, şi se var- 
să în pir, Stemnicul. 

Bahniţa, va/e, prin care curge 
piriul cu asemenca numire ; se
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află în partea de E. a satului 
Buda, din com. Buda-Rafaila, pl. 
Stemnicul, jud. Vasluiu,. 

Bahrim, ea, în judeţul Fălciti, 
spre S.-V. de s. și com. Gura- 
“Bohotinului, pl. Podoleni; este 
o prelungire a dealului Voloca. 

, 

Baia, com. ru. şi sat în centrul plă- 
şii Moldova-d.s., jud. Suceava, 
și cam în centrul judeţului. Se 
mărginește la E. cu com. Fin- 
tina-Mare, la V. cu Sasca, des- 
părţindu-se prin semne conven- 
ționale, coasta eleșteului şi rîul 
Moldova și la N. cu Fălticeni 
prin pîriul Buciumeni. Are for- 
ma unui patrulater neregulat, 
înclinat spre rîul Moldova. Pe- 
rimetrul comunei ce în lungime 
de 25000 m. 

Formată dintr'un singur sat, 
Baia, e populată cu 620 capi 
de fam. ce numără 2570 sufl. 
saii 1269 bărbaţi și 1301 fem., 

din cari 154 Izraeliți. Contrib. 
sunt 687. 

Budgetul comunei pe anul 
1892—1893 are la venit. 10843 
lei și la chelt. 10807 lei; iar 
al drumurilor 1887 lei la venit și 
1774 lci la chelt. In toată comuna 
sunt: 133 cai, 420 boi, 446 
vaci, 274 oi, 10 capre, 323 

porci și 200 stupi. In comună 
sunt 3 mori (2 pe Moldova şi 

una pe Șomuzul-Băiei); o fa- 

brică de spirt, a proprietății, ce 

produce anual 516310 litruri, al 

căror preț pe loc e de ş [ci 

decalitrul, la care fabrică sunt 
întrebuințaţi 60 de oameni; un 
fierăstrăii primitiv, cu 2 pinze, 

pus în mișcare de apa adusă, 
pe canalul Velniţei, din Mol- 

dova. Mai sunt: 2 fierari buni 

Nemți și mai mulți Țigani, 

6 cizmari. Comerţul acestei 
comune c, ca peste tot lo- 

cul în acest judeţ, activ. Sunt 

trei circiume și 2 căsăpii. Pe 
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lingă plugăria, cca mai mare 

parte dintre locuitori se ocupă 

cu fabricarea de: doniţe, cofiţe, 

budăe, putini și alte fabricate 

din brad, pe cari le desfac pe la 
Iaşi, Botoșani, Dorohoi, Vasluiii, 

Roman, etc. 

Altitudinea comunei de la ni- 

velul mărci variază între 400 

—700 m. IE udată de riul Mel- 

dova cu afluenții săi, din dreapta: 
Bogata, Jerna și Miclăușa, iar 

dinstinga: Recea, Șomuzul-Băici- 

Mari, unit cu Șomuzul-Băiei-Mici 

şi două iazuri. 

Moșia e a moștenitorilor mar- 

chizei Carolina de Bedmar. Su- 

prafața teritorială a comunei e 

de 3353 fălci, din cari 1728 pă- 

dure, 1325 loc de cultură și 800 
netrebnic, 

Locuitorii împroprietăriți după 
legea din 1864 sunt: 35 frun- 

tași, 146 mijlocași și 202 codași, 

stăpinind 1346 fălci. 

În apele comunei se găsește 

aproape tot felul de pești de 

rii și iaz; iar în păduri se a- 

dăpostesc mistreți, lupi, căpri- 

oare, etc. Şesul Băei e renu- 

mit pentru fantul că atrage mult 
vinat de cîmp. 

La 1803,«Baia-Bogata, a dumi- 

sale Logofătului Constantin Bals, 

avea 291 liuzi, plătind bir 4540 
lei pe an, fiind şi 25 liuzi de 

cei fără bir». (cUricarul» de T. 
Codr. VII, p. 249). 

La 1850 «Baia-Bogata la ţinu- 

tul Sucevei, Ocolul Moldovei, 

moșie a răposatului kneaz: Alecu 
“Cantacuzino, are sat cu două bi- 

serici, cinci preoţi, doi diaconi, 

patru dascăli, un privilegiat, 

patru-zeci şi unu nevolnici, 37 

vădane, un vătav, 37 slujbași- 

volnici. Pe lingă moșiile Cotul- 

Baia, Boroaia și altele. Numărul 

de 326 locuitori». («Buciumul 

Rom.» An. I, 1875, p. 87). Iși 

trage numele de la baia (mină 

metalurgică) ce se afla în vechime   
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aci și din metalele scoase din dea- 

lul și pîriul Bogata și riul Mol: 

dova. Vatra satului ocupă su- 

prafața de 342 fălci, 

La 15 August, ziua hramului 

bisericei, se face tîrg și joc mare, 

cu care ocazie satul c vizitat 

de locuitorii de prin toate. sa- 

tele învecinate și de tîrgoveții 

din Fălticeni. 

Are o biserică zidită de Petru 
Rareș la 1532. «După întoar- 

cerea din "Țara Ungurească Pe- 

tru - Vodă- Rareș făcu biserica 

din Baia». (Gr. Ureche, «Letop.» 

I, p. 25). Biserica a fost zugra- 
vită şi pe dinăuntru și pe din 

afară. Inăuntru se văd chipurile 

lui Petru-Rareș- Vodă, Elena 

Doamna și a fiicei lor. Cu vre-o 

ciți-va ani în urmă s'a zugrăvit 

din noii pe din afară. E servită 
de 2 preoţi şi 2 cîntăreți. 

Școala rurală mixtă cu un în- 

vățător plătit de stat, s'a înfiin- 

țat la 1865 şi e frecuentată de 

60 şcolari. 

În marginea N.-V. a satului se 
află ruinele bisericei lui Stefan- 

cel-Mare numite Biserica-Albă; 

iar în grădina proprietății sc văd 

ruinele unei biserici ce poartă 
numele de Biserica- Săsească, 
WV. a. n). 

Alte locuri mai însemnate prin 

împrejurimi sunt: Cetăţuia, lo- 

calitate pe un cap de deal, în 

partea 'sudică a, satului, peste 

riul Moldova, numită ast-fel pen- 

tru că așa aii apucat-o și locui- 

torii de la moși-strămoși. Se bă- 

nuește, că sub scoarța superfi- 

cială de pămînt, trebue să fie 

ziduri, iar bătrinii povestesc, că 

aci ar fi îngropaţi bani în buţi, 

precum şi alte odoare vechi. 

In oborul primăriei, în mai- 
danul (piaţa) comunei, la locui- 
torul Nicolae Radu, în livada 

lui Costache Boz şi alte locali- 

tăți, se găsesc temelii de ziduri, 

de pivnițe, de clădiri. mai mult
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Saii mai puţin mari, de sute- 
rane, ctc. Bătrinul Boz spunc, 
că ar fi auzit de la părinții săi, 
că în livada lor ar fi fost în 
vechime o biserică, 

Drumurile principale sunt: la 
Fălticeni (7000 m.), la Sasca 
(4500 metri), la Fintîna-Mare 
(7000 m.), la Bogata (3000 m.). 

Din trecutul satului. In ve- 
chime Baia a fost un tirg mare 
și sc crede, că acia fost chiar 
scaunul Domniei primului des- 
călecător al Moldovei, Dragoș- 
Vodă. Descreșterea sa începu 
după mutarea autorităților la 
Suceava. Unii cronicari cred, că 
începutul cetății Baia a fost pus 
de niște olari: «Așișderca și 
tîrgul Baia l-aii descălicat niște 
olari sași; Olărie săsește se 
chiamă Baia». (N. Costin. «Le- 
top.» I, pag. S4 și Apendice 1, 
p- 379). Orașul exista însă mai 
înainte de descălecarea lui Dra- 
%o5, după cum arată o geo- 
grafic rusească, anterioară anu- 
lui 1347 şi sc crede, că aci, şi 
anume la Bogata, ar fi fost mine 
exploatate de Romani («Istoria 
Rom.» de A. D. Xenopol, vol. 
|, pag. 244). 

Din «Notiţa asupra minelor» 
adresată la 1832, Maii 31, Gu- 

"vernului provizorii Tusesc, ce 
administra atunci Moldova, de 
către directorul școalei de arte, 
Mihailic de Hodocin, extragem 
următoarele: «Netăgăduite do- 
vezi ale exploataţiei minelor se 
înfățișază la Baia, pe riul Mol- 
dova, din următoarele date și 
argumente : | 

1. Pentru că Romanii după 
numele anticei politii Baia, a- 
şezată lingă Neapole, unde sunt 
ape minerale și metaluri, la co- 
lonizaţia lor în Galia ai numit 
asemenea loc Baiona și în Da- 
cia pe acest temeiii aii dat nu- 
mele de Baia la toate locurile 
unde aii aflat asemenea pro-   

19$ 

ducte. De aceia, în Ungaria și 
în Transilvania, mai toate mi- 
nele se chiamă Banja (Baia), 
după care Rominii ai numit 
moneta: bani, precum Italienii 
de astăzi o numesc în chipul 
următor: Bajocco, 

2. Baia, în Moldova, a fost, 

în epoca vechie, politie însem- 

nată și locuită de Unguri și 

Sași Transilvani, cari nu puteai - 
fi alta de cît mineri. Aceasta 

se adeverează din ruinele află- 

toare astăzi la Baia, din bise- 

ricele și mormintele săsești, 

din cari, acel cu inscripția din 
anul 1652, este al unui Lupu 

Bănariul, adică lucrător de bani; 

de asemenea aii fost și aproa- 

pele sat Sasca, locuit de mineri 

Sași. Se pare încă, că ei ai dat 

numele lor și tirgului Neamţu...» 

(«Uricarul» de T. Codrescu, vol. 

VIII, pag. 25). 

In prima hartă geografică a 

Romîniei de Iacov Essler și 

George Ubelin, publicată în 

1513: <Tabula moderna Sar- 
matiae sive Hungariac, Polo- 
niae, Russiae, Prussiae ct Va- 
lachiae. ÎI. Ptolemeo Argent: 
1513», Baia este omisă (eAr- 
hiva istorică» de B.P, Hașdei, ], 
pagina 178—179). 

Orașul Baia a fost locuit de 
mulți Sași. «De asemenea în- 
tilnim în Moldova Baia, încă 
de prin veacul XV-lea, ca lo- 
cuită de Saşi». (A. D. Xenopol, 
«st. Rom.» II, pag. 233). Mai 
multe documente pomenesc de 

Sașii din Baia. Așa, în 1453, 

Alexandru Vodă hărăzește mă- 

năstirei Probota intre altele... 

«... Și i-am dat, cu voia Șol- 

tuzului și Purgarilor de la Baia, 
ca de la moara lor să aibă a 
lua mănăstirea noastră pe tot 
anul cite 12 coloade (măsuri) 
de orz şi 4 coloade de gri 
fără nici o zăbavă; iară dacă 
Sașii din Baia vor călca vre-o   
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dată această toemcală, atunci 

acei Sași ne vor plăti 6o de 
ruble argint... .> (aArh. Ist.» de 
B. P. Hașdeiă, 1, p. 102). 

La 1407, Alexandru-cel-Bun 
regulează taxele vamale pentru 
mărfurile de import şi export: 
«iară pentru exportaţiunea 
postavurilor la Bistriţa, în .Un- 
garia, se va plăti, în Suceava, de 
la 1: grivnă pănă la 3 .groși, 
în Baia, de la 1 grivnă pănă 
la 112 groși, la Moldaviţa ase- 
menea şi la întoarcere din Un- 
garia, cu marfă de acolo, se va 
plăti de la un tărhat în Molda- 
vița pănă la 2 groși, în Baia 
asemenea», 

«Cumpărind vite sati cîrlani 

în Bacăii sai în tirgul lui Ro- 

man Saii în Baia, sai în Neamţu, 

Saii în alte orașe ale noastre, la 

locul cumpărăturei se va da 
vamă: de la 1 vită — 1 groș, 
asemenea de la 10 oi sai de 
la 10 porci, saii de la 100 pici 
de miel; de la 100 pici de boi 
pănă la 10 groși; de la 100 
pici crude pănă la 2 groși». 

«Importaţiunca jderilor ungu- 
rești e liberă, plătindu-se vamă 
de la 1 grivnă în Baia pănă la 
11/> groși,... din care jderi liber 

este a se vinde numai după ce 

noi ne vom alege cît ne va 

trebui...» (c Arh. Ist.» de B. P. 

Hașdeu, I, p. 130—132). 

Printr'un hrisov al lui Ştefan 

Vodă, din 31 August 1458, 

se dă ceară de la toate criș- 

mele din Baia, mănăstirei Mol- 

davița. (<Uricarul» de T. Co. 
drescu, vol. X, p. 127). 

În așezămintul comercial fă- 

cut de ȘŞtefan-cel-Mare în Su- 

ceava, la 1460, Iulie 3, sc zice: 

«Cine va duce postavuri la Bis- 

trița sati la Ungaria, va plăti, 

în Suceava, de grivnă 3 groși, 

în Baia, de grivnă 1!p groși... 

iar întorcîndu-se din Ungaria 

va plăti, de fie-care sarcină sati
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tărhat, în Baia, 2 groși...» In 

Baia se cumpăra vite cornute 

saii necornute. Exportaţiunea 

cerci muntenești e liberă, plă- 

tind vamă de fie-care piatră de 

ceară cite un groș în Baia, ctc. 

Exportaţiunea jderilor ungurești 
e liberă, plătind vamă la fron- 

ticră în Baia sai în Bacăii cîte 

un groș...» («Arhiva Ist.» de B. 

P. Hașdei, II, p. 173—175). 
«Matei Corvin avea să răfu- 

iască cu Ștefan o vechie soco- 

teală, acea a prădărei Ardea- 

lului, EI intră în Moldova prin 
pasul Oituzului, în 19 Noem- 
bric, 1465, arde Romanul, se 

îndreaptă spre Suceava și ajunge 

la Baia, în 14 Decembrie. Aco- 

lea trebuind să poposească iarăși, 
spre a-și odihni armata, mai ales 

fiind vreme de iarnă, el se în- 

tăreşte în acest oraș, în cit Şte- 

fan cînd îl atacă într'o noapte, 

trebui să-l ia cu asalt». Nu sunt 

exacte deci cele ce spune U- 
reche, că Matei ar fi fost sur- 

prins de Ştefan, pe cînd «își 

lăsase oastea fără nici o pază 

la băuturi și jocuri». Dlugosz, 

istoricul polon, care trebuia să 

cunoască mai bine împrejurările, 

de oare-ce era contimporan Re- 

gclui unguresc şi Domnului Mol- 

dovei, povesteşte ast-fel această 

bătălie: «După cea sosit Matiaș 

Craiul în orașul Baia, şi a în- 

tărit orașul (căci se temea, de 

năvălirea Moldovenilor) cu şan- 

țuri și cu care, Ştefan-Vodă, 

care se așezase cu oastea sa 

intre riurile Moldova și Șomu- 

zul, gîndind că a venit timpul 
cînd cu puţini să bată pe mulți, 

lăsînd caii și sarcinele în ta- 

bără, pedestru și uşor a venit 

la Baia şi aprinzind orașul din 

vre-o cite-va laturi, în 15 De- 

cembrie, noaptea, a năvălit peste 

Unguri, și a ţinut bătaia ames: 

tecată pănă în revărsatul zorilor. 

Iară căzind mulți dintre Unguri   
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și mulți sodomindu-se în flacări, 

-Craiul Matiaş, rănit pe trei lo- 

curi, ci nu de moarte, ca să nu: 

vină în mîinile Rominilor, cu o 

lectică s'aii scos din locul bătăii. 

Partea cea mai mare a oșştirilor 

ungurești venind la munți, și 

aflind drumurile ce se tăiase de 

Moldoveni, ai ars carele și bo- 

găţia, şi îngropînd 500 de bom- 

barde, ca să nu se poată folosi 

Moldovenii cu dinsele, ati trecut 

cu fuga în Ardeal. Prin facerea 

de bine a unui Romina scăpat 
Craiul Ungariei de nu s'a prins, 

"saii nu s'a tăiat, pe care Ro- 

min Ştefan-Vodă la pedepsit 

cu moartea, după ce a înţeles: 

trădarea lui. Spun că 10000 de 
Unguri ai pierit în bătaia aceia; 

steaguri milităreşti vre-o cîte-va 
S'aii prins, care le-ai trimes 

Ștefan-Vodă, prin solii săi, în 

semn de biruință, Craiului Ca- 

zimir»>. (A. D. Xenopol, «Ist, 

Rom.» vol. II, p. 395—396). : 

Inainte de lupta de la Răz- 

boeni, orașul Baia fu ars. pen- 

tru a doua oară, tot de Ștefan- 

cel-Mare, împreună cu Iașul, Ba- 

căul și. Romanul, pentru a ri- 

dica ast-fel “Turcilor putinţa a- 
dăpostirei. (A. D. Xenopol și 

Gr. Tocilescu). 

Baltazar de Piscia comunicînd 

Papii (Scrisoare din Vratislavia, 

1476, Septembrie 16) noutăţi că- 

pătate de la 5 tineri Genovezi, 
cari fusese luați robi de Turci, 

spune că Ștefan-cel-Mare a ars 

Vasluiul, Iași, Bacăul, Romanul 

și Baia. Apoi lăsînd o garni- 

zonă în Suceava, Ștefan avu o 

luptă cu Turcii într'o pădurice, 

la depărtate de o jumătate zi 

de ia Bagna («Columna lui Tra- 

ian», p. 379). 
Episcopul catolic Fra Ber- 

nardo Quirini, în 1599, arată că 

Baia număra la 3000 case. (A. 

D. Xenopol. «Ist. Rom.« III, p. 

533).   
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In Baia se întîmplă, pe tim- 

pul Domniei lui Constantin Can- 
temir Vodă (1685) lupta Hat- 
manului Velicico cu un podgeaz 

mare de Leşi. «.... Intr'acea 

vreme eşit-ai Hatmanul Veli- 

cico, cu puțina oaste ce avea, 

spre ținutul Sucevei, împotriva 
a multe podgeazuri Leșești ce 

umbla de strica în ţară; găsit- 

aii atunci un podgeaz mare la 
Bae, și s'au lovit Hatmanul Ve- 

licico cu dinșii prea tare, cit. 

l-ai lovit pe Hatmanul dintr'un 
sineț, de '“i-aii rupt zaua de pe 

lingă grumaz. Velicico năvălca 

în războii singur cu sulița în 

mînă și altul l-ati lovit de “i-ai 

rupt spogîrniceala de la friul 
calului și altul i-ai lovit din si- 

ne dirlogul de la şea. Și n'aii 

putut să izbindească, și aii pur- 

ces Moldovenii în -risipă; şi ati 
fugit Hatmanul Velicico, și multă 

stricăciune aii făcut acel podgeaz 

Leșesc ; și alte multe podgeazuri 

Leșești loveau pe alte locuri de 

stricaă în țară....» Și mai la 
vale: «Venise trei Sirbi, aici în 

țară, să slujească, carii acei 

Sirbi, mai nainte vreme fusese 

chesăgii, anume Ilie și Stanciul 

şi Dimaiuruc; ispoveditus'ai la 

un “călugăr grec la Galaţi, tre- 
cînd Dunărea; și acel călugăr 

jaii pirit la Duca- Vodă de 

le-ai luat Duca- Vodă 70 de 

pungi de bani și multe odoare 

scumpe; și pe urmă și-au găsit 

vreme acei Sirbi, de s'au dus 

în țara Leșească; și acei ai bă- 

tut pe Hatmanul Velicico la 

Bae ; şi făceaii multe podgcazuri 

și răutăţi ţărei, că erai oameni 

foarte harnici; și așa sai îu- 

timplat într'un podgeaz. de i-aii 

împreșurat mulțime de Tătari». 

([. Neculcea, «Letopis.» II, pag. 

231). | 
In 1741, Baia era încă tîrg; 

dovadă un document din acel an, 

în care se zice: «Tirgoveţii de
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Baia» și «hotarul tirgului Baia», 

(<Uricarul» vol. I, p. 262). 

La 1776, Iulie: «Comisarii 

Austriecești şi Turcești pentru 

delimitarea Bucovinei se întil- 

niră mai întîi în Baia unde 'și-ai 

„arătat plenipotenţele și s'aii a- 

pucat de demărcăciune». (<Uric.» 

de T. Codrescu, vol. IX, p. 255). 

L.a 1803: «Baia Bogata, a Du- 

misale Logof. Constantin Balș, 

avea 293 liuzi, plătind bir 4540 

|. pe an fiind şi 25 liuzi de cei 

fără bir». (cUricar.» de T. Co- 

drescu, vol. VII, p. 240). 

Muzeul Naţional din Bucu- 

reşti posedă mai multe petre 

funerare cu inscripțiuni latine 

și germane referitoare la colo- 

nia săsească din Baia, 

Baia, dea/, jud. 'Tecuciii, se în- 

tinde de la Nicorești, merge 

spre S.-l:. pănă în șesul ora- 
șului Tecucii. 

Baia (La-), /oca/itate, în judeţul 

Prahova, comuna Opăriţi, plaiul 

Teleajenul, unde este un izvor cu 

apă minerală, ce conţine sare 

și pucioasă. Apa sa nu se în- 
trebuinţează de locuitori. 

Bătrinii spun, că în acest loc 

a fost odinioară mină de sare 

şi aceasta se dovedeşte prin ur- 

mele podurilor şi ale drumurilor 

regulate ce duceaii de la Baia 

în toate direcţiunile, 

Timpul cînd această mină se 

exploata în regulă nu se știe 
cu siguranță, dar se știe că pănă 

Ja anul 1803, ori-ce locuitor avea 
voie să ia sare, în schimbul unei 
dări anuale de un fuior de cînepă 
sati de în și o găină. 

Baia, firii, jud. Tecucii, curge 
"la S$. de satul Cosiţeni, comuna 
Brăhășești. Se zice, că își trage 
numele de la un călugăr numit 
Baia, care a făcut şi biserica 
din Cosiţeni, unde este îngropat,   
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Baia, va/e, în com. rur,. Rocșo- 
neni, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinți. 

Baia, va/e, în jud. Prahova, iz- 
vorește din dealul Mălini, com. 
Păcureţi, pl. Podgoria; curge 
de lu N.-E. spre V. și se varsă 
în girla Turburea, tot în raionul 
com. Păcureți. 

Baia, va/e, jud. Tecucii, începe 
din satul Vizureşti, merge spre 
$., paralel cu dealul cu același 
nume și continuă pănă în pro- 
prietatea “Tecucenilor, 

“Baia-de-Aramă, com. urd., în 
jud. Mehedinți, aşezată în par- 
tea de N.-E. a plaiului Cloşani, 
la distanță de 61 kil. de orașul 
T.-Severin; e situată pe valea apei 
Bulba şi valea orașului, între 
dealurile Cornitul - Băii, dealul 
Dochiciul, Dealul-Mare ; formea- 
ză comună cu satele Varnița, Dea- 
lul-Mare, Mahalalele, Valea-Ora- 
șului, Zgîndărești și Ocneni. 

Se mărginește la răsărit cu 
com. Negoești și satul Padești; 
la apus cu com. Ponoarele; la 
miază-zi cu com. Comăneşti ȘI 
satul Pistriţa ; și la miază-noapte 
cu comunele Mărășești și Or- 

. zeşti, 

Această comună are 180 con- 
tribuabili, cu 1050 locuitori în 
230 case. Oraşul Baia-de-Ara- 
mă și-a luat numele de la mi- 
nele de aramă ce erai puse 
altă dată în exploatare, şi ale 
căror rămășițe se văd și pănă 
astă-zi. (V. Ocnele şi Băroaia). 

Baia-de-Aramă este unul din- 
tre cele mai bune debușeuri pen- 
tru desfacerea cerealelor în pla- 
iul Cloșani. Mai ales Dumineca, 
cînd locuitorii plășii se adună 
aci spre a face tirguelile de 
săptămînă. Baia-de-Aramă este 
reședința subprefecturei plaiu- 
lui Cloșani, judecătoriei ocolului   
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Baia-de-Aramă, a companiei L-ia 
de dorobanţi. Are o şcoală pri- 
mară urbană de băeți cu 2 ins- 
titutori și o școală primară ur- 
bană de fete cu 1 institutoare, 
frecuentate de 120 elevi și 67 
de eleve. Are localuri de școală 
în condițiuni foarte bune. Mai 
ales localul școalci de fete, con- 
struit cu spesele d-lui proprie. 
tar |. A. Protopopescu, din com. 
rur. Strehaia, pl. Motrul-d.-j., în 
anul 1892, cu suma de 12000 
de lei și dăruită comunei Baia- 
de-Aramă, întrunește toate con- 
dițiunile cerute unui local pro- 
prii pentru școală. Are 2 bi- 
serici cu 2 preoți și 4 cîntărcți. 
Are 9 cîrciumi. Un oficiii tele- 
grafo-poztal al cărui venit pe 
anul fin. 1896—97 a fost de 
lei 3058.34 şi un spital, cu lo- 
cal propriii, întreţinut de județ. 
In Baia-de-Aramă, industria țe- 
săturilor de lină este foarte dez- 
voltată. Ocupaţiunea zilnică a 
locuit. din Baia este comerciul 
și agricultura. In comună sunt; 
14 pluguri, 20 care cu boi, 21 
căruțe, 89 stupi. In acest tirg 
trec patru şosele: 1 județiană, 
2 vecinale și 1 comunală. Bud- 
getul comunei este de 6936 lei 
la venituri și de 6323.lei la 
cheltueli. Numărul vitelor în a- 
ceastă comună este de 316 vite 
mari cornute, 50 cai, 89'oi, 86 
capre și 196 rimători. La Baia- 
de-Aramă se găsesc ape mine- 
rale și cărbuni. 

Poziția cea frumoasă, între 
dealuri, a orașului Baia-de-A- 
ramă, și ceftinătatea vieţii, în a- 
ccastă localitate, face a fi reco- 
mandată pentru vizitare și pe- 
trecere în lunile de vară, ca loc 
ce are o climă dulce și plăcută, 
In Baia-de-Aramă se mai află o 
spițerie, iar în dealul Cojocul 
o fintină frumoasă, cu apă bună 
de băut, ce servește pentru spi- 
talul din această localitate, Apa
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de la această fintină, ar putea 
fi adusă în oraș, 

Baia-de-Aramă, mină, numită 
și Minele-Baia-de-Aramă, în co- 
muna urbană Baia-de-Aramă, pl. 
Cloșani, jud. Mehedinţi ; a fost 
pusă în exploatare în mai multe 
rînduri, Se crede, că cei dinttiu, 
cari aii exploatat aceste mi- 
nc, aii fost Romanii, apoi mat 
tirziu Nemţii, Ungurii și Ro- 
minii. Proprietarul acestor mine, 
principele Nicolae Bibescu, avoit 
ale exploata cu concursul unei 
societăți, sub numele de «Socie- 

"tatea exploatărei minelor din 
Baia-de-Aramă», constituită în 
Paris. N'aui început lucrările pănă 
astă-zi; iar lucrările începute de 
prințul Bibescu în 1881, ai fost 
suspendate. 

Actualmente, mina aceasta a- 
parține D-lui George Vernescu, 
care a și început construcția 
unui drum de fer de interes lo- 
cal, pentru înlesnirea exploatărei 
pădurilor şi minelor de la Baia- 
de-Aramă, 

Baia-de-Aramă, une, în pl. 
Cloșani, jud. Mehedinţi, numit 
și . Culmea- Muntelui- Baia-de-A - 

ramă, cu o înălțime ca la Soo m. 

Baia-de-Aramă, scz, în jud. 
Mehedinţi, numit și Schitul-Baia- 
de-Aramă, cu o frumoasă mă: 
năstire, care prezintă oare-care 
interes prin eleganța stilului in- 
teriorului său. Toate clădirile a- 
cestei sfinte mănăstiri din prejur 
ce sunt făcute de zid de piatră, 
Sunt acum lăsate în părăsire. 

Baia-de-Fier, com. rur., în jud. 
Gorj, plaiul Novaci, la Nord- 
Estul plaiului, situată pe ambele 
maluri ale piriului Baia-de-Fier 
ce se mai numește și Galbenul ; 
se limitează la E. cu com. Po- 
lovraci, la. V. cu Cernadia, la 
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S. cu Poenari, iar la N. se în- 
tinde pănă în piriul Latoriţa. 

Numele i-ar fi venind, se'zice, 
de la fierul ce se extrăgea odată 
din această localitate și aceasta 
se adeverește și prin urmele unei 
fabrici aproape dispărute. Secom- 
pune din 3 cătune și anume: 
Baia, Schodolul și Neagra. 

Are o suprafață de aproape 
11300 hect., din care 3 părţisunt 
ale statului și .1 a locuitorilor, 
cari sunt clăcași împroprietăriți, 
Din numărul acestor hect. Soo 
sunt arătură, Soo livezi, 5600 

hect. pădure, 4100 hect. pă- 
şune. 

Comuna are 254 familii, cu 

1095 suflete, din cari 208 con- 
tribuabili, Loc. posedă 1077 
vite mari cornute, 163 cai, 4500 
oi, 505 rimători, 257 capre, 38 
stupi, 5o pluguri, 60 care cu boi, 
7 căruțe cu cai. Venitul co- 
munei este de 1800 lei, iar chel- 
tuelile de lei 1789. 

Prin comună trece piriul Baia- 
de-Fier(Galbenul) și o şosea, care 
este în construcție și care mer- 

ge dela Bumbești-d.-]iti, la Polo- 
vraci. 

Sunt 2 mori, 42 fîntîni, 1 

joagăr, 4 cîrciumi. Comerciul se 

face de 4 Romini și 1 Grec, 
Comuna posedă 1 școală fre- 

cuentată de 34 elevi, din 43 în- 

scriși și 2 biserici, deservite de 

„cite 1 preot şi 2 cîntăreți. 

Baia-de-Fier, cătun, în judeţul 
Gorj, face parte din com. Baia- 

„de-Fier; este așezat pe ambele 

maluri ale riului Baia-de-Fier; 

se limitează la răsărit cu căt, 

Schodolul, la apus cu apa Cer- 

nadia, la Nord cu Piatra-Boii 

(munte) și la S. cu com. Poenari. 

Cu o populație de 181 fam., 
cu 770 suflete, din cari 160 
contribuabili. Locuitorii posedă 
32 pluguri, 42 care cu boi, 6 

“căruțe cu cai, $57 vite mari 
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cornute, 121 cai, 4050 oi, 195 
capre, 385 rîmători și 38 stupi. 

Prin centrul acestui cătun trece 
pîriul Baia-de-Fier. 

Căile de comunicaţie ce trec 
prin acest cătun sunt: poteca 
ce vine din munţi şi duce la 
Poenari și șoseaua vecinală Cer. 
nadia-Polovraci. 

Din acest cătun mai es și 
alte poteci, care suie la munte 
și se despart în mai multe di- 
recțiuni, ducînd la stîne ; din a- 
cestea, poteca principală este 
cea care trece peste munţii: Stă- 
nișoara, Galbenul, Urda şi de 
aci la Tîmpa (frontieră). 

Cătunul mai posedă 1 joagăr 
“pe proprietatea statului, 2 mori, 

I a statului şi 1 a locuitorilor 
şi 30 fîntîni, 

Proprietatea aparţine locuito- 
rilor şi statului. : 

Biserica este zidită de Arhi- 
mandritul Dionisie Bălăcescu. 

In apropiere de această co- 
mună, la 600 m. pe dreapta pi- 
riului Baia, este o peşteră, în care 

. poate intra cine-va în interior cu 
o lumînare, la oare-care distanță 
de la gura ei; de la un oare-. 
care loc nu se mai poate merge 
înainte, căci se stinge lumânarea, 
de aceia peștera a rămas pănă 
acum necunoscută. 

Baia-Verde, vezi Cărbuneanu, 
Fură de ocnă, în jud. Prahova, 
com. Slănicul, pl. Vărbilăul. A- 
parţine statului și conține sare 
Şi iod. 

Baiași, sa, cu 120 loc., jud. Ar- 
geș, pl. Loviștea; face parte din 
com. rur. Perișani, (v. a. n.); are 
o biserică cu hramul Sf. Dumi- 
tru, cu un preot și un cin- 
tăreț. 

Baicani, trup de moșie, jud. Te- 
cuciti, fostă proprietate a statului, 

în com. Motoșeni. Aducea un
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venit statului de 4961 lei; acum 

s'a împărțit la locuitori. 

Baicul, zas, în judeţul Brăila, 

care pleacă din canalul Mucu- 

roaia, de la N. tirlei Cotul-Girlei, 

pendinte de com. Bertești-d..j., 

merge spre N.-E. trece în com. 

Bertești-d.-j., pe la E. iezerului 

Untea și apoi dă în iazul Vîn- 
toaia, 

Baicul, za/e, în pl. Borcea, jud. 

Ialomiţa, situată între satul Ro- 

seți-Volnași și canalul Borcea ; 

conţine apă numai cînd 1 Bor cea 

debordează. 

Baidac, îas, în jud. Dorohoiii, 
vezi Tureatca, sat și com,, pl. 

Berhometele. 

Baimacului (Dealui-), dea, 
jud. Tecuciii, situat în raionul 

com. Coloncști, pl. Stănişeşti; 
se ramifică din zarea Dobrot- 

forului, 

Bairac, dea/, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, pe teritoriul comuncă 

urbane Babadag; este o pre- 

lungire orientală a dealului Or- 

ta-Bair; se întinde spre răsărit, 

avînd o direcțiune generală de 

la N.-V. spre S-E, brăzdind 

partea centrală a plășii și sudică 

a comunei; se ridică pănă la o 

înălţime de 196 m.; este acoperit 

în: cea mai mare parte numai 

cu păduri; pe la poalele lui trece 
drumul comunal Babadag-Cia- 
murli-d.-j. 

Bairac-Bair, zî/u/ cel mai înalt 
din culmea dealului Bairac, si- 

tuat în jud. Tulcea, în partea 

centrală a plășii și cea de mia- 

ză-zi a comunei urbane Baba- 

dag; are o înălțime de 196 m. 
și este punct trigonometric de 
observaţie de rangul 3-lea; do- 
mină asupra drumului vecinal   

Babadag-Canlibugeac și asupra 

văii Ceeliu-Chioi, ce trece pe la 
„poalele sale; e acoperit cu pă- 
duri: 

Bairam-Dede, co. rur., situată 

în partea meridională a județu- 

lui Constanţa, la 6 kil. spre S.- 

V. de orașul Constanţa, capi- 

tala lui, și în partea tot sudică 

a plășii Silistra-Nouă, la 60 kil. 
spre S.-E. de oraşul Ostrov, re- 

ședința plășii. 

Se mărginește la miază-noapte 

cu satul Bekter din pl. Man- 
galia, la V. cu comuna Iairan- 
Chioi; la S. cu comuna Cara- 

Omer și la E. cu com. Cazil- 

Murad, ambele din pl. Mangalia. 
Relieful solului ce în general 

puțin accidentat de culmea Bai- 

ram-Dede cu ramificațiunile sale. 
Principalele dealuri sunt: Bai- 
ram-Dede-Bair, cu virful Cogea- 
Iuiuk (1$So m.) la V., Mezarlic- 

Bair (61 m.) la S.-E., Cazil- 
Murad (164 m.) la răsărit, Cune- 

Bair (168 m.) şi Malcoci-Mezarlic 

(176 m.) la miază-zi ; aceste dea- 

luri sunt acoperite cu finețe, 

pășuni şi semănături. Movilele 
sunt numeroase și grămădite 

mai cu seamă în sud-vestul 

satului Bairam-Dede; principa- 

lele sunt: Cogea-luiuk (168 m.) 

la V., Tasli-luiuk (178 m.), ele 
aii servit ca puncte de orientare 

și observație; unele tind să dis- 
pară, fiind arate de locuitori. 

Hidrografia este reprezintată 
numai prin cîte-va, văi, căciape 
curgătoare nu avem de loc; a- 

cele văi conţin apă numai în 
timpurile ploioase și primăva- 

ra; principalele sunt: Afighi- 

nea, trece prin s. Bairam-Dede, 

brăzdind partea centrală a co- 

munci; valea Chiogerciul-Punar- 

Ceair la răsărit și Cricic-Ceair la 
apus, pe hotar. 

Clima comunei din cauza lipsei 

de păduri este cam aspră, cu   

veri călduroase şi ierni aspre; 

vîntul de N.-E. suflă în continui 

aproape; ploaie cade în mică 
cantitate, 

Cătunele cari o formează sunt: 
Bairam-Dede reședință, așezat 

în partea nordică, pe valea Afi- 
ghinea, închis la apus de drumul 
Mezarlic-Bair; Cialmagea în par- 
tea sudică, la 6 kil. spre S..V. 
de reședință, pe valea Sarap- 
cea, între dealurile Malcoci-Me- 

zarlic la Vest și Curu-Bair la E. 

Suprafața totală a comunei 

este de 6252 hect., din cari 71 

hect. ocupate de vatra celor 2 

Sate cu 169 casc, iar restul de 

GI1S1 hect. împărţit între locui- 

tori, care posedă 5123 hect., şi 

„stat cu proprietari cari aii 1058 

hectare. 

Populaţiunea totală este de 

206 familii cu 927 suflete, cari 

se împart ast-fel: după sex: 

469 bărbaţi şi 458 femci; du- 

pă starea civilă: necăsătoriți 

519, căsătoriți 369, văduvi 39; 
după instrucţie : știii carte 43, 

nu știii 654; după cetățenie: 

cetățeni Romini 916, supuși 

străini 9, nesupuși străini 2; 

după religie: Ortodoxi 152, Ca- 

tolici 9, Mahomedani 760, Lipo- 

veni 6; după ocupaţiune: 3 cîr- 

ciumari şi 309 agricultori; după 

avere: 107 cu proprietăți, S2 

ncîmproprietăriţi. 

In ccea ce privește calitatea 

pămîntului, cele 6252 hect. ale 

comunei se împart ast-fel: 

7I hect. teren neproductiv 

(vetrele satelor); 6181 hect.teren 

productiv, din cari: 2731 hect. 

loc cultivabil, (din cari 170 hect. 

ale statului cu proprietari, 2561 
hect. ale locuitorilor); 1870 hect. 
loc necultivabil, (din cari 206 
ale statului cu proprietari, 1664 
hect, ale locuitorilor); 15So hect. 
loc izlaz, (din cari 682 hect. ale 
statului cu proprietari, 898 hect. 
ale locuitorilor).
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Budgetul comunei este de 
5843 lei la venituri și 3423 lei 

la cheltucli, cu un excedent în 

plus de 2420 lei. Sunt 318 con- 
tribuabili, 

Căile de comunicaţie sunt: 

drumul Ostrov-Mangalia, ce tre- 
ce prin sat, și drumuri comu- 

nale către Cazil-Mezad, Sevendie, 

Dimircea, Haivan-Chioi, Docu- 

zaci, ctc. 

Sunt 7 geamii, 6 în căt. Bairam: 

"Dede și 1 în căt. Ciacul-Argea, 

cu cite 1 pog. şi 10 hect,, căci 

maioritatea populaţiunei e ma- 

homedană; creștinii se duc la 
slujbă prin satele învecinate, 

Bairam-Dede, sa/, în jud. Con-' 

stanța, plasa Silistra-Nouă, că- 
tunul de reședință al comunei 

Bairam-Dede; situat în partea 

sudică a plășii și cea: nordică 

a comunci pe valea Afighinca, 

între dealurile Mezarlic-Bair la 

Est şi Bairam- Dede la Vest, 

Are o suprafaţă de 9708 hec- 

tare, dintre care 64 hectare sunt 

ocupate numai de vatra satu- 

lui și. de grădini. Populaţiunea 

compusă din Turci, Romîni şi 

Bulgari, este de 298 familii, cu 

908 suflete și se ocupă cu agri- 

cultura și cu creșterea vitelor, 

Bairam-Dede, dea, în judeţul 

„Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunei și cătu- 

nului Bairam-Dede, de unde i-a 

venit și numele. Se întinde pe 
la apusul satului Bairam-Dede, 

de la movila Ciali pănă la, virful 

Taşli-luiuk, avînd o direcțiune de 

la nord către sud. Inălțimea sa 

maximă este de 180 metri, pe 

"care o atinge în virful săii Ho- 
gea-luiul. 

Bairam-Dede-Bair, Jea/, în ju- 
dețul Constanţa, plasa Medji- 

dia, comuna .Caraboci; situat 

în partea nordică a comunei și 

/ 

  

a plășii, cu direcția Sud-Vest- 

Nord-Est și o înălțime medie 
de 135 metri. Este acoperit de 

pășuni și de semănături mai ales 

pe poale. Din drumul comunal 
Bairam-Dede- Caugagi, care mer- 

ge paralel şi pe culmea apu- 

sană a acestui deal, dă un alt 

drum spre răsărit, la Cazil-Mu- 

rad, care tac acest deal în două 

părți. 

Baisa, sat, situat în mijlocul pă- 
durei, pe moşia Stănceşti, co- 

muna Curtești, plasa Tirgul, ju- 

dețul Botoşani. Numără 18 fa: 

milii, cu 60 suflete. Vite sunt: 

4 cai, 3 vaci şi 7 porci. 

Baisa, dea/, în partea de Est a 

comunci Brehucști, judeţul Bo- 

toșani; este o continuare a dea- 

lurilor din com. Curtești şi este 

acoperit cu pădure. : 

Baisa, pădure, care se întinde în 

partea de Vesta com. Curtești, 
pe moșia Stănceșşti și parte pe 

moșia Brehuești, comuna Bre- 

huești, jud." Botoșani, 

Baisa, ziriă, izvorește din pă- 

durea Agafton și se varsă în 

piriul Hliboci, pe teritoriul co- 

munci Curtești, plasa Tirgul, ju- 

- dețul Botoșani, 

Baisa, şes, prin care curge pi- 

riul Baisa, pe teritoriul comu- 

nci Curtești, moșia Agafton, ju- 

dețul Botoșani; este productiv în 

fincţuri. 

Baiul, numit și «eDihamul», pante, 

în jud. Prahova, com. Predea- 

lul, plaiul Peleşul, care servește 

de limită între județele Prahova 

și Dimboviţa, la Nord de mun- 

tele Tirla-Berbecului. E înalt de 

1598 metri d'asupra nivelului 
Mărei-Negre. 

Din jalba boerilor Constan- 

  

  

tin Crețulescu, Constantin Du- 
descu, Medelnicerul Grigore Hri- 
soscoleu și Bibica, soţia răpo- 
satului Paleologu, către Mihail 
Const. Suţu Voevod, se con- 

stată următoarele: 

1. Că niște Sași din Rîjno- 

vul “Transilvaniei, în zilele lui 

" Alexandru-Vodă, bazaţi pe un 
zapis al lui Mihaii-Vodă-cel-Vi- 

teaz, care le dedese muntele 

să pască cu oile, aii cerut lui 

Alexandru Vodă să le întărească 

actul, şi acesta, după cercetă- 

rile făcute, a luat acest munte, 

ca o moşie ce se află dom- 

ncască și a dat-o danie biscri- 
cei creștinești din satul Rîjnov. 

2, Că sa numit cepitrop al 
muntelui Baiul, Stolnicul Du- 

mitrache, a orînduit pe unul,-o- 

niță Lcabul din Brașov, ca să 

aibă astă cpistășie, să vîndă 
muntele cui va vrea și banii 

să-i cheltuiască la, trebile bisc- 

ricei și pe tot anul să-și dea 

socoteala la dumnealui Stol- 
" nicul. 

3. Că după moartea lui Lea- 

bul, boerii ai reclamat iarăşi 

și că Domnul Mavrogheni a 

orinduit pe. Ștefănică, isprav- 

nicul judeţului şi pe Mihalache, 

vătaf ot plaiul Prahova, cari 

mergind la fața locului, din 

mărturiile ce ai fost, s'a ade- 

verit spuscle bocrilor și li s'a 

lăsat munţii în stăpînire. 

4. Că la leat 1790, în vre- 

mea stăpinirei Nemţilor, Sașii 
dînd jalbă la Viena, ai venit 

cu ordin aici în țară, cînd la 

divan se afla Entenberg și s'au 

judecat, probind bocrii de mai 

sus, posesorii muntelui, că ră- 

posaţii întru fericire Domni, n'aii 

făcut cu totul danie nici bise- 

ricei din Rijnov, nici Sașilor, 

fără numai iarba să o pască: 
cu oile. 

5. Că cu toate reclamaţiunile 

boerilor, muntele Baiul, numit



BATUL 

şi Dihamul, a rămas bisericei 
romiîneşti din Rîjnov, căci asta 
cra dorinţa fraților Udriste și 
Toma Posteinicul, donatori. 

Baiul, pîriz, în jud. Dimboviţa, 
care îşi ia nașterea din cuprin- 
sul comunei Braniștea, pl. Bo- 
lintinul, trece pe lingă comunele 
Cornctul, Sărdanul, Poiana-L.un- 
gă-d.-s., printre Ciorogirla şi Răs- 
toaca și merge de se varsă în 
cea din urmă, pe teritoriul ju- 
dețului Ilfov, între com. Flo- 
rești din Ilfov şi Găiseni din 
Dimboviţa. Baiul, la sorgintea 
sa în com. Braniștea, se numeşte 
Băcrelul. Vezi: Braniștea, Răs- 
toaca, Ciorogârla. 

Baiului (Obcina-), ramură «e 
munţi, către Sud-Vest de grupa 
stîncoasă a Ciahlăului, în jud. 
Neamţu. 

Bal-Bair, dea/, în jud, Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul co- 
munci Ciamurli-d.-s., și pe al 
cătunului săi Caugagi ; el este 
mai mult o prelungire nordică 
a dealului Chiuciuc-Bair, cu care 

stă în legătură prin culmea stîn- 
coasă a Tas-Bairului ; se întinde 

spre miază-noapte dealungul pî- 

riului Slava-Ruscască, avind o 

direcțiune generală de la S.E. 
spre N.-V.; la poalele lui orien- 
tale sc întinde o parte din sa- 

tul Caugagi; spre răsărit el se 
prelungeşte cu dealul Tasli-Bair; 
pe la poalele sale apusane trece 
drumul comunal Ceamurli-d.-s. 
Babadag; se: ridică pănă la o 
înălțime de 125 metri şi este a- 
coperit în mare parte cu pă- 
duri; numai pe la poalele sale 
se întind pășuni și fineţe, 

Bal-Bair, dea/, în jud. Tulcea, 
pl. Istrul, pe teritoriul comunci 
“Ciamurli-d.-s., și pe al cătunului 
săi Caugagi; este mai mult   
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o continuaţie sud-estică a dca- 
lului Tasli-Bair ; se îndreptează 
spre miază-zi avind o direcţiune 
generală de la N-V. la S.E.; 
brăzdează partea de miază-noap- 
te a plășii. şi cea de S.-E.a 
comunei; sc prelungește spre 
miază-zi cu dealurile Eniceri şi 
Cara-Burun; de cel d'intiiu este 
despărţit printr'o vale adincă și 
prăpăstioasă ; pe poalele sale 
curge piriul Slava-Rusească, pe 
malul căreia merge vechia șosea 
naţională Tulcca-Babadag-Con: 
stanța, precum și drumul co- 
munal Potur-]amangi-Caugagi ; 
în partea nord-estică este aco- 
perit cu păduri puţine, pe la poale 
cu fineaţă şi verdeață, 

Bala-de-Jos, com. rur., în plaiul 
Cloșani, jud. Mehedinţi, aşezată 
în partea de mijloc, la distanță 
de 42 kil. de orașul Turnul-Se- 
verin. Este situată pe valea ce 
începe de la Bala-d.-s,, şi parte 
pe deal; formează com. cu căt. 
Cărșiul avind peste tot 145 con- 
tribuabili cu 800 locuitori, în 
156 case. Ocupaţiunea locuito- 
rilor este agricultura Și creșterea 
vitelor. Calitatea pămîntului este 
de mijloc. Aci se cultivă și pomi 
mulți. Loc, posedă 31 pluguri, 
68 care cu boi, 5 căruțe cu cai 
și 112 stupi. Com.are o biserică 
cu un preot și doi cîntăreţi; o 
şcoală cu 1 învățător, frecuen- 
tată de 36 elevi, şi o cîrciumă, 
Budgetul comunei coprinde: la 
venituri S94 lei și la chelt. 491 
lei. Vite sunt: 408 vite mari 
cornute, 19 cai, 192 oi, 21 ri- 
mători. Prin această comună trece 
șoseaua comunală Papești.lupca- 
Giurgeşti-Bala-d.-j. Comuna se 
mărginește: la răsărit cu com. 
Iupca, la miază-zi cu com. Ru- 
dina, la apus cu com. Bala-d.s., 
şi la miază-noapte cu comuna 
Crainici. Pe teritoriul ci se află 
ape minerale (v. Cirşiul, deal). 

    

BALABANAR-TEPE 

Bala-de-Sus, com. rur., aşezată 
în partea de mijloc a plaiului 
Cloșani, jud. Mehedinţi, la 45 
kil. de orașul Turnul-Severin ; 
este situată pe valea ce vine de 

la Rieni; şi duce la Bala-d.-j. 
Formează comună, cu satele Be- 

rești și Lăturoasa şi mahalalele 
Zăgoaicea, Valca-Popii, Ursoaia 

și Moriștea ; avînd peste tot 140 

contribuabili, cu 750 locuitori, 
în 152 case. Ocupaţiunea locui- 
torilor este agricultura, creșterea 

vitelor și 'cultura pomilor. Cali- 
tatea pămîntului este de mijloc. 
Loc. posedă 20 pluguri, 48 care 
cu boi, 3 căruțe cu cai și 160 
stupi. Com. are 2 biserică cu 1 
preot și 2 cîntăreți; 1 şcoală 
cu 1 învățător, frecuentată de 
27 clevi; 
ccastă comună, ca în toate co- 

munele de munte, se află mulți 
și frumoși pomi roditori. Prin- 
trinsa trece șoseaua comunală 
Crăguești - Rudina-Bala-d.-s.-Co- 
mănești, care o leagă cu şo- 

seaua Severinului și Baia-de-A- 

o circiumă. In a- 

„ramă. Vite sunt: 308 vite mari 
cornute, 162 oi, 16 cai și 168 
rimători, 

Dealurile mai principale din 
această comună sunt: Dealul- 
Ulmului, Zăgoaicei, Corhanului, 
Orniţei, Lăturoasci și Moriștci ; 
jar văile mai principale sunt: 
Valea-Zăgoaicei, Popii, Pietrei, . 
Chicioara, Brateşului și Moriștei ; 

„Sunt toate acoperite cu diferiți 
pomi și vii, afară de Valea-Chi- 
cioarei, care este acoperită cu 
pădure. 

Balabanar-Tepe, pouifă, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, com. 
Edil-Chioi ; situată în partea 
nordică a plășii și cca centrală 
a comunei; cu înălțime de 93 
metri, dominîndsatul Edil-Chioi, 
valea Amzacea-Dere şi dealul 
Cerchezine-Bair; a fost punct 
trigonometric de observaţie de
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rangul al II-lea; este acope- 
rită cu verdeață ; prin apropiere 
şi pe la vestul săii trece șoseaua 
judeţeană Amzacea-Uzunlar. 

Balabancea, com. rur., în plasa 
Isaccea, jud. Tulcea, situată în 
partea apusană a județului, la 

3 kil. spre S.-V. de orașul 
“Tulcea, capitala județului, și în 
partea sudică a plășii, la 30 kil, 
spre S. de orașul Isaccea, re- 
şedinţa plășii. 

Numele săit este o corupţiune 
a celui dintii nume: Balaban- 
Chioi, satul lui Balaban. 

Ilotarul amănunţit este ur- 
mătorul: Plecînd din virful dea- 
lului Breazul, de asupra mănăs- 
tirei Cocoșul, se îndreaptă spre 
N.-V., trece prin apropierea mă- 
năstirii, pe la poalele Dealului- 

Cucoşului, pe muchia IDealului- 
Cadiului, pănă în virful dealului 
Gilmele- Inşirate; în tot acest 

parcurs a străbătut de-alungul 
întinsa pădure a, Taiţei; de aci 

sc îndreaptă spre apus, coboară 

în valea piriului Luncaviţa, pe 

care o însoțește pănă la con- 
fluenţa sa cu Luncăvicioara, la 

locul numit Podul-lui-Trandafir; 

se îndreaptă puţin spre S.V. 
și urcă în virful dealului Go- 

goancei; de aci, aproape într'o 
linie dreaptă, se dirige spre S. 

V., taie valea Luncăvicioara, 

trece peste Dealul-Fierului, trece 
prin Valea-Lupului, pe la poa- 

lele Dealului-Ștubeilor, se urcă 

în Dealul-lui-Negoii, a cărui 
muchie o urmărește pănă în vir- 

ful Almalia; de aci, urmînd a- 

ceastă direcție cu oare-cari co- 

tituri, pe muchiile dealurilor 
David și Amzalii și pe Ja poalele 
lui Carapcea, ajunge în piriul 
Taiţa, la 2 kil. mar jos de satul 
Balabancea ; din acest loc, (urcă 
puţin spre N. pe lingă. piriul 
Taiţa, pănă aproape de satul 
Balabancea), -se îndreaptă spre   
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răsărit, pănă la poalele dealului 
Boclogea, deasupra com. Orta- 
Chioi, de unde apoi se îndreaptă 
spre miază-noapte, pe muchia 
dealului Boclogea, pănă dă în 
ruinele Valului-lui-Traian ; de aci 
se îndreaptă spre N.-V. dea- 
lungul acestui val, pe care îl pă- 
răsește pentru a urca dealul Pir- 
lita, de unde apoi se scoboară în 
valea Pirlita, la locul numit Moa- 
ra-Mănăstirei-Cocoşul; de aci se 
îndreaptă spre N.-Est, urcînd 
în susul văii Pirlita, pănă ajunge 
în dealul Breazul, de-asupra vii- 
lor Bădila, de unde am plecat. 
Forma lui este aceca a unui 
exagon şi a unui pentagon, unite 
împreună pe o muchie a lor; 
lungimea perimetrului este de 
aproape 110 kil., iar interiorul 
lui are o întindere cam de 60 
kil. p. sati 6000 hect. 

Marginile comunei sunt a- 

cestea: La miază-noapte se în- 

vecinește cu com. urb. Isaccea, 

de care se desparte prin dea- 

lurile Breazul, Cadiul şi pădurea 

Taiţa, și cu com. rur Lunca- 
vița, despărțite prin valea Lun- 
caviței şi dealul Gogoncea; la 

miază-zi cu com. Orta-Chioi ; la 

răsărit cu comunele Alibei-Chioi, 

despărțindu-se prin dealul Bo- 

clogea, Meidan-Chioi, de care 
- se desparte prin ruinele Valu- 

lui-lui-Traian și Nicoliţel, de 

care se desparte prin valea Pir- 

lita și dealul Breazul ; la apus se 

învecinește cu comunele Greci, 

despărțită fiind prin Dealul-luj- 

Negoiii, Cerna, despărțită fiind 

de aceasta: prin dealurile David ' 

și Amzalii și cu cătunul Ac-Pu- 

nar, al comunei Cîrjelar, de care 

se desparte prin dealurile Am- 
zalii și Carapcea. 

Dealurile. Este cea mai ac- 
cidentată com. din toată plasa, 
și una din cele mai deluroase 
din tot județul; dealuri sunt 
foarte multe ; principalele sunt:   

la miază-noapte Dealul-Breazu- 
lui, Dealul-Cadiului, Dealul-Co- 

coșului și dealul Gilmelele-Inşi- 

rate, toate acoperite de întinsa 

pădure a Taiţei; la apus sunt 

dealurile : Gogoncea, Fierul, Ştu- 

beilor, (407 m.), "Țiganca (309 
m.) Dealul-lui-Negoiiă (403 m.), 

Almalia (370 m.), David (346 

'm.), Hancearca, Amzalii (250 m.) 

și Carapcea, toate acoperite cu 
păduri și de natură stîncoasă în 

general; la răsărit avem dea- 

lurile: Culmea, Boclogea (280 
m.), Geaferca, Coșlugea, Pirlita 
și Taiţa, iarăși acoperite cu pă- 

duri întinse și frumoase, a căror 

esenţă principală este teiul. 

Rîurile şi pîraiele cari o udă 

în toate sensurile sunt nenu- 

merate; vom spune pe cele mai 
însemnate. Riul Taiţa, ce-și ia 

naștere din Dealul-Cadiului, o udă 

prin mijloc, trecînd şi prin sa- 

tele Taiţa, Țiganca, Hancearca 

și Balabancea; afluenții săi cei nu- 

meroși udă comuna în toate di- 

recţiile, așa avem pe dr. Valea- 

Cadiului, Valea-Țiganceiunită cu 

văile Taiţa-Mică, Valea-Lupului 

și Valea-Lungă, care o udă la 
miază-noapte ; valea Cărbunăria, 

valea Sarap-Dere unită cu valea 

David prin mijloc, valea Han- 

cearca și valea Acar-Cula tot 

prin miljoc; pe stinga: valea 
Coșlugea la S.E.; valea Stipa- 
nului și valea Holiukliu la răsă- 
rit; valea Pirlita unită cu va- 
lea Pirlita-Mică la N.-E. Toate 
aceste riuri și pîraie aii cursuri 
repezi și mai tot-de-auna apă, din 
pricina pădurilor pe unde trec, 
și cari, după cum se ştie întrețin 
umezeală. 

Clima este foarte sănătoasă 
și curată; vînturi bat din toate 
părţile; ploi sunt mai dese ca 
în alte părți; și de și une-ori nu 
plouă mult timp, totuși nici o 
dată seceta nu e mare, din pri- 
cina. numeroaselor piraie și pă-
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duri de cari e acoperit pămin- 
tul săii. 

Cătunele comunei așa sunt: 

Balabancea, cătunul de reședință, 
așezat la miază-zi, pe malul 

drept al piriului Taiţa; Islam- 

Giaferca, spre răsărit, pe valea 

Coșlugea, la 21p kil. spre Est 

de cătunul Balabancea; Han- 

cearca în inijloc, pe malul drept 

al riului Taiţa, la 5 kil. spre N. 

de căt. de reședință; Giaferca- 

Rusă, tot în mijloc, pe valea Ho- 

liucliu,. la 6 kil. spre N. de căt. 

de reședință ; Țiganca, la miază- 

noapte, pe malul drept al riului 

Taiţa, la 8 kil. spre N. decăt. 

de reședință; Taiţa, alipit -de 

lingă cel precedent, formînd îm- 

prcună o aglomeraţie fără sepa- 

rație fizică, ci numai administra- 

tivă ; mai sunt și locuinţi izolate, 

așa Moara-Mănăstirei- Cocoșul, 

pe valea Pirlita, la 9 kil. spre 

N.-IE, de căt. de reședință și 

mănăstirea Taiţa, pe malul drept 

al văii Taiţa-Mică, tot la 9 kil., 

spre N.-V. de cătunul de reșe- 

dință. 

Intinderca totală a comunci 

este de aproape 6000 hect., din 

cari 213 hect. ocupate de va: 

tra tuturor satelor; 2777 hect. 

aparţin locuitorilor și 3223 hect. 

aparțin satului. 

- Populaţiunea este amestecată, 

compusă din Ruși, Romini, Turci 

și Izvrei, în care clementul pre- 

domnitor sunt Rușii. Sunt peste 

tot 206 familii (104 ruse, 75 ro- 

mînc, 25 turcești, 2 cvreești), cu 

„1265 suflete, (708 Ruși, 434 Ro- 

mini, 115 Turci, 8 Evrei); 393 

bărbaţi, 332 femei; 295 insuraţi, 

29 neinsurați, 12 văduvă. Ro- 

minii locuesc în cătunele Bala- 

bancea și Islam-Geaferca; Ruşii 

în cătunele Balabancea, Han- 

ccarca, “Țiganca și Geaferca-Ru- 

să; Turcii în cătunul Balabancea; 

iar Evrei risipiţi. 

Dealurile comunei sunt pie- 
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troasc. Din cele 6000 hect. pă- 

mînt al comunei, 2199 sunt lo- 

curi arabile, iar restul de 3801 

hect. pășuni și păduri mai cu 

scamă. Pe locurile arabile se cul- 

tivă porumb, griii, orz, secară, 

mei, cartoafe, dughie și ovăz. 

Ocupațiunea principală a lo- 

cuitorilor sunt agricultura şi creş- 

terea vitelor. Sunt în comună 

575 agricultori cu 56 pluguri; 

3141 vite din cari: 480 boi, 419 

vaci, 123 cai, 98 epe, 107 ber- 
beci, 1090 of, 74 țapi, 460 ca- 
pre, 150 porci, 160 scroafe. In- 

dustria este cea. casnică. Sunt 

cite-va mori pe apă. Comerţul 

nu c tocmai activ; exportul con- 

stă în lemne și vite, importul în 

manufactură și coloniale ; sunt 

5 comercianţi circiumari în co- 

mună, 

Budgctul comunei este de 

4100 lei la venituri. Cheltuelile 

sunt de 3957 lei, rămînînd-un 

excedent de Ici 143. Contribua- 

bili sunt 206. 

Căile de comunicație sunt toate 

drumuri com.: așa este unul ce 

unește cătunele Balabancea-Han- 

cearca-Țiganca-Taiţa, se duce la 

mănăstirea Cocoșul și la Isaccea; 

altul la Orta-Chioi, un altul la 

Cerna-Greci-Măcin ; altul la Ali- 

bei-Chioi-Babadag. 

E o școală mixtă în cătunul 

Balabancea, fundată în 1ş Oc- 

tombre 1891, de consiliul jude- 
țean, cu un singur învățător; 

cu 30 clevi înscriși. 

Sunt 4 biserici creștine şi o 

giamie. Bis. din căt. de reșe- 

dință Balabancea, fundată într'o 

casă cerchezească în urma răs- 

boiului din 1877 — 78, cu hra- 

mul Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel, un preot, ce servește şi 

la cătunul Islam-Giaferca, și un 

cintăreț, are și 5 hectare pă- 

mint; o alta în cătunul Islam- 

Giaferca, cu hramul Acoperă- 

mîntul-Maicii-Domnului, fundată   
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în anul 1859, de o rusoaică din 

satul Giaferca-Rusă, are un cîn- 

tăreț; o a treia în cătunul IHan- 

cearca, cu hramul Adormirea- 

Maicii-Domnului, la care vin şi 

locuitorii din cătunul Giaferca- 

Rusă, căci aci nu este biserică, 

este foarte vechie; la început 

a fost mănăstire călugărească. 

Cătunele “Țiganca şi Taiţa n'aii 

biserică, dar locuitorii se duc în 

mănăstirea Taiţa, la 1 kil. de- 

părtare spre Nord-Vest, unde 

serveşte preotul din Ilanccarca. 

Geamia din cătunul Balabancca, 

fundată, după războiul de la a- 

nul 1877, într'o casă cerche- 

zească, de către Turcii locui- 

tori din cătun, are 1 hogc, pre- 

cum şi 5 hectare pămînt date 

de comună. 

Istoricul. Despre această co- 

mună nu se știe mai nimic, nu- 

mai că a fost fundată de Turci, 

peste 'cari ai venit încă din sc- 

colul trecut Țigani, Ruși şi Ro- 

mini din Basarabia. După răz- 

boiul de la 1877—78, Turcii 

fiind învinși, încep să emigreze 

în Bulgaria și Turcia, lucru care 
continuă și astăzi, 

Balabancea, saș, în jud. Tulcea, 

plasa Isaccea, cătunul comunei 

Balabancca, situat în partea su- 

dică a plășii, și în cca de mia- 

ză-zi a comunci, a cărci reșe- 

dinţă este, pe malul drept al 

piriului “Taiţa, la poalele dca- 

lului Carapeca. Numele săi este 

o modificare a vechiului nume 

Balaban - Chioi (satul lui Bala- 

laban). Teritoriul săi are o în- 

tindere de 960 hect., din care 

60 ocupate de vatra satului, 

restul al locuitorilor. Dealurile 

ce-l brizdează sunt: Carapcea 

și Amzalii (250 metri) la apus, 

Giaferca (230 mctri) la răsărit. 

Riul 'Taiţa îl udă prin mijloc. 

Se mărginește la miază-noapte cu 

căt. Hancearca și Giaferca-Rusă ;



BALABÂNI 

la răsărit cu cătunul Islam-Gia- 

ferca ; la miază-zi cu comuna Or- 

ta-Chioi ; la apus cu cătunul 

Ac-Punar (al comunei Cirjelar). 
Populaţia este de Sr familii, 

din care 30 romîne, 25 ruse, 

25 turcești, 1 evreească, cu 387 

sufi. (140Romini, 115 Turci, 130 

Ruși, 2 Evrei); se ocupă cu a- 

gricultura și cu creșterea vitelor, 

Are o şcoală, singura în comună, 

cu 1 învățător. Are o biserică 
cu I preot și 1 cîntăreț. Dela 
el pleacă drumuri comunale la 
Hancearca, Giaferca-Rusă, Gia- 

„ferca- Turcă, Orta-Chioi, Ac- 
Punar. Se cultivă în căt. Bala- 
bancea, gri, meiii, porumb ; pă- 
duri sunt în partea apusană. 

Balabani, saz, face parte din co- 
muna rurală Boteni (v. a. n), 
plasa Argeșelul, jud. Muscel. 
Este situat la sudul. comunei 
și are o populaţie de 153 locui: 
tori (78 bărbaţi și 75 femei) cu 
34 capi de familie; 

Balabanul, ea, în com. rurală 
„Bobaiţa, plasa Ocolul-d.-s., ju- 
dețul Mehedinţi. 

Balabanul, 7usu/ă, pe Dunăre, 

în plasa Ialomiţa-Borcea, jude- 

ţul Ialomiţa, în dreptul satului 
Lăteni; are lungimea de 4 kil. 
și conține pășuni și păduri de 

salcie și plop. 

Balabanul, /ac, în jud. Brăila, si- 
tuat pe lunca cu același nume, la 
V. com. Dudescu, pl. Ianca; este 
format din ploi și vara seacă. 

Balabanul, //ucă, în jud. Brăila, 
spre. V. de com. Dudescu, pl. 
Ianca. Din malul ei despre sat 
se oferă observatorului o plă- 

cută priveliște: gara Cireş, co- 

munele Slobozia - Cireș, Făurei, 

Batogul, etc. Ia este productivă 
şi oferă bune pășuni. * 
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Balabanul, movilă, jud. Tecuciii, 
în raionul com. Negulești, pl. 
Berheci; este punctul cel mai 
ridicat al dealului Răspopi. 

Balabanul, mute însemnat, în 
jud. Buzău, pe frontiera Tran- 
silvanici, la N. de Penteleii; are 
1670 metri înălţime și păşuni 
excelente. 

Balabanul, pate, în jud. Pra- 
hova, la N. de com. Măneciul- 

Ungureni, plaiul Teleajenul, pe 

care îl udă riul Teleajenul și 
piriul Timpa. 

Balabanul, parpzire vechi+, a satu- 
lui Nisipoasa, în jud. Prahova, 
comuna IHirsa, pl. Podgoria. 

Balabanul, zichet militar de 
vară, jud. Buzăă, pe frontiera. 

Transilvaniei, la poalele munte- 
lui Balabanul. 

Balabanul, zic/her vechii de fron- 

ticră, pe Dunăre, în insula cu 
același nume, din jud. Ialomiţa. 

Balabanul, fopină mare, în jud. 
Brăila, pe malul viroagei Putu- 

rosul, la 1 kil. spre N.-V. de 
satul Dudescu, 

Balabanul, va/e, cu puţină apă, 

în com. rurală Bobaița, plasa 

Ocolul-d.-s., jud. Mehedinți. 

Balabanului (Rîpa-), ripă, jud. 

Tecuciii, în colțul de NE. a 

„comunci Boghești, pl. Zeletinul. 

Balaca, sas, în jud. Prahova, face 

parte din! com.: rurală Scăcni, 

pl. Podgoria. Are o populaţiune 

de 268 loc. (140 bărbaţi și 128 
femci). 

Aci e o biserică fondată de 

familia Cantacuzino, la anul 

1797, şi refăcută la anul 1840, 
de Grigore Filipescu.   
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Inainte vreme acest sat se 

numea Valea-Căpușeștilor. 

Balaca-Scăeni, în jud. Prahova, 
proprietatea Eforiei spitalelor 
civile din Bucuresci, fostă pen- 
dinte de schitul Tirgşor, com. 
Scăcni, pl. Podgoria, în întin- 
dere de 604 hect., din cari 80 
hect. suprafață împădurită și 
524 hect. terencultivabil și finețe, 
arendată pe periodul 1886—91 
cu 5000 lei anual, împreună cu 
o moară cu 4 roate de pe apa 
Teleajenului. 

Balacali-Alcea, piriz, în jud. 
Tulcea, plasa Babadag, pe te- 
ritoriul comunei rurale Slava- 
Ruscască şi pe al com. urbane 
Babadag; izvorește din culmea 
Babadagului și anume din mu- 
chiile lui Carada-Bair și din poa- 
lele nord-răsăritene ale lui, se 
îndreaptă spre răsărit, avînd o 
direcțiune generală de la V. la 
E.; cursul săii descrie un semi- 

cerc, curgînd pe la poalele dealu- 
lui Carada-Bair, pe lingă viile de 
la Carada, și pe la poalele lui 

Caragidi-Bair, și după un curs 

de 5 kil. merge de se varsă în 

pîriul Babadag, pe stînga, ceva 
mai sus de orașul Babadag, 
lingă podul Duva; curge mai 

mult prin. păduri; pe muchia, 
care mărginește malul stîng, mer- 
ge drumul comunal Babadag- 
Slava-Cercheză-Ciucurova. 

Balaci, sfazie de: drum de fer, 
jud. Teleorman, pl. Teleorman, 

com. Balaci, pe linia Costești- 

Roșiori, pusă în circulație la 1 
Ianuarie 1887. Se află între sta.. 
țiile Miroşi (8.7 kil.) și Beuca 
(9-4 kil.). Inălțimea d'asupra ni- 

velului mării de 144.58 m. Ve- 

„nitul acestei staţii, pe anul 1896, 

a fost de 161224 lei 62 bani. 

In această gară se face însem-: 

nat trafic de cereale. Cumpă-
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rătorii încarcă aci vara pentru 

T.-Măgurele și iarna direct pen- 
tru Brăila. Aceaștă gară este 
legată prin şosele vecinale cu 
comunele Balaciul și Gumești, 

Balaciul, con. rur., în pl. Ialo- 

mița-Balta, jud. Ialomiţa; este 

Situată la marginca de Vest a 

plășii, pe malul stîng al rîului 

Ialomița, între comunele Fun- 

dul-Crăsani și Sărăţeni. 

Teritoriul comunci are supra- 

fața de 7141 hect;, din cari 156 

hect. pădure şi 30 hect. băltiș 

şi formează 10 moșii, cari sunt 

proprietăți particulare. Impro- 
prietăriți după legea rurală din 

1864, sunt 110 locuitori şi ne- 

împroprietăriți 68. 

Se compune din satele: Bala- 

ciul-d.-s., Balaciul-d.-j., Cranţoșul 

și din cătunele (tîrlele): Vlăs- 

ceni, “Țiţeică, Popescu, Vlăscea- 
nul, Mutul, Cazacul și Mușatul. 

Reședința primăriei și a ju- 

decătoriei comunale este în sa- 

tul Balaciul-d.-s. 

__ După recensămîntul din anul 
-1890, populația comunci este de 

So5 locuitori, cu 188 capi de 

familie și 617 membrii de fa- 

milie, saii 417 bărbați și 388 

femei. După naționalitate sunt: 

803 Romini și. 2 Greci, toţi de 

religie creștină ortodoxă. După 

profesiuni: 257 agricultori, 7 

meseriași, 1 industriaș, 6 co- 

mercianți, 1 profesiune liberă, 15 

muncitori și 10 servitori. Știii 

carte 68 persoane, iar 737 nu 
știi, 

Populaţia comunci în 1887, 

cra de 166 familii Romini, 12 

familii Țigani și 2 familii Greci, 

saii peste tot de 846 locuitori, 

din cari: 203 bărbaţi, 213 fe- 

mei şi 430 copii. Contribuabili 

craii 157, din cari 21 sc ocupatii 
cu comerciul, iar cei-l'alți cu a- 
gricultura. 

Vite: 815 boi, 477 cai, 1567   

oi, 2 bivoli și 324 porci, sati în 
total 3185 vite. 

Venitul comunci în 1887-1888 
cra de 3369 lei și chelt. de 
3460 lei. 

Aci este o școală primară 
mixtă cu 32 elevi şi 4 eleve și 

cu un învățător retribuit, Sunt 

două biserici, la care servesc 

doi preoţi și 4 cîntăreţi; comuna 

contribue cu suma anual de 492 

lei pentru întreținerea, bisericilor 
şi plata personalului. 

Prin comună trece calea ju- 

dețeană Slobozia-Urziceni. 

Balaciul, com. rur., în judeţul 

şi pl. Teleormanului, situată pe 

valea Burdea, între comunele 

Siliștea-Gumești la E, Dobro- 

tești la S., Tecuciul-Kalinderu 

la V., şi cătunul Căţelești, care 

face parte din comuna Tecuciul- 

Kalinderu, la N. piriul Burdea 

străbate această comună de la 

N. spre S$., pe marginea satului, 

Pe dealul despre N.-E. se află 

cătunul Pădureți, pendinte de 

această comună. 

Atit cătunul cit şi comuna de 

reședință sunt așezate între dea- 

luri și vălcele; vălceaua Bălă- 

celul vine. despre com. Surdu. 

lești și Hodorogul despre com. 
Zimbreasca. | 

Prin mijlocul comunci străbate 
calea judeţeană Turnul-Roșiori- 

Strimbeni, care o pune în legă- 
tură .cu comunele Dobrotești și 

Surduleşti, iar cu comunele Te- 

cuciul și Gumești este legată prin 
căi vecinale. 

Pe lingă localurile sub-pre- 

fecturei și oficiul _telegrafo-poș- 

tal, proprietatea județului, mai 

este și acela al primăriei și a! 
şcoalei mixte, care a fost fre- 
cuentată în anul 1889—9o de 
32 elevi. Biserici are două: una 
în satul Balaci și cca-l'altă în 

căt. Pădureți, cu 2 preoţi și 4 
cintăreți.   
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Populaţiunea comunei este de 
1130 suflete, din cari 1125 Ro- 
mîni, 3 Greci, 2 Bulgari și un 
Sirb. Din aceștia 265 sunt capi 
de familii; contribuabili sunt 
243, 

Teritoriul comunei ocupă o 
suprafață de 3280 hect. Din a- 
cestca, 2560 aparţin mai multor 
proprietari, dintre cari cei mai 
principali sunt d-nii Ghiţă Ioan 
cu 500 hect,, G. Petraru, Dr. 
Rimniceanu și alții. 

Locuitori împroprietăriți, du- 
pă legea rurală, sunt 156, pea- 
proape 720 hect. 

Comuna Balaciul este situată 
la 28 kil. socotite pe calea ju- 
dețeană de la Roșiori; de la A- 
lexandria este în depărtare de 
6o kil. socotite tot pe calea ju- 
deţeană. 

Terenul acestei comune este 
mai mult şes și prea puțin de- 
luros și nu e tocmai productiv. 
In partea despre Sud-Vest este 
şi o pădurice saii braniște în 
întindere ca de 5 hect, pro- 
prictate particulară. Se cultivă 
gri, porumb şi rapiță. 

Locuitorii, cam sărăcăcioși, se 

îndeletnicesc numai cu agricul- 
tura; ei sunt la înfăţişare ser- 
bezi şi bîntuiţi de diferite boale, 
precum: frigurile, vărsatul, pe- 
lagra și altele. 

Vite sunt: de 4449 capete, 
dintre cari 785 vite mari cornute, 
194 cai, 25 măgari, 3240 oi și 
205 porci. 

Budgctul comunci este de 
3735 lei la venituri şi 4482 Iei 
16 bani la cheltueli. 

Pe teritoriul acestei comune 
se ţine bilciă în ziua de Sf. 
Petru (29 lunie), care durează o 
săptămină, în care timp se face 
comerciii de vite, lemnărie și 
diferite articole de trebuinţă cas- 
nică. Are un oficiii telegrafic, 
întreținut acum de stat, și care 
pănă în anul 1889, a fost între-
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ținut de judeţ. Venitul oficiului 
telegrafo - poștal, pe anul fin. 
1896—87 a fost de 7916 Lei, 85 

“bani. Companiile I-a. și I-a din 
regimentul 28 de dorobanţi sta- 
ționează aci. 

Pănă la anul 1870 această co- 
mună purta numirea de Balaci- 
Pădureți, astăzi poartă o sin- 
gură numire: Balaciul. Ea este 
reședința plășii Teleormanului 
și pănă în anul 1876, a stata- 
lipită de comuna Surdulești. 

După Dionisie Fotino, la a- 
nul 1785, Balaciul făcea parte 
din pl. Cotmeni; iar după îm- 
părțirea administrativă din se- 
colul trecut, sub Domnia lui 

Constantin Mavrocordat, făcea 
parte din plasa ce se numia, pe 
atunci, Mijlocul. La Balaci era 
și una din cele 7 căpitănii ale 
judeţului. 

Numele acestei comune îl gă- 
sim și prin secolul al 17-lea. Pe 

aci se aflăii întinsele domenii ale 
familiei Bălăcenilor, și Aga Cons- 
tantin Bălăceanu este cel care 
a clădit, la 1684, biserica ce e- 

xistă încă, destul de neîngrijită, 
din nenorocire, La uşa acestei 

biserici se găseşte următoarea 
inscripțiune: «Această sfintă și 

Dumnezeiască biserică s'a zidit 
din temelie de răposatul vel 
Aga - Constantin Bălăceanul, în 

zilele prea fericitului Ion Şerban 
Cantacuzino, ţinînd în căsătorie 
pe prea iubita fiică a Măriei 
Sale Domnița Maria, azi leat 
7192, August 5, care biserică 

de atunci și pănă acum find 
netencuită, lipsindu'i şi pisania, 
am executat-o azi, am tencuit-o, 

am zugrăvit-o, am pus și pisania 

eii, Constantin Bălăceanu velban, 

împreună cu fiul micu, Dumnea- 
lui biv-vel Iatman Ștefan Bă- 
lăceanul, i' Dumnealui  biv-vel 

Aga Constantin Bălăceanul, i 

- Dumnealui vel comis Iancu Bă- 

lăceanul și Dumnealui Grigorie 

544304, Afarele DicHlonar Reografle, 
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Bălăceanul, spre vecinica pome- 

nire, în zilele prea fericitului 

Domn Grigorie Dumitru Ghica 
Voevod, la anul 1825, Decem- 

brie 4». 

In interiorul biseri- se văd 

încă portretele c* urilor, bine 

zugrăvite și cari probează, că zu- 

gravul a fost maestru de merit, 

Cu toată zidăria ci cea solidă, 

această biserică e în complectă 
ruină și neingrijită. 

Tot aci, în faţa bisericei, se 

"văd ruinele unei clădiri ncter- 

minate. 

Din diferite. documente isto- 

rice, se constată, că Aga Cons- 

„tantin Bălăceanu ar fi voit să-şi 

clădească aci palatul săii, să se 

facă Domn şi să mute aci scau- 

nul Domniei, de oare-ce el gă- 

sise, că la Balaci ar fi punctul 
cel mai central al ţării. Neizbu- 

tind a se face Domn, ela lăsat 

în părăsire clădirile ce începuse, 
afară de biserică. 

Că Aga Constantin Bălăceanu 

avea dorința de a se face Domn, 
rezultă și din cele scrise de is- 

" toricul Dionisie Fotino, pe care 

îl -cităm : « Constantin Vodă 

(Brîncoveanul), după ce a luat 

frinele guvernului, a trimis cu- 
rieri ca să întoarcă pe boerii 

ce îi trimisese Șerban-Vodă soli 

către împăratul Austriei, Din 

aceștia, trei s'aii întors în ţară, 

iar Aga Constantin Bălăceanu, 

ginerele lui Șerban-Vodă, ră- 

mănînd în Transilvania, s'a lipit 

pe lingă un vizionar general 

austriac anume Haisler, carele 

își închipuia că cu 4000 ostași 

va scăpa Țara-Rominească de 
tirania - turcească.  Constantin- 
“Vodă auzind de aceasta și vă- 

zind țara înconjurată de peste 

100000 Turci şi 50000 Tătati, a 

scris de două ori lui Bălăceanu 
ca să abandoneze asemenea plan, 

care nu putea să aducă de cit 

stricăciune și peirea țării; a scris   
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asemenea și generalului Haisler 

arătîndu-i, că planul săă este 

nerealizabil și consiliile intere- 

sate ale Bălăceanului erai ne- 
socotite. 

Aga Bălăceanu nu renunță 
însă la proiectul săi și numai 

împrejurarea că Turcii aii bătut 

pe Austriacă în Transilvania, i-a 

pus capăt. In acea bătălie a că- 
zut şi Bălăceanu, iar Constan- 

tin-Vodă, i-a luat capul şi la 
trimis în țară de Lai îngropat 

în mormîntul părinţilor săi. 

Această afirmațiune este con- 

firmată printr'o scrisoare a lui 
Constantin - Vodă - Brîncoveanul 

către împăratul Leopold I, în 

credinţindu-l despre fidelitatea 

sa și rugindu-l «să nu crează 

" calomniile lui Constantin Bălă- 

ceanu, care voia să ocupe tro- 
nul țării şi care era cu totul 

străin de credința către țară și 

de adevăr». ' 

Scrisoarea se găseşte în limba 

latină în colecţia Hurmuzachi și 

poartă data de 2 August 1689, 
din 'Cerneţi. 

Tot în această colecțiune se 

găseşte și o. scrisoare. a postel- 

nicului Mihaiu Băjescul, câtre 

egumenul Macarie, în care se 

vorbește despre planurile lu! 

Constantin Brîncoveanul. Din a- 

ceastă scrisoare rezultă, că Vodă, 

pricepînd că Aga -Bălăceanul e 
înţeles cu generalul Iaisler, voia 
să-l prinză şi pe acest din urmă 

și să-l piarză dimpreună cu Bă- 

lăceanul. Scrisoarea poartă data 

de 8 Februarie, 1690. 

Balaciul, sas, face parte din com. 

rur. Romanești, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

207 loc. (112 bărbaţi și 95 fe- 

mei). E udat de piraele Șasa 

și Trestia. Copil în vîrstă de 

şcoală 11 (7 băcți şi 4 fete). 

- Aci e o biserică ruinată. Anul 

fondării ei nu se cunoaște, 

29
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Balaciul, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, * aparţine 
com. Romanești, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Balaciul, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, aparține 
com, Slăvești, pl. Olteţul-d..s,, 
jud. Vilcea. 

Balaciul, va/e, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, com. Amărăști, 

Balaciul-de-Jos, sa, - în plasa 
Ialomiţa-Balta, judeţul Ialomiţa, 
pendinte de comuna Balaciul; 
este situat pe malul sting și 
lingă apa rîului Ialomiţa, în 
dreptul satelor Copuzul și Cră- 
sani-d.-j., cari sunt pe țărmul 
drept al rîului, | 

Numirea de Balaciul-d,-j. i s'a 
dat spre a-l deosebi de sa- 
tul Balaciul, care este situat la 
2 kilometri mai spre nord și 
pentru care se și numeşte Ba- 
laciul-d,-s, 

Sunt în sat 72 familii Romiîni 
şi 10 familii Țigani, cari se o- 
cupă cu plugăria și ati : 279 boi, 
477 oi, 130 porci, 241 cai și 2 
bivoli. 

Aici se află o biserică con- 
struită la anul 1836, la care 
Servește un preot și 2 dascăli. 

Balaciul-de-Sus, sa, în plasa 
Ialomiţa-Balta, judeţul Ialomița, 
pendinte de comuna Balaciul; 
este situat la 2!p kil. spre N. 
de riul Ialomiţa, pe o mică vale, 
lingă calea judeţeană Slobozia- 
Urziceni. 

Numirea de Balaciul-d.-s. i s'a 
dat spre a-l deosebi de satul Ba- 
laciul, care este mai spre sud, 
pe malul sting al rîului Ialo- 
mița și care se numește Bala- 
ciul-d.-j. 

Aici este reședința primăriei, 
a judecătoriei com. și a fost șia 
companici a 6 de dorobanţi din   

regimentul 5 Ialomiţa No. 23, 
care s'a mutat la Broșteni-Noi. 
“Populaţia satului este de 84 

familii Romini, 2 familii Țigani 
şi 2 familii Greci, 

Are o școală primară mixtă, 
cu 32 elevi şi 4 eleve și cu un 
învățător retribuit de comună. 

In sat se află o biserică, la 
care servește un preot și doi 
cîntăreți. | 

Balalia, fintină cu apă ce con- 
ţine iod și pucioasă, în judeţul 
Prahova, pl. Podgoria, comuna 
Păcurești ; apa acestei fîntîni se 
întrebuinţează la băut, 

Balamuci, sa, face parte din 
com. rur. Alicşunești-Greci, (v. 
a. n.) plasa Mostiștea, județul 
Ilfov. Este situat la S. de Mic- 
șunești-Mari, între lacul Căldă- 
rușani și rîul Ialomiţa, în mij- 
locul pădurei Balamuci. 

Suprafaţa satului e de 1150 
hect., din cari statului aparţin 
711 hectare și locuitorilor 439 
hect. Statul cultivă prin aren- 
dașii săi 211 hect., 25 rămîn 
sterpe, 75 izlaz, 400 pădure, 
Locuitorii cultivă 225 hect., re- 
zervind pentru izlaz 214 hec- 
tare, 

In raionul satului e un lac, 
care poartă numele de Coada- 
Lacului-Căldărușani, numit ast- 

„fel fiind-că este o parte din la- 
cul Căldărușani, 

Populaţia e de 319 locuitori, 
Comerciul se face de 1 han- 

giii şi 1 circiumar, 
Sunt 287 vite mari și 4388 

vite mici, 

Acest sat sa înființat pe la 
anul 1609 pe pămîntul Tatomi- 
rul, o parte din moşia Balamu- 
ceanca, iar la anul 1817 s'a a- 
şezat pe locul unde e azi, 

Are o singură biserică, făcută 
cu cheltuiala locuitorilor, pe la 
anul 1817. Materialul acestei bi.   

serici s'a dăruit de Grigore Ghi- 
ca, de la Mavrodin. 

In luncă, spre N. de cătunul 

Balamuci, se află o mănăstire 

cam ruinată, numită Schitul, zi- 

dită pe la anul 1756, cu chel- 

tuiala lui Papa şi Irina. La zi- 

direa acestei mănăstiri, ai fost 

ajutați și de călugărul Eromo- 
nach Pimen. 

In curtea acestei mănăstiri 

a fost pănă la anul 1871 o 
închisoare pentru făcătorii de 
rele, 

Balamuci-din-Deal, pădure a 
statului, în întindere de şo hect. 
pendinte de com. Micșuneşti- 
Greci, plasa Mostiştea, județul 
Ilfov. 

Balancea, moşze nelocuită, în pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, te- 
ritoriul comunei Bucul; are su- 
prafață de 1020 hect., din cari 
400 hect. pădure. 

Balancea, zăzure, în plasa Ia- 
lomiţa-Ralta, judeţul Ialomiţa, 
com. Bucul, cu suprafață de 400 
hect. și cu esență: stejar, ulm, 
plop, salcie, anin și jugastru. 

Bălanul, sa, în comuna Masta- 
căul, plasa Bistriţa, jud. Neamţu; 
este așezat pe podișul cuprins 
între ramificaţiunile către răsă- 
rit a culmelor Negulești, Iapa 
şi Alunișul şi între rîul Bistriţa, 
la 15 kil. 100 m. depărtare de 
orașul Piatra, 

Terenurile sale accidentate, în 
partea despre V., nu sunt pro- 
prii agriculturei, 

Locuitorii se îndeletnicesc cu 
agricultura și plutăria. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 
cine “se face prin șoseaua jude- 
țeană Dobreni-Roznov-Moineşti ; 
prin un drum natural, care în- 
cepe din dreptul kil. 24, al şo- 
sclei precedente şi 'duce prin



BALANUL 
211 

  

satul Portăreşti la satul Masta- 
căul; printrun drum care trece 
prin satul Chintinici și dă în 
drumul Neguleștilor. 

Bălanul, vezi Mitocul-lui- -Bălan, 
„cătun, în comuna Bălțătești, pl. 
„de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Bălanul, deal, în jud. Dorohoiii, 
pe teritoriul satului Teloasa, 
com. Păltinișul, pl. Prutul-d.-j. 

Bălanul, iaz, în partea de Nord- 
Est a comunei Todireni, plasa 
Jijia, jud. Botoșani. 

Bălanul, /ocuinţă izolată, plasa 
Negocști, spre-Est de comuna 
Preasna-Nouă, jud. Ilfov, 

Bălanul, /uucă, în comuna Sal: 
cca, pl. Siretul, jud. Botoșani ; 
are o întindere de 10 hect. 

Bălanul, vznze, în comuna Broș- 
teni, jud. Suceava. 

Bălanul, firii, pc teritoriul co- 
munci Tichirișul, plasa Vrancea, 

„jud. Putna, ce sc varsă în stinga 

"Putnei. 

Balar-Bair, deal, în jud. Tulcea, 
plasa Babadag, pe teritoriul co-. 
munci Armutii, și pe cătunul 

„săi Camber; el este o prelun- 
gire nordică a dealului Tasli- 
Bair ; se îndreaptă spre miază- 
noapte, avind o direcțiune ge-. 
nerală de la Sud-Vest spre N.. 
E, brăzdînd partea de miază- 
noapte a plășii și cea centrală 
a comunei, făcind oare-cum și 
hotarul între satul Armutli și 
Camber; poalele sale se întind 
pănă în pîriul Taiţa; lingă el 
și pe- piriul Taiţa este așezat 
satul Camber; pe la poalele lui 
curge piriul Cara-Cialic şi afu- 
entul săii Dere-Cula, care îl în- 
conjoară ca un semi-cerc ; vir- 
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ful săi culminant atinge 247 
metri și e punct trigonometric 
de observaţie de rangul al 3-lea ; 
lasă spre apus prelungirea nu- 
mită Uzum-Bair; pe la poalele 
nordice, trece drumul județean 
Babadag-Paș-Chioi ; pe la cele 
apusene drumul vecinal Slava- 
Cercheză; și pe la cele răsări- 
tene drumul vecinal Slava-Cer- 
cheză-Camber ; este acoperit cu 
păduri întinse și finețe bogate. 

Balasia, /ac, în com. Simileasca, 
jud. Buzăii, pe moșia Vergu-: 
leasa; conţine pește, mai cu 
seamă baboii, 

Balasia, pzire, dată unci părți 
din moşia Verguleasa, comuna 
Simileasca, jud. Buzău, pe care 
se află lacul Balasia. 

Balaşa, dea/, acoperit cu pădure 
de fag, pe moşia Probota, jud, 
Suceava. 

Balaşa, Poiană, din jud. Suceava, 
în suprafață de 200 m. pătraţi, 
sub dealul cu același nume. 

Balaşoieni, co. rur., plasa Sa- 
barul, jud. Ilfov, situată spre 
V. de București, pe țărmul drept 
al rîului Argeş, la 28 kil, de- 
parte de București. 

Se compune din satele: Ba- 
laşoieni, Bolovani și Hobaia, cu 
o populație de 1249 locuitori, 
cari trăesc în 242 case și 4 
bordeie. : 

Pănă la anul 1880, aceste trei 
cătune formai, împreună cu Q.- 
grezeni, o singură comună cu 
numirea de Ogrezeni-Hobaia, iar 
de la această dată, repartizindu- 
se, a rămas a se administra în 
parte Ogrezeni și în parte a- 
ceste trei cătune. 

Se întinde pe o suprafață de 
2145 hect. 

Statul, d-nii V. Steriă, N, De-   

lide, G. Mintulescu şi Dem. Tă- 
năsescu, proprietari, au 1516 
hectare și locuitorii 629 hec- 
tare. 

Proprietarii cultivă 601 hect, 
(17 rămîn sterpe, 162 izlaz, 1 
vic și 735 pădure). Locuitorii 
cultivă 577 hect. (25 rămîn sterpe 
şi restul rezervat pentru cultura 

| viel). 
Comuna numără 264 contri- 

buabili, cu un budget de 4166 
Iei la venituri și 4016 lei la 
cheltucli. In anul 1885 craii 250 

„contribuabili, 
In comună sunt 2 biserici cu 

2 preoți (la Balașoieni şi Ho- 
baia), 1 școală mixtă, 1 moară 
cu aburi, 2 mașini de treerat 
cu aburi, 1 heleșteii și 2 poduri 
stătătoare, 

Numărul vitelor mari e de 
847 (190 cai şi epe, 267 boi, 
326 vaci și vițel, 64 tauri) și 'de 
890 vite mici (8 capre, 216 porci, 
666 oi). 

Comerciul se face de 6 cir- 
ciumari, 

S'au stabilit în comună 13 
străini. 

Dintre locuitori, 277 sunt plu- 
gari, 9 industriași, 20 ati dife- 
rite profesiuni. Arătura se face 
cu 121 pluguri: 78 cu boi, 43 
cu cal. Locuitorii ati 170 care | 
Şi căruțe: 110 cu boi şi 69 
cu cai. 

Improprietăriți sunt 154 loc. 
și neîmproprietăriți 158. 

Balașoieni stă în legătură cu 
comuna Tintava, printr'o şosca 
vecinală terminată. 

Balaşoieni, sa/, face parte din 
comuna rurală cu același nume, 
jud. Ilfov. Este situat la V, de 
Bucureşti, pe țărmul drept al 
riului Argeș. Aci este reşedinţa 
primăriei, 

Suprafaţa totală a satului e 
de 870 hect. cu o populaţie de 
741 locuitori, Romîni, cari se
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ocupă cu agricultura și crește- 

rea vitelor. 

Din tot terenul, statul și d-l 

V. Steriu, au 488 hect. și lo- 

cuitorii 382 hect, 

Are o biserică cu hramul Sf. 

"Dumitru, deservită de un preot 

și 2 cîntăreţi și o școală mix- 

tă frecuentată de 24 elevi şi 

1 elevă, cu întreţinerea căreia 

statul și comuna cheltuesc a:- 

nual 1632 lei. Localul, în stare 
mediocră, s'a cumpărat de ju- 

deţ în anul 1887. Aci mai este 

I moară cu aburi și 2 maşini 

de treerat cu aburi; 1 heleșteii 

și 1 pod stătător. . 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumari. 

Numărul vitelor e de 

435 şi al celor mici de 793. 

S'au stabilit în sat 13 străini. 

Acest sat sa înfiinţat cam 

pe'la anul 1630, cînd ai eșit 

la linie, de către o proprietă- 

tăreasă cu numele de Bălașa, 

care. avea în stăpinire această 

mari 

moşie. Parte din acest cătun: 

este aşezat pe cimpia ce poartă 

numele de Matcă, nume ce vine 

de acolo, că în timpurile vechi 

matca rîului Argeș a fost chiar 

pe aci şi ca probă este nisipul 

în mare cantitate, ce se află pe 

această linie, cu 

Matcă. 
Biserica din acest sat s'a zi- 

dit la anul 1830 de un pro- 

prietar anume Tudosic. 

numirea. de 

Balaşoieni, pădure a statului, în 

intindere de 130 hectare, în 

judeţul Ilfov. (Vezi Ogrezeni, 

pădure). 

Balaşoieni-lui- Mihaiu-Vodă, 

locuinţă izolată, plasa Sabarul, 

jud. Ilfov, aparţine de comuna 

Balașoieni. 

Balaurul, dea/, foarte înalt în 

pl. Corod, com. Bălășești, jud,   
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Tutova, spre V. de satul Bă- 

lășești. 

Balaurul, drum vestit, prin jud. 

Neamţu, care leagă pe o întin- 

dere de 38 kil. localităţile: Pia- 

tra, Dărmăneşti, Sărata-Balau- 

rului, Dobreni, Podul-Precistei, 

Oşlobeni, Crăcăoani, Bălțăteşti 

(staţiune balncară), Humulești 

și Tirgul-Neamţului. 

Balaurul, fintînă, cu apă mine- 
rală, în jud. Neamţu, situată în 

valea ce se întinde sub poalele 

despre V. a dealului Balaurul, 

pe teritoriul comunci . Gircina, 

pl. Piatra-Muntele. Puterea mi- 

ncrală a apei este slabă, și nu- 

mai după atita se mai cunoaște, 

că conţine în disoluţiune mine: 

raluri, fiind-că în depozitele no- 

roioase, ce se găsesc pe fundul 

fintinci, se constată formațiune: 

saliferă, analoagă celei din mun- 

tele Cozla. Izvorul, astă-zi este 

cu desăvirșire părăsit, și. din 

cauza aceasta tinde a se as- 

tupa de tot, 

Balaurul, moșie, în com. Cărpi- 
niștea, jud. Buzăii. Are 1200 

hect. din care 660 date. locui- 

torilor, iar 540 rămase proprie- 

tarului, -: 

Balaurul, maante, în jud. Buzău; 

face hotar între comunele Căr- 

piniştea, Piclele și Policiori; o 

mare parte dintr'insul cade pe 

moșia statului Piclele-Banului, 

unde e a operit cu fineaţă şi 

semănăt îi. 

Balaurul, fădure, în jud. Neamţu, 

pe cuprinsul dealului cu a sa 

numire; conține mult lemn de 

stejar, care a început a se şi 

exploata încă din anul 1889. 

Această localitate este vestită 

şi pentru prădăciunile ce s'aii să- 

virşit în timpuri, la drumul mare,   
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Balaurul, ramură de dealuri, în 

jud. Neamţu, situată la 6 kil. 

depărtare de orașul Piatra; se 

întinde în direcțiunea N.-S., for- 

mînd linia de hotar între co- 

munele Gircina, Dobreni şi Că- 

ciulești; este traversată prin mij- 

loc de șoseaua judeţeană Pia- 

tra-Neamțu ; partea ce vine în 

stinga acestui drum, cînd merge 

spre Tirgul-Ncamţu, sc mai nu- 

mește și Sărata. 

Balaurul, va/e, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com. Negocști, prin 

care trece limita de S$. către 

com. Adincata. 

Balaurul-Mic (Bălăurelul), co- 
fină, în com. Cărpiniştea, jul. 

Buzăiă, ramificaţie din muntele 

Balaurul. 

Balaurului (Gura-Văii-), zeor, 
în com. Cărpiniştea, jud. Buzău ; 

ese din muntele Balaurul și se 

scurge, la dreapta, în riul Slă- 

nicul. 

Balaurului (Măgura-), măsură, 
la hotarul dintre comunele Gă- 

răgăul şi Necșești, jud. Telcor- 

man, la N. celei dintii; arc o 

înălțime ca de 20 m. şi peri- 

feria ca de 60. 

Balaurului (Muchia-), pappire, 

dată unei lungi scrii de colinc, 

care despart com. Beciul de 

com. Cărpiniştea, jud. Buzăii, 

Balcani, sa, în com. Tazlăul, 

pl. Bistriţa, jud. Neamţu, situat 

la 40 kil. 500 m. depărtare de 

orașul Piatra, în drumul şoselei 

judeţene  Dobreni-Moinești (la 

al 48 kil. 500 m.); cu margi- 

nile sale formează hotarul des- 

pre judeţul Bacâii. 

Are o populaţie de 235 lo: 

cuitori, care se îndeletnicește cu 

agricultura şi creșterea vitelor.
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In acest sat se află o bise- 

rică cu 1 preot şi 2 dascăli. 

Inainte de secularizarea ave- 

rilor mănăstirești, acest sat îm- 

preună cu moșia cu acceaşi nu- 

mirc, aparținca mănăstirei Taz- 

lăul. - 

Balcani, moșie, situată la capă- 

tul despre S$. al com. Tazlăul, 

„al plăşii Bistriţa și al jude. 
țului Neamţu, între moșiile mă- 

năstirilor Tazlăul și Frumoasa, 

formînd, cu marginile sale des- 

pre miază-zi, hotarul despre ju- 
dețul Bacăiă. Inainte de secula- 

rizare atirna de mănăstirea Taz- 

lăul, închinată sf. Mormint; iar 

astă-zi aparține statului. Are sat. 

Balcani, vale, la S. de comuna 

Moldoveni, pl. Balta-Oltul-d.-j., 
jud. Romanați, pe care curge 

une-ori o mică apășoară ruptă 

din Olt; e străbătută de șoseaua 

Stoenceşti-Izlaz. 

Balcanul, /ra/, în com. Băleni, 

pl. Zimbrul, jud. Covurluiii, spre 

E., lingă drumul mare, IE. aco- 

perit cu pădure. 

Balcanul, fodiș, în com. Băleni, 
pl. Zimbrul; jud. Covurluii, în 

direcţie spre Puţichioaia. 

Balcec, însu/ă, în Dunăre, jud. 

Dolj, numită în vechime Breasta. 

Balcic-Iuc, movilă, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Mangalia, com. Sari- 

ghiol, căt. Hagilar; situată în 

partea de S. a plășii și a comunei; 
cu o înălțime de 100 m. fost 

punct trigonometric de obser- 

vaţiune de rangul al II ; acoperită 

cu verdeață. 

Balciul, sa, în centrul com. Ali- 

roslava, pl. Stavnicul, jud. Iași; 

situat pe valea dintre dealurile 

Nucul și Balciul; cu o popu- 
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lație de 34 fam. saii 188 loc.; 

are o biserică, 

Sunt în sat 202 vite mari 

cornute, 680 oi, 1 capră, 30. 

cai și 62 rimători. 

Balciul, zîri, izvorește din sa- 

tul Balciul, com. Miroslava, pl. 

Stavnicul, jud. Iași, curge prin 

Valca-Ursului și se varsă în pt- 

riul cu asemenea numire. 

Balciul, v. Focşoaia, podiș, com. 

Miroslava, plasa Stavnicul, jud. 

Tași. 

Baldaran-luc-Bair, Zea/, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, pe te- 
ritoriul com. rurale Biuiuc-Ta- 

tligeac; se desface din dealul 

Taușan-Bair și se îndreaptă spre 

miază-zi, avind o direcţie de la 

Nord spre Sud; merge printre 

văile Arnăuţ-Bostan-Dere și Biu- 

jiuc-Dere ; nu este tocmai așa 

de înalt, are înălțimea marină 

numai de 63 m., cu toate acestea 

domină valea Mangea-Bunar și 

comuna Biuiuc-Tatligeac; brăz- 

dează partea răsăriteană a plășii 

şi cea nordică a comunei; este 

acoperit cu semănături şi pășune. 

Baldaran-luiuc, 7zou:/ă, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, la ho- 
tarul comunelor rurale Tuzla și 

Toprai-Sari, pe culmea dealului 

Taușan-Bair, servă ca punct tri- 

gonometric de I-ul grad, avind o 
înălțime de 70 metri. Este vir- 

ful cel mai înalt al dealului Tau- 

șan-Bair: şi domină prin înăl- 

țimea sa com. Tuzla, văile Ar- 

“ năut- Bostan- Dere, Diujiuk-De- 

rea, dealurile Taușan-Bair, Bal- 

darin-luc-Bair. și Dermen-Bair, 

precum și drumurile Tuzla-Pe- 

velei, 'Tuzla-Buiuc-Tatligeac și 
Tuzla-Carli-Chioi. 

Baldirnac-Ceair, un alt nume 

al văii Urluia, nume ce-l păs-   
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„trează de la satul Urluia şi pănă 

la satul Polucci, de unde ia pe 

cel de Polucei-Ceair, pănă la 

vărsarea sa în iezcrul -Vede- 

roasa (Sarpul). Sub numele de 
Băldirnac-Ceair brăzdează, în di- 

recţiunea S..E. spre Nord-Vest, 

partea apusană a plășii Med- 
jidia, jud. Constanţa, și pe cca 

nordică a comunei Enige, și pri- 
mește ca adiacente, pe dreapta, 

văile Uzum-Culac și Lusutunar- 
Ceair, iar pe stinga văile Nas- 

tratin-Culac şi Cara-Aci-Abca; 

prin ea merge calea Polucci- 

Urluia. 

Baldovinești, co. rur., în partea 
de V.a plășii Oltețul-Oltul-d.-s., 

jud. Romanați ; e situată pe un 

teren înalt și se compune din 
satele : Baldovinești (505 locuit.), 
Gubandrul (435 locuit.), Tărbești 

(117 locuit.), înşiruite spre apus 

către hotarul județului și din 

satul Pictrosul (350 locuit.) pe 

țărmul stîng al Oltețului. E 

departe de Caracal de 37 kil., 

iar de Balş de 6 kil. La su- 

dul săi se află Dealul-Chilici cu 

188 m, altitudine d'asupra nive- 

lului mărei. 

Are o populaţie de 1407 su- 

fete, din cari. 724 bărbaţi și 

683 femei, 329 capi de familic; 

6ro căsătoriți şi 796 necăsăto- 

riți; 81 știind carte și 287 contrib. 

Locuitorii, toți Romini, se ocupă 

cu agricultura. În 1887 s'a cul- 

tivat 310 hect. gri; 420 po- 

rumb ; 30 ovăz și 20 hect. vii; 

iar vite mari aă fost 1647, vite 

mici 1806 și rîmători 352. 

Are 8 cîrciumi. Budgetul co- 

munei pe 1886—87 a fost de 

2717 lei la venit și 2665 lei la. 

cheltueli. Ma 

Are o- şcoală primară mixtă. 

de gradul II cu un învăţător, 

în care aă urmat 18 elevi din 58 
copii (40 b. și 185 f.) în virstă 

de școală,
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Are. trei biserici: Sf. Nicolae 
(1860), Intrarca în Biserică (1864) 
și Sf. Ilie, cu 2 preoți și 6 
cintăreți. 

Baldovineşti, sas, jud. Brăila, 
com. Cazasul, pe muchia dea- 
lului cu acelaşi nume, la 3 1 
kil. spre N. de satul Cazasul. 
E situat pe o întindere, de la 
E. spre V. de 3 kil. cu vii și 
38 case prin ele. Cu 4 cîrciumi, 
Are o populaţiune de 100 capi 
de fam. saii 387 suf, din cari 
196 bărbaţi şi 190 femei, 168 
căsătoriţi, 216 necăsătoriți, 57 
ştii carte, Animale sunt: 230 
cai, 7850 vite cornute, 1670 oi 
și 80 rimători, 

Baldovinești, dea/, jud. Brăila, 
care sc întinde de la E. spre 
V., în partea de N. a plășii Vă- 
deni, separînd lunca Sirctului de 
platoul nordic al județului. Poar. 
tă acest nume de la satul Pis- 
cul din com. Izlazul, ca la 3 kil. 
spre N. de orașul Brăila, Merge 
spre V., traversind comunele: 
Izlazul, Cazasul, Nazirul şi Cotul- 
I.ung pănă dincolo de vadul 
Malacov. Pe această muchie se 
află multe vii și case, peo întin- 
dere de 789 hect. în com. Ca- 
zasul, 73 hect. în comuna Na- 
zirul, 10 hect. în com. Cotul. 
Lung și pe o lungime de 4 kil. 

„în com. Izlazul. 

Baldovinești, fostă mânăstire pe 
vremuri, în jud. Telcorman, a 
cărci biserică se vede și astăzi 
în partea de N. a Ciolăneştilor- 
din-Deal, în cea mai complectă 
ruină. Biserica este cu totul izo- 
lată. Zidăria ei pare a fi fost 
solidă. Imprejuru-i se crede, c'a 
fost așezat mai înainte satul 
Ciolănești. Mănăstirea se afirmă, 
că a fost zidită de un oare-care 
Baldovin, de la care îşi trage 
şi numele,     
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Pănă acum cîţi-va ani sc ve- 
deaii împrejurul bisericei urme 
de locuințe, care acum ai dis- 
părut cu totul, arîndu-se pă- 
mîntul de către arendași, pro- 
prietari și locuitori. 

Baldovineşti, numire ce purta, 
mai înainte Ciolăneşti-din-Deal, 
din pl. Teleorman, judeţul Te- 
leorman, astăzi moșia Statului. 

Baldovinești - Ciolăneşti, /ă- 
dure a Statului, în plasa Tele- 
orman, jud. Teleorman, cu o 
întîndere de aproape 300 hect. 

Baldovinul, /oc, în comuna rur. 
Cireșul, plaiul Cerna, jud. Me- 
hedinți. 

Baldovinul, /friiaș, afluent al 
pîriului Ursoaia (v. a. n.) . co- 
muna Mateești, pl. Olteţul-d.-s., 
jud. Vilcea, 

Baldovinul, vale, în com. Fin- 
țești, judeţul Buzăi, renumită 
printr'o sorgintă de apă sulfu- 
roasă, ce se scurge într'insa. 

Balea, Romani, Brăduleţul 
şi Ludeasa, păduri particu- 
lare, supuse regimului silvic, a- 

“fate pe moșia Romani, com. 
Rîmești, plasa Horezul, judeţul 
Vilcea. 

Băleasa, com. rur., în partea de 
„V. a pl. Olteţul-Oltul-d.s., jud. 
Romanați, aproape de hotarul 
Doljului, situată pe ovalenumită 
Băleasa. Se compune din satul 
Băleasa, 942 suflete, și cătunul 
Strimba, 170 suflete, Satul se 
mai numea și Selișteni. E de- 
parte de Caracal de 40 kil., iar 
de Balș de 9 kil. 

Are o populaţie de 1112 lo- 
cuitori, toți Romîni, din cari: 
578 bărbaţi și 534 femei, 242 
capi de familic; 501 căsătoriți 

Balgiul-Mare, '/ac, în   
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și O11 necăsătoriți; 35 cari ştiu 
carte și 1077 cari nu știii și 
203 contribuabili, Locuitorii se 
ocupă cu agricultura și crește- 
rea vitelor, 

În 1887, aii fost vite mari 372, 
vite mici 450 și rimători 150, 

Are 4 cîrciumi. Budgetul co- 
munci pe 1886/8357 a fost de 
3450 lei la venit şi 3403 Iei la 
cheltucli. Școală nu este; iar 
biserici sunt 2: S-ţii Apostoli 
(1878) și Buna-Vestire, în Strimba 
(1856), cu 2 preoți și 4 cîntărcţi. 

Balgiul, saţ, în jud. Constanţa, 
plasa IHirșova, cătunul Eni-Șa- 
rai; situat în partea centrală a 

plășii și a comunei, la 1! kil. 

spre răsărit de. cătunul de re- 
ședință Eni-Șarai. E așezat în va- 
lea Balgiul, pe malul drept al 
pîriului Haidar, fiind dominat 
la Nord de către dealul Bal- 
giul și la Sud de către dealul 
Capugiului cu virful săi Capu- 
giul-luc, care are o înălțime 
de 115 metri și este la 1! kil, 
spre Sud de sat. Suprafața sa 
este de 1065 hect., dintre care 
20 hect. sunt ocupate de vatra 
satului și de grădini. Popula- 
țiunea, a cărci maioritate este 

„ formată de Bulgari și Turci este 
de 35 familii, cu 161 suflete. 
Şoseaua judeţeană Babadag (Tul- 
cea)-Hirșova trece prin partea 

“ sudică a satului, Drumuri co- 

munale pleacă la Karapelit, la 
Garlici și la Eni-Șarai, 

insula 
Balta, teritoriul comunei Du- 

dești, plasa Ialomiţa-Balta, jud. 
Ialomiţa. 

Balgiul-Mic, /ac, în insula Bal: 
ta, teritoriul comunei Dudești, 

plasa Ialomița-Balta, judeţul Ia- 
lomiţa. 

Balgiului (Dealul-), 7ea/, în ju-
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dețul Constanţa, plasa Hirșova, 
pe teritoriul comunei rurale Eni- 
Șarai şi anume pe acela al că- 
tunului săii Balgiul. Se întinde de 
la Nord-Estul satului Balgiul, 
din șesul Porumbiştea, pănă la 
piriul Haidar, cu o direcţie de 
la N.-V. către S.-E. Este situat 
în partea centrală a plășii și a 
comunei și este acoperit cu se- 
mănături, - 

Balhutul, /ac, în jud. Rîmnicul- 
Sărat, plasa Marginea-d.-j., co- 
muna Măxineni, în partea de 
răsărit, format de revărsările 
Siretului; produce caracudă ce 
se consumă în comună, 

Bali, da/, în jud. Dolj, plasa 
Cîmpul, la N.-V, com. Dessa; 
are o suprafață de 3 hect. 

Bali-luc, movilă, în jud. Con- 
„_stanţa, partea sudică a plășii 

Mangalia, comuna Caraomer ; 
are o înălțime de 182 metri și 
domină valea Dere-Chioi și dea- 
lul Bair-luiuc. 

Balica, iaz, în jud. Dorohoiii. 
(Vezi Brăeşti, sat şi com., plasa 
Coșula). 

Balica, pădure, plasa Trotușul, 
jud. Bacău, pe teritoriul comu- 
nei Bogdănești. 

Balica, zădure, pl. Tazlăul-d.-j., 
jud. Bacăii, pe teritoriul comu- 
nei Tirgul-Valea-Rea. 

Balica, ziriiaș, plasa Trotușul, 
jud. Bacăii, care se varsă d'a 

dreapta Oituzului, după ce stră- 
bate comuna Bogdănești. 

Balica, zirțiaș, pl. Tazlăul-d.-j., 
judeţul Bacăii, ce izvorește din 
pădurea cu același nume și se 

„varsă în piriul Valea-Rea, la Gîr- 
țariul, 
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Balicăi (Pirîul-), pirîz, județul 
Vasluiii; izvoreşte de sub dea- 
lul cu asemenea numire, trece 
pe teritoriul satelor Golgofta 
și Ivănești, și se varsă în pi- 
riul Racova, în partea de Nord- 
Est a satului Ivănești, aproape 
de podul Racovei. 

Baliga, sa, în partea de Vest a 
com. Todirești, pl. Fundurile, 
jud. Vasluiă, situat între două 
dealuri, pe o întindere de 4 

„hect. și cu o populaţie de 28 
familii sai 112 suflete. Locui- 
torii posedă 74 vite mari cor- 
nute, 81 oi, 5 cai şi 10 rimători, 

Balii (Piciorul-), ramificaţie, din 
muntele Curul- Muntelui, jude- 
țul Buzăi, ce se prelungeşte 
pănă la întîlnirea pîriului Siriul 
cu riul Buzăi. In poalele sale 
este izvorul sulfuros termal, nu- 
mit Lunca-fără-Zăpadă. 

Balii (Lunca-), șes, pe margi- 

nea rîului Slănicul, în „comuna 

Minzăleşti, jud. Buzău, 

Balinteşti, com. rur., în pl. Ho- 

rincea, jud. Covurluii, așezată 

pe valea Chineja, la depărtare 

de 75 kil. de la Galaţi; se măr- 
gineşte la N. cu teritoriul co- 

munei Berești, la N.-E. cu com. 

Slivna, la S. cu Băneasa şi la 

V. cu Jorăști; e udată de pîriul 

Chineja, de piriiaşul Cioinagi și 

de Iazul-Micleşcului sai Chiș- 

teala-Vechie. 
Această comună e formată 

din patru cătune cari, în ordine 
N.-S., sunt: Cioinagi, Balintești 

(reședința), Ghibărţeni şi Po- 

chișcani. Dintre cătune, cele 

d'intii sunt depărtate de reșe- 
dința comunală cu vr'o 800 m., 
iar Pochișcani cu 2 kil. 

Sătenii de aici! sunt foști clă.- 
cași împroprietăriți. In întreaga 
comună se găsesc 165 case, lo-   
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cuind în ele 137 contribuabili 
Sati 169 familii cu 700 suflete, 
din cari 343 bărbați, 3 57 femei, 
359 necăsătoriți, 309 căsătoriţi, 
32 văduvi, 80 cu știință de carte. 
Străini sunt 2 familii de Evrei 
cu 10 suflete, 

Comuna Balinteşti este cea 
mai mică în privirea populaţici 
din tot jud. Covurluiii. 

Suprafața teritoriului acestei 
comune este de 5146 hect., din 
cari 4547 1 hect. aparţin pro- 
prietăței mari și restul săteni. 
lor. Proprietatea mare e împăr- 
țită în patru moşii cu același 
nume ca al cătunelor. 

Plugăria și creșterea vitelor e 
ocupaţia principală a locuitori- 
lor. Producţia totală agricolă e 
de 25911 hectolitri pe an; re- 
colta mijlocie 3—4 chile pe hec- 
tar; pluguri sunt 70, din cari 20 
sistematice. Circiumi sunt ş. Ie- 
meile : lucrează cînepă, lînă și 
cultivă viermi de mătase, 

Vite sunt: 5 tauri, 388 boi, 
355 vaci, 124 viței și 26 cai. 

Veniturile comunale se urcă 
la 3119 lei 40 b. pe an şi chel- 
tuelile la 2653 lei. Dările directe 
către stat, judeţ, comună și ca- 
mera de comercii sunt de 6874 
lei 16 bani. 

Sunt două biserici în această 
comună: Sf. Gheorghe în Ba- 
lintești, construită din bîrne în 
1828; Inălţarea - Domnului în 
Ghibărţeni, zidită în 1843 de 
răposatul Manolache Cirjă ; în- 
tiia posedă pămînt rural (Sk 
fălci), a doua este întreţinută 
de proprietarul respectiv, După 

"noua alcătuire parohială, com. 
Balintești formează o parohie cu 
catedrala Sf. Gheorghe; 1 preot 
paroh și 3 cîntăreți, 
Școală este una Singură, mixtă, 

cu 52 elevi înscriși, din cari ur- 
mează regulat 42; se învață în 
ca şi facerea pălăriilor de pae; 
de la 1879 a dat 8 absolvenți,
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cari s'aii dedat parte plugăriei, 

parte meseriilor; școala n'are 
pămînt. 

Prin Balintești trece calea ve- 

cinală-comunală spre Berești, pe 

o întindere de 4 kil., și linia fe- 

rată Galaţi-Birlad. 

Balinteşti, sat+/ principal și re- 

şedinţa comunei cu același nu- 

"me, pl. Horincea, jud. Covurluiii; 

cu 108 casc; are o biserică și 

o. școală. (V. Balintești com.). : 

Balinteşti, moșie particulară de 
321 hect., în comuna cu același 

nume, jud. Covurluiii. 

Balinţi, sa, în jud. Dorohoii, 

din vechime Balincea, în com. 

Havirna, pl. Prutul-d.-s., cu 109 

fam., 393 sufl. și bună situație. 

Așezările sătenilor sunt mare 

parte bune, restul mijlocii, multe 

cu livezui, puţine grădine; iar a 

stăpinului moșiei, casă mică de 

vălătuci, cu heiuri modeste, li- 

vezue tinără și grădină de le- 

gume. 

Moșia a fost din vechime a. 

mănăstirei Voroneţul, din Bu- 

covina, dăruită de Ștefan-Vo- 

dă-cel-Mare, la ș Aprilie 1457, 

şi se stăpîni pănă la 1785, cînd 
s'a vindut. 

Biserica, cu patronul Sf. Ni- 

colae, cu un preot, 1 cîntăreţ 

şi 1 palamar, este de zid, făcută 

din ordinul Vistiernicului Nico- 

lac Rosetti-Roznovanul, fost pro- 

prietar. 

Calitatea pămîntului este bună, 

e productiv și fertil. 

Sătenii improprictăriţi posedă 

183 hect. 31 ari pămînt și 1360 
hect. 50 ari sunt ale proprietăţei. 

Bașcul, ce curge pe hotar, e 

singurul piriă mai principal. ce 
trece prin sat. 

Drumuri sunt: de la Rădăuți 

spre Botoșani; de la Ilerța la 

Săveni și spre Dorohoiii.   
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Hotarele moșiei sunt cu: Știu- 

beieni, Vorniceni şi Tătărășeni, 

Balistera, /oca/itate, în jud. Pra- 

hova, pe albia riului Prahova, 

- com. Crivina, pl. Crivina, de unde 

locuitorii scot și cară pietriș. 

Baliţa, va/e, în jud. Prahova; iz- 

voreşte de la IE. de com. Cor- 

nul, plaiul Prahova, curge spre 
S.-V. şi se varsă în riul Pra- 

hova, în raionul căt. Cîmpiniţa 

şi a orașului Cimpina. | s'a dat 

acest nume, pentru că la înce- 

put a fost făcută de un locuitor 

anume Băluță. Se zice că apa 

ce cădea după dealuri îneca gră- 

dina acestui om. El ca să îm- 

pedice aceasta, a făcut un șanț 

prin grădina lui și l'a dus pănă 

în riul Cîmpiniţa, ca ast-fel apa 

ce venea de pe dealuri să se 

scurgă în rii. Cu timpul însă 

s'a format o vălcea, ce acum e 

foarte mare. 

Balmăjul, pante, în plaiul Clo- 

șani, jud. Mehedinţi, acoperit 

cu păduri “de brazi, din care 

se fabrică şindrilă pentru aco- 

peritul caselor. 

Balmăjul, iri, izvorește din 

muntele Balmăjul şi se varsă în 

apa Cerna în jud. Mehedinţi; 

conţine mult peşte și anume 

păstrăvi 

Balomireasca saii Marianca, 

moșie, com. Teiul, jud. Argeș, 

pl. Gălășești, proprietatea Ifo- 

rici spitalelor civile din Bucu- 

rești; are o arendă anuală de 

Soo lei. 

Balomireşti, saț, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s. (com. Bira, pe 

malul sting al piriului “Albuia, 

la o depărtare de 1 kil. de tîrgu- 

şorul Bira şi spre NV. de el. 

Este așezat pe platoul Bira. Are 

u ap | 
a 

d, 
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34 capi de familie, 40 contrib., 

153 loc., din cari 2 știii carte 

şi 37 case. Populaţiunea este 

toată romină. Sunt 248 capete 
de vite mari. IE 

Despre acest sat se vorbeşte 

întrun document de la 13 Ia- 

nuarie 1586, dat din Roman. 

El purta şi atunci ca şi acum 

tot numele de Balomireşti. Tot 

de acest sat aminteşte şi un do- 

cument de la 161ş, Martie 24, 

dat din Iaşi, prin care mai mulţi 

boeri mărturisesc despre lega- 

litatea achizițiunel teritoriale ale 

-marelui comis Demitriu Goia. 
(cArh. Ist.> t, 1, p. 158). 

Balomireşti, moșie, în jud. Ro- 

man, pl. Siretul-d.-s., com, Bira; 

parte era răzășească, iar parte 

depindea mai înainte de mănăs- 

tirea Bărboiul din Iași, care era 

supusă mănăstirei Golia și a- 

ceasta închinată la Sf. Munte 
Vatopedion. 

Balomirul, vâ/cea, în jud. Olt, 
pl. Oltul-d.-s.; se varsă în Cun- 

grea-Mare, pe țărmul sting, în 

raionul com. Ciomăgești. 

Balomirul, vă/cea, în jud. Olt, 

care se formează pe teritoriul 

com. Perieți, plasa Jiul-d.-s., în 

partea de apus; curge către S,, 

trece pe teritoriul com. Mier- 

lești și sc varsă în Iminog. 

Balosina, ziriă; izvorește de prin 
porniturile satului Ciortești, co- 

muna Ciortești, pl. Crasna, jud. 

Vasluiui, şi unindu-se cu piriul 

Șerbești, ce izvorește din pădu- 

rea Șerbești, curge spre apus 

de satul Șerbești și se varsă în 

piriul Vaslueţul, la podul de la 

Taraşi (Gura-Șerbeşti). 

Balosineşti, v. Săcăreşti, sa, din 

com. Băiceni, pl. Bahluiii, ju- 

deţul Iași.
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Balosinul, /ac, în com. 'Cătina, 
căt. Motruna, jud. Buzăii, pe 
culmea muntelui Balosinul; i se: 
zice și Lacul-din-Virf, 

Balosinul, moșie, în com. Valea- 
Muscelului, jud. Buzăă. V. (Ho- 
tarul-Sibiesc). 

Balosinul, moşie, în com. Nano- 
vul, jud. Teleorman, proprie- 
tate a d-lui C. Atanasiu. 

Balosinul, uauze însemnat și 
punct trigonometric, între comu- 
nele Cătina, Pătirlagi și Valea- 
Muscelului, jud. Buzău, pe cari 
le desparte. 

Balosinul, numire vechie de com. 
Tur., ce era situată în apropiere 
de com. actuală Nanovul, jud. 
Teleorman, pe marginea Vedei, 
spre N.-E., unde se vede o mă- 
gură mare, d'asupra căreia se 
găsea încă acum vre-o trei-zeci 
de ani o cruce de piatră albă, 
înaltă ca de 3 m. şi de o ju- 

„mătate m. groasă, avind pe 
dinsa o inscripțiune cu litere 
chirilice, pe care nimeni nu s'a 
interesat a o copia. 

Balosinul, păzure, în com. Că- 
tina, căt. Motruna, jud. Buzăiă; 
face un corp cu sforile: Faţă- 
cu-Goruni și Gorunișul, de 250 
hect. Se numește de obiceiii Pă- 

* durea-Cătinei, 

Balosinul, fădure, în comunele 
Pătîrlagi și Valea - Muscelului, 
jud. Buzăii, de 1140 hect., pro- 
prietatea moșnenilor din ambele 
comune. Face un singur corp 
cu sforile: Brăduleţul, Plaiul- 
cu-Plopi și Slemnea. 

Balosinul-Mare, zzzor, în com. 
Cătina, căt. Motruna, jud. Bu- 

zăă; ese din muntele Virful-Sti- 
nei și dă în riul Bisca-Chiojdului, 

54594, Afarele Dicţionar Geograţie, 

  

  

Balosinul-Mic, îsdor, în com. 
Cătina, căt. Motruna, jud. Bu- 
zăii, ese din muntele Virful Sti- 
nei și dă în rîul Bisca-Chioj- 
dului, puțin mai la vale de Ba- 
losinul-Mare. - 

Balosinul-Mic, pădure moșne- 
nească, în com. Cătina, jud. Bu- 
zăii, care face un corp cu sforile: 
Grădinile-Lungi, Gorunişul, Tir- 
la Cirlanilor și Virful-Stinei, 

Balosinului (Valea-), zor, în 
com. Valea-Muscelului, jud. Bu- 
ză; ese din muntele Balosinul 

“și, după ce primeşte mai multe 
izvorașe, se varsă în piriul Va- 

- lea-Muscelului, sub numele de 
Maloteasa; conține sulf, 

Baloş (Schitul-lui-), sas, în co- 
muna Rădeni, pl. Coșula, jud. 
Botoșani, în partea de V., aproa- 
pe de pir. Bahluiul, în pădure. 

Numele îi vine de la schitul 
Baloș, acum desființat. 

Are o populaţie de 24 fam. 
cu 70 suflete, locuitori Țigani 
lingurari, cari n'aii pămînt pro- 
prietate a lor, ci numai o se- 

dere vremelnică, ocupîndu - se 
parte cu lucrarea pămîntului, 

parte cu rotăria și lingurăria ; 

populația variază din an în an. 

Se află 14 vite cornute, 11 cai 

mari și mici, 20 porci. (V. Ba- 
loșul, schit). 

Baloşani, sas, jud.. Dolj, pl. A- 
maradia, com. Căpreni, situat 
pe malul drept al pîrîului Ama- 
radia, la 4500 -m. Est de Că- 
preni-d.-j., de care se desparte 
prin o prelungire a dealului Tin- 
dărești din jud. Gorj; cu 204 
sufl., 104 bărbaţi și 100 femei. 

Copiii din acest sat urmează la 

școala de băeţi și la cea de fete 

din satul Căpreni-d.-s., com. Că- 

preni. Numărul școlarilor din a- 

cest sat, pe anul 1892—93, a fost 

  

  

de 8 băeţi, iar al fetelor de 2. 
Cu virsta de școală sunt 13 băeți 
şi 10 fete. Știii carte 9 bărbați 
și 1 femee. În sat este o bise- 
rică de lemn, avind ca patron 
Nașterea Maicei Domnului. Ca 

proprietate, biserica arc 8 !p 
hect. pămînt rural, 

Cîrciumă este una singură. 
Comunicaţiunea în acest căt. 

se face prin șoseaua comunală, 
care o leagă la N.-E. cu Bul- 
zești, iar la S.-V. cu șoseaua ju- 

dețeană Craiova- Căpreni, trecînd 
pe un. pod de lemn peste A- 
maradia. 

, 

Baloşani, 6a/ză, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, comuna Căpreni; se 
scurge pe dreapta rîului Ama- 
radia; într'însa se găsește pește. 

Baloşani, dea/, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, comuna Căpreni, pe 
care este situată com. Căpreni. 
Are o înălțime de aproape 500 
m. și este acoperit cu păduri și 
finețe. Se lasă din dealul Iclea- 
nul, jud. Gorj. 

Baloşani, păzaure, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Căpreni. 

Baloşani, zise, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, comuna Căpreni, pe 
dealul Baloşani. 

Baloşeni sai Dumbrava, secfie 
din satul Cimpeni, pl. Siretul- 

d.-s., jud. Bacăii, com. Săcuieni. 

Baloșşi, dea/, în plaiul Cloșani, 

jud. Mehedinţi; ţine de terito- 

riul comunelor Baia-de-Aramă și 
Ponoarele, 

Baloşii (Virful-), co/ină, în co- 
muna Gura-Nișcovului, căt. Să- 

senii-Vechi, jud. Buzău; e aco- 

perită cu păduri și vie. Are un 
puț cu apă renumită prin acele 

locuri. 
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Baloşul, «ea, jud. Tecuciii, la 
N-V. de satul Sălcuţa; pe dinsul 

se află pădurea cu același nume. 

Baloşul, maute, în com. Cislăul, 

jud. Buzăii, acoperit de pădu- 
rea Cislăul, 

Baloşul, pădure, jud. Tecuciii, la 

N.-V. de satul Sălcuţa, comuna 

Valea-Rea. Baloșul este denu- 

mirea populară a numelui Balș. 

Baloşul, poiană, în jurul 'schitu- 
lui Baloș, jud. Botoşani. 

Baloşul, schi, acum desfiinţat ; 
este “situat pe moșia Vlădeni, 

com. Rădeni, pl. Coșula, jud. 

Botoșani, în pădure, sub niște 

prăpăstii în formă de terase, pe 

coasta de S. a dealului Holm. 

A fost schit de călugăriţe; 

- astă-zi însă nu se găseşte de cît 

biserica aproape de: ruină; îar 

prin-prejur, în poiană, se văd 

ruini de case și beciuri, ceea ce 

denotă că a fost locuințe. 

Nu se poate ști anul fondărei, 

dar s'a desființat, se zice, de vre-o 

30-—40 ani în urmă, din cauza 

unor întrigi între proprietarul 

moșiei și starița, iar catapeteas- 

ma şi podoabele dinăuntru s'aii 
- adus la bis. din satul Rădeni. 

Balota, sfajie de drum de fir, 
jud. Mehedinţi. (Vezi Palota). 

Balota, dea, în pl. Ocolul-d.-j., 

jud. Mehedinţi; ţine de terito- 

riul comunei Zegaia. De la a- 

cest deal și-a luat numele sta- 

țiunea c. f. r. Virciorova-Bu- 

curești-Palota, numite de Nemţi, 

«Palota», în loc de Balota, 

Balota, moșie a statului, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, comuna Veleşti, 

satul Balota-d.-s., arendată de la 

1893—98 pe 1200 lei anual. Pe 

această moșie sunt 3 loturi date   

218 

la locuitori și unei cete de moș- 

neni, 

Balota, zarohie, formată din com. 

Balota și din căt. Balota-d..s., 

pendinte de comuna Veleşti, în 
jud. Dolj. In parohie sunt 328 

familii, cu 1332 de suflete. Are 

4 biserici, trei de zid și una 

de lemn, deservite de 2 preoţi 

cu 4 cîntărcți. 

Balota, pădure, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com. Veleşti, satul 

Balota-d.-s,, în întindere de şoo 

de hect.; aparţine statului; este 

amenajată. Lemnul care predo- 

mină este girnița. Face parte 

din ocolul Bucovăţ, circumscrip- 

ţia XVII silvică. 

Balota, trup de pădure, a statu- 

lui, în întindere de 100 hect:, în 

jud. Prahova, pendinte de co- 

munele Băteşti și Pucheni, pl. 

Crivina, care împreună cu tru- 

purile: Bodirlanul (263 hect.), 

Văcăria (25 hect.) şi Pucheni 

(150 hect.), formează pădurea 

"Gura-Crivățului. 

Balota, fisc, com. Robești, plasa 
Cozia, jud. Vilcea. 

Balota, 247/, al culmei Paringul, 

în jud. Vilcea. De aci se dceta- 

şeză culmea Paringul de culmea 

Polovraci, care servește de linie 

despărţitoare între apele Olte- 

țului și Cernei, pănă la conflu- 

ența lor. 

Balota-de-Jos, sas, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Balota, situat 

-în stinga piriului Giamartaluiul 

“la 6 kil. N-V. de Murgașul și 

la 11 kil. NE. de Negoești, cu 

265 bărbaţi și 213 femei, total 
478 de suflete. Locuesc în 110 

case, construite parte de zid și 

parte din birne, In sat nu este |. 

şcoală; copii urmează la școala   
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mixtă din satul Bușteni. Numă- 

rul şcolarilor este de 14 băeți. Cu 

virstă de școală sunt 45 băeţi 

și 25 fete. Știu carte 8 locuitori. 

In sat este o biserică de zid, cu 

hramul Sf. Voevozi, deservită de 

I preot paroh și de 1 cîntăreţ. 

Ca proprietate, biserica posedă 

Si hect. pămînt rural, 

Comunicaţia în acest cătun se 

face prin șoseaua vecinală, care-l 

pune în, legătură, la N.V. cu 

. Balota-d.-s., iar la Sud-Est cu 

Gaia-d.-s. a 

Balota-de-Jos, pădure, judeţul 

Dolj, pl. Amaradia, com. Ba- 
lota, satul Balota-d.-j. 

Balota-de-Sus, sa, jud. Dolj, 

plasa Amaradia, com. Velești, 

așezat în S. comunei Velești, pe 

malul stîng al piriului Giamar- 

taluiul, la 5630 metri de com. 

de reşedinţă. Are 197 suflete, 

95 bărbaţi şi 102 femei, și So 

case mai toate construite din 

bîrne. Copii din acest sat ur- 

mează la școala mixtă -din sa- 

tul Velești, ce este la o depăr- 
tare. de 5680 metri, 

Numărul școlarilor, pe anul 

1892—93, s'a urcat la 16 băcţi; 

cu virsta de şcoală sunt 26 bă- 

cţi și 12 fete. Știă carte 20 
bărbaţi. 

In sat este o biserică de zid, 

fondată la 1782 de Caluda; ser- 

bează hramul Sfinţilor Arhan- 

gheli Mihailşi Gavril. Are S hect. 
proprietate, 1 cintăreţ şi se ser- 

veşte de preotul satelor Velești 

şi Rupturile, pl. Amaradia, com. 

Velești. O singură circiumă. 

Comunicaţia în acest cătun 

se. face prin șosele vecinale și 

comunale, cari îl pun în legi- 

tură, la N. cu Velești, la S.E. 

cu Balota-d.-j. și la Vest cu 
Spineni. 

Baloteasa, sas, în jud. Dimbo-
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viţa, plasa Cobia, cătunul co- 
munci Pietroaia, 

" Baloteşti, com. rur., pl.: Znago- 

vul, jud. Ilfov; cade spre N. de 

București, la distanţă de 25 kil. 

de acest oraș, între valea Po- 

„ciovaliștea şi pădurea Vlădi- 
ceasca. 

Se compune din satele: Ba- 
loteşti, Cacaleţi, Preoţeşti, Po- 

peşti-Petrești și Săftica, cu Sg 

locuitori, cari trăesc în 206 case 

şi 3 bordeie. Sa 
Suprafața totală a comunci 

e de 3563 hect. 

- Proprietarii ai 2953 hect. şi 

locuitorii 610 hect. 

Proprietarii ati în raionul co- 
munci 1590 hect. pădure și 112 

hect. rezervate pentru izlaz. Lo- 

cuitorii cultivă tot terenul, re: 

zervind pentru fineţe 30 hect. 

In comună sunt ş biserici, 

de fie-care cătun cite una, de- 

servite de 5 preoţi. Are o şcoală 

mixtă; o mașină de treerat cu 

aburi, 1 pod stătător și 4 he- 

leștaie. - 
Comerciul se face de 9 cir- 

ciumari și 1 hangii. 
" Comuna numără 185 contri-. 

buabili, cu un budget de 4474: 

lei la venituri și 4413 lei la 

cheltueli. In anul 1885 eraii 186 
contribuabili. 

Dintre locuitori, 206 sunt plu- 

gari și 6 au diferite profesiuni. 

Ocupaţia lor de căpetenie e a- 

gricultura şi creşterea vitelor. 

Arătura se face cu 107 plu- 

guri: 95 cu boi şi 12 cu cai. 

Locuitorii aii 161 care și că- 

ruțe: 139 cu boi și 22 cu cai, 

Numărul vitelor'e de 751 vite 

mari: 140 cai și epe, 370 boi, 

-173 vaci și viței, 18 tauri, 50 

bivoli şi bivoliţe, şi de 1658 

vite mici: 121 capre, 154 porci, 

1353 oi. 

Improprietăriţi sunt 115 locui- 
tori şi neîmproprietăriți 107. 
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În comună S'ai stabilit 1ş 

străini. - 

Baloteşti, com. rur., așezată în 

partea de Nord a plășii Oco- 
lul-d.-s., jud. Mehedinți, la dis- 

tanță de 15 kil. de oraşul Tur- 

nul-Severin, situată pe valea rîu- 
lui Topolnița, formează comuna 

cu cătuna Pirlagele, avind re- 
ședința în Baloteşti. Se mărgi- 

nește: la răsărit cu comunele 

“ Bălvăneşti și Bobaiţa; la Sud 

şi Vest cu comuna Jidoștiţa şi 

la Nord cu comuna Godeanul; 

iar la Sud și [st cu comuna 

Izvorul-Birgci. Are 135 contri- 
buabili cu goo locuitori, în 142 

case. Ocupaţiunea locuitorilor 

este agricultura şi creșterea vi- 

telor. Calitatea pămîntului este 

mai mult pietroasă, afară de 

Valea-Topolniţei, care este fer- 
tiiă. Loc. posedă: 28 pluguri, 44 

care cu boi,:4 căruţe cu cai și 

96 stupi. Com. are 2 biserici cu 

2 preoți şi 4 cîntăreţi; 1 școală 

cu 1 învăț., frecuentată de 42 

elevi și 2 eleve. Are şio circiumă, 

Budgetul comunei coprinde : 

la venituri 2425 lei și la chel- 

tueli 1173 lei. 

Vite sunt: 264 vite mari cor- 

nute, 14 cai, 270 oi și 160 ri- 

mători. 

Prin această comună trece șo- 

seaua vecinală Turnul-Severin- 

Halinga-Balta-Baia-de-Aramă. 

Pe teritoriul comunei Balo- 

teşti, se află ruinele Grideţul 

şi Martalogi. - 

Dealurile mai principale în 

această comună sunt: Grădeţul 

Roşca, Cleinicul-Mare, Cleinicul- 

Mic, Curila, Șfirleacul, Corneanul 

şi Cioaca-Turcului. Iar văile mai 
principale sunt: Valea-Știrbiţei 

la poala-Grădeţului și Valea-To- 
polniţei. Ă 

Baloteşti (Cacaleţi), sa, plasa 

Znagov, jud. Ilfov, face pârte   

din com. rur. Baloteşti (v.a.n.). 
Cade spre S. de Preotești și are 

aceeași poziție topografică ca 

Preotești. Spre E. este un loc 
mult zmircos, numit Ghioca. 

Are o biserică vechie, cu hra- 

mul Sfintul Niculae, care s'a 

reedificat de curînd de pro- 

prietarul moşiei, d-nul Ioan N. 

Lahovari. Biserica e deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreț. In co- 

mună este 1 heleșteii. Şcoala, 

mixtă, e frecuentată de 29 elevi 

și 4 eleve. Cu întreţinerea aces- 
tei școli, statul și comuna chel- 

tuesc anual 2004 lei. Localul ce 

oferit gratuit de d. Lahovari. 

Comereiul se face de 3 cir- 

ciumari, 

Populaţia e de 408 locuitori, 

dintre cari 9 străini. 

Întinderea satului e de 1082 

hect., avind d. Lahovari 820 

hect. și loc. 262 hect. Iircorpul 

moşici sunt 440 hect. pădure. 

Pentru izlaz se rezervă şo hect. 

Locuitorii cultivă tot pămîntul. 

In sat sunt case mari boc- 

rești și un parc foarte frumos._ 

Baloteşti, saz, în com. Diocheţi, 

plasa Șușiţa, jud. Putna, situat 

pe piriul Zăbrăuţi. In ce pri- 

veşte populaţiunea și cele-l-alte 

date statistice ale acestui sat, 

a se vedea comuna Diocheţi, 

Cit privește numele de Balo- 

teşti, pe care-l poartă satul, 

el cată să fic fundatde un a- 

nume Balota. Numele de Ba- 

lotă ne întîmpină des în hri- 

soavele vechi din Muntenia şi 

Moldova. Așa, la 1431, Alc- 

xandru-cel-Bun hărăzeşte un sat 

lui Balotă și lui Oancea (Uia- 
“nitzki, «Materiaitaly dlia isorii», 

pag. -34, '0p. Hasdeu, «Etymo- 

logicum» II, 2379—2380). 

Baloteşti, moșie a statului, pe 

teritoriul comunei Diocheţi, pl. 

Șușiţa, jud. Putna, fostă pro-
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prietate a mănăstirei Mera, A 
fostarendată pe periodul 1876;86 
cu 8910 Iei anual. 

Baloteşti, pădure mare, pusă a- 

cum în exploatare; ţine de te- 
ritoriul comunci Baloteşti, pl. 
Ocolul-d.-s., jud. Mehedinţi. 

Baloteşti (Mera-), pădure, apar- 
ținînd moșiei stat. Baloteşti, jud. 

Putna. Are o întind, de 1640 fălci 
și e împărțită în 11 cantoane saii 
trupuri: 1, Berea-Balotești de 
1220 fălci; 2. 19 pămînturi de 
60 fălci; 3. ş pămînturi de 20 
fălci; 4. 3 pămînturi de 14 fălci; 
5. 2 pămînturi de 12 fălci; 6.1 
pămînt de $ fălci; 7. Hlisele de 
la Clipicești de go fălci; 8. Va. 
leni de 150 fălci; 9. Voloșcani 
de 33 fălci; 10. Nistoreşti de 
I falce și 11. Răcoasa de 32 fălci. 

Balotile, /ac, în insula Balta, ju- 
dețul Ialomiţa, teritoriul com. Di- 
chiseni, pl. Borcea. 

Balotina, zzvor, în jud. Prahova; 
udă com. Șirna, pl. Tirgşorul 
și se varsă în riul Prahova. 

Balș, com. rur. şi reşedinţa subpre- 
fecturei, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 
jud. Romanați. Mat de mult se 
numea Vulpeanca. Se compune 
din satele: Balș (1500 loc.). 
Gorgănașul (200 loc.), Spineni 
(200 loc.) și Măineşti (121 loc), 
E situată pe un teren șes, pe 
malul drept al Oltețului, acolo 
unde valea acestui rîii capătă 
extensia cca mal mare,. şi a- 
proape de vărsarea piriului Fră- 
ţia în Oltețul. E depărtată de 
Caracal de 32 kil. și de Bu- 
cureşti de 210 kil. La Nord se 
află Dealul-Chiliei, punct trian- 
gulat cu 188 m. înălțime d'a- 
supra nivelului mării, iar spre 
I. se află Dealul-Surului, cu 
acceași altitudine. 
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Balş este un tirguşor frumos, 
străbitut de linia ferată și şo- 
seaua naţională Bucureşti-Vîr- 
ciorova; are clădiri frumoase și 
comerciul este vii. Sunt 26 sta. 
bilimente comerciale. La im- 
portanţa acestei comune con- 
tribuc şi poziţiunca sa favorabilă 
în valea fertilă a Oltețului. 

„In Balș este: reședința medi- 
cului plășii, reşedinţa, unei com- 
panii din reg. 19 de dorobanţi, 
care are cazarma sa; un biuroii 
telegrafo-poștal al cărui venit pe 
anul financiar 1896/97 a fost 
de 7418 lei 9o bani; un spital 
rural ; o fabrică de spirt și drojdii 
de bere. 

Budgetul comunci pe 1886 și 
1887 a fost de 16423 lei la ve- 
nituri și 16044 lei la cheltueli, 
“Are o populaţie de 2021 locui- 

tori, mai toți Romini, din cari: 
1025 bărbaţi și 996 femei; ş14 
capi de familie; 969 căsătoriți 
și 1047 necăsătoriți; 31 5 cu 
ştiinţă de carte și 1706 fâră 
știință de carte; și 439 de con- 
tribuabili, 

Vite mari „sunt 1127, vite 
„mici 3600 și rimători 450. 

Are o şcoală primară de fete 
de gradul I şi alta de băeți de 
gradul I; cu cîte 3 profesori. 

Ai urmat școala 86 băeți și 

24 fete, din 155 (1ro băeți. și 

45 fete) copii în stare a o urma. 
In Balș sunt 3 biserici: Sf, 

Dumitru (1760—7268), începută 
din temelie de protopopul R. 
Căzănescu și terminată de Ștef. 
Trapezunda, vel ban al scau- 
nului Craiovei; Cuvioasa Paras- 
chiva (1824) şi S-ţii Voivozi 
(1810) cu 3 preoţi și 6 cîntăreți. 

În apropiere de Balş se află 
şi casele de pe proprietatea Mi- 
rila a d-lui G. Chițu din Craiova. 

Balş, dea/, în plasa Olteţul-OI- 
tul-d.-s,, judeţul Romanați, în- 
tre riul Tesluiul și Olteţul;   

BALȘ-SLATINA 

este un deal populat și desco- 
perit. Dealul-Balșului este escar- 
pat și acoperit cu păduri în 
partea despre Slatina şi foarte 
dulce înclinat și descoperit în 
partea opusă, Direcţiunea coa- 
melor sale îl face să aibă oare- 
care importanţă, din punctul de 
vedere militar, mai cu seamă 
cind o armată s'ar retrage de 
bună-voe saii silită, către Sla- 
tina, servind de poziţiune de 
post-gardă. - 

Dealul Balş este.un deal se-: 
cundar, căci nu servește de linie 
despărţitoare de afluenţi direcți 
al Dunărei, ci el desparte apele 
unor afluenți secundari ai Du- : 
nărei, ca Olteţul și Tesluiul care 
îşi dai apele lor Dunărei prin 
mijlocirea Oltului, 

“Balş, fădure, jud. Tecucii, la V. 
de tirguşorul Iveşti; are o în- 
tindere -de 30 fâlcă; aparține 
d-lui M. Balș; poartă și numele 
de Livada-Balș. 

Balş, piriiaş, jud.. Tecucii, în 
partea de E. a com. Burdusaci; 
curge spre V. și se varsă în 
pîriul Deleni, com. Burdusaci, 

Balș, pod, pe apa Oltețului, în jud. 
Romanați, arendat cu 3300 lei 
pe an, așezat lingă com. Balș. 

Balş, schit, în județul Romanați, 
lingă satul cu aceeași numire. 

Balş, staţie de dr. d. f., judeţul 
Romanați, pl. Oltul-d.-s., com. 
Balș, pe linia Slatina-Craiova, 
pusă în circulație la 5 Ianuarie 
1575. Se află între staţiile Pia- 
tra-Olt (13 kil.) și Peleşti (6,1 
kil.). Inălțimea d'asupra  nive- 
lului mării de 122.76 m. Veni- 
tul acestei staţii, pe anul 1896, 
a fost de 95224 lei 92 bani. 

Balş-Slatina, șosea nafională, în
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jud. Romanați, foarte bine con- 
struită (12 m. lărgime). Porneşte 
din centrul orașului Slatina cu kil. 
185 (dela București), trece cele 
două braţe ale Oltului, pe 2 po- 
duri de fier, urcă malul Oltului, 
lasă în dreapta căt. Găneasa, 
străbate sat. Corneşul, unde se 
întretae cu șoseaua Rîmnic-Co-. 
rabia (kil. 194), trece riul Cor- 
neșul şi urcă Dealul-Sarului, pe 
a cărui coastă se află kil. 200, 
situat în mijlocul pădurei Mirila; 
de la kil. 201, calea începe a 
scobori către Balș, trece rîul Be- 
chetul (Burluiul); la kil. 202 unde 
sc termină pădurea, urcă un mic 
deal și scoboară din noi; lasă 
în dreanta satul Mirila ca la Soo 
m.; aci să întretae cu şoseaua 
judeţeană din valea Oltețului, a- 
proape de kil. 205; trece pe 
lingă satul Teișul, traversează 
riul Pengea, pe pod de lemn 
lung de 30 m., lasă în stînga 
stația Balș cala 600 metri şi 
cu kil.. 209 întră în comuna 
Balș, trece rîul Oltețul, pe pod 
de lema de 64 m; iar la kil. 
211 ese din Balș, traversează 
calea ferată și urcă pe culmea 
dealului Balș, unde se află kil. 
212; la kil. 213 trece din not 
calea ferată, urcă adevărata creas- 
tă a dealului Balș (kil. 215); 
iar de la kil. 219 începe a sco- 
bori în valea Teslui, trece riul 
(16 m.), şi, pe lingă staţia Pie- 
leşti, se îndreaptă spre Craiova. 

Balşanul, ae, în jud. Dolj, pl. 
Băilești, care trece prin satul 
Băilești. 

Balta, p/asă, în jud. Brăila, si- 
tuată în partea de SE. a ju- 
dețului ; se întinde pe toată par- 
tea sud-estică a platoului jude- 
țului și pe lunca Dunărei, Tere- 
nul săii ocupă şi mare parte din 
Balta-Dunării, dintre Dunărea- 
Vapoarelor și Dunărea -Vechie, 
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Această plasă se numește ast- 
fel pentru că cea mai mare parte 
din teritoriul săi este situat pe 
luncă și baltă. Se mărginește la 
N. cu plasa Vădeni; la E. cu 
Dobrogea, de care se desparte 
prin Dunărea-Vechie; la Sud cu 
plasa Călmățuiul și jud. Ialo- 
mița; la Vest cu plasa Ianca și 
cu plasa Călmăţuiul, 

Este formată din comunele: 
1. Bertești-d,-s., cu satele: 

Berteşti-d.-s. şi Gura-Călmăţu- 
iului şi tirlele: Otmitul, Păpurei, 
Cotul-Gîrlei, Nedeicul și Buste, 

2, Bertești-d.-j. cu satele : 
Bertești-d.-j,, Gura-Girluţei, Poli- 
zești și tirlele: Iapa şi Dinișor, 

3. Bordeiul-Verde cu satele : 
Bordeiul-Verde, Druica, Creste- 
zul, Mototoleşti, Spinul, Vlad şi 
Colţica, " 

4. Ciacîrul cu satul Ciacîrul, 
5. Filiul cu satele: Filiul (Bu- 

dișteanca), Iarba-Dulce, Lisco- 
teanca (Cărămidari), Liscotean- 
ca, Satnoeni și Albuleţul. 

6. Gropeni cu satul Gropeni 
şi tîrlele: Gingărăşoaia, Pravăţul, 
Delea și Noroaele. 

7. Insurăţei cu satele: Insu- 
„răței şi Caragica. 

S. Lacurezi cu satele: Lacu- 
rezi şi Padina (Fîntinelele). 

9. Mihaiu - Bravul cu satele: 
Mihaiui-Bravul şi Cucuta. 

10. Osman cu satele: Osman, 
Morotești, Movila-Vămei şi Imina. 

II. Pirlita cu satul Pirlita, 
12, Stăncuţa cu satele: Stăn- 

cuţa, Stanca, Podari, Cornul- 
Malului și tîrlele: Băndoiul, Ma- 
rași, Stoineşti și Agaua. 

13. Valea-Cinepei cu satul 
Valea-Cinepei şi tirla Coceni. 

14. Vizirul cu satele: Vizirul 
Grozeşti, Giurgeni, Bajani, Tim- 
pul, Tirlele, "Țăcăul și Cojo- 
cari. 

Această plasă are o supra- 
față de 157170 hectare, din care 
140000 pentru semanături, iar   
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restul pentru izlaz, vii și gră- 
dini cu zarzavat, 

Pămiîntul este mai puţin pro- 
ductiv ca în plășile Vădeni, Ianca 
şi Călmăţuiul, din cauza că este 

mai nisipos. | 

Această plasă este străbătută 
de muchia platoului de nord, ce 
vine din plasa Vădeni; și merge 

spre sud, traversind comunele: - 
Gropeni, Ciacîrul, Vizirul şi Stăn- 

cuța, pănă ce dă în lunca Căl- 
mățuiului, 

Muchia platoului de sud vine 
din jud. Ialomița, mergînd spre 
N,, trece prin satul Mihaiti-Bra- 

vul, pe la V. satelor Berteşti- 
d.-s. și Bertești-d.-j. pănă la că- 

tunul Podari, din comuna Stăn- 

cuța, de unde ia direcția spre 

Vest. De aci pănă la satul La- 

cul-Rezi, ia numire de Șuviţa. 

De la Lacul-Rezi continuă tot 
spre Vest trecînd prin “satele : 

Insurăţei, Caragica, Zăvoaia, Du- 

descul, Scărlătești, Fleașca, Ju- 

gureanul, Ulmul și Rușeţul, 
In partea de E. se află lunca 

Dunărei formată de cele două 
brațe: Dunărca-Vechie și Dună- 
rea-Vapoarelor. Pe această luncă” 
se formează mai multe canaluri, 

privaluri şi iezere, dintre care 
cele mai principale sunt: 

Canalurile: Manuşoaia, Vil- 

ciul, Cremene, Pașca, Stupariţa, 

Lata și Minoaia. E 
Privalurile : al Satului, Armi- 

neasa, Gingărășoaia, Scheuca, 
Dobrişan, Băndoiul, Zatna, Văr- 
sătura, Strimba,  Veriga.- Stoc- 
nești, Mucuroaia, etc. 

Iezerele : Șerban, Lungulcţul, 
Trufaşi, Ulmul, Peştele, Huturele, 

Rotuudul, Pietroiul, Bustea, No- 

canul, etc. 

Această plasă, pe platoul de 
Nord, are mai multe lacuri, 

mai toate cu apă sărată şi a- 
vind aceeași compoziție ca La- 

cul-Sărat, de lingă Brăila. 

Apele curgătoare din plasă
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sunt: Dunărea - Vapoarelor .și 

Dunărea-Vechie, care se despart 

din jud. Ialomița și curg spre 

N., una spre V. pe lingă satele 

Bertești, Stăncuţa, Ciacirul și 

Gropeni, iar alta, pe sub poalele 

munților din Dobrogea, spre E. 

Comunicaţia în această plasă 

se face pe șoseaua județeană 

Brăila-Călărași, care începe din 

orașul Brăila și merge pănă la 

satul Vizirul. Asemenea comu- 

nicația se mai face și pe dru-: 

muri vecinale precum: drumul 

Brăila-Piua-Petrei, care întră în 

pl. la com. Gropeni, trece prin 

satele Gropeni şi Ciactrul, de 

unde ţine tot muchia platou- 

lui pănă la Arama, unde! co- 

boară muchia, continuînd pe 

lunca Dunăre, trece Călmățuiul 

lingă cătunul Podari, apoi urcă 

platoul jud. de S. şi, trecînd prin 

satul Mihaiu-Bravul, întră în ju- 

dețul Ialomiţa, la satul Luciul. 

In această plasă sunt puţine 

vii, iar păduri de tufă este nu- 

mai una între comunele: Pirlita, 

L.acul-Rezi și Bertești-d.-j., nu- 

mită Viişoara, In schimb pe balta 
dintre Dunărea - Vapoarelor și 

Dunărea-Vechie, în ostroavele și 

pe privalurile din com.: Gro- 

peni, Ciacirul, Stăncuţa, Ber- 

tești-d.-j. și Bertești-d.-s., sunt 

mai multe păduri de salcie, ră- 
chită și plop. 

Pămintul produce tot felul 
de cereale. 

Tată recolta anului 1889—go: 

351376 hectare, care ai pro- 

dus : griii 21228 hectol.; secară 

10327; orz 246510; porumb 

65350; ovăz 33527; mei 31148; 

cartofi 19200; fasole 51400; linte 
4400; fin 190000 kilograme. 

Industria în această plasă este 
puţin dezvoltată. Locuitorii din 

comunele de pe lingă Dunăre 

fac coșuri de nuiele și rogojini 

de papură. In cea mai mare 

parte din școale s'a introdus îm-   
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pletitul paiului, alpapurei și al 

nuielelor, fiind înfiinţat în com. 

Vizirul un atelier pe lîngă școală, 

în scop ca învățătorii să capete 

cunoştinți în ce privește lucrul 
manual. 

Populațiunea plășii se com- 

pune din 4380 capi de familie, 

sai 19660 locuitori, din cari 

1896 ştiii carte și 17764 nu știi, 

Sunt 3022 contribuabili, 153 

patentari Romini şi 16 străini. 

Casa de economie numără 280 

librete de economic, cu 34000 

lei. In plasă sunt 1990 de să- 

teni împroprietăriți după legea 
din 1878; iar 1160 sunt ne- 

împroprietăriți. 

În plasă sunt 14 biserici, cu 

18 preoţi, 19 paracliseri și 18 
cintăreţi. 

Școale sunt: 12 de băcţi, cu 

630 clevi; 11 școli de fete cu 

2150 eleve; 3 școale mixte, cu 

90 elevi și eleve, 

Animale în plasă sunt: 27323 

vite cornute, din cari 10900 boi, 

12000 vaci, 270 tauri, 3820 vi- 

ței, 12 bivoli, 9250 .cai, 70 mă- 

gari, 52920'0i, 6890 rimători și 
140 de capre. 

Balta, p/asă, în jud. Dolj, numită 

ast-fel de la numeroasele bălți 

ce se găsesc de-alungul Dunării 
în această plasă. 

Situată pe malul stîng al Du- 

nării și pe cel drept al Jiului, 

Se mărginește la N. cu plasa 

Jiul-d.-mj., de care se desparte 

prin o linie convențională, dusă 

din Jiă, pănă în Deznăţuiul, de 

la E. la V. La S$. se mărginește 

cu Dunărea, din dreptul comu- 

nci Cirna pănă în malul drept 
al Jiului. La I. se mărginește cu 

pl. Jiul-d.-j., de care se desparte 

prin Jii, din dreptul com. Padea 
pănă în Dunăre. 

La V. se mărginește cu pl. 

Băilești, de care se desparte prin 

riul Deznăţuiul, de la com. Ce-   
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rătul pănă la com. Cirna, iar 

de aci este limita convenţională 

ce taie balta Bistreţul şi ajunge 

pănă în Dunăre. 

- Terenul acestei plăşi este în 
general șes, afară de cite-va dea- 

luri mici, cu o înălțime cam de 

15 m. ce formează malul drept 

al Jiului. Ast-fel se numără dea- 

lul Comoșteni şi Dealul-Viilor. 

Movile sunt foarte numeroase, 

ridicate de oameni, parte în zi- 

lele noastre, iar cele mai multe 
"în timpurile vechi. 

Intre acestea se numără Mo- 

vila-Ostri, ce e înălțată de pe 

timpul Romanilor; iar mai jos, 

pe șesul Chischilăi, se găseşte 

un şanţ adinc în care se află 

risipituri de cărămidă antică sfă- 

rămată și potmolită de nămolul 
Jiului; acest șanț s'a numit Ce- 

tățuia. Apoi avem Movila-Mare, 

Movila-Turcului, Măgura-Lupu- 

lui: Movila-Văii, toate în co- 

muna Nedeia; Măgurelele, Cara- 

vanul, Creminea, cte.:în Goicea- 

Mică; Tirnova, Piciorușul, Tur- 

tita, Măgura-Ostri și altele multe. 

(V. comunele din această pl.). 

Această plasă este udată de 
Dunăre la S., care formează li- 

mita despărţitoare către Bul- 

garia; de Jii la E., care o des- 

parte de pl. Jiul-d.-j. şi care for- 

mează la Zăval o cascadă de 2 

m. înălțime; de Deznăţuiul, care 

în mare parte o desparte de pl. 
Băileşti și care sc scurge pe te- 

ritoriul acestei plăși în balta Ne- 

deia. Această baltă se scurge 

și ea la rîndul ei în Dunăre, 

precum şi: în Jiă. (V. Jiul și Dez- 

nățuiul). In întreaga plasă se 

găsesc o mulțime de bălți, între 

care se numără Gighera, Balta: 

Cirnei, Sglavocinul, ete. In Du- 

năre, în fața acestei plăși, se 

găsesc numeroase insule, între 

cari se numără insula Copaniţa 

ca mai însemnată. (V. cursul flu- 

viului Dunărea și comunele din
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această plasă, situate la Du-. 
năre). | 

Această plasă cuprinde 16 co- 

mune și anume: Birca, Birza, 

Cirna, Comoșteni, Gîngiova, Gi- 
ghera, Giurgiţa, Goicea-Mare, 

„. Goicea-Mică, Greceşti, Horezul- 

- Poenari, Măceșul-d.-s., Măceşul- 

d.-j., Nedeia, Valea-Stanciului și 

Zăvalul, 

Inainte de 1892, pl. Balta cu- 

prindea comunele Ghidecinul, 

Rastul, Negoiul, Catanele, Bi- 

strețul, Plosca, Coveiul, Băileşti, 

Afumaţi, Urzicuţa, Siliștea-Cru- 

cei, Cioroiașul, Intorsura, Lipo- 

vul, Calopărul, Segircea, Cerătul, 

Giurgiţa, Birca, Goicea-Mare, 

Goicea-Mică, Cirna, Măceșul-d.- 

s., Măceșul-d.j., Gighera și Ne- 

deia, toate în număr de 26, ce 

compuneaii pl. Balta cu reșe- 

dința sub-prefecturei în comuna 
Birca. 

Plasa este străbătută de ur- 

miătoarele căi de comunicaţie : 

“calea județeană Craiova-Birca,; 

calea comunală Segircea - Gi- 

ghera, Gighera-Bechet prin Ză- 

val și Comoșteni; calea comu- 

nală Birca-Grecești, Birca-Cîrna, 

Goicea-Gingiovul, Goicea-Gighe- 

ra, prin Măceșul-d.-j. şi Nedeia; 

calea județeană Birca-Bistreţul 
și o mulțime de alte căi comu- 

nale ce unesc comunele acestei 

plăşi cu cele din plășile vecine 

-și între ele. 

Reşedinţa sub-prefecturei este 

în com. Măceșul-d.-s, 

Balta, fostă 4/asă separată, de la 
1834 pănă la 1883, în jud. Ialo- 

miţa. În 1883 s'a unitcu pl. Ia- 
„lomița, formîndu-se plasa Ialo- 

mița - Balta. Cu noua reorga- 

nizare administrativă, care s'a 

pus în aplicare la 1892, s'a reîn- 

- fiinţat plasa Balta şi prin deci- 

'siunea luată de consiliul general 

al judeţului, în şedinţa din 21 

Iunie 1892, reședința sub-pre-   
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fecturei acestei plăși s'a. hotărit 

în satul Piua-Petrei şi pl. co- 

prinde comunele: Cegani, Bor- 
dușani, Făcăeni, Găiţa, Vlădeni, 

Chioara, Piua-Petrei, Giurgeni, 

Luciul, Gura-Ialomiţei, Hagieni, 

Țindăreiii şi Murgeanca. 

Balta, //asă desființată, care co- 

prindea partea de S.-V. a jud. 

Romanați ; își trage numele de 

la imensa baltă Potelul; se com- 

punea din 26 com. rur.; avea 

populaţie de peste 30,000 locui- 

tori și avea ca reședință a sub- 

prefecturei com. rur. Obirşia. 

Observînd pe o hartă, se vede 
că limita, ce separa această pl. 

„de pl. Oltul-d.-j., e acum formată 

de linia ferată Corabia-Caracal. 

Ea s'a contopit cu pl. Oltul-d.-j., 

cind subprefectura s'a mutat la 

Corabia pentru ambele plăși în- 

trunite, 

Cultura pămîntului în plasa 
Balta se face după mcetoadele 

cele mai noi, şi apropierea de 

Dunăre și porturi . favorizează 

mult agricultura și îndeamnă 
pe locuitori a sc ocupa temeinic 

de ea. 

Balta, com. rur., așezată în cen- 

trul plaiului Cerna, jud. Mehe- 

dinţi, la distanţă de 40 kil. de 

orașul Turnul-Severin. Formează 

comună cu satul Sfodea, avind 

şi mahalalele Opriţeasca, Ani- 

țeasca și Lăzăreasca. Este si- 

tuată pe valea Topolniţei, avind 

o suprafață de 1650 hect. Se 

mărginește: la răsărit cu satul 

Runcșorul al comunei Dilma, la 

miază-zi cu comuna Marga, la 

apus cu comuna Cireșul și la 

miază-noapte cu comunele Gor- 

novița și Prejna; avind peste 

tot 174 contrib. cu 865 loc. în 

202 case. Ocupaţiunea locui- 

torilor este agricultura şi creș- 

terea vitelor. Calitatea pămîn- 

tului este, pe valea Topolniţei,   
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fertilă, iar pe dealuri mijlocie. 

Loc. posedă : 24 pluguri, 49 care 

cu boi, 11 căruțe cu cai și 452 

stupi. Com. are 2 bis., cu 2 preoți 

și 2 cîntăreți; o școală cu 1 

învăţător, frecuentată de 36 elevi 

și.2 cleve. Are și 3 cîrciumi. 

Budgetul comunei coprinde: la 

ven. 1242 lei, şi la chelt. 9r4 

lei. Vite în această comună 

sunt: 392 vite mari cornute, 

30 cai, 603 oi, 360 rimători 

şi 200 capre. | 

În comuna Balta este reșe- 

dinţa plaiului Cerna. Prin aceas- 

tă comună trece șoseaua ve- 

cinală  Halinga - Balta - Baia- de- 
Aramă. 

Dealurile mai principale din 

această comună sunt: Perişorul, 

Bordea și Cornetul-Bobic; îar 

văile mai principale sunt: Co- 
șuștea şi Balta. 

Pe teritoriul acestei comune, 

cu ocaziunea .facerci unui puț, 

sa descoperit în pămînt căr- 

buni întocmai ca, cei de la Bah- 

na. Tot aci se află, pe Valea- 

Belţei, un izvor cu pucioasă. 

La apuş de comuna Balta, 
în “locul numit Ponorălul, se află 

morminte foarte vechi, ruinele 

unui templu, și alte pietre ce ai 

servit ca fundament de case. 

Pe aci se văd şi urmele unui 

drum vechiii, care duce pe vale 

spre Carpaţi. Se spune că în 

vechime a existat aci un sat, 

care era în legătură cu alte sate 
de peste Carpaţi, prin acel drum 

vechii (2) 

La răsărit de comuna Balta, 

în locul numit Criva, în mijlocul 

unei păduri seculare, se află 

morminte cu cruci de piatră. 

La miază-zi de comuna Balta, | 

în locul numit Nătămcuia, a fost 

hanul lui Tudor Vladimirescu, 

carelea avutlegături de comerciii 

-cu Nicolae Zoican, de oare-ce 

Tudor a stat ca vătaf de plaiii 

mai mulți ani în satul Balta.
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Se povestește despre slugerul 
Tudor, că era un om religios, 
şi că pedepsea aspru pe cei ce 
nu veneau la biserică în zile de 
sărbătoare. Așa că odată, în ziua 
de Sf. Gheorghe, cel mai nota: 
bil locuitor din comuna Balta, 
Aniţescu, fiind-că ma venit la 
biserică, după terminarea servi- 
ciului divin, din porunca sluge- 
rului Tudor, a fost adus și bă- 
gat cu capul şi cu miinile în 
jug. Această pedeapsă o aplica 
tuturor locuitorilor de sub ad- 
ministrațiunea, sa, de cite-ori nu-i 

ascultai poruncile. 

Balta, cîmpie, în com. rurală 
Balta, plaiul Cerna, jud. -Mehe- 

dinţi, 

Balta, co/ină, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s., comuna Filiași, satul Balta. 

Balta, ea/, pe teritoriul satului 

Andrieşeni, com. lEpureni, pl. 
Turia, jud. Iași, 

Balta, insulă, în jud. Ialomiţa, 

situată între Dunăre și Borcea; 

se întinde în plășile Borcea și 

Ialomiţa-Balta, din dreptul ora- 

șului Călăraşi pănă în dreptul 

satului Piua-Petrei. Este cea mai 

mare insulă a Romîniei, avind 

lungimea de go kil. Lăţimea 

cea mai mare este de 15 kil. 

între satele Feteşti și Cernavoda 

din judeţul Constanţa. Insula 

este compusă din două părți, 

despărțite prin canalul Riîul nu- 

mit şi Gura-Balii, în dreptul sa- 
tului Șocariciul. 

Pe această insulă se află multe 

păduri de salcie și plop; pă- 
uni bogate, unde se nutresc 
zeci de mii de vite; bălți pli- 
ne cu stufuri; lacuri și cana- 
luri (privale), cari dai mari can- 
tități de pește. Iste foarte bo- 
gată în vinaturi: căprioare, ie- 
puri, mistreți, vulpi, lupi, vie-   
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zuri, vidre, etc., și pasări ca: 
lebede, babiţe, (pelicani), cali- 
fari, cocori, gîște şi rațe săl- 
batice, becațe, grauri, etc. Stupii 
cu albine se cultivaă înainte 
pe aici în mare număr. 

Pe această insulă, intre satele 
Fetești și Cernavoda, este acum 
calea ferată, care prin podurile 
de pe Dunăre și Borcea, leagă 
capitala țării cu Marea-Neagră. 

Balta, /ac, în com. Grabicina, jud. 
Buzău; ia naștere din izvoa- 
rele ce es din Virful-Coci și se 
varsă în izvorul Grabicinei. 

Balta, /ac, în hotarul comunei 
rurale Balta, din plaiul Cerna, 
jud. Mehedinți, care se mai nu- 
mește și Balta-Bălţei; e format 
de riul Topolnița. 

Balta, /ac, în jud. Prahova, la N. 
de com. Balta-Doamnei, plasa 

* Cîmpul, cu sorgintea tot în co- 
mună. 

Balta, moșie, în jud. Dolj, plasa 
Jiul-d.-s., comuna Filiași; apar- 
ține baronului Elie de Gliinek. 

Balta, pădure, jud. Dolj, plasa 
„ Jiul-d.-s., comuna Filiași, satul 

Balta; este amenajată și are 917 
hectare suprafață. Esenţe: alun, 
fag, frasin și ulm. 

Balta, zichet de graniţă, pe mar- 
ginea Dunării, în jud. AMehe- 
dinți, numit şi pichetul Balta: 
Șleaului. 

Balta, fost pichet de graniță, în 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Balta, ziriă, în com. rur. Balta, 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Balta, ziriz, pe teritoriul comu- 

nei Pădureni, plasa Șușiţa, jud. 

Putna, ce se varsă în Siret,   
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Balta, za/e, în com. rur. Balta, 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Balta, va/e, pe teritoriul comu- 

nei Colacul, pl. Vrancea, jud. 

Putna, situată jos lingă rîul 
Putna, între Tichirișul și Cola- 

cul. Are un pămînt nisipos și 
fertil. 

Balta, vă/cea, în jud. Iifov. (Vezi 
Ursoaia). 

Balta-Albă, cop. rur., în jud. 
R.-Sărat, pl. Gradiștea, pe piriul 

Viroaga-Bălţei-Albe, 

Și-a luat numele de la lacul 
Balta-Albă, lingă care este a- 
șezat. 

Este situată în partea de mia- 

ză-zi a judeţului, la 22 kil. spre 

SE. de orașul Rîmnicul-Sărat, 

și în partea de mijloc a plășii, 

la 8 kil. spre N.-V. de Gradiș- 

tea-d.-s., reședința plășii. Co- 

mune invecinate sunt: Amara și 

Slobozia-Galbenul la 7 kil., Cii- 

neni şi Ghergheasa la S$ kil., 

Drogul la 9 kil. 

Se mărginește la N.-V. cu 

Boldul, la NE. cu Vilcelele, 

la S.-E. cu lacul Balta și la S.- 

V. cu Ghergheasa. 
Este o comună de cîmp; nu 

are dealuri, ci numai malurile 

pîriului Viroaga, și ici-colea ci- 

te-va movile risipite. 

Piriul Viroaga o udă la mia- 

ză-zi şi apus, formînd 2 mici ia- 

zuri; Sărata o udă mai la S.; 

iar Vărsătura-Bălței-Albe între 

ele amîndouă; Hircîn trece prin- 

tr'însa. Sunt în com. 31 puțuri 

(7—15 m. adincime). 

Clima comunei este variabilă, 

vara cu călduri mari și iarna cu 

frig şi viscole aduse de Crivâş,; 
de alt-fel nu tocmai sănătoasă 
din pricina mlaștinilor. 

Are un singur cătun, cel de 
reşedinţă, 

Suprafaţa comunei e' de 1466
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hect., din cari 666 hect. ale lo- 
cuitorilor (40 hect. vatta comu- 
nei) şi 800 ale proprietăţei pri- 
vate. , 

Populația e de 157 fam., cu 
Gşo sufl.; după sex: 318 băr. 
baţi, 332 femei; după starea ci- 
vilă: 397 căsătoriți, 328 necă- 
sătoriți, 25 văduvi; după cul- 
tură: 90 ştiii carte; toţi sunt 
Romini ortodoxi. 

Are o biserică cu hramul A- 

dormirea - Maicii - Domnului, zi- 

dită în 1867, de loan Bălăcea- 
nu, cu soția sa Anghelușa și 
mama lui; are 17 pogoane și 
150 lei venit; are 1 preot, 1 

dascăl, 1 paracliser. 
Are o școală mixtă, fundată 

în 1882, de comună, de Con- 

stantin Paloșanu, cu 1 învățător 

"şi 30 elevi înscriși. 

Calitatea pămîntului e mijlocie, 
fiind nisipos şi mult clisos. Co- 
muna are 1291 hect. arabile şi 
175 hect. imaș. 

Ocupațiile locuitorilor sunt: . 
agricultura şi creşterea vitelor. 

Loc. ai: 351 boi, 230 vaci, 160 

cai, 120 epe, 1000 oi, 91 rimă- 
tori. Industria e începătoare; iar 
comerțul constă în importul de 
brașovenii, coloniale, spirtoase 

și export de cereale. Transpor- 
tul se face prin gara Rîmnicul 
Sărat. 

Sunt 5 circiumari în comună, 

Sunt drumuri vecinale spre 

Ghergheasa, spre Amara şi un 

drum ce dă în șoseaua jude- 
țeană Rimnic-Brăila. 

Comuna are 128 contribuabili, 
Veniturile sunt: 2000 lei; chelt. : 

1845 lei, contribuţiunile sunt în 
suma de 5420 lei, 60 bani. 

Balta-Albă, sa4, în jud. R.Să- 
rat, pl. Gradiştea, căt. de reșe- 

dință al comunei Gradiştea-d.-s. 
şi tot-de-odată și reședința plășii, 
Este așezat în partea de Nord: 
Vest a comunei, pe malul ră- 

"64594, Afarele Dicţionar Geografic, 
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săritean al Baltei-Albe. Are o 
întindere de 135 hect. și o po- 
pulație de 128 familii, cu 580 
suflete; 120 contribuabili ; 7O 
ştiutori de carte; toți Romîni 
ortodoxi. Are o biserică și o 
şcoală a comunci. Aci e și sta- 
bilimentul balnear. (Vezi Balta- 
Albă, 4). 

Balta-Albă, /ac, în jud. R.Să- 
rat, plasa Gradiștea, com. Gra- 
diștea-d.-s., proprietate a statu- 
lui, în întindere de 16009 hect., 
cu un venit de 27610 lei, .pro- 
ducînd crap, obleți, ce se vind 
și se consumă în Buzău, Plo- 
ești, Rimnicul-Sărat și în loca- 
litate, 

Dăm aci o descripţiune a Bal- 
tei-Albe, făcută de poetul V. 
Alexandri în 1847, și luată din 
nuvela sa: «24 ore la Balta- 
Albă», publicată: în <Romiînia 
literară», din anul 1855: 

«Peste jumătate de ceas aim 
sosit într'un sat, alcătuit din 
bordee acoperite cu stuh ŞI co- 
ronate cu cuiburi de cocostirci. 
Forma bizară a acelor locuințe, 
prin cari se înalță o mulțime 
de cumpeni de fintini, ca niște 

gituri de cucoare uriașe ; urletul 
ciinilor, ce. aleargă pe sub gar- 
duri, ciocănitul berzelor, cari îşi 

daii capul pe spate, la razele 
lunii și întrun cuvînt ameste- 

cul acela de umbră și lumină, 

- care da lucrurilor o privire fan- 

tastică; mă făcură să mă cred 

în altă lume,.., 

Cind mă trezii însă din acea 
uimire plăcută, mă văzui singur 
în mijlocul unei pieţe neregu- 
late și plină de spini.... 

Un ceas întreg am umblat 
ca o nălucă printre gardurile 
satului, cînd sărind peste o vacă 

culcată în mijlocul uliții, cînd 

trezind vre-un cocoș adormit, 

care săria speriat de pe gard 
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pe casă, cînd impiedicîndu-mă 
de jugul unui car lăsat în drum, 
cînd ferindu-mă de a pica într'o 

fintînă.... Dar în zadar, nici 

una din acele case nu avea în- 

fățişarea de tractir și după o 

lungă preumblare rămăsei încre- 
dinţat, că acea ce căutam nu se 

afla în Balta-Albă... 

Dimineaţă pe la 8 ceasuri 
mă trezii întrun vuet înfrico- 
șat, într'o harhabae infernală 
de sunete de clopote, de tro- 
pot de cai, și răcnete de oa- 
meni. Ce putea fi acel zgo- 
mot?.,.. Casele ardeaii. sati 
o bandă de sălbatici dușmani 
daseră năvală în sat?.... Ju- 
mătate speriat și buimăcit de 
somn, eșii iute afară cu pisto- 
lul în mînă, dar în loc de cele 

ce gindiam, văzui plin de mi- 
rare vre-o trei-zeci de trăsuri 

de toată forma, briște, braşo- 

vence, carete, calești, toate în- 

hămate de cîte patru, şase saii 

opt cai, şi toate îndreptindu-se 

în fuga mare către o baltă ce 

sticlea departe la razele soarelui, 
Acea baltă era izvorul minu- 

nilor, de care auzisem vorbind 

la Brăila, cu atita entuziasm. 

Și asta nu trebue să vă mire, 
Inchipuiţi-vă, a doua zi o mul- 

țime de caleşti europenești, 

pline de figuri europeneștă și 

de tualete tot europeneşti. Nu 

puteam crede că eram treaz, 

şi mă credeam a fi față lao 

fantasmagorice nepricepută, fan- 

tasmagorie cu atît mai curioasă, 

cii-mi infăţişa tot soiul de con- 
trastură, precum baloane de Vie- 

na cu înhămături necunoscute 

pe la noi, pălării de Franţa cu 

ișlice orientale, frace cu ante- 

riuri, tualete pariziene cu cos- 

tumuri străine și orientale. Mai 

adăugaţi la acestea pocnetele și 

răcnetele postașilor, mișcarea a 

trei-zeci trăsuri, ce se întreceaii 
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A . . 4 x pe cimp, mulțimea cailor înhă- 

mați la dinsele, clopoţeii ce su- 
naă la gitul lor. . . .. 

E Mă pornii în urma trăsurilor... 

Pe marginea unei bălți late 
zării de o dată un soi de tirg, 

ce nu era tirg, un soiit de bilciu, 

ce nu cra bilciii, adunătură ex- 

tra-ordinară şi o înșirare de cor- 

tură, de căsuțe de scînduri, de 

viziuini, făcute cu rogojini, de 

brașovence, de cai, de boi, de 

oameni, cari formau de departe 

una din priveliştele cele mai ori- 

ginale de pe faţa pămîntului. 

Lîngă o cutie de scînduri, unde 

bogatul trăgea ciubuc, se clă- 

tina de vint o şatră de țoluri, 

în care săracul se pirlea la soare. 

Aproape de aceasta se ridica 

o cușcă de rogojini lipită de o 

brașoveancă, ce slujea de odaie 

de dormit. Mai încolo un car 

mare acoperit de un lăicer, fi- 

gura, ca un pat cu două rînduri, 

căci la rindul de sus, adică în 

car, staii grămădiţi o femeie cu 

trei copii, iar la rindul de jos, 

adică sub car, găzduia bărbatul 

împreună cu un cîine..., 

Inaintam ca o mașină printre 

acele minuni, oprindu-mă cite o 

dată speriat în "preajma unor 

trupuri de oameni, lungite goale, 

pe marginea drumului, și mîn- 

jite cu glod din cap pănă în 

picioare; acei nenorociţi erai 

pătimași, ce într'adins se mîn- 

jeai cu glodul din baltă, ca cu 

alifia cea mai vindecătoare, 

" Balta era plină de scăldători 

și vuia de răcnete şi de risete. 

Toţi din toate părţile, bărbaţi 

și femei, veneaii de se aruncaii 

în apă, la un loc, cu o nepă- 

sare vrednică de timpurile cele 

mai nevinovate a lumei, și cu 

o veselie, ce mă îndemnă și pe 

mine să iait o baic». 

Formaţiunea Baltei-Albe este   
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aceasta: piraiele Hărcăul şi Să- 

rata, venind mari în mai mulți ani 

d'arindul, ai umplut dumbrava, 

ce se afla la răsărit de com. Balta- 

Albă; apele scăzînd, dumbrava 
a rămas, ast-fel se explică pen- 

tru ce ea, pe fie-care an scade 
cu cite puțin, dar scade, nea: 

vînd izvoare interne ; la început 

era puţin sărată, dar evaporin- 

du-se apa, sarea s'a depus în 

sedimente. Chiar pe maluri se 

poate vedea, pănă la oare-care 

depărtare de lac, depozite de 

sare, arătind locul pănă unde 

se întindea. Ia nu are scurgere, 

de unde și numele ei de baltă. 

Un miros de ouă clocite este 

semnul caracteristic al acestei 

ape; totuși nu se strică nici apa, 

nică aerul d'imprejur, din pri- 

cina marei cantități de sare ce 

conține, care e un puternic anti- 

septic, precum și din neconte- 

nita primenire a aerului de d'a- 
supra, de vint, 

Balta-Albă, în jud. R.-Sărat, o 

parte din lacul Balta-Albă, re- 

zervată pentru băi, pe malul că- 
ruia se află și un stabiliment 

balnear. Pătimaşii ce vin aci, se 

scaldă într'insa, ba o beat chiar, 

după o destilare prealabilă. Ea 

este bună pentru boalele de piele, 
reumatism, rachitism, viermi în- 

testinali.. Un litru de apă de a- 

ceasta conține: 270.060 părţi 

clorură de natrium, 23.011 părți 

sulfură de natrium, 19.v:35 acid 

carbonic, 6.02. clorură de mag- 

nesiii, şi 5.0218 părţi clorură de 

calce. 

Balta-Andrei-Hoancă, /a//ă, 
aproape de satul Roșcani, pe 
moșia Fintinelele, com. Fintine- 

lele, pl. Siretul, jud. Botoşani, 
cu o suprafață de 2 hect. 

Balta-Arsă, saţ, situat în pădu- 

rea moșiei Băiceni, spre V. de   
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Băiceni, comuna Curtești, plasa 
Tirgul, jud. Botoșani. 

Numele săi vine de la o baltă 

fără apă, cu stuh și lozii, care 

a fost arsă, | 
Acest cătun este locuit de 

16 familii Ţigani lingurari, cu 

70 suflete, ocupîndu-se cu lucra- 

rea pămîntului și cu lingurăria. 

Balta-Arsă, dea/, în partea de 

S.„V. a satului Băiceni, comuna 

Curtești, pl. Tirgul, judeţul Bo- 
toșani. 

Balta-Arsă, /ăcuşor, în mijlocul 
pădurci Cirjoaea, din satul Cir- 

joaea, com. Băiceni, plasa .Bah- 

luiul, jud. Iași; poartă această 
numire din cauză, că acolo ar fi 

ars un număr de arbori; iar pe 

locul ars, stringindu-se apă, s'a 

format lăcușorul. 

Balta-Arsă, în jud. Dorohoiii. 

(Vezi Humeni, fir? com. Di- 

măcheni, pl. Coșula). 

Balta-Bair, ea/, jud. Tulcea, 

plasa Babadag, pe teritoriul co- 

“mungi urbane Babadag; este 

mai mult o prelungire sud-estică 

a dealului Choium-Baba; se în- 

tinde spre miază-zi, avind o di- 

recție generală de la N.-V. spre 

S.E.; brăzdează partea răsări- 

teană a plășii și cea de miază- 

zi a comunei; se întinde de- 

alungul piriului Valea-Nucilor, 

se leagă cu dealul de la miază- 

zi numit Bairac; din poalele sale 

sudice izvorește piriul Cialiu-. 

Chioi, afluent al piriului Mil-Vel- 

Alciac; ajunge pănă la o înăl- 

țime de 280 m.; e punct trigono- 

metric de observaţie de rangul 

al 3-lea; pe la poalele sale ori- 

entale și pe malurile piriului 

Valea-Nucilor, merge drumul ve- 

cinal  Babadag-Canli- Bugeac ; 

este acoperit în totalitate numai 

cu păduri. |
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Balta-Bădălanului, roșie a sta- 
tului, foastă pendinte de Mitro- 

polia Moldovei, aflătoare lîngă 

Galaţi, în partea sud-estică, și 

aparținind comunei Șiviţa, pl. 
Prutul, jud. Covurluiii. Această 

moşie are baltă de pescuire și 

: pămînt cultivabil. IE arendată 
cu 52000 lei pe an. 

Balta-Bisericei, șes în județul 
Fălciu, în partea de S..E, a co- 

munci Rășeșşti, pl. Podoleni. In 

vechime se aflaii aici cîte-va case 

şi o biserică, cari formaii un 

mic sătişor numit Răseşti. 

Urmele bisericei se constată 

prin locul cimitirului, unde se 

văd și astă-zi mormintele și pie- 

trele de pe ele. 

Balta-fBrateşul, moșie a statului, 

foastă pendinte de Mitropolia 

Moldovei, în com. Șiviţa, plasa, 

Prutul, jud. Covurluiii, formată 

din 1500 hect. baltă cu pește 

şi stuf, 3375 hect. arabile și 

314!f hectare pădure; arendă: 

96000 lei pe an. 

Balta-Cailor, da//ă, în judeţul 

Fălciii, pe şesul Jijiei, comuna 

Isaia, pl. Podoleni, formata din 

vărsarea Jijiei. 

Balta-Ciocanului, Za//ă, în par- 

tea de IE. a comunei Popăuţi, pl. 

Tirgul, jud. Botoșani, pe moşia 

statului. Are izvor propriii. 

Balta-Ciungului, a/tă, în com. 
rurală Gogoșul, plasa Blahniţa, 

jud. Mehedinţi. 

Balta-Cîmpului, fa/ză, în jud. 

Dorohoi, formată din vărsarea 

Siretului, pe teritoriul comunei 

Zamostia, plasa Coșula. 

Balta - Cojocarului, dai, si- 

tuată pe șesul Siretului, moșia 

Fintinelele, com. Fîntînelele, pl.   
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Siretul, jud. Botoșani; are o su- 
prafață de 2 hect. 

Balta-Cotului, iaz, pl. Bistriţa 
dj. jud. Bacăi, de pe terito- 
riul com. Răcăciuni. 

Balta-cu-Arini, /ac mocirlos, în 
suprafață de ro—r5 prăjini, pe 
Dealul-Rotăriei, din com. Valea- 

Glodului, jud. Suceava. 

Balta-cu-Frasinul, aaa, în 

pl. Motrul-d.-j., jud. Mehedinţi; 

ține de teritoriul comunci Stre- 
haia. 

Balta-cu-Peşte, /aștină, în par- 

tea de S. a moşiei Căzărmărești, 

comuna Cucoreni, plasa Tirgul, 

jud.” Botoșani, formată din iz- 
voare, 

Balta-cu-Peşte, /a/7ă, judeţul 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Floreşti, 

lingă care se varsă Valea-Lungă, 
pe st. Gilortului, 

Balta-cu-Sălciile, /a//ă, județul 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Roziştea. 

Balta-cu-Stuf, /ac, în com. Tă- 

băreşti, jud. Buzăii ; se formează 

din izvoare, ce vin de prin co- 

muna “Țintești. și se scurge în 
lacul Bentul. 

Balta-cu-Stuf, /ac, în com. Lu- 

ciul, jud. Buzău, divizat în Balta- 

Mare şi Balta-Mică; îşi ia naș- 

tere de la Cotul-Țiganului, din 

comuna Tăbărești; adesea seacă 

vara. 

Balta-cu-Știucă, /a/ră, la S-E. 
de com. Dăbuleni, plasa Balta- 

Oltul-d.-j., jud. Romanați. - 

Balta-din-Mijloc, este una din 

ramificaţiunile lacului Sinoe. Ra- 

mificațiunea meridională, în for- 
mă de gîrlă, lungă de 8 kil., largă   
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de15 m., în jud. Constanţa, plasa 

Constanţa, com. Cara-Harman, 

are în cursu-i două mici insule şi 

străbate nisipul Cara-Harman. 

“Balta-din-Sat, dată, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j., com. Bechetul, for- 
mată din ploi. 

Balta -Doamnei, com. rur., în 

jud. Prahova, plasa Cîmpul. A- 
nul înființărei nu se cunoaște; 

se știe însă pozitiv, că s'a for- 

mat din oameni veniţi aci de 

la munte. | 

Este situată pe țărmul stîng 
al riului Ialomiţa, avînd la N. 

lacul numit Balta; se află la 27 

kil. departe de capitala jude- 
țului şi la 11 kil. de reședința 
plăși. 

Se “compune din 3 cătune: 
Balta-Doamnei, Lacul- Turcului 

şi Curcubeul, avînd o populațiune 
de 1273 locuitori, din cari 645 

bărbaţi și 628 femei, în care în- 

tră și 12 familii Ţigani, cari se 

ocupă cu cărămidăria și vioara. 

Capi de familie sunt 273, con- 

tribuabili 241, case de locuit. 

262 şi bordee 2. 

In comună sunt 2 biserici; 

una în cătunul Lacul-Turcului, 

fondată la anul 1871 și a doua 

în Balta-Doamnei, cu următoa- 

rea înscripție: «Acest sfint și 
Dumnezeesc locaș, prin îndem- 

nul și ajutorul tutulor locuito- 

rilor comunei, s'a început din 

temelie la anul 1883, Iulie 1, 

în zilele Prea S. Mitropolit Pri- 

mat al Rominiei Calinic şi ale 

Majestăţei Sale Regelui Carol 

I, Reginei Elizabeta, proprietar 
al Domeniului Coroanci Gher- 

ghiţa, care prin d. Administra- 

tor Ioan Kalinderu a ajutat mult 

la lucrarea acestui sfint locaș, 

precum ' asemenea şi cu ajutorul 

d-lui I. Macedon, arendașul mo- 

şiei Gherghița, şi s'a terminat 

în anul 1888, Martie 10, în zi-
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Iele Prea S. S. Mitropolitului 
Iosif Primatul Rominiei, de Ar- 
hitect Calistrat monacul din mă- 
năstirea Căldărușani şi de sub- 
semnatul zugrav Costache Po- 

„pescu din Mizil», 
Aceste biserici sunt deservite 

de doi preoți. 
Locuitorii acestei comune se 

ocupă mai mult cu agricultura 
şi puţin cu olăria. Ei desfac pro- 
„dusul muncci agricole la Plocști, 
iar 'olăria la Slobozia şi Bucu- 
reşti, _ 

Locuitorii s'aii împroprictă- 
rit după legea rurală din 1864, 
pe moșia statului, cînd li s'a 
dat 560 hect. pămînt. Ei ai 152 
cai, 451 vaci, 2236 oi, 5 bivoli, 
27 capre, 143 porci. 

Carte a început să se învețe 
aci de la anul 1862. Adminis- 

trația Domenielor Coroanei, din 

ordinul M. S. Regelui, a con- 
struit aci un local propriii pen- 

tru școală, care s'a frecuentat, 

în anul 1892—1893, de 43 co- 
pi, din numărul de 151 copii, 

$7 băcţi şi 64 fete, în vîrstă 

de şcoală. Cu întreţinerea școa- 
Ici, statul cheltucşte anual 1080 

lei. Ştii carte 104 bărbaţi și 

6 femei, 

Comuna sc întinde pe o su- 
prafaţă de 613 hect. Aci nu se 
fabrică nici vin, nici ţuică. Gîn- 

dacii de mătase se cultivă în 

mică cantitate. Stupi cu albine 
sunt vr'o 65. 

Pămiîntul e prielnic la toată 
cultura. Dintre pomii roditori 

sunt: 32 meri, 13 peri, 248 duzi, 

19 circși, 62 nuci, 347 pruni. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 4 circiumari. 

Bugctul comunei se urcă la 
suma de 4000 lei anual. 

O șosea îi înlesneşte comu- 

nicaţia cu comunele Gorgota și 
Țigănești. 

E străbătută de rîul Ialomiţa 
la S$., și de riul Prahova la N,   
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“Tot în partea de Nord e lacul 
numit Balta, 

Se mărginește la N. cu riul 
Prahova; la sud cu judeţul II- 
fov, de care se desparte prin 
riul Ialomiţa; la E. cu comuna 
Gherghița şi la V. cu comuna 
Potigraful. 

Balta-Doamnei, sa, în jud. Pra- 
hova, care face parte din com. 
rur. cu același nume, pl. Cîm- 
pul. Numele săi se crede a veni 
de la lacul cu același nume, ce 

se găseşte aci şi de la doamna 

Stanca, soția luf Mihaii-Bravul, 

fostă proprietară a acestei moșii. 

Balta-Doamnei, fa//i, numită 
și Balta-Prisăcii, în județul Su- 
ceava, cu o suprafață de 4 pră- 
jini şi destul de adincă, pe coasta 

dealului Peter, și în care, se zice, 
că s'ar fi înecat o Doamnă ur- 

mărită de Turci sai Tătari. 

Balta-Dracilor, fa/7ă, din com. 

Storeşti, plasa Coșula, județul 
Botoșani, așezată în pădure, şi 

numită ast-fe], se zice, din cauză 

că oamenii nu sc pot apropia 

de dinsa ca să'și adape vitele, 

fiindu-i malurile foarte mocir- 

loase. 

Balta-Dracului, fa//ă, în jud. 

Dorohoi, în pădurea Iludeşti, 

comuna Iludești-Mari, pl. Pru- 
tul-d.-s. 

Balta-fără-Fund, fe/ră, plasa 

Tazlăul-d.-j., jud. Bacăti, bogată 

în peşti, situată în comuna Gro- 
pile. 

Balta-Fierului, var, în comuna 

Săscioara, plasa Mijlocul, jude- 
țul : Vilcea. 

Balta - Ganei, pădure, numită 

după o baltă ce este în mijlo- 

cul ei; se află pe dealul Pis-   
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cul-Ganci, din satul Frumușele, 

com. Păuşeşti, plasa Cirligătura, 

jud. Iași. 

Balta-Judelui, 4a//ă, în judeţul 
Romanați, aproape de schitul 
Hotărani, plasa Ocolul, unde 

aii fost cărămidăriile Romanilor, 

și unde s'a găsit chiar cuptoa- 
rele lor. 

Balta-Lată, da//ă, în jud. Do- 

rohoiii, formată din piriul Si- 

liştea, pe teritoriul comunei Tu- 

reatca, plasa Berhomete; mai 

primeşte şi piriul Pietrosul; se 

scurge în Molniţa. 

Balta-Lată, Za//ă, formată din 
vărsarea riului Jijia, între sa- 
tele Iucceni-Băcăloaiei și Luce- 
ni-Sturzoaici, din com. Stinca, 

pl. Braniștea, jud. Iași. 

Balta-Lucăi, fa/tă, pe moșia şi 

com. Fintinclele, pl. Siretul, ju- 
deţul Botoșani. 

Balta-lui- Asanache, suburbie, 

în Focşani, despărțirea IV, nu- 

mită ast-fel de la o baltă mică, 

cu acciași numire. 

Balta - lui- Căciulan, fa//ă, în 

com. rur. Burila-Mică, pl. Bah- 
niţa, jud. Mehedinţi. 

Balta-lui-Dincă, da/7ă, pe mo- 

șia și com. Fintinelele, pl. Siretul, 

județul Botoşani; are 1 hectar 
suprafaţă, 

Balta-lui-Dohatcu, /a//ă, în ju- 
dețul Dorohoiii, în suprafață de 

un hectar, formată din vărsarea 

Prutului, lingă Rădăuţi, plasa 

Prutul-d.-j. 

Balta-lui-Feliuţă, Za//ă, pe mo- 
șia şi com. Fintinelele, pl. Si- 
retul, jud. Botoşani ; are 1 hect, 

întindere. “
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Balta-lui-Haim, Za//ă, în jud. 

Dorobhoiii, satul Ivăncăuţi, com. 

Rădăuți, pl. Prutul-d.-j. 

Balta-lui-Minciună, 7as, în va- 
“lea cu același nume, pe moşia 
tirgului Hirlăi, jud. Botoșani. 

Balta -lui- Minciună, za/e, pe 
moșia Ilirlăul, în partea de Est 
a com. IHirlăul, jud. Botoșani. 

Balta-lui-Pică, fa/7ă, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j.; com. Bechetul, ce se 

formează din revărsările riului 

Jiul. 

Balta-lui-Şoarec, fu/7ă, în jud. 
Dorohoii, la Vest de satul Mi- 

„leanca, com. cu asemenea nu- 
mirc. 

Balta-Lungă, numele unui saz, 

ce a existat mai înainte de a 
se forma com. Crîngeni, judeţul . 
Telcorman. 

După ce s'a desființat, satul 

şi locuitorii s'aii risipit, parte 

din ci aii trecutla com. Beciul 

din jud. Olt, parte ati format 
noul sat Cringeni. 

Balta-Lungă, fa//ă, pl. Tazlăul- 
“d.-j., jud. Bacăii, pe teritoriul 
com. Gropile. 

Balta-Lungă, /a//ă, pe 'şesul Si- 
retului, formată din debordarea 

apelor, pe moșia şi com. Fin- 
tînelele, pl. Siretul, jud. Boto- 
șani; cu o supraf. de 13 hect, 

Balta-Maicilor, /a/7ă mare, la 
N. jud. Ilfov, Se întinde între 
E. pădurei Radu-Vodă și V. pă- 
durei Țigănești. Are o formă 
lungăreaţă șerpuită, cu un cap 
la S. și altul la. N. și se varsă 
în riul Ialomiţa la S. de căt. Lu- 
păria-Sărăcinească, pl. Znagovul. 

Se mai numește“ lacul Țigă- 
nești. Pe malul drept al lacului 

7 

  

929 

este mănăstirea și satul Bălteni; 

iar spre Nord mănăstirea Țigă- 
nești. Are 3 izvoare principale: 

unul la N. de Ciocănari, altul 

între Periș şi Ciocănari și altul 

spre E. de Periş, 

Balta-Mare, da/ză, formată din 

debordarea apelor Siretului, jud. 

Botoşani, pe: moșia şi:com. Fin- 

" tînelele, pl. Siretul; are o supra- 

față de 17 hect.; e bogată în 
peşte. 

Balta-Mare, fa/ti, formată din 

revărsările Prutului pe moșia și 

com. Ostopceni, pl. Ștefănești, 

jud. Botoșani; are mult pește. 

Balta-Mare, /a/tă, în jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-mj., com. Livezile, cu 

o suprafaţă de 15 hect.; are 
"pește. 

Balta-Mare, /a/7ă, în jud. Dolj, 
pl. Balta, com. Măceșul-d.-j., cu 

o suprafață de 70 pog.; comu- 

nică în partea de E. cu balta 

Nedeiul, prin girla Craiovița, și 

se întinde spre Vest în moşia 

Cîrna, sub numele de:Balta- 

Cîrnci. 

Balta-Mare, fa/tă, în jud. Do- 

rohoiă, pe moșia Suharăul, com, 

Suharăul, pl. Prutul-d.-s. 

Balta- Mare, fa//ă, în judeţul 

Fălcii. (V. Siminești, șes, com. 

Vetrișoaia, pl. Prutul). 

Balta-Mare, fa/ză, în jud. Iași ; 

se întinde de la N., pe şesul 

Prutului, spre S$., prin comuna 

Hermeziul, pe lîngă satele Pro- 

bota. și Cirniceni, din pl. Turia 

şi continuă pe şesul Jijiei, pănă 

aproape de riul ]ijiia. 

Balta-Mare, fa//ă, în com. rur. 

Burila-Mică, plasa Blahniţa, jud. 
Mehedinţi. 
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Balta-Mare, fa//ă, care ocupă o 

suprafaţă de peste 18 hect., în 
com, rur. Gogoşi, pl. Blahniţa, 

jud: Mehedinţi. 

Balta-Mare, 4â/foacă, spre Est 

de satul Lunca, din com. Păş- 

cani, jud. Suceava, avind o su- 

prafața de 298 m. p. 

Balta-Mare, Za/4ă, în com, Băl- 

tei, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Balta-Mare, gîr/ă, ce serveşte 

de comunicaţie lacului” Sinoc cu 

Marea-Neagră, în jud: Constanţa, 
partea de răsărit a plășii Con- 

stanța și a comunei Cara-IMar- 

man ; are 9 kil. lungime; e lar- 

gă de 15 m.; se deschide în 

mare împreună cu Balta-din-Mij- 

loc, cu care se uneşte, la locul 

numit Gura-Buazului, 6 kil. spre 

S-E. de satul Cara-Harman, 

Balta-Marichii, fo//ă, în com, 

rur. Gogoşi, pl. Blahnița, jud, 

Mehedinţi. 

Balta-Medeanului, șes, în jud. 

Fălciii ; se întinde spre N. de 

satul și comuna Răşeşti, plasa 

Podoleni; pe acest şes se află o 
baltă. 

Balta-Mică, fa/4ă, jud. Dorohoiii, 

pe moșia Suharăul, comuna cu 

asemenea numire, pl. Prutul-d.-s. 

Balta-Mică, Za//ă, în com. rur. 

Gogoşi, pl. Blahniţa, jud. Me- 
hedinţi. 

Balta-Neagră, saţ, face parte 

- din com. rur. Mieşunești-Greci 

(v. a. n.), pl. Mostiştea, jud. Ilfov, 

Este situat spre V. de Micşu- 

nești-Mari, pe țărmul drept al: 

rîului Ialomița și la E. de pă- 

durea cu acelaşi nume. 

Suprafaţa totală “a satului e 

de 95 hect., cu o populaţie de



BALTA-NEAGRĂ 

129 loc., Romîni, cari se ocupă 

cu agricultura și. creșterea _vi- 
telor. Tot terenul aparţine loc. 

Vite mari sunt 9S și vite 
mici 114, 

Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar. 

Balta-Neagră, a/fă, în judeţul 
Iifov, plasa Mostiştea, lingă sa- 

tul cu același nume. 

Balta-Neagră, pădure, a statului, 
în întindere de 73 hect., pen- 

dinte de com. Micșuneşti-Greci, 

pl. Mostiștea, jud. Ilfov. 

Balta-Neagră, fariuă, pe șesul 

sting al Siretului, în com. Dol- 

hasca, județul Suceava, despre 
care se spune, că mai nainte 

forma o mlaștină marc, în care 
S'ar fi înecat atîţia Turci, în cit 
locul a crescut, s'a scurs și a 

devenit cultivabil. 

Balta-Nicului, Za/tă, în jud. Făl- 

citi, pe șesul dintre Pruteţ şi 

Prut, la Gîrla-Vlădicăi, lîngă sa- 

tul Broscoșești, com. Stănilești, 
plasa Prutul, 

Baita-Nouă, /ac, pe moșia Cos- 
mești, com. Șoldănești, jud. Su- 
ccava, în suprafaţă de 753 prăjini. 

Balta-Nouă, /ac, în suprafață de 
4 prăjini, pe șesul Siretului, în 
com. Stolniceni - Prăjescu, jud. 
Succava, 

Balta-Nouă, mlaștină, acoperită 

de stuf și rogoz, în com. Les: 

pezile, jud. Suceava. 

Balta-Nouă, moșie nelocuită, în 
jud. Roman, plasa Siretul-d.-j., 
com, Cirligri, 

Balta-Oarbei, /a/ză, în pl. Mo- 

trul-d.-j., jud. Mehedinţi; ține de 

teritoriul com. rur. Strehaia.   
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Balta-Odăei, ba/7ă, în jud. Doro- 

hoii, la V. de satul Mileanca, 

plasa Bașcul, formată de piriul 

Goleanca. 

Balta-Oltul-de-Jos, //asă, în 

partea de S. a jud. Romanați; 

se numește ast-fel, pentru că e 

formată din desfiinţatele plăși: 
Balta şi Oltul-d.-j. Vechia plasă 
Balta, se numise așa, de la mul- 
tele bălți ce coprindea, între care 
mai mare e Potelul; avea reșe- 

dința subprefecturei la Obirşia. 
- Plasa Oltu-d.-j., era așa numită, 
pentru că era situată lîngă cur- 

sul cel mai de jos al Oltului, 

în jud. Romanați avea subpre- 
fectura la Izlaz. 

Din jud. Romanați, ce are 
forma unui paralelogram, îm- 
părţit în trei plăși, prin 2 linii 
paralele la bază (Dunărea), pl. 
Balta-Oltul-d.-j. ocupă porţiunea 
de lingă Dunăre în partea de 
jos a Oltului, 

Această plasă are la răsărit 
un hotar natural, rîul Oltul, 
care o desparte de jud. Teleor- 
man; în partea S. e despărțită 
de Bulgaria, prin fl. Dunărea; 

la V. se învecineşte cu pl. Jiul: 

d.-j. (Dolj); la N. cu pl. Ocolul 

(Romanați), avînd în aceste din 

urmă 2 părți hotare artificiale 

determinate prin împărțirea ad- 

ministrativă a comunelor. . 

Aproape de gara Vlădila se 

tae al 44” grad de latitudine bo- 

reală, cu al 22 grad de longit. 

orientală. Plasa Balta-Oltu-d.-j. 

este cea mai mare din jud. Ro- 

manați, mai mare chiar de cit 

cele 2 luate împreună. Are o 

lățime de 22 kil. socotită pe 

linia ferată și o lungime de a- 

proape 54 kil. socotită pe şo- 

-seaua ce merge din Dăbuleni 

pănă la Izlaz, prin satele de pe 
marginea Dunării. 

Suprafaţa sa este de 170,549 

hect., din 333,660 cit are întreg 

    

BALTA-OLTUL-DE.-JOS 

județul, şi face parte din re- 

giunca șesului. Inclinarea _tere- 

nului, spre Dunăre, e mai mică 

ca în regiunea dealurilor, abia 

este superioară unui metru pe 

“kil.; așa Caracal e departe de 

Corabia de 42 kil. și diferența 

de nivel s'a constatat a fi nu- 

mai de 52 — 53 m., astfel s'a 

determinat, cu toată exactitatea 

posibilă, că înclinarea generală 

a solului în această regiune nu 

„este mai mare de 1.03 pe kil. 

Ca altitudine observăm, că cele 

mai înalte puncte nu ating cifra 

140 m. V'asupra nivelului mării, 

dar nici nu se scoboară mai jos 

de 20 m. Gura Oltului are 19 

m. d'asupra nivelului mării, Iz- 

laz 57, Seliştioara 53 m., Cora- 

bia 83 m., Ascuţita-cu-Colţ de 

la Grojdibodul 60 m., Măgura- 

cu-Viţă de la Amărăşti 125 m. și 

- Măgura-Pancii de la Marotinul- 
de-jos 138 m. 

Teritoriul acestei plăşi se pste 

împărți natural în 3 regiuni: a 

Dunării, a Oltului, şi colţul du- 

nelor sait al nisipurilor, la N.-V. 

cu 0 fășie de sate în mijloc: 

Dealurile sunt rari și mici, în 

cit șesul domină în toată plasa 

cu mici ondulaţiuni de teren. 

Măgurele şi movilele sunt nu- 

mercase şi staii înșirate paralel 

și de-alungul țărmului septen- 

trional al Dunărci, în grupe de 

3; 45, pănă la 16. Ele aii ser- 
vit fie ca puncte de observaţie, 

fie ca morminte oamenilor de 

demult saă din epoca romană, 

căci ele aparţin tutulor popoa- 

relor, care ati locuit pe pămiîn- 
tul Daciei, începînd chiar din 

epoca de piatră. 

In plasa Balta-Oltul-d.-j. sunt 

bălțile Glodul şi Vultoarea la S. 

de Dăbuleni, imensa baltă Po- 

telul, care e înconjurată de 7 co- 

munc, și care, pe o insulă din 

mijloc, mai are o baltă, Plomîni. 

Potelul comunică cu Dunărea
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prin girla Celeiul, care se ter- 
mină la Izlaz, 

Insule, mai principale sunt, 

începînd din spre Dolj: Domnița 

Bălașa, Păpădia-Mare, Păpădia- 

„Mică, Ibra, Potelul, Dragovei, 

Ciulniţa, Chichinetele, Corabia, 

;:Prundul-lui- Ahmed, Barda-Plo- 

pii, Calnovăţul, Renea, Izlaz, Chi- 

chinetele, etc. 

Terenul quaternar constitue 

solul întregei plăşi. La Corabia 
arc o grosime de 10 m. și ma- 

terialul scos din 4 cariere ser- 

vă la întreţinerea șoselelor din 

apropie: e. Terenurile quaternare 

se continuă prin Vădastra, Vă- 

dastriţa, Obirşia, Bucinișul, A- 

mărăști, ete. Se mai disting cîm- 

piile întinse de nisip, cu dea- 

luri și coline, formate din nisi- 

pul adus de Jiii și transportat 

de vinturi pănă la Celariul, So- 
reni şi Grojdibodul. 

Clima e plăcută, aerul sănă- 
tos, iar vinturile aceleași ca ale 

întregei părți dunărene din ţară. 

Plasa Balta-Oltul-d.-j. e for- 

mată din 40 de comune rurale 

şi anume: Amărăști-d.-s., Amă- 

răști-d.-., Apele-Vii, Brastavă- 

ţul, Bucinișul, Celariul, Celeiul, 

Cilieni, Cruşovul, Dăbuleni, 

Dobrești, Gircovul, Ghizdăvești, 

Giuvărăști, Grădinile, Grojdibo- 

- dul, Gura-Padinei, Hotarul, Ian- 

ca, Izliceni, Izlazul, Jieni (Co- 

lul), Marotinul-d.-j., Marotinul. 

d.-s., Moldoveni, Obirșia, Or- 

lea, Poetul, Potlogeni, Rotunda, 

Rusănești-d.-j., Seliștioara, Jo- 

reni, Studina, Tia-mare, Urzica, 

Vădastra, Vădăstriţa, Vișina și 

Zvorsca, avînd ca reşedinţă a sub- 

prefecturei com. urb. Corabia, 

port la Dunăre și staţiune de 
cale ferată. 

Are o populație de 62,505 

loc., ceea ce vine cite 5!/ pog. 

de fie-care loc, Din aceștia sunt 

31,908 bărbaţi și 30,597 femei; 

după religiune sunt 62,502 or-   
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todoxi și 3 catolici; după na- 

ționalitate 61,459 Romini, 25 

Greci, 12 Bulgari, ş Sirbi, 2 

Germani, 1 Austro-Ungar și 1 

Turc; are 12,000 familii și 1 1,639 
de contribuabili. In 1888 au fost 

3191 născuți (1545 bărb. şi 1646 

fem.), 3239 morţi (2080 bărb. 

şi 1159 fem.) și 1332 de căsă- 
toriți. 

Case de locuit sunt 1757 şi 

bordee în pămînt sunt 11,148; 

sunt 297 cîrciumi și alte stabili- 

mente comerciale, 282 cazane de 

făcut rachiu, 6 mori cu aburi, 

2 cu cai și 69 pe apă. 

Bisericește se administrează 

de protoiereul din Caracal. Are 
55 biserici cu 77 preoți, Sr 

cîntăreți şi 16 paracliseri. Are 
37 de școale: 25 de băeți, 2 

de fete și 10 mixte, cu 44 

învățători, unde ai urmat 1255 

elevi (11585 băcţi și 97. fete); 

iar in Corabia se află o școală 

urbană de fete cu 2 institutoare. 

Afară de juriile comunale, 

cari judecă pricini mai mici, este 

în această plasă şi o judecătorie 

de ocol la Corabia, pendinte de 

tribunalul din Caracal. Mai îna- 

"inte de a se contopi cele două 

plăși, era o judecătorie la Izlaz 
- şi alta la Obirşia. 

In Corabia se află și spitalul 

de plasă, cu un medic, un sub- 

chirurg şi 4 infirmieri, cu 10 

paturi; aci e reședința medicu- 

lui de ocol şi a unei moașe; 
are şi o farmacie. 

Este un singur biuroi tele- 

grafo-poştal, la Corabia, afară 

de ale căilor ferate, de unde se 

expediază poșta rurală, de 3 ori 

pe săptămină; în comunele ru- 

rale, primarii împart corespon- 

dența după destinație. 

In această plasă sunt 51 de 

proprietari mari și 14,840 pro- 

prietari mici, 

In ceea ce privește calitatea 

pămîntului, avem: O4131 hect,   
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pămînt arabil; 10781 hect, izlaz 

"de pășune; 3916 hect, livezi de 

fin; 267 hect. livezi de pruni; 

200 hect. grădinării ; 5563 hect. 

cu vii; 4041 hect. păduri, și 

43 heleştae și bălți pe o supra- 
față de 5367 hect. 

Vite mari sunt: 7496 cai, 8069 

epe, 400 armăsari, 15843 boi, 

14.859 vaci, 288 tauri, 15$6bi- 

voli, 1624 bivolițe, 50 catiri, 
164 asini, 97.561 oi, 251 capre, 

33.913 rimători, | 
Cu comerciul se ocupă nu- 

mai străinii, și în special cu co- 
merciul de cereale, Grecii stabi- 
liți în Corabia şi Caracal. La 
Corabia se . desface mulțimea 
productelor. Foarte puţine co- 
mune de apus transportă ce- 
realele și la Bechet, de unde 
sunt pornite la Brăila şi Galaţi. 

Bilciuri la: Dăbuleni, Izbice- 
ni, Crușovul, Studina, ete. 

Plasa e străbătută de la N. 
la S. de o cale ferată și de o 
șosea. Linia ferată se termină 
la debarcaderul portului Corabia 
și are 2 stațiuni: Corabia şi 
Vișina; întră în aceasta plasă 
de la com. Studina şi are 26 
kilom, 

O șosea, venind din Bechet, 
trece prin Dăbuleni, se conti- 
nuă prin toate satele de lingă 

-balta Potelul, trece prin Cora- 
bia și Izlaz și duce la T.-Mă- 
gurele; alta pleacă din Izlaz și 
sue prin comunele de pe lingă 
Olt pănă la Stoenești. 

Afară de aceste şosele şi de 

aceca, care trece prin Rede, Do- 

brotești şi merge la Bechct, o 

mulțime de alte drumuri na- 
turale înlesnesc transporturile. 

Dunărea, hotarul de S. al 
plășii, fiind și al țării, este pizit 
de dorobanţi, în următoarele pi- 

chete de graniţă : Blana, Silves- 
trul, Amărăști, Broasca, Mircioi- 

ca, Despărțirea, Culmiţa, Gră- 

diștea, Dragovei, Orlea, Celeiul,
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al portului Corabia, Seliştioara, 
Gircovul, Plopii, Seliştea, Ver- 
dea, Izlaz şi Girla, 

Balta-Plopului, judeţul Buzăi. 
(Vezi Plopului (Balta-), sai Cu- 
cuteni-Pirscoveni). 

Balta-Popii, da//ă, pe moșia şi 
comuna Fintînelele, plasa Si- 
retul, jud. Botoșani; are întin- 
dere de 1 hectar, 

Balta-Popii, da/tă, formată din 

vărsarea Jijiei, în satul Icuşeni, 

com. Stinca, pl. Braniștea, ju- 
dețul Taşi. 

Balta-Popii, /ac, în suprafaţă de 
100 prăjini, în satul Miteşti, co- 

muna Miroslăvești, judeţul Su- 
ccava, 

Balta-Popii, /ac, iidesea sec, pe 
“șesul Siretului, teritoriul com. 
Stolniceni, jud. Suceava, 

Balta-Popii, p/aşzină, în supra- 
față de o falce, pe şesul Sire- 
tului, moșia Cosmești, comuna 
Stolniceni, jud. Suceava. 

Balta-Popii, scze/e, pe Bistriţa, 
în comuna Madeiul, judeţul Su- 
ceava. 

Balta-Porcului, saș, în județul 
Suceava, numit în partea sudică 
La-Ruși, iar în cea nordică Băl- 
teni. Și mai nainte se numea 
Valea-Porcului, (v. docum., din 
1663, în «Utricar.» de T. Codr., 
vol. X,p. 158). E aflător pe mo- 
șia şi în com. Siliştea, pl. Șo- 
muzul. Iși trage numele de la 
o baltă existentă în partea nu- 
mită Bălteni, care altă-dată se 
zice, că era scăldătoarea mistre- 
ților. Așezat pe albia piriului 
cu același nume, numără 1 7 case, 
populate cu 17 capi de familie, 
Saii 57 suflete, din cari 32 băr-   

baţi și 25 femei. Are 7 contri- 
buabili. Vatra satului ocupă su- 
prafața de 6 fălci și 40 pră- 
jini. (Despre moșie vezi Siliș- 
tea). Improprietăriți după legea 
din 1864 sunt: 2 fruntași și $ 
mijlocași, stăpînind 23 fălci și 
45 prăjini. Biserica şi școala 
din Ştirbăţ servește şi acestui 
sat. 

__ Drumuri principale sunt: la 
Știrbăţ 2000 metri și la Budăi 
tot 2000 metri. 

Se spune, că acest sat ar fi 
fost format de nişte calici din 
Galiţia, veniţi pe timpul unei 
foamete, 

Unii dintre oameni știi şi a- 

cum încă leșește și rusește, 

Balta - Porcului, da/ră, plasa 

Trotușul, jud. Bacău, comuna 

Hirja, formată de apele, ce se 

adună la poalele muntelui Păl- 
tiniș, 

Balta - Porcului, piriiaş, plasa 

Trotuș, jud. Bacăii, com. Hirja, 

care izvorește din balta cu a- 

celași nume..și sc varsă în Pi- 

riul-Dobrului. 

Balta-Porcului, ziriz mic, aflu- 

ent al Sucevei, în judeţul Su- 
ceava, 

Balta-Prisăcii, v. Balta - Doam- 

ncă, jud. Suceava. 

Balta-Paiului, Za/ză, în judeţul 
Dorohoiii, pe moşia Virful-Cim- 

pului, plasa Berhometele, for- 
mată din vărsarea Siretului, 

Balta-Raţei, cătun, în comuna 
Făurei, plasa Șuşiţa, jud. Putna, 
situat pe girla din partea dreaptă 
a Putnei, chiar în locul unde 
se varsă în Putna. De la Balta- 
Raţei, Putna se cotește, pără- 
sindu-şi cursul spre răsărit, apu- 

cind spre S, pănă la Răstoaca,   

unde se unește cu Milcovul. Că- 

tunul are o populaţie de 342 

suflete, cari locuesc în 76 case. 

Are o biserică filială, cu hramul 
Adormirea. Școala nu se află 
în sat. Copii în virstă dea o 
frecuenta, sunt 18, din cari unii 
urmează cursurile școalei din 
Făurei, situată la o depărtare 
de 6 kil. de sat, 

Balta-Raţei, mic ac, de 20 pră- 
jini, în pădurea Lupăria, din 
comuna Valea-Glodului, jud. Su. 
ceava, unde se găsesc multe rațe 
sălbatice. 

Balta-Raţei, /oc mlăștinos, ju- 
deţul Tecuciii, în raionul com. 
Cosmești, pl. Nicorești, în jos 
de podul Cosmești. 

Balta-Raţei, zfriz, judeţul Dolj, 
plasa Jiul-d.-s., comuna 'Ținţă- 
reni; ese din coasta dealului 
Florești, curge de la E.-V. pe 
teritoriul comunei Floreşti, apoi 
pătrunde pe moșia Ținţăreni şi, 
în dreptul satului Picu, se varsă 
pe malul sting al rîului Jiul. Are 
pește. Lungimea acestui piriu 
este de 8 Kkil. 

Balta-Rădăcinei, da/ră, în jud. 
Fălciti, pe șesul dintre Pruteţ şi 
Prut, la Girla-Vlădicăi, lingă sa- 
tul Broscășești, com. Stănilești, 
plasa Prutul. 

Balta-Rădăcinei, /a/ră, în jud. 
Fălciă, în partea de N. a Dea- 
lului-Roșu, în șesul Jijici, com. 
Bazga, plasa Podoleni. 

Balta-Rece, /ac, în com. rurală 
Cernaia, plasa Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi. 

Balta-Rogojina, /oc șes, judeţul 
Dolj, pl. Amaradia, com. Nego- 
eşti, pe care se întinde comuna 
Negoeşti,
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Balta-Roşie, 4a/fă, în jud. Do- 
rohoiu, pe șesul Prutului, în de- 

părtare de 1 kil. de la mar- 

ginea. pădurei, pe teritoriul sa- 

tului Horbova, com. Mamorniţa, 

plasa Herţa. 

Balta-Rujei, moczr/ă, în pădu- 

rea comunei Tătăruși, județul 
Suceava. 

Balta-Rusului, da/fă, în judeţul 

Fălciii, între Pruteţ și Prut, în 

partea de Vest a satului Con- 
drea, comuna Lunca- Banului, 

plasa Prutul. ” 

Balta-Stejarului, șes, în jude- 

țul Fălciă, în partea de Vest a 
com. Sălăgeni, plasa . Podoleni, 

„lingă riul Jijiea; cu o suprafață 
de 15 hectare. 

Balta-Teiului, fa//ă, plasa Bis- 

trița-d.-j., jud. Baciii, la margi- 

nea pădurei Fintîna - Bodii, din 
com. Răcăciuni. 

Balta-Țiganului, Za/ză, pe mo- 

șia și com. Fintinelele, pl. Si- 

retul, jud. Boteșani. 

Balta-Turcului, Za/7ă, în partea 

de Nord a comunei Costineşti, 

plasa Tirgul, jud. Botoșani. 

Balta - Turcului, (Movila-de- 
la-), movilă, în partea de N. a 

satului Dolina, com. Costineşti, 

pl. Tirgul, jud. Botoșani. 

Balta-Ursului, dea/, plasa. Bis- 

trița-d.-s., jud. Bacăii, comuna 

Mărgineni-Munteni. 

Balta-Verde, com. rur., în jud. 

Dolj, plasa Ocolul, aşezată pe 

malul stîng al Jiului, la o de- 

părtare de 5 kil. de Craiova. 
Se invecinește la Est cu co- 

muna Preajba; la Vest cu co- 

munele Cernelele și Bucovăţul, 

54594, A/arele Dicționar Qrografle, 

bi 

  

” 935 

de care se desparte prin iii; la 
N. cu orașul Craiova și la S. 

cu comuna Podari. Limita de 

N. începe de lingă casele consu- 

lului nemțesc, merge drept spre 

V., trece Valea-Fetei, sue dea- 

lul Popoveni, trece pe lingă ba- 
riera Bechetului, de aci merge 

spre N.-V., peste balta Geano- 
glu și se îndreptează spre V. 
pănă la bariera Bucovăţului. Li- 

mita de S. începe din punctul 

numit Zalhanaua-lui-Sterie, pe 

malul sting al Jiului, merge spre 

S.E., pănă la cătunul Mofleni; 

de aci se îndreptează drept spre 
E. pănă la cătunul Popoveni, 

de aci o îa spre S-E. pănă la 

podul de fier Jitianu, al căiei 

ferate Craiova- Calafat, iar de 

aci spre IE. trece pe lingă că- 

tunul Balta-Verde pănă la punc- 

tul Cornetul unde se termină, 

Limita de E. începe din punc- 
tul caselor consulului nemţesc, 

merge drept spre E. în plaiul 

viilor, la măgura, de la Beucea, 

de aci se îndreptează spre Sud, 

pănă în Valea-cu-Cornii; ia în 
lungul săi această vale, drept 

„spre V. şi după. 400 metri se 

îndreptează spre S., trece Valea. 

Buduroaielor, de la Nordul sa. 

tului Preajba; de aci se îndrep- 

tează spre V. pe drumul Fă- 

căilor, cotește spre stinga, tre- 

cînd calea județiană Craiova: 

Bechet, iar de aci țintește spre 

capătul de E. al liniei de Sud 

în punctul numit Cornetul. Li- 

mita de V. începe din bariera 

Bucovăţului, merge drept spre 
$., pănă la lunca Moflenilor; de 

aci o ia spre S.-V. şi dă drept 
în Ji, în punctul numit Zalha- 

naua-lui-Sterie, capătul de Vest 
al liniei de Sud. 

Terenul comunei este șes și 

băltos, din care cauză și com. 

s'a numit. Balta. In mare parte 

însă, comuna este acoperită cu 

nisipuri.   

BĂLTA-VERDE 

„ Comuna este udată: 1. de riul 

Jiul, care atinge teritoriul acestei 
comune din punctul numit Zal- 
hanaua-lui-Sterie, trece pe lîngă 
cătunele Mofleni, Popoveni, Bra- 

niștea și Balta-Verde, pănă în 

punctul numit Cornetul; 2. de 
piriul Circea, ce izvorește din dea- 

lul Circea, merge spre S.-V. şi 
se împreună cu pîriul Făcăilor, 

pe care se află două mori nu- 

mite Făcii, merge drept spre 

S. și se varsă în lacul Bizdina, 

„care la rîndul săii se scurge în 

Jiu; 3. de piriul Șerca, care-și 

are izvorul în bălțile Geanoglu 

de lingă orașul Craiova; de la 
V. merge spre E. prin Nordul 
cătunului Popoveni și se varsă 
în Balta-Mănăstirei-Jitia; 4. de 

piriul Popoveni, care pleacă din 

Balta-Popii, trece prin Vestul 

cătunului Popoveni şi dă în Jiii. 
Peste Jiti se află podul numit 

Bucovăţul, în marginea cătunului 

Mofleni; tot peste Jiii, podul de 

fier numit Jitianul, în partea de 
S. a cătunului Braniștea. Între 
cătunul Mofleni și Craiova se află 

un pod peste piriul Şerca; tot 

pe Șerca se află unul între Cra- 
iova și cătunul Braniștea şi unul 

între căt. Popoveni și Craiova. 

Peste piriul Făcăi se află un 

pod în dreptul Morilor. 
„În comună se găsesc urmă- 

toarele lacuri: Bizdina la E. de 

căt. Balta-Verde; are scurgere în 
Jiă. Balta-Mănăstirei-Jitia, împre- 

jurul mănăstirei Jitia și a cătu- 

nului Braniștea, se varsă în Jiii, 

la Estul cătunului Balta-Verde. 

Balta-Popii, la Nord de căt. Po- 

poveni, se scurge în Jiii pe la 
„Vestul cătunului Popoveni. Bal- 

ta-de-la-Fintina- Hanului- Chin - 

tescului, se scurge în piriul Şer- 

ca. Balta-Braniştea, ce înconjură 

căt. Braniștea. Această baltă 

conține puţină apă, cite-va o- 

_„ chiuri şi pe întinderea sa crește 

papură şi trestie, Lăţimea sa 

"80
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este de.100 metri, iar lungimea, * 
care are forma unui arc de cerc, 
este-de 2 kil. aproximativ. 

Comuna s'a înfiinţat la anul 
1864. Se compune ază din 4 că- 
tune: Balta-Verde, Braniștea, Po- 
poveni și Mofleni. Cătunul de re- 
ședință este Braniștea. Altă-dată 
a avut reședința în căt. Balta- 
Verde, pănă la anul 1891, cînd, 
construindu-se un local noii pen- 
tru primăria din Braniștea, s'aii 
mutat autoritățile, unde se află 
astă-zi, Faţă de căt. de reșe- 
dință, ast-fel sunt situate celc- 
lalte trei: căt. Popoveni este 
spre N.-E. de căt. de reședinții, 
căt. Balta-Verde spre S.-E. și 
căt. Mofleni la V. 

Pe la anul 1876, com. Balta- 
Verde era unită cu com. Po- 

dari, avind reşedinţa în Podari. 

In com. Balta-Verde se gă 

sesc două mănăstiri: 1. în căt. 

Mofleni, numită Bocovăţul Ve- 

chii, reparată de stat la anul 
1873 ; în serviciul mănăstirei se 
află 1 preot, 1 cîntăreț și 1 pa- 
racliser. 2. Mănăstirea Jitia, în 
Braniștea, fondată la anul 1572 
de către Constantin Basarab ; 
a fost reedificată la anul 1651 
şi reparată la 1853 de către că- 
lugări. In jurul măniăstirei Jitia 
se văd ruinele chilielor ce a: 
parţineaă mănăstirei. In mănăs- 
tire se găsesc inscripții, dar 
care nu aii putut fi descifrate 
bine de către lotuitori. In ser- 
viciul mănăstirci sunt 2 preoți, 
2 cîntăreţi și un paracliser. Lîngă 
mănăstirea Jitia, căt. Braniștea, 
se văd două movile de pămint, 
în care, după spusa bătrînilor, 
se găsesc osemintele multor sol- 
dați Ruși. 

In comună se află o singură 
biserică, în căt. Popoveni, fon- 
dată la anul 1854 de obştia lo- 
cuitorilor şi reedificati de co- 
mună la anul 1892; are 1 preot 
și 1 cîntăreț.   

Comuna este străbătută de un 
drum vechii, numit Drumul-Să.- 
rei, care plecînd din jud. Vil- 
cea, de la Ocna, atinge terito- 
riul acestei comune în punctul 
Casele-Consulului-Nemţesc ; de 
aci merge spre S., trece prin 
partea de N.-V. a cătunului 
Balta-Verde, și apoi merge ca 
la 200 metri spre V., unde dă 
în șoseaua județeană Craiova- 
Calafat, în dreptul podului de 
fier. | 

In cătunul Braniștea se află o 
şcoală mixtă, la care urmează 
şcolarii din toată comuna; ea 
funcționează din anul 1849 şi e 
întreținută de stat și comună. 
Școala are o țarină de S!/ hect. 
Localul în zidărie e în bună 
stare; are un singur învățător. 

Totalul populaţiunei din co- 
mună este 1263 sufi., ast-fel îm- 
părțite: Balta-Verde 320 suficte, 

„Braniștea 202, Popoveni 403 și 
Mofleni 338. 

După legea rurală din 1864 
sunt 162 locuitori înpămînte : 
niţi. După legea din 1879 sunt 
9 însurăței împroprietăriți. Po- 
pulațiunea crește în medie de 
6, pe fie-care cătun. Boalele 
ce bintuesc mai mult comuna 
sunt: frigurile, scarlatina și an: 
ghina. Postul locuitorilor este 
național. Femeile poartă vara 
şorțuri-fuste, pe cap cirpe albe 
de bumbac, iar iarna fuste de 
lină groase, scurteici, etc, Băr- 
baţii poartă cămăși lungi, haine 
de dimie albă și cojoace frumos 
brodate. 

In toată comuna se gtisesc 
285 casc şi 16 bordec. 

Suprafața întregului teritorii 
comunal este de 1850 hect. sai 
3700 pogoane, din care: pămint 
arabil 780 hect., fineață 350 
hect., izlaz 300 hect., lac și te- 
ren sterp 55 hect., pădure 163 
hect, 

În comună se află două moșii:   

moșia numită Balta-Verde, ce 

azi aparţine statului, iar înainte 

aparținea mănăstirei Jitia; moşia 

locuitorilor împroprietăriți, la un 

loc cu a diferiților proprietari 

din orașul Craiova; împreună 

daii un venit de 44450 lei. 

Deosebit, moșia Balta-Verde 

dă un venit de 14400 lei. A- 
lături de căt. Mofleni, de.am- 
bele părți ale şoselei județene 
Craiova-Bucovăţ, se află lunca 

statului numită Mofleni, cu o în- 

tindere de 65 hect. In cătunele 

Balta-Verde și Braniştea se află 

zăvoaele cu aceleași numiri, ce 

aparţin locuitorilor, avînd o su- 
prafaţă de 100 hect. In căt. Po- 
poveni se află un zăvoiii de cite- 
va hect., ce aparține statului. 
Pădurile sunt compuse din ste- 
jar, cer, arțar, frasin, corn; 

predomină stejarul. 

Viile, în întindere de 100 hect., 

aparţin locuitorilor și se giisesc 
pe moşia statului Balta-Verde 

și în Podari; produc vin roş 

de calitate inferioară. 

Locuitorii acestei comune se 

ocupă mult cu agricultura. Plu- 

gurile și uneltele de muncă vechi 

aii fost înlocuite prin cele per- 

fecționate. Atit pe moșia sta- 

tului cit și pe proprietatea lo- 

cuitorilor se seamănă: gri, po- 

rumb, orz, cinepă și ovăz. 

Comuna Balta-Verde este una 

din comunele, în care industria 

este mai dezvoltată, mai ales 

că este așezată în apropiere de 

orașul Craiova. 

- Ast-fel, în comună, în satul 

Mofeni, se află o mică fabrică 

de cărămidărie. Un om lucrează 

pănă la 600 bucăţi pe zi și le 

vinde cu 35—43 lei miea de cără- 

midă arsă. Mai în toată comuna 

se găsesc cazane de aramă, pen- 
tru fabricarea rachiului de prune. 

Lângă cătunul Braniștea, la 

marginea Jiului, se află o mică 
fabrică de clei, în care 'se scoate
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cleiul din cărnurile luate de pe 
pici de vite. 

In cătunul Mofleni, alături cu 
podul Bucovăţului, se află o 
lăptărie model, care dă brinză 
albă, caşcaval și unt de bună 
calitate. 

' Pe moşia statului Balta-Verde 
sunt două mori de apă, pe pi- 

riul Făcăi, la conacul moşiei. 

In comuna Balta-Verde sunt 

9 meseriași, din cari 2 croitori de 

haine, în cătunul Balta-Verde; 

2 croitori și 1 cizmar în Bra- 

niştea; 2 croitori în Popoveni; 

un croitor și un cizmar în Mo- 

fleni, 

In comună se găsesc 19 co- 

mercianţi, dintre cari 2 circiu- 
mari în Balta-Verde; ş cîrciumari 

și 2 băcani la cele ş cîrciumi 
şi cele două băcănii din cătunul 

Braniștea; un cîrciumar în că- 

tunul Popoveni; iar în Mofleni 
S circiumari, la cele 8 cîrciumi 

“ce se găsesc în acest din urmă 

cătun. 

Locuitorii își desfac produc- 
tele ce constă din grii, orz, 

ovăz, meiii, lapte dulce, iaurt 

şi unt în mare cantitate, în o- 

rașul Craiova. Ei importă cele 
necesarii pentru consumația zil- 

nică şi îmbrăcăminte. 

Linia ferată Craiova-Calafat 
trece între cătunele Braniștea 

și Balta-Verde. Șoseaua jude- 

țeană Craiova-Calafat, lungă, pe 

teritoriul comunei Balta-Verde, 

de 4 kil., trece printre cătunele 
zise mai sus. Calea județeană 
Craiova-Bucovăţ, lungă în co- 

mună de 4 kil., trece prin că- 
tunul Mofleni. Drumul comunal 
Popoveni-Craiova, căile vecinale 
Popoveni-Braniștea și Braniştea- 
Balta-Verde, precum și Mofleni- 
Braniștea, ce unesc cătunul de 

reședință cu cătunele vecine, 
trece prin comună. 

Miliţieni în comună sunt 127, 
rezerviști 24.   

[ie
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Venitul comunei pe 1893—94. 
a fost de 5488 lei, 21 bani Și 
cheltuelile de 5268 lei. 

Balta-Verde, com. rur., în plasa 
Blahniţa, jud. Mehedinţi, la di- 
stanță .de 40 kil. de orașul Tur- 
nul-Severin, situată pe cîmpie, 
formează comună singură, avind 
155 contribuabili, cu 820 loc. în 
181 case. Ocupaţiunea locuito- 
rilor este agricultura şi creşterea 
vitelor. Calitatea pămîntului este 
de mijloc. Loc. posedă: 18 plu- 
guri, 38 care cu boi și 9 căruțe 
cu cai. Are o biserică cu 1 
preot și 2 cîntăreți; în comu- 
nă e o. cîrciumă. Budgetul co- 
munci coprinde : la venituri 2340 
lei și la cheltueli 988 lei. Nu- 
mărul vitelor în comună e de 238 
vite mari cornute, 27 cai, 206 
oi și 200 rîmători. 

O şosea comunală o leagă 
cu comunele Jiana și Flămînda, 
unde se împreună cu șoseaua, 
ce vine de la Gruia și mer- 
ge la Turnul-Severin. In a- 
ccastă comună se află o cîmpie 
frumoasă, ce se întinde și pe 
teritoriul comunelor vecine, și 

care poartă numele de Cîmpia- 
Deciului, 

"Are o şcoală mixtă. 

Balta-Verde, sa, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Balta-Verde, este 
situat pe malul drept al Jiului, 
la 5 kil. de Craiova, e situat în 
S.-Estul comunei Balta-Verde. 
Are 130 suflete, 148 bărbaţi și 
172 femei. Locuesc în 73 case 
şi 13 bordee; dintre cari, 43 

sunt de zid și 30 de paiante, 
Copiii din acest sat, urmează 
la școala. mixtă din satul Bra- 
niștea, ce este la o depărtare de 

1500 m. Numărul școlarilor pe 

1592—93 se urcăla 12 băeți şi 

5 fete. Cu virstă de școală sunt 
48 băeți și 6 fete. Știii carte 
47 bărbaţi și 4 femei. 
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Între satul Balta-Verde şi sa- 
tul Braniștea, este mănăstirea 
Jitianul, 

Prin partea de N.-V. a satului 
Balta-Verde, trece Drumul-Sărei 

care de aci mai merge cu vre-o 

200 m. spre V. unde dă în şo- 

seaua judeţeană Craiova-Calafat, 
la podul de fier. In acest sat 
sunt 2 cîrciumă, 

Balta-Verde, 4a/7ă, în jud. Dolj, 
situată în partea de E. a co- 
“munci Balta-Verde, pl. Ocolul. 

Balta-Verde, 4a//ă, în comuna 
rurală Balta-Verde, pl. Blahniţa, 
jud. Mehedinţi, 

Balta-Verde, ;z/as, jud. 'Doţj, 
pl. Ocolul, com, Balta-Verde, 
satul Balta-Verde, în întindere 
de şoo hectare. 

Balta-Verde, /uucă a statului, 
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Balta- 
Verde, satul Balta-Verde, pe 
moșia statului. Arc întindere de 
65 hect., şi se găsește alături 
de satul Mofleni, com. Balta- 
Verde, de ambele părți ale 
șoselei județene Craiova - Bu- 
covăţ. 

Balta-Verde, moșie a statului, 
jud. Dolj, plasa Ocolul, comu- | 
na Balta-Verde, satul Balta-Ver- 

de, arendată de la 1893—98 cu 

12400 Iei an. Inainte aparţinea 
mănăstirei Jitia. Pe pîriul Făcăi, 
de peaceastă moșic, sunt 2 mori 
de apă. 

Balta-Verde, săwiz, jud. Dolj, 

plasa Ocolul, com. Balta-Verde, 

satul Balta-Verde; aparţine lo- 
cuitorilor. 

Balta-Vie, da/4ă, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Grindeni; cu o 
suprafaţă de 2 hect. și cu a- | 
dincime de 2 m.
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Baltacul, gir/z/ă, în jud. Prahova; 

izvorește din com. Filipești-de- 

Pădure, pl. Filipești; trece prin 

fineţe, curge spre S. și se varsă 
în gîrla Roșioara. 

Baltacul, iz, începe din riul Păl- 

tinaşul; udă moșiile: Pucni, 

Prundul, din jud. Ilfov, și se varsă 

în rîul Podului- Zisu; avind o 

direcțiune dela N.-E, şi o lun- 
"gime de-4 kil. 

Baltagul, dea/, sc întinde în par- 

tea de Nord a satului Deleşti 

? din com, Pictreşti, pl. Stemnicul, 

"jud, Vaslui. 0 
9 

rm Baltinului (Gruiul-). (Vezi Gru- 
« O “iul-Baltinului, jud. Neamţu). 
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pie Balţatul, moșie, a Statului, în 

com. Hanul-Conachi, pl. Siretul, 

jud. Covurluiii; arendă 19.112 lei 
pe an, 

Balţaţi, pir, curge pe teritoriul 

comunei Ştioborănii, pl. Crasna, 

jud. Vasluiii, pe sub poalele dea- 

lului Licştii și se varsă în piriul 
- Crasna, 

Balţoi, va/e, în com. Milostea, pl. 

Oiteţul-d.-s., jud. Vilcea, 

Balul, ziriă, în jud. Gorj, la N, 

comunei Novaci; izvorește din 

muntele Balul, Austro-Ungaria, 

şi se varsă în Lotru. 

Balușeşti, iri, ce curge prin 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Păluşeşti, izvorește de la Est 

"de satul Mesteacănul; curge de 

la nord-est spre sud-vest; trece 

prin satul Bălușeşti și la vest de 

satul Iucșeștii-d.-j.; se varsă în 

pir. Ciolacul, pe dreapta. 

Banatul-Olteniei. După pacea 
de la Passarovitz, la anul 1718, 

dintre Austria și Turcia, aceasta   
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din urmă cedă celei. d'intiiii 

Banatul - Olteniei sai Valachia- 

Mică, adică toată ţara d'adrep- 

tul Oltului (coprinzînd cele cinci 
judeţe: Mehedinţi, Gorj, Vilcea, 

Romanați și Dolj), Domn alțărei 

fiind Ioan “Mavrocordat, fratele 

lui Nicolae Mavrocordat, Dom- 

nul Moldovei. La anul 1739, la 

încheierea păcii de la Belgrad, 

între aceleași două puteri, Olte- 

nia fu retrocedată Turciei şi reîn- 

"corporată cu Țara-Romiîncască; 

ast-fel stătu Oltenia, sub scep- 

trul Habsburgilor, un timp de 21 

- de ani. Astă-zi încă se mai vor- 

„ beşte în “Valachia-Mică, despre 

«Nemţii cu coadă». Asupra a- 

cestei cpoce, s'aii publicat în 

timpul din urmă, o sumă de 

documente de mare interes, cu- 

“ ese de Hurmuzachi şi editate de 

' Academia Romînă. 

Banca, sa, în jud. Tutova, pl. 

Tirgul, pe piriul Recea. Are 

629 ' locuitori, din cari 65 ştiii 

carte; 150 case. Formează com. 

Banca cu cătunele Ghermănești 

şi Fedeşti. In toată comuna sunt 

1499 loc,, din cari: SI ştiii carte; 

256 contrib.; 355 case. Se cul- 

tivă vic, pe o suprafață de 44 

hect, Comerciul se face de 17 

persoane, din cari 11 Romini, 
6 Evrei, în 17 stabilimente. Arc 

o şcoală primară de băcţi, o 

stație de drum de fer și un o- 

ficiă postai, sucursală a celui 

din Zorleni. Sunt în com. 3 bi- 

serici. Venit. comunei sunt în 

suma de 10,298 lei, 54 'bani. 

Banca, stație de dr. d. f., jud. 
Tutova, pl. Tirgul, com. Banca, 

pe linia Birlad-Vasluiii, pusă! în 

circulație la 13 Noemvrie 1886, 

Se află între staţiile Zorleni 9.2 

lil. și Roşieşti 11.2 kil. Inăl- 

țimea dasupra nivelului mării 

6997". 
Venitul acestei stații, pe a-   
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“nul 1896, a fost de 39.864 Ici 

60 bani. 

Banca, fintină, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-j., com. Dămianul, pe lingă | 

care trece hotarul de N. către 

comuna Căciulătești, pl. Jiul-d.-j. 

Bancea, pădure, pl. Bistriţa-d.-j., 

jud. Bacăii, pe teritoriul com, 

Faraoani. : 

Bancea, vale, pl. Bistriţa-d.-j., 

jud. Bacău, pe teritoriul com. 

Faraoani. 

Bancila, /ocafitate, în jud. Pra- 

hova, com. Mărgineni-d.-j., pl. 

Filipești. 

Banciului (Valea-), va/e, în pl. 
Cimpul, jud. Ialomiţa, terito- 

riul com. Ștefănești, desparte 
"jud. Ialomiţa de jud. Ilfov. 

Bancoghiciul, dea, în jud. Făl- 

ciii, în partea de Vest a com. 

Vutcani, plasa Mijlocul. 

Bancul, /azc mic, în jud. Brăila, 

„la Ii kil. spre N-V. de satul 

Vădeni;, comunică spre V. cu 
viroagele Sireţelul. 

Bancului (Movila-), ipvei/ă, în 

jud. Brăila, la 4 kil. spre Est 

de satul Mihaiii-Bravul, pe lunca 

Dunării. 

Bandea, proprietate a statului, 

pendinte de mănăstirea Cimpu- 

lung, în jud. Muscel. S'a aren- 

dat pe periodul 1885-95 cu 520 

lei anual. : 

Bandrabura, /oc cu îsvoare, pl. 

Siretul-d.-s., jud. Bacăi, de unde 

-obirșește piriul Blidariul, din com. 
Mărăşti, 

Banii (Muchia-cu-), muchie, în 

com, Cislăul, căt. Bărăşti, jud.



BANTȚA 

Buzăii, continuație din muntele 
„_Gilma. Se zice, că aci ar fi fost 
îngropată o mare comoară, dar 
nu sc știe cine a găsit-o. 

Baniţa, zeser mie, în jud. Brăila, 
între piriul Giîrluţa şi iezerul 

:'Girla -Mare din comuna Ber- 
-teştii-d,-s. - 

Baniţa, numire, dată unei părți, 
ca de 40 hect. din pădurea sta- 
tului Găvăneşti-Cotul-Ciorii, de 

“pe moşia Găvăneşti- -Priviţi, jud. 

Buzăii, 

Baniţă (Movila-lui-), mov4/ă, î 
com. Padina, jud. Buzăă, numită 

ast-fel după un mocan, Niţă Ba- 
niță, ce-și avea tirla aci. 

Baniul, că/z, al comunei Cala- 
părul-d.:s., în judeţul Gorj, în 
partea despre NE. a comunei 
şi la o depărtare cam de ş kil., 

este. situat în Valca-Racilor și 

are o suprafață de 63 hect., din 

care 4 hect. pădure și 36 hect. 

cultură, finețe și pășune, pro- 

prictate a D-lor C. Saidac şi 

“IL. Scafeș; 18 hect. cultură, cu 

2: hect, vie și ş hect. pruni sunt 

- ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 14 fami- 

lii, cu 56 suflete, din cari 12 con- 

tribuabili, ocupîndu-se cu mun- 

„ca cîmpului şi creșterea vitelor; 

„Locuitorii posedă 4 pluguri, 7 

care cu boi,'6 stupi, 30 vite 

mari cornute, 2 cai, 59 « oi Și 9 

'rimători. : 

Pe marginea : despre v.. a'a- 

cestui cătun curge piriul Jil- 
țul-Mic. 

Cătunul e traversat de şo- 

seaua comunală, ce vin& despre 

N. și care îl leagă în acea parte 

cu căt. Baniul alcomunei Raci; 

la S.-V. îl leagă cu comuna sa 
Calapărul. | 

In acest cătun sunt 2 puțuri 

“şi 1 fîntînă, | 
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Baniul, căzu al comunei Raci, 

din pl. Jiul, jud. Gorj, situat în 

partea despre S. și la 2 kil. de- 

parte de comună. Numirea, se 

zice, îi vine de la un vechii 

Ban, ce ar fi locuit în acea lo- 

calitate. Este situat în Valea-Ra- 

cilor și are o suprafață de 25 

hect., din cari, 4 hect. pădure, 

7 hect. loc de cultură, fineţe şi 

pășune, proprietate a d-lui Leo- 

veanu; 12 hect. arabile și 2 

hect. pruni sunt ale locuito- 

rilor. 

Are o populaţie de zo fam. 
cu 200 sufl., din cari 25 con- 

tribuabili. Locuitorii posedă 4 

pluguri, 6 care cu boi, 2 stupi, 

28 vite mari cornute, 4 cai, 38 

oi şi 27 rîmători. 

Cătunul e străbătut de şo- 

seaua comunală, ce vine despre 

N. din com. Raci și se îndreaptă 

spre S$., legîndu-l cu căt. Ba- 

niul-d.-j., ce aparține comunci 
Calapărul-d.-s. 

Pe marginea despre V. a a- 

cestui cătun curge piriul Jilţul- 
Mic, pe care se găsește un fă- 

căi cu 1 alergător. 

In cătun se află 1 biserică, 

făcută de locuitori, la anul 1820; 

cu un preot şi 2 cîntăreţi. 

În cătun se mai găsește 2 
puțuri și 1 fintină, 

Banov, cătun, pendinte de co- 
muna Cătunul, plasa Neajlovul, 

- jud. Vlaşca. I s'a dat numele 

după proprietarul moşiei, Pol- 

covnicul Banov, care din oştirea 

rusească a trecut în serviciul 

- oștirii romînești, sub administra- 

ţia generalului, Kisseleff. 

Banoviceni, ma/ku/a, în partea 

de răsărit a orașului T.-Severin, 

formată din locuitorii satului Ba- 

novița, strămutați în Severin. 

Banoviţa, fost sa/, în pl. Oco- 
lul-d.-s., jud. Mehedinţi, astă-zi   
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desfiinţat. Nu există de cît bi- 
serica de zid, la care merg lo- 

cuitorii din satele Dudași și Ba- 

noviceni din Severin, fiind în 

apropiere de dinsa, și ca foști 

locuitori ai satului Banoviţa. Aci 
-se pretinde a fi fost locuinţa 

Banilor Severinului. Se pretinde 
iarăși, că Banoveţi sai Banovi- 

țeni nu puteaii să fie de cit 
oamenii de încredere ai Banilor, 

cărora le-a fost dăruită moșia; 

ei aii luat numele de Banoveţi, 

adică oameni af Banilor. 

Bantaşa, vezi Ghida, deal, în jud. 
" Roman. 

Banul, vezi Căcărăzeni, sal, în 

jud. Iaşi. 

Banul, zusulă, în Dunăre, cu 36 

hect. pădure; depinde de com. 
Celciul, jud. Romanați. 

Banul, /oc de izvoare, pl. Tro- 

tușul, jud. Bacăiă, pe teritoriul 

comunei Miănăstirea-Cașinul, de 

“ unde își are obirșia piriiașul Ca- 

lasăul-Mic, 

Banul, foc zzo/at pe Berheciii, 

jud. Tecuciii, în raionul comu- 
nci Gohorul, unde a fost iazul 

și moara numite a Banului. 

„Banul, mânăstire de călugări, în 

orașul Buzăiă, jud. Buzău, fon- 

dată în I571,de vornicul An- 

dronic, care a înzestrat-o cu mai 

multe moșii. In anul 1722, ju-. 

pineasa. Adriana, văduva vor- 

nicului Șerban Cantacuzino, o 

rezidi, însă mai 'nainte de a o 

termina, se remărită cu marele 

postelnic Ioan Stamos, care, pen- 

tru cauza fanariotică, în frontis- 

piciul ce-l pune bisericei, dă 

uitărci: pe primul fondator și în 

înţelegere cu Nicolae Mavro - 
cordat, Domnul ţărei, printr'un 

. hrisov din 1722, 0 închină mă-
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năstirci Dușca, de la Tricale, 
eparhia Larisa. Cu această o- 
caziune, biserica, pe lingă pri- 
ma ci donațiune, pe lingă da- 
rurile făcute de Mihaiii- Viteazul 
și de alţi Domni, a mai primit o 
parte din averea bisericei Broş- 
teni, precum şi mai multe moșii 
dăruite din noii, în cîtajunse a fi 
una din cele mai avute ale ță- 
rci. După secularizare a deve- 
nit biserică de mir, și în 1884 
a fost restaurată de Ministerul 
Cultelor, 

Inscripţiunea după frontispi- 
ciii este aceasta: 

« Sfiuta și Dumnezeiasca biserica aceasta, 
al căruia hram Buna-Vestire a Născă- 
toarei de D-zeii se prăzuueşte, nejtiindu- 
se de cine s'a zidit întiiă şi fărimîudu- 
se, D-ci Adriana, care a fost jupăncasa 
lui Ștefan Cantacuzino vornic, după moar- 
tea D-lui, îndemnîndu-se din Dumneze- 
iască rîvnă, a zidit-o din temelie și a în- 
frumusețat-o cu zugrăveală pe dinăuntru 
în zilele răposatului Domn Ioan Constan- 
tin Voevod; după aceea, din voia lui 
D-zeii, căsătorindu-se cu Dl, Ion Stamos, 
mare postelnic, cu D-lui d'impreună, cu 
timplă, cu odăjdii și cu alte odoare o aii 
împodobit, cu chilii primprejur o ai îu- 
temeiat și cu alte dobitoace și venituri 
o ait înzestrat, ajutorind-o cu hrisoave 
și cu mili domneşti, acum în zilele prea 
înălțatului și prea înțeleptului Domn Ioan 
Nicolae Alexandru Voevod și o aii în- 
chinat la Sf. mănăstire, ce se numește 
Dușea. unde se prăznuește Blagoveşte- 
viile, spre vecinica pomenire a D-lor și 
a părinţilor, fiind cursul anilor de la 
Christos: 1722; iar de la Adam: 7230». 

Dipticul: ePomelnicul fericiţilor ctitori 
ai Sf. Mănăstiri Banul din orașul Buzăii, 
făcută întiiă de Andronic vistierul, fiind 
cursul anilor de la Adam: 7079, iar de 

la Christos: 15712. 

«Domni : Mircea, Alexandru, Michael, 
Alexandru, Gabriel, Radu, Alexandru, 
Leon, Mateiii, Nicolae, Michaiii, Constan- 
tin, Grigore, Mateiii, Constantin, Michael, 

Alexandru şi Constantin, 

«Arhierei : Ștefan şi Efrem, 

«Ctitori: Andronic, Adriana, Şerban, 

Udriste, Muşea, Calotă, Mile, cete. 

«Aceste numiri ctituriești le am adu- 

nat, ce am putut găsi prin hrisoavele și 

zapisele de cumpărători și danii, ce are 

Sf. Mânăstire, și am scris aici din po- 
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runca Sf, sale părintelui chiar Iacob I- 

gumenul ca în veci să pomenească. A- 
nul 1532», 

«b. S. La acest pomelnic s'a avut în 
vedere și cel vechiii al mănăstiri». 

Dintre obiectele sacre, aflate 
în această biserică cu oare-care 

importanţă istorică, vom men- 
ţiona.: 

2) O icoană foarte vechic și 

de o frumoasă pictură, repre- 

“zentind pe Maica Domnului, că- 

reia i se dă şi puterea de a 

face minuni. Elena Doamna, so- 

ţia lui Constantin Brîncoveanu, 

fugind în Buzăi, puse să o îm- 
brace cu argint, în anul 1697; 

în anul 1819 vel stolnicul Ale- 

xandru Văcărescu a  poleit-o 

cu aur, Icoana are această in- 

scripţie: 

«Această sfintă icoană s'a ferccat de 

Ilina lui Constantin Nicolae Vucvod Ba» 

sarab, egumen Paisie, la 7205, iar acum 

s'a prefăcut și poleit de D-lui vel Stul- 
nicul Alexandru Văcărescu ... egumen 
Iosif archimandrit... Christos 1519». 

4) O evanghelie dăruită de 
Adriana, în 1716 şi ferecată cu 

aur, cu inscripția: 

câceastă sfintă evanghelie e făcută de 

roaba lui Dumnezeii Adriana, jupîncasa 

Iui Şerban Constantin vornicul. 1716». 

Numirea Banu ce se dă a- 

cestel biserici e inexplicabilă, 

de oare-ce nici unul din ctitorii 
ci na fost ban. Dintr'un hri- 

sov al lui Mihaiu-Viteazul din 

1594, prin care dă voe călugă- 

rilor acestei mănăstiri să facă 

o moară pe apa Buzăului, re- 

zultă, că pe atunci cra cunos- 

cută sub numele de Buna-Ves- 

tire. Într'un hrisov al lui Alc- 

xandru Iliaș din 7137 (1629), 

se numește biserica lui Andro- 

nie Vistierul cu hramul Blago- 
veştenici. Numirea dar de Banu 

e de mai tirziă, 

Şincai în a sa cronică scrie: 

«În anul 1536, Coda Vornicul orîndu- 

ind să se puie hotare: la Drăila, la Giur-   
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giu, la “Turnu, pe care le luase “Turcii 

de la Țara-Romînească, în comisiunea 

de delimitare a luat parte și un mare 

ban; din care cauză hotarele acestor lo- 

„cură se numesc ale Banului», 

Biserica Banul, posedînd cîte- 

va proprietăți cu acest numc, 

precum: Odaia-Banului, Movila- 

Banului, ctc., de la proprietăţi 

e probabil, că a trecut numele 

și la biserică. Totuşi întrun hri- 

sov al lui Constantin Brînco- 

veanu, din anul 1710, dat moş- 

nenilor Moceşti, se vorbește de 

Enache, Banul de la Mocești şi 
într'altul de Vodă Banul(?) de 
la Buzău. Poate că acest Vodă 

Banul să fi dat numele și bi- 

sericei. 

Banul, sfoară de moșie, jud. Te- 
cuciii, în raionul comunei Gohor, 

fosta proprietate unui boer, Ba- 
nul; merge din apa Berheciului 
pănă în muchia dealului Gohor- 
Ireasca. In partea de V., pe Ber- 

“heciă, a fost un iaz cu moară; 

astă-zi nu se văd de cit oare- 
care urme; locul poartă însă nu- 

mele de iazul și moara Banului, 

Banul, zzire prescurtată, dată 

căt. Simileasca-Banului, sai Că- 

rămidăria, din com. Simileasca, 

jud. Buzăă, 

Banul, zale, numită şi Valea-Ba- 

nului, în com. rur. Bala-d.ij., 
plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi, 

Banul-Frincu, zaire, dată de 
locuitorii unei părți din moșia 

Doamna-Bălașa, din com. Mi- 

hăileşti, jud. Buzăii. 

Banului (Dealul-), ea/, în com. 

* Stănești, pl. Oltul-d.-j., județul 
Vilcea. Ă 

Banului(Drumul-), /rum vechii 
pe hotarul domeniului Giurgiu, 
județul Vlașca, ales la 1546
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cu ocazia delimitării domeniului 
despre vecinătăţile de către N. 
Druinul s'a făcut de către Mir- 
cea-Vodă-Ciobanul, împreună cu 

" Marele-Ban, de la care a rămas 
numele de Drumul-Banului. 

Banului (Hirboca-), moşie, în 
com. Vadul-Sorești, jud. Buzău. 
(V. Iirboca sai -Blestematele). 

Banului (Izvorul-), îsvor,, în jud. 
Prahova ; curge din muntele Că- 
lugărul, com. Star-Chiojdul, pl. 
Teleajenul; ia direcţia N.-E. şi 
se varsă în Bisca-Fără-Cale, tot 
în raionul com. Star-Chiojdul. 

Banului (Măgura.), măgură, în 
com. Putinciul, jud. Teleorman, 
ridicată pe timpul războaielor 
lui Mihaiii-Viteazul cu Turcii. 

Banului (Moisica-), moșie, în 
com. Zimeeni, jud. Buzău, (V. 
Moisica), 

Banului (Movila-), (Bădeni- 
Miluiţi) căzu, al comunei Cio- 
ranca, jud. Buzăii; 390 locui- 

toră şi 98 case. 

Banului (Movila-), ou4/ă în- 
semnată, în com. Cioranca, jud. 
Buzăii ; face tot de o dată ho- 
tar între moșiile Bădeni-Miluiţi 
și Corneasca. 

Banului (Movila-), moșie, în co- 
muna Cioranca, jud. Buzăii. (V. 
Bădeni-Miluiţi), 

Banului (Odaia-), căra, al com. 

Simileasca, jud. Buzăii ; are 220 

loc. și 44 case. 

Banului (Odaia-), pădure, a sta 
tului, pe moșia Negreasca, din 
com. Simileasca, jud. 'Buzăii; 

190 hect, : 

Banului (Piatra-), pisc stîncos, 
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în com. și căt. Rușiavăţul, jud. 
Buzău, peste care e drumul Ja 
muntele Biidea; mai poartă nu- 
mirile de Colțul-Pietrei și de 
Piatra-lui-Vilcu. 

Banului ( Piclele-), fădure a sta- 
tului, pe moșia Piclele-cu-Sforile, 
din com. Piclele; face un corp 
cu sforile de pădure: Glodul, 
Bădiloaia, Călugărul și Malul- 
Spart, din com. Cănești; are 
198 hect. 

Banului (Piriul-), ziriă, izvo- 
rește de la Fintina-Popii,. din” 
Dealul-Brătenilor, pe teritoriul 
comunei Dingeni, jud. Botoșani ; 

curge pe lingă satul Dingeni şi 
se varsă în Jijia. 

Banului (Podul-), pod vechii, 

pe șoseaua națională Buzăii-Plo-: 

eşti, în com. Stilpul, jud. Buzăă, 
între pădurile Cringul și Balta- 
Plopului. 

Banului (Poiana-), pofană, com. 
Slănicul, plaiul Vărbilăul, jud. 
Prahova. 

Banului (Sărata-), zădure a sta- 
tului, pe moșia Sărata-Bugheni, 

din com. Gura-Sărăței, jud. Bu- 
zăă; are 401 hect. 

Banului (Sfoara-), nuzire, dată 

pădurei Glodul, din com. Căneșşti, 

cătunele Glodul și Petcari, jud. 

Buzăii; face parte din corpul 

de pădure Piclele-Banului; are 
27 hect, 

Banului (Sforile-), moșie a sta- 
tului, pendinte de mănăstirea 

Banul, în com. Piclele, jud. Bu- 

ză; are 830 hectare,-afară de 

peste 100 hect. pădurea Piclele- 

Banului, și 11 hect. vie, restul e 

loc “de arătură, de fineață și loc 

sterp. Acum e vindută și des- 
părțită în 3 părți.   

BARACUL 

Banului ' (Sforile-), moșie, în 
com. Cilibia, jud. Buzăă. (V, 
Movila-Oaci, v. Cilibia și Ștubceul- 
Moșiilor). 

Banului (Stupina-), isoor, în 
com. Odăile, jud. Buzăi. (V. 
Stupinele). 

Banului (Stupina-), /oc zzoaz, 
în com. Pirscovul, jud. Buzăii; | 
formează hotar „despre comuna 
Trestia, 

Banului (Valea-), puppz7re vechie, 
a căt. Zapodia, din com, T restia, 
jud. Buzăă. 

Banului (Valea-), cătun, al co- 
munci Bălănești, jud. 
are 120 loc. și 20 case. 

Buzăi; 

Banului (Valea-), numire, dată 
unci părți din moșia statului 
Tituleşti-Cozieni, din com. Bă- 

„lăneșşti, jud. Buzău. 

Banului (Vălcica-), vă/eea, jud. 
Tecuciă; începe din mijlocul 
sfoarci de moșie Banul şi con- 
tinuă spre E. 
Gohor. 

în -raionul com. 

Baraca, /ac, în judeţul R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul, com. Chiojdeni, 
așezat în partea de miază-zi a 
comunei, pe o poiană din cul- 

„mea Cătăuțului; produce știucă, 

caracudă mărunti, ce se vinde 

şi se consumă în localitate. 

Baraceşti, în jud. Prahova, mu- 
âre, ce se mai dă căt, Cosmina- 

d.-j., plaiul Vărbilăul, 

Baracul, movilă, în jud. Brăila, 
la un kil. spre V. de satul Du- 
descu; servă de hotar între co- 
munele Dudescu și Slujitorii-Al- 
bulești. 

Baracul, za/e, judeţul Vlașca;
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ce ese pe proprietatea Vişina, 

merge pe la Vadul-Stanchii, prin 

Corbi-Mari și dă în Neajlov, pe 

această din urmă proprictate. 

Baraictarul-Bianca, în judeţul 

Prahova, proprietate a Eforici 

spitalelor civile din București, 

fostă pendinte de mănăstirea 

Brebul, com. Drăgănești, plasa 

Cimpul, în întindere de 1332 

hect., toate arabile și fineaţă ; a- 

rendată pe periodul 1888—93 

cu 20.768 lei anual. 

Baraictarul-Brebul, saz, în jud. 

Prahova; face parte din comuna 

rurală Drăgănești, pl. Cimpul. 

Aci este o biserică clădită în a- 

nul 1852, de un călugăr, pe cînd 

mosia aparţinea de mănăstirea 

Brebul. 

Baranca, /oc îs0/at, în jud. Do- 

rohoiă, între rîul Prut şi pă- 

durea Hudești, pl. Prutul-d.-s. 

Aici se află niște coșere ale 

proprietăţei moșici şi un pichet 
pe frontieră. 

Baranca, movilă, în judeţul Ro- 

manați. " 

Baranca, pădure, în jud. Doro- 
hoiii, pe moșia Zamostia, com. 

cu asemenea numire, pl. Ber- 

-hometele ; se întinde din hotarul 

Bucovinci pănă aproape de sat, 

pe o suprafață de 1030 hect., 

și este situată atit pe deal cit 

şi pe șesul Siretului; cu mai 

multe. esențe de lemn, între cari 

domină stejarul. 

Baranca, piriă, în jud. Doro- 

hoiii, ia naştere din izvoarele: 

Cojocarul şi Răuţul, de pe moșia 

Zamostia, comune cu asemenea 

numire, pl. Berhometele, și după 

ce primeşte în cursul săii pi- 

raele: Iumăria, Stejeritul, Tri- 

fan, Sorohăncnilor și Putrida, se   

varsă în rîul Siret, ce trece prin 

marginea comunei. 

Baranca, șes, în jud. Dorohoii; 

se întinde între piriul şi pădu- 

rea Barancci, de pe teritoriul 

comunei Zamostia, pl. Berho- 

metele. 

Baranca-Herţei, saș, în judeţul 

Dorohoi, pe moșia Herţa, co- 

muna Movila, pl. Herţa, cu 60 

fam. 300 sufl. Așezările săteni- 

lor sunt parte bune cu livezi. 

Sătenii nu sunt împroprie- 

tăriți. Moșia are 524 hect. 14 

arii cîmp și 57 hect. 28 ar. pă- 
dure mică. 

Piriul ce curge pe moşie este 

Pietrișul. , 

Piatră de zidărie se stringe 

numai pentru trebuinţele locale. 

Hotarele moșici sunt: Tir- 

nauca, Herţa și Pilipăuți. 

Baranga, canal, în insula Balta, 

jud. Ialomiţa, plasa Borcea, pe 

teritoriul comunci Cocargea,. 

Baranul, vale; jud. Vlașca, ce 

îi zice și Crevedia; vine din Pic- 

trești și moșia Vadul-Stanchii. 

Baratca, /oc îsa/at, în comuna 

Birgăoani, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu, situată pe partea 

dreaptă a șoselei Piatra-Bozieni, 

între 23—24 kil. Sunt aci vre-o 

3 case numai, cărora, locuitorii 

le zic curte, cu toață aparenţa 

ce aii de a fi mai mult nişte 

hambare pentru păstratul gri- 

nelor. 

Baratca, piriiaş, ce izvorește din 

podişele despre sudul satului Bir- 

găoani, com. Birgăoani, pl. de 

Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, curge 

în direcțiune sudică, traversînd 

„Șoseaua județiană Piatra-Bozieni, 

între al 22—23 kil., și se varsă 

pe partea stingă și în capătul   

despre răsărit al iazului Bălă- 

nești, 

Baratul, pădure, supusă regi- 

mului silvic, pe moșia Muntele- 

Baratul comuna Lerești, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel, în în- 

tindere aproximativă de 300 

hect., cu un masiv des compus 

din fagi, plopi și mestcacăni şi 

spre virf puțini molifţi. Este si- 

tuată în regiune muntoasă, cu 

pante repezi, din cari se scurg 

piraic. Se învecineşte la Nord 

cu Văcarea, la Sud cu Bojorita, 

la. Est cu Riul-Tirgului și la V. 

cu Boldul. 

Baraţii, <a, pl. Bistriţa-d.-j., jud. 

Bacău, al com. Osebiţi-Mărgi- 

neni, aşezat aproape de Bacău. 

Își trage numele probabil de la 

cuvintul bărat, denumire ce se 

da supcriorului mănăstire ca- 

tolice din Bacăii, provenind sait 

de la borat=frate pe ungurește, 

saii de la Beratul turcesc ce 

se acorda preoților ' catolici a- 

șezaţi în ţările noastre, care a- 

veaii proprietăți nu departe în 

tirgușorul 'Trebeș. Aceste pro- 

prictăţi au trecut în stăpîni- 

rea bisericii catolice din Iaşi, 

(V. Episcop. Melchisedec, «Pa- 

pismul și biserica Ortodoxă în 

regatul Rominiei>, p. 28). In a- 

cest cătun se află o biserică ca- 

tolică foarte vechie, care este 

deservită de un preot din Ba- 

căă. Numărul capilor de familie 

este de 90 şi a sufletelor de 

350. Sunt 2 ciîrciumi. Animale 

sc găsesc: 5 cai, 152 vite cor- 

nute și 44 porci. ” 

Baraţi, dea/, pl. Bistriţa-d.-j., jud. 

Bacăă, com Osebiţi-Mărgineni. 

Baraţi, voie, plasa Bistriţa-d.-j., 

jud. Bacăă, com. Osebiţi-Măr- 

gineni, de 234 fălci. Despre a- 

ceastă moșie, Th. Codrescu (+ Bu-
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ciumul romîn>, pagina 186), se 
exprimă ast-fel: «moșie a bise- 
ricei catolice din Iași. Are sat 
cu o biserică, un dascăl, un ma- 

zil, un căpităier, patru vădane, 
11 Slujbași volnici; pe ltagă mo- 
şiile Mărgineni, Călugăra și ul- 

tele, cu un număr de 44 lo- 

- cuitori». 

Barasca, vă/eea, în jud. Olt; îz- 

voreşte de pe teritoriul comunci 

„Cornăţelul, pl. Oltul-d..s., și se 
varsă în Valea-Gugului, pe țăr- 

mul sting, tot în raionul com. 

Cornăţelul, 

Barba-Albă, fa/ră, jud. Dolj, 
pl. Cimpul, com. Poiana. 

Barba-Lată, moi:ilă, în judetul 

Brăila, la S. de Slujitori-Albo- 

teşti, plasa Călmăţuiul; la 4-—5 

kil. de această comună, 

Barbă-Rasă, priva/, în judeţul 

Brăila, în circumscripţia Chis- 

cani, între Dunărea-Vapoarelor 

și Dunărea-Vechie. 

Barbu, mănăstire de călugăriţe, 

în com. Grăjdana, jud. Buzăii, 

cătunul Miluiţi, situată pe un 

răsfăţat platoă, umbrit la S.E, 
de părurdase coline, iar la N.- 

V. scăldat de încreţitele unde 
ale riului Nișcovul. A fost fon- 

dată la 1662 de Barbu Vel... şi 

soția sa Despa. Mai în urmă a fost 
închinată Sf. Mormînt și a fost 

metoh al mănăstire Văcărești. 

După secularizare a devenit bi- 

sericii de mir. In anul 1871 schi- 

tul de maici Sf. Gheorge, din 

com. Boziorul, fiind amenințat 

de izvoare, care mai în urmă 

l-a şi dărimat, Episcopul Dio- 

nisic a mutat călugărițele de la 

Sf. Gheorge la Barbu şi așa a 

devenit iar schit, servind tot- 

de-odată și locuitorilor din că- 
tunul Leiculești. 

54594, Marele Dicţionar Geogrejie, 
S 
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Barbu, movilă, în com. Carage- 
lele, pe moșia 'Țuguiatul, jud. 
Buzăă. 

Barbu, zirizaş, pl. Trotușul, jud. 

Bacăii; curge pe teritoriul com. 

Bogdana și se varsă în piriul 
cu același nume. . 

Barbu, pădure, a statului, pe 

moşia Bădeni - Miluiţi, jud. Bu- 
zăii ; are 0954 hect, precum și 

cite-va locuri arabile, în com. 

Grăjdana. 

Barbu, pofană, pl. Jiul-d.-s., com. 

Florești, jud. Dolj. 

Barbu (Lacul- lui-), fază în- 
tinsă, în jud. Olt, pe teritoriul 
comuncă Șerbăneşti-d.-s., pl. Șer- 
bănești. 

-Barbu (Movila - lui -), măgură, 

spre răsărit de com. Vișina, pl. 

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanaţi.. 

Barbul- Mircea, cîmp, în plasa 
Dumbrava, jud. Mehedinţi,: com, 

rur. Bălțaţi-d.-j. 

Barbului (Dealul-), Zea/, com. 

Iirtiești, pl. Argeșelul, jud. Mus- 

cel. pc 

Barbului (Piriul-), piriz, udă 
com. Cireașovul, de la N. la S,, 

face mai multe zig-zaguri, se îm- 

preună cu piraicle Porcul şi Cirea- 

şovul şi se varsă în riul Olt, în 

raionul comunei Cireaşovul, pl. 

Oltul-d.-j., din care izvorește. 

Barbului(Reda-), vechie zz2m7re 
a moşiei Scheiul din com. Ghe- 
răseni, jud. Buzăi. 

Barbului (Stupina-), /oc îso/ar 
în com. Tisăul, căt. Leiculeşti, 
jud. Buzău, 

Barbului (Stupina-), vechie zz4-   
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mire, a căt. Leiculești, com. Ti- 
săul, jud. Buzăă, 

Barbului (Valea-), vechie pa- 
mire, a căt. Bărbuncești, com. 

Grăjdana, jud. Buzăii, 

Barbului (Valea-), va/e, com. Po- 

pești, pl. Cerna-d.-s,, jud. Vilcea, 

Barbvlui (Valea-), va/e, pe pro- 

prietatea Pueni, plasa Marginea, 
jud. Vlașca. 

Barbului (Vîrful-), prantz, în 

com. Mlijetul, jud. Buzăiă, în- 

tre riul Bisca-Rosilei, Valea-Stă- 

nilei și Valca-Largă; are mai 

multe ramificații, acoperite cu 
păduri seculare. 

Barcaciul, păure, a statului, în 

întindere de 253 hect., situată 

în com. Vaidecni, pl. Iorezul, 
jud. Vilcea, 

Barcan, dea/, la V. com. Bunești, 
pl. Ocolul, jud. Vilcea. Numele 

lui vine dela un om, Barcan, ce 
se stabilise aci și unde a trăit 

toată viața, 

Barcanele,sa/, face parte din com. 

rur. Păusești-Otăsăul, pl. Oco- 
lul, jud. Vilcea. Arc, împreună 

cu Văleni, o populație de 517 
„loc. (276 bărbaţi şi 241 femei). 

Cade în partea de N.E. a co- 

munei și este udat de riul O- 

tăsăul. Are o şcoală frecuentată 

de 17 copii (9 băcți și 8 fete), la 

o distanță de 2 kil. de cătunul 
Ursereşti. Locuitorii săi s'aii îm- 

proprietărit în anul 1864, pe 

136 hect. pămint, pe moșia sta- 

„tului Barcanele. 

Barcanele, zădurice, a statului, 

în întindere de 6 hect., pendinte 

„de com. Păusești-Otăsăul, plasa 
Ocolul, jud. Vilcea. Aparține 

schitului Dintr'un-lLemn, 

31
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Barcea, com. rur., jud. Tecuciii, 
pl. Birlad. Compusă din ş că: 

tune: Barcea-Nouă, Barcea-Ve- 

chie, Dorăști, Drăgănești și Po- 

doleni. Iste situată pe loc şes, 

Valea-Birladului, la 9 kil. departe 
de capitala jud. şi 8 la kil. de a 

plășii. Are o populaţie de 1818 

suflete cu 480 familii, din cari 

459 bărbaţi, 450 femei căsăto- 

riți, 30 bărbaţi și 25 femei ne- 

căsătoriţi, 15 bărbaţi şi 10 fe- 

mei văduvi, 490 băeți şi 358 

fete. Ti locuesc în şo2 case, fă- 

cute de gard. 

Numărul “nașterilor pe anul 
1893—94 a fost de 78, iar a de- 

- ceselor 81. Populaţia a deseres- 
cut deci în acel an cu 3". 

Suprafața întregei com. este 

de 13994 hect., din care 6292 

hect. pămînt arabil, 280 fineţe, 
2745 hect. izlaz, 3757 hect. pă- 
duri, 920 hect. loc sterp și ŞI 
hect. vii, 

Moşiile de pe teritoriul com. 
sunt: Drăgănești, Dorăşti, Bar- 

cea şi Podoleni, | 

Terenul acestei comune nu 

este accidentat; prezintă un sin- 
gur deal:  Dealul-Podolenilor, 
care are o înălțime de _şo m. 
Acest deal este acoperit cu pă- 

duri și vii, 

In comună se află 12 Evrei. 
Meseriași sunt: 4 fierari, 11 lem- 

nari, 1 cizmar şi 20 cîrciumari. 

Industria e mărginită la tre- 

buinţele casnice. In satul Dră- 

găneşti se află o moară de 

-apă cu turbină, arendată d-lui 

Tache: Anastasiu. Tot aci se 
află şi un iaz sistematic. Bud- 

getul com. este de 8.337 lei. Nu- 

mărul contribuabililor 425. 

Comuna are 2 şcoli: una în 

cătunul Barcea-Vechie şi alta în 

căt. Drăgăneşti, ambele mixte. 

Cea din Barcea datează de la 
1865, iar cea din Drăgănești, de 
la 1879. Ambelesunt întreținute 

de comună; aii cite 17 hect, și 16   

19 -—. L3
 

arii pămînt arabil. Localul din 

cătunul Barcea-Vechice este con- 

struit de comună în anul 1891, 

de zid, în stare bună; cel din 

Drăgăneşti este închiriat. 

Școala din Barcea e- frecuen- 

tată de 60 copii (58 băeţi și 2 

fete); are 1 învățător; cea din 

Drăgănești are 25 copii (22 băeţi: 

și 3 fete), o învățătoare. Copii 

în virstă de școală sunt 149 (70 

băeți și 79 fete). Știi carte 110 
bărbaţi și S femei, 

In comună sunt 3 biserici, 

deservite de 3 preoți și 3 cîn- 

tăreți. 

Locuitori împroprietăriți după 

legea din 1864 sunt 364, iar 

după legea din 1879 sunt 170. 

Miliţieni sunt 100, rezervişti 40. 

In comună se află 2 căl- 

dări de rachiu, una în Barcea 

și alta în Podoleni, care pro- 

duc anual 150 vedre de rachiii, 

făcut din tescovină şi drojdie. 

Locuitorii îşi desfac produc- 

tele în orașul 'Fecuciii şi în tîr- 

gul Iveşti. “Transportul produc- 
telor îl fac cu carele cu boi pe 
șoseaua naţională. 

Căi de comunicaţie sunt: Ca- 

lea ferată 'Tecuciă-lveşti, care 

trece prin partea de răsărit a 
satelor: Drăgănești, Dorăști și 
Barcea-Nouă ; trece peste un 
pod de fier apa Birladului în 
satul Drăgăneşti și peste un al- 
tul la N. de Barcea Corozelul; 
pe dinsa e stația Halta-Barcea, 

la o depărtare de Dorăști de 500 
m. Șoseaua națională: Tecuciii- 
Galaţi, care trece prin satele 
Drăgănești, Dorăști și Barcea- 
Nouă, pe o lungime de ro kil., 
avînd un pod de fier pe Birlad, 
înainte de a intra în Drăgănești 
şi altul peste Corozel, între Do- 

răști și Barcea. 

Șoseaua Barcea-Movileni, care 

începe din șoseaua naţională, tre- 

ce prin Barcea-Vechie, trece Bir- 

ladul prin un vad, dă în satul   
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Podolcni, se ridică pe la așa zi- 

sul Dealul-Hrube şi ajunge în 

Movileni; are o întindere de 

8 kil. Șoseaua Podoleni-Umbră- 

rești, pe o întindere de 3 ki]. 

Șoseaua Barcea-Cudabli pe o. 

întindere de 12 kil. şi căile na- 

turale Drăgănești-Matca, în lun- 

gime de 11 kil., Drăgănești-Cu- 

dabli, de 15 kil. 

Locuitorii aii: S10 boi, 544 

vaci, 12 tauri, 161 cai, 103 epe, 

21 armăsari, 6 asini, 6 bivoli, 

4750 oi, aceste împărţite în 7 

stini, 3 pe moșia Dorăști și 4 

pe moșia Drăgănești, care pro- 

duc anual 14000 ocale brînză. In 

com. sunt și 160,stupi. 

Limitele com. suntla N. ora: 

șului Tecuci, despărţit prin o. 

linie convențională, care începe 

din hotarul moșici Movileni, 

merge spre E., trece Birladul 

pe lingă moșia Cernicari, pănă 

la hotarul moșiei Cudabli. La 

Sudul comunei Umbrărești, care 

începînd prin o linie de învoială, 

din moşia Movileni, trece Birla- 

dul pe lingă moşia Umbrărești, şi 
ține pănă în moșia Cudabli, jud, 

Covurluiii. La Est com. Cudabli, 

care formează și hotarul judeţu- 

lui, mergînd spre Nord pănă în 

hotarul moșiei Puţeni. La Vest 

com. Movileni, desptirțită prin o 

linie, care începe din comuna 

Umbrărești, merge spre N. pe 

lingă Movileni, pănă în hotarul 

moșiei Sturdza, care aparţinea 

oraşului Tecuciii. 

Com. este străbătută de riul 

Birlad care trece prin partea 

de V. a satului Drăgăneşti, des- 

parte satul Barcea-Veche de Po- 

doleni și în urmă trece în com, 

Umbrărești. 

Mai este udată și de piriul 

Corozelul, care vine de la Nord 

spre Vest, trece calea ferată, 

șoseaua națională, desparte satul 

Dorăști de Barcea-Nouă, intră 

în Barcea-Vechie și se varsă în
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Baltă. Acest piriii este periculos 

primă-vara și în timpuri ploioase, 

căci vine foarte repede, rupind 

podurile și stricînd tot ce gă- 
seşte în cale. 

Com. de la anul 1874—76a 

fost unită cu satul Matca și ma- 

halaua  Cernicari, care astă-zi 

ține de Tecucii. De la acest 

an sa separat. Matca a făcut 

o comună a parte, iar Cernicari 

a trecut la Tecuci. Comuna se 

numea, pe acea vreme Cerni- 
cari, . | 

Ca fapt istoric putem men- 
ționa următoarea întîmplare: La 

anul 1564, Alexandru Lăpuşnea- 

nu venca despre Galaţi, pentru a 

2-a oară Domn al Moldovei. EI 
poposește la N..de satul Dră- 

găneşti, în ' localitatea numită 

Dumbrava - Drăgăneştilor. Lă- 

puşneanul intrase în Moldova 

cu 7 mii de Spahii și cu 3 mii 

oaste de strinsură, avînd și po- 

runcă de la Sultan să ceară 
de la Hanul Tătarilor ajutor, 
EL mergea avînd alături pe Vor- 

nicul Bogdan, amindoi călări 
pe armăsari turceşti. Ajunsi la 

Drăgănești îi întîmpinară boerii 
lui Tomșa-Vodă: Vornicul Mo- 

țoc, Postelnicul Veveriţă, Spă- 
tarul Spancioc și Vistiernicul 

Stroici. Ei se închinară lui Lăpuș- 

ncanul, dar nu-i sărutară poala, 

după cum era obiceiul. «Bine aţi 

venit bocri !» le zise Lăpușnca- 
nul. «Să fii Măria ta sănătos!» 

răspunseră ei. «Am auzit de bîn- 
tuirile ţărei», zise Lăpuşneanul, 

«și am venit să o mintui».«Să nu 

bănucști Măria ta», zise Moţoc, 

«Țara este liniștită, pentru aceca 
obştia ne-a trimis să-ţi spunem, 

că norodul nu te vrea, nici te 

iubește și Măria ta să te întorci 

înapoi», Lipușneanul răspunse : 

«De nu mă iubesc ci, eu îi iu- 

besc pre dinșii; și de nu mă 

vrea. ţara, ei o voii pe dinsa.; și 

voiii tot merge ori cu voie, ori   

fără voie». Și ridicîndu-sc cu oas- 
tea sa ati mers grabnic spre 

* Iași, iar Tomșa-Vodă cu Vor- 

nicul Moţoc, cu Spancioc şi Ve- 

veriță ai fugit în Polonia la Liov, 

unde Regele Poloniei trimise pe 

hatmanul Crasinski şi le-ai tă- 

iat capetele la toți, căci Lăpuș- 

ncanul cerea extrădarea lor. (Le- . 
top. t. I, pag. 219 și 220), 

Barcea, moșie, în com. cu ace: 

lași nume, jud. Tecuciti, pro- 

prictatea statului; are 3152 hect. 

pămînt arabil, aducînd un ve: 

nit de 39000 lei. Inainte apar- 

ținca mănăstirei Dancu (lași). 

Barcea, pădure, judeţul Tecuciii, 
proprietatea statului, în partea 
de E. a satului Barcca. Are o în- 

tindere de 90 fălci, cu trupurile: 

Dealul de 60 fâlci, străbătută 

de Valea-Băşicuţei, Valea-Ro- 
bilor, Valca-Arcaciul şi Luncii 

de zo fălci, la S. de sat, 

Barcea, stație de drum de fer, 
jud. Tecuciii, plasa Birlad-Ni- 

corești, com. Barcea, pe linia 
Bărboşi-Tecuciii, pusă în circula- 

ție la 13 Septembrie 1892. Se 
află între staţiile: Ivești 9.5 kil. 

şi Tecucii 8.5 kil. Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării -de 31.59 

kil. Venitul acestei staţii pe a- 

nul 1896 a fost de 20.768 Iei 
şi 35 bani. 

Barcea-Nouă, sa, judeţul Te- 

cuciii, face parte din comuna 

Barcea. Situat pe ambele laturi 

ale şoselei naţionale Tecuciii- 

Galaţi. Aici e reședința comu- 

nei. Are o populațiune de şş 

capi de: familie, cu 246 suflete, 

cari locuesc în 54 case. ȘŞtiii 

carte 18 bărbaţi și 3 femei. Co- 

merciul se face de 2 cîrciumatri. 

Acest sata fost înfiinţat în anul 
ISS1, în urma inundaţiilor fă- 

cute de Birlad. Locuitorii de   

aici ai venit din satele de prin 

prejur, care ai fost inundate. 

Barcea-Vechie, saz, judeţul Te- 

cuciii, face parte din com. Bar- 

cea. Situat pe malul stîng al 

riului Birlad. Are o populaţiune 

de 150 capi de familie cu ş64 

suflete, locuind în 149 casc. Știii 

carte 43 bărbați şi 3 femei. Co- 

merciul îl fac 4 cîrciumari şi 2 

băcani. Are vu școală mixtă cu 

un învăţător, Aici se află bise- 
rica cu hramul Sfinţii- Voivozi, 
Această biserică sa zidit în 

1796; la 1846 s'a. reparat de 

Iancu Malaxa şi -așa a durat 

pănă la 1882, cînd focul a dis- 

trus-o, rămiind numai zidăria, 

“La 1884 sa refăcut. 

Barchezii (Valea-), izzor, în 

com. Cănești, jud. Buzăii, căt, 

Păcurile ; esc din muriţii Umbră- 

_relul şi se scurge în piriul Să- 

rățelul-Bercii; conţine multă sare 
"în disoluţiune, 

Barcul, dea, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Heleștieni, 

Barcul, poiană, com. Ulmctul, pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea, 

Barcul-Mare, fa//ă, în jud. Făl- 

ciii, în partea nordică a com. 

Lunca-Banului, pl. Prutul, la S. 
de satul Focșa, 

Barcul-Urlatu, /a/ză, în judeţul 

Fălcii, în partea de N.-E. a 
com. Lunca-Banului, pl. Prutul, 

între satele - Focşa și Condrea, 

Barda-Plopii, însu/ă, în Dunăre, 

între comunele Gircovul și Izla- 

zul din jud. Romanați. 

Bargilele, Zea/, situat între ra- 

mura Petru-Vodă și Domesnicul, 
com. Pipirigul, pl. de Sus- Mijlo- 

cul, jud. Neamţu.
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Bargilele, piriiaș, ce izvorește 
dintre ramurile munţilor ce se 

întind către S.-E. de satul Dol- 

heşti, com. Pipirigul, pl. de Sus- 

Mijlocul, jud. Neamţu; curge în 

direcțiune spre S$., pănă la sa- 

tul Coroiul, com. Călugăreni, pl. 

Piatra-Muntele, unde unindu-se 

cu piriul acelui sat, numit Co: 

roiul și cu piriul Bulatan, for- 
mcază Piriul-Largului. 

Bariciul, movilă, în jud. Brăila, 

ca la 12 kil. spre N. de satul 

Suţești și de ţărmul sting al 

riului Buzăi, pe muchia dea- 

lului Suliganul; servă de ho- 

tar între Suţeşti şi Rîmnicul- 
Sărat. 

Barlanul, izvor şi focalitate, în 

jud. Prahova, comuna Poseşti, 

pl. Telcajenul. 

Barna, sat, judeţul Tecuciii ; face 

parte. din com. Godineşti, pl. 

Berheciii ; aşezat la, N. com. și 

la N. jud., formînd hotarul; des- 

părțit de jud. Bacăii prin Dea- 

lul-Frunteştilor; e la distanța 

de 10 kil. şi Soo m. de reșe- 

dinţa comunci ; are o populaţie 
de 17 capi de fam. cu 70 sull., 
locuind în'15 case. 

Barna, hucii de pădure, situat 
pe Piriul-lui-Stahic, în comuna 
Calul-Iapa, plasa Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu. 

Barna, va/e, numită şi-Valea-Bar- 
nci, în com. rur. IDobra, plasa 
Cimpul, jud. Mehedinți. 

Barnari, v. Gura-Barnarului, jud. 
Suceava. 

Barnari, munte, în com. Broşteni, 
jud. Suceava, avind 1704 m, 
alt. V'asupra nivelului mărit, 

Barnarul, iri, în com. Broş-   

teni, jud. Suceava. Izvoreşte de 

sub Băda, curge de la S..V. 

spre N.-E.; udă teritoriul co- 

munci pe o întindere de 11 kil. 

și, după ce a învirtit un ficrăs- 

trăi, se varsă în Bistriţa. 

Baroianul, căz. al com. Sibiciul- 

d.-s., jud. Buzăii; are 4 loc. şi 
1 casă. 

Baroianului (Izvorul-), zzoor, 

în com. Sibiciul-d.-s., jud. Buzăă, 

esc din coastele malurilor ve- 

cine și se scurge în riul Buzău, 

- face hotar despre com. Mlăjetul. 

Baron, piriă, 

Ilfov ; se varsă în balta Znago- 

vul, la N. de com. Tincăbeşti. 

Baron, 27, jud. Ilfov, prin care 

trece piriul cu același nume. 

Baroseşti, cătun, în jud. Olt, pen- 
dinte de com. Valea-Merilor, pl. 
Mijlocul, situat în partea de Est 
a comunci, în imediată apro- 
piere de com. Sinești, pe coasta 
dealului stîng al Plapeci. Are 
225 locuitori, mai toţi moșneni, 

Barosul, oz/2, în com. rur. Pru- 
nişori, pl. Ocolul-d.-j., jud. Me: 
hedinţi. 

Bartosul, «ea/, jud. Prahova, cu 
direcţia S.E., în com. Diţeşti, 
plasa Filipești. Pe dealuri sunt 

plantați vii, pruni, nuci și meri, 

Barza, saf/, în apropiere de Olt, 
cu 100 fam,, jud. Argeș, plasa 
Topologul; face parte din com. 
rur. Budeşti. (V. a. n.) 

Barza, căfun, la Sud de com. Sto- 
borești, din pl, Telcormanului, 
jud. “Teleorman. Este situat pe 
proprictatea statului numită Bar- 
za-Stoborești. Are o populațiune 
de 210 sufl., din cari 49 contrib. 

pl. Znagovul, jud. . 

  

În marginea acestui cătun, 
despre riul Vedea, curge piriul 
Barza, care se varsă în Vedca. 

Barza, coastă, com. Mădulari, pl. 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Barza, zise, în jud. Olt, la Est 

de com. Ciomăgești, pl. Oltul- 
d.-s. Servește parte pentru cul: 
tură, parte pentru păşunarea vi- 
telor. 

Barza, firii, jud. Teleorman, ce 
se varsă la poalele cătunului cu 
același nume, în riul Vedea, stră- 
bătînd și prin pădurca statului 
cu acelaşi nume. 

Cursul lui începe mai sus de 
com. Mozăceni, și arc ca afluent 

piriiașul Merișul, care începe din 
dreptul com. Stoboreşti. 

Barza, /ru/, din moşiile moşte- 
nilor din căt. Burdea-Căldărarul, 
pendinte de com. Strimbeni, jud. 
Teleorman. Ii mai zice și Adu- 

nați-Moşteni, 

Barza, văfeea, începe de la Nord- 
Vestul com. Stoboreşti, jud, 'Te- 
Icorman, şi urmează cursul pi- 

riului cu același nume. 

Barza-Stoboreşti, moşie, a sta- 
tului, în pl. Teleormanului, jud, 

Teleorman. Cea mai mare parte 

din această moşie a fost vîn- 

dută în loturi sătenilor de prin 
comunele învecinate. 

Basa, munte, în com. Corbi, plaiul 
Nuczoara, jud. Muşcel. Virful 

săi poartă același nume. 

Basacan, munte, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, pe teritoriul com. Dof. 
tana. 

Basacan, pădure, jud. Bacăi, pl. 
Trotuşul, pe teritoriul com. Dof. 
tana, !
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Basamac, e/eștei, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Preajba, în dreptul 
căruia se împreună Valea-Var- 
zăriilor cu Valea-lui-Ionică, com. 
Preajba. 

Basarab, cîmpie, în jud. Vilcea. 
(Vezi Tirsa). 

Basarab, iaz, cu ov suprafață de 
20 hectare, pe moşia Ripiceni, 
comuna Movila-Ruptă, judeţul 
Botoşani, 

Basaraba, sas, pe moşia cu a- 
celași nume, din comuna Preu- 
teşti, plasa Șomuzul, jud. Su: 
ccava. 

Unii spun, că primul descă- 
licător al satului ar fi fost un 
cioban venit din Basarabia, de 
unde și numele satului. 

Așezat pe piriul Duruitoarea, 
din dreapta Șomuzului-Mare, nu: 
mără 165 case populate cu 170 
capi de familie sai 680 suflete, 
din cari 387 bărbați și 383 fem. 
Din aceștia sunt 27 străini. Are 
149 contribuabili, 

Vatra satului ocupă suprafaţa 
de 20 fălci și 25 prăjini. 

Intre proprietarii vechi ai mo- 
şiei sc ţin minte Alecu Forăscu, 
de la care a trecut la Smaranda 
Rosetti-Bălănescu, care o vindu 
doctorului A. Greceanu, de la 
care a fost cumpărată de actua- 
lul proprietar “Al. Grig. Bona- 
che. Moșia € în întindere de 
1300 fălci, din care 6ro fălci 
cultivabile, 6oo fălci pădure şi 
9o fălci necultivate. Împroprie- 
tăriți după legea din 1864 sunt 
42 mijloc. şi 48 codași, stăpînind 
266 fălci și 75 prăjini. 

Are: o biserică cu patronul 
Sf. Andrei, zidită la 1836 de 
A. Forăscu, împroprietărită la 
1864, cu 8! fălci loc de cul- 

tură, deservită fiind de un preot 
și un cîntăreț; o școală rurală 
mixtă înfiinţată la 1879, cu un   
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învățător plătit de stat, frecu- 
entată de 48 elevi. 

Numărul copiilor între 7—r2 
ani din raza școalei ce de 86 

băeţi și 69 fete. 
Drumuri principale sunt: la 

Preutești (3500 m.) și la Dol- 
heşti-Mari (5000 m.). 

Pe la 1843, «Basaraba, la ţi- 
nutul Sucevei, ocolul Șomuzului, 
moşie cu părți și a domniei sale 
Postelnicului Alecu Botez, zes- 
tre de pe cucoana d-sale Ralu, 
născută Bașotă, și a clironomi- 

lor lui Săndulache Lăpuşneanu, 

Negoiță Radu și alţii. Are sat 
cu o biserică, 2 preoți, 2 das- 

căli, 13 nevolnici, 8 vădane, 11 

slujbași volnici,. 2 Evrei; pe 
lingă moșiile Platonești saii Ma- 

noli, Arghiri, Preuteşti şi altele, 

cu un număr de 45 locuitori.» 

(«Bucium. Rom.», an. Lit, pa- 
gina 226), 

Basarabi, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Cimpul, la 84 kil. de Cra: 

iova şi la 4 kil. de Calafat, care 

este reședința plășii, 

E situată pe malul stîng al Du- 

nării în fața comunelor: Co- 

şova, Stanotiruiul, Cuţova şi Chi- 

rimbec, Se învecineşte la N, cu 

comuna Poiana; la S. cu Du- 

„nărea de asupra nivelului cărcia 

” terenul comunei are o înălțime - 

medie de 7 m.; la apus cu co- 

muna Calafat; la răsărit cu că- 
tunul Golenţi. 

Comuna este udată la S. de 
Dunăre. În mijlocul ci se află 
o baltă numită Comani, plină cu 
pești; accastă baltă se scurge 

în Dunăre. | 
Comuna s'a format în anul 

1880, în urma împroprietăririlor 
făcute după legea rurală din 
1879. 

Se compune dintr'un singur 
cătun numit Basarabi, 

Se găsesc în comună urmele 
unei cetăţi numită Hunia-Lun-   
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gă, ce se crede a fi făcută d 

Germani. 
De asemenea atît în apusul 

cit și în răsăritul comunei se 

găsesc tabii, șanțuri vechi. 

Are o biserică fondată de că- 

tre locuitori. In tinda bisericei 

se găsesc scrise numele locui- 

torilor, cari aă fost delegaţi pen- 

tru stringerea de pe la săteni. 

In serviciul bisericei se află un 

preot și doi cintăreți. Biserica, 

are o proprietate de 17. po- 
goane arabile.. 

In comună se află o școală 

mixtă, ce funcționează din anul 

1884; este întreținută de co- 
mună; arc o proprietate de $ 

hect.; iar în vatra satului are 

1 hectar. In anul 1892—93, 

a fost frecuentată de 59 băcți 

și 4 fete. In etate de școală 

sunt 158 loc. Știii carte 85, a- 

dică 78 bărbaţi și 7 femei. 

Populaţia comunei este de 9ş5 
suflete, din care 477 bărbaţi şi 

481 femei. Media morţilor este 
de 43, iar a nașterilor de ş2. 

Case sunt în număr de 200, 
făcute din pămînt bătut, ati Și 

grădină. Bordce sunt 29. 

Suprafața comunci este de 

5635 pog. din care 4975 poz. 

_pămiut arabil, 300 fineaţă, 180 

izlaz, 50 lac și teren sterp. 

“'Moşia se numeşte Comani ; a- 

parține statului; are o supr. de 

4975 pog. şi este arendată de la 

1884—1594 cu 47000 Iei anual. 

Suprafața vindută e de 1427 

hect. 2589 m.; suprafaţa rămasă: 

394 hect. 0395 m. Azi s'a dat 

în loturi locuitorilor împroprie: 
tăriți. Se seamănă pe diînsa gri, 

porumb, orz, mei, fasole, cînepă, 

in, etc, 

Viile de 520 pog. aparţin lo- 
cuitorilor; produceaii vin roş, 
dar acum sunt. distruse de fi- 
loxeră. 

In comună sunt două mori 

de vite; 5 fierari, 2 rotari,. 2
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“lemnari, 3 cîrciumi și 4 comer- 

cianți. o 

Locuitorii își desfac produc: 
tele la Calafat, unde se duc pe 
șoscaua județeană Craiova-Ca- 

lafat. In schimbul cerealelor im- 
portă blane, cuie și cele nece- 
Sare pentru casă. Cu vitele se 
duc la bilciuri. 

La 4 kil. departe de comună 
trece calea ferată, avind stație 
la Golenţi și Poiana; și şoseaua 
jud. Craiova-Calafat, O potecă 
duce din sat la Dunăre. 

Venitul pe 1893-—04 a fost 

de lci 2131,38; iar cheltuelile 

de lei 1847,35. 
Vite cornute sunt 214, cai 

16, oi 48. 

Basarabi, saz, pendinte de com. 
Tur. cu același nume, jud. Dolj, 
pl. Cimpul, situat la 4 kil. N.-E. 
de Calafat. 

Populaţiunea e de 85 familii 
„cu 346 suflete. . : 

Are o biserică parohială cu 
hramul Sf. Niculae, de zid, de- 
servită de -1 preot paroh cu 2 
cîntăreți. 

In sat se află o şcoală mixtă, 

rcavind însă localul ei proprii. 
Copii în vîrstă de școală sunt 
în număr de 151, 8r băeţi şi 
70 fete, din cari numai 56, 49 

“băcți și 7 fete urmează re- 
gulat, ” | 

Comunicaţia în acest cătun 
sc face prin șoseaua judeţeană 
Craiova- Calafat, care-l pune în 
legătură la N.E. cu satul Go- 
lenți şi la S.-V. cu com. urbană 
Calafat. 

Basarabi, stafie de dr. d. f., jud. 

Suceava, pl. Șomuzul, com. Preo- 

teşti, pe linia Dolhasca-Fălticeni, 

pusă în circulație la 10 Octom- 

vrie, 1887. Se află între staţiile 

Dolhasca, 13 kil. şi Fălticeni, 

11,5 kil. Inălţimea d'asupra ni- 

„velului mării de 238,61". Veni-   
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tul acestei staţii pe anul 1896, 

a fost de 8595 lei. 

Basarabia, iaz, în suprafață de 

18—20 fălci, în com. Preutești, 

jud. Suceava, format de Somu- 

zul-Mare. La iezătura sa este o 

moară a proprietății, 

Basarabia, pădure de fag pe mo- 

șia cu același nume, în jud. Su- 

ccava, 

Basarabilor (Măgura -), zmă- 
Fură, la Est com, Slobozia-Min- 

dra, din pl. Călmăţuiul, jud. Te- 

leorman. ” 

Bascovele, co. rur., pe apa cu 
același nume, jud. și pl. Argeș, 

la 19 kil. de Curtea-de-Argeș, 

reşedinţa plășii și la 11 kil. 

de Pitești, se compune din 13 

sate şi anume : Buneşti, Bu- 

zoești, Ciorești, Dragoleşti, Graj- 

durile, Lintești, Bascovele, Ne- 

goești, Pielești, (reşedinţa pri- 

măriei), Sanduleşti, Urșoaia, Va- 

lea-Porcului, Virloveni și Zam- 

firești, avînd” peste tot 300 fa- 

milii cu 1465 suflete, din cari 

10 familii cu 38 suflete, Țigani. 

In com. sunt 4 biserici, din care 

una, este schitul Bascovul; cele-l- 

alte trei sunt în satele Grajdurile, 
Linteşti și Pieleşti; o şcoală pri- 

mară rurală și o cîrciumă. Bud- 

getul com. pe anul 1882—83 a 
fost de 2364 lei 07 bani la ve- 

nituri, și de 2363 lei la chel- 

tueli. După o publicaţie oficială 

din 1857, aceasta com. numără 

233 contribuabili şi are un bud: 

get de 3255 lei la venituri și 

de 2944 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în 1887 

de 690 capete vite mari: 640 

boi şi vaci, 50 cai, şi 934 vite 

mărunte: 468 oi, 466 rimători. 

Bascovelul, sas, pe apa Bascovul, 

cu 28 fam., în jud. Argeș, pl.   

BASCOVUL (POȘTA-) 

Pitești ; face parte din com. rur, 

Drăganul-Bascovelul, (v. a. n.); 

are o biserică cu hramul Toţi- 

Sfinţii, cu un preot şi un cîn- 

tăreţ. 

Bascovul, sas, pe apa cu acelaşi 

nume, jud. Argeș, plasa Piteşti, 

„pendinte de com. rur. Băbana. 

(V.a.n.. 

Bascovul sai Bașcovul, sa, 

pendinte de com. rur. Pictroaia, 

plasa Dumbrava-d.-s., jud. Dolj, 

situat pe o girlă a piriului Poi, 

la 2 kil, spre N.-E. de Pietroaia, 

unde e reședința comunei. 

Populațiunea e de 93 familii, 
cu 445 suflete. 

Are o biserică parohială cu 

hramul Sf. Nicolae, deservită de 

un preot paroh cu un cîntărcţ, 

Ca proprietate, biserica posedă 
Si hect. pămînt rural, plus un 

venit de 60 lei anual. | 

Satul e lipsit de școală. Copii 

în vîrstă de a o frecuenta sunt 

40; 17 băeți și 23 fete. 

Comunicaţia cu acest cătun 

e foarte dificilă din cauza tere: 

nului accidentat, pe care se află 

așezat. Spre a ajunge la Pic- 

troaia, locuitorii din Bascov sunt 

nevoiţi a trece dealul, care des- 

parte aceste două cătune, 

Bascovul, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 

Pietroaia ; aparţine sătenilor. 

Bascovul, /ădure particulară, 

jud. Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., 

com. Pietroaia, pe moșia Basco- 

vul; aparține sătenilor, 

Bascovul, firii, din jud. Argeș; 

trece pc la satul și pe la schi- 

tul cu același nume, și se varsă 

în riul Argeș la N. de oraşul 
Pitești, 

Bascovul (Poşta-), jud. Argeș,



DASCOVUL - 

pl. Pitești, întiia poștă pe drumul 

vechiii al poştei de la Pitești la 

Rimnicul-Vilcei. Cele-l'alte poşte 

eraii: Topologul, Cocorul și Rim- 
nicul. Poșta Bascovul avea (1850) : 

un număr de 36 cai. 

Bascovulsaii Bascovele (Schi- 
tul-), cu hramul Intrarea-în-Bi- 
serică, întemeiat de Șerban-Vo- 

dă-Cantacuzino, în jud. şi plasa 

Argeș, com. rur. Bascovele, în sa- 

tul Bascovul; este sc/zz7 de maici; 

avea mai nainte 20 de călugăriţe; 

astăzi este redus la biserică de 

mir, și pentru întreţinerea ser- 

viciului divin, este înscris, în 

budgetul Ministerului Cultelor, 

o sumă de 1070 lei; are doi 

preoţi, un cîntăreț și un para- 
cliser, 

Bascovul-Fleşti, com. rur., pe 
apa Bascovul, la 15 kil.-de Pi- 

tești, jud. Argeș, pl. Piteşti; se 

compune din 10 sate şi cătune, 

anume: Brăileni-A nimoasa, Flo- 

rea, Glimbocul-Fleşti, Mica, Păi- 

sești, Rotărești, Sorești, Steja- 

retul, Uiasca și Valea-Ursului, 

avind peste tot 480 case, cu 

270 fam. şi 1683 sufl. In com. 

sunt: 2 biserici, una în Gura-Bas- 

covului și alta în Fleşti, deser- 

vite de doi preoți, doi cîntăreți și 
un paracliser; o școală primară 

rurală; 10 circiume. Budgetul 

comunei pe anul 1882—83 a 

fost de 2475 1. 96 b. la veni- 

turi și de 1774 |. la cheltueli. 

După o recentă publicaţie o- 

ficială, această comună numără 

255 contrib. și are un budget 

de 3978 lei ia ven. şi de 3361 
lei la chelt, 

Numărul vitelor în anul 1887 

era de 2754 capete-vite mari: 

2712 boi și vaci, 42 cai şi 305 

vite mărunte: 60 oi, 35 capre 

și 210 rimători, 

Basta, dea/, în jud. Fălciiă, “în 
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partea de [. a com. Ivăneşti, 

pl. Prutul. 

Bastachi (Iazul-lui-), îas, se 
află la marginea de E. a satu- 

lui Aloara-Grecilor, com. Mun- 

teni-d.-s., pl. Crasna, jud. Vas- 
lui; numit ast-fel după numele 

proprietarului, Este bogat în 

pește și stuh; are și o moară 

de apă pe el. 

Baş-Culac, va/e, numele sub care 
valea Tortoman II se deschide 

din dealul Paspala-Bair, pe te- 

ritoriul comunei Carol, cătunul 

Dorobanţul, plasa Constanţa, 

jud. Constanţa; în partea ves” 
tică a plășii, și cea apusană a 
comunei; se află între dealurile 
Biuiuc-Bair şi Bilarlar și este 
dominată de movilele Paspala- 
luiuc și Biuiuc-luc pe dreapta, 
Dere-Chioi pe stînga; prin ca 
merge un drum comunal, Do- 

robanţul-Dere-Chioi. 

Baş-Chioi, com. rur. din judeţul 

Tulcea, pl. Babadag, așezată în 

partea centrală a judeţului, la 

29 kil. spre S.-V. de orașul 

Tulcea, reședința județului, și 
în partea apusană a plășii, la 

20 kil. spre N.V. de orașul 

Babadag, reședința plășii. 

Numele săii turcesc vine de 

la baș = boer și chioi = sat; 

la început a fost Pașa-Chioi și 
prin corecțiune a devenit Baş- 
Chioi. 

Hotarul amănunţit al com. . 

este următorul: Plecînd din vir- 

ful dealului Consulul, se dirige în- 

tr'o direcţie generală spre miază- 

zi, coboară dealul Consulul, pă- 

şește peste dealul Dautcea, pen- 

tru a tăia valea Musafir-Culac, 

trece peste muchia dealului Iasi- 
Orman, taie valea Bac- Ceiuș, 
pentru a urca dealul Bac-Ceiuș, 
şi virful Sivri-Tepe ; se îndreaptă 

spreS.-E., taie Valea-Jidinei, urcă   
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Dealul-Jidinci, în virful cu același 
nume: de aci o ia spre răsărit o- 
prindu-se într'un virf al dealului 
Tașli-Bair; de unde se îndreaptă 
spre N..., pe la poalele dea- 
lului Tașli-Bair și Uzum-Bair, 

pănă dă în drumul comunal Ar- 
mutli-Ciucurova, pe care îl ur- 

mează puțin, pănă la poalele 
dealului Pietrosul, de unde se 
îndreaptă spre miază-noapte şi 
dă în valea Riului-Taiţa, lingă 
satul Baș-Chioi; de aci o ia 
spre N.-l:., taie valea Ormangi- 
Cula, pe la poalele dealului Ghel- 
Tepe, taie valea pirtului Teliţa, 
la confluența cu valea Alceac- 
Punar şi urcă dealul Sari-Tepe, 
în virful Eșil-Tepe; de aci se 
îndreaptă spre N., pe muchia 
dealului Sari-Tepe, pănă în vir- 
ful cu același nume, de unde o 
ia spre apus, taie valea Alceac- 
Punar, piriul Taiţa, urcă și co- 
boară dealul Ghel-Tepe, urcă 
dealul Stamuni-Culac, din virful 
căruia se îndreaptă spre apus 
saii mai bine zis spre S.V,, 
taie piriul Taia, la confluenţa 
lui cu piriul Accadin, urcă dea- 
lul Consulul şi ajungem de unde 
am plecat. Forma teritoriului 
este în general aceea a unui pă- 
trat sinuat; lungimea perime- 
trului de 47 kil.; iar întinderea 

totală a interiorului este de 4677 
hectare. 

Com. se învecinește la miază- 

noapte cucom. Nalbant; laN.-V, 
cu com. Ali-bei-Chioi; la apus 

cu cătunul Dautcea (al comunci 
Orta-Chioi) și cu comuna At- 
magea ; la miază-zi cu comuna 
Ciucurova şi cătunul Slava-Cer- 

chezească (al comunei (Slava- 
Rusească); la răsărit cu comu- 

na Armutli și cu cătunul Ha: 

gilar (al comunei Congaz). . 

Dealurile. cari o  brăzdează 
Sunt numeroase, unele de pia- 

tră, altele acoperite cu păduri 

și vii; mai însemnate sunt: Sari-
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Tepe (Usturoios) cu virfurile E- 

șil-Tepe (54 m.) și Sari-Tepe 

(72 m.), la N-E.; Ghel-Tepe 
(134 m.) la miază-noapte; Pie- 
trosul la S.-IE.; Stamuni-Culac 

„(521 m.)la N.-V.; Consulul, cu 

2 virfuri (de 329 și 315 m.) 

Tatar-Bai (Dealul-Tătarului), Da- 

utcea (260 m.), Iasi-Orman (276 

m.), Echili-Orman, Ciz-Bair(Dea- 

lul-Fetii), Canara-Ceair (Dealul- 

cu-Piatră-Roșie), la apus; dea- 

lurile Bac-Ciauş, cu virful Si- 

vri-lepe (236 m.), Parcea-Daa 

(deal cu o bucată de pădure), 

Curt-Bair (Dealul-L.upului), Che- 
reș-Bair (deal de var), Sari-Mi- 
silic (deal cu tufe roșii), Orta- 
Burun (Nasul-Tovarășului), Sa- 
ra-Masa-Lic (Dealul- Usturoios), 

„Mara (Dealul-Găurosul), dealul 
Păriti (Dealul-Paralelon), Sipil- 
gcan (Dealul-Izvorului-de- Viaţă), 
la Sud și Sud-Vest. Colinele ] 

sunt acoperite cu pășuni; ele 

sunt: Accadin (Cadina-Albă), U- 

zum-Cairac (Colina-Lungă), Be- 
gen (Colina-Gindacului), Caraul 
(Deal-de-Pază), Tatar-Bair (Coli- 
na-Tătarului), situate toate în par- 
tea apusană a comunei; movilele 
sunt toate naturale, ele sunt: 
IEșil-Tepe (Movila-Verde), Sari. 
Tepe, la N.-I.; Ghel-Tepe, (Mo- 
vila- Goală),  Camanit - Vraiște, 
(Movila-cu-Prundiș), Taușan-Te- 
pe, (Movila-Iepurelui), Sivri-Te- 
pe, (Movila-Ascuţită), la S. și 
V., Nalbant la N. 

Riurile şi piraiele cari o udă 
sunt destule, însă mai toate sunt 

“niște văi, cari n'aă apă de cit 
primăvara, la topirea zăpezii, 
Taiţa o udă prin mijloc; aflu- 
enții săi de pe stinga o udă la 
N. iar cele de pe partea dreaptă 
udă comuna la S., așa avem: 
văile Sipilgean, Baș-Chioi; for- 
mată din valea Musafir-Culac, ' 

“continuaţie a văilor Ghiubelca 
şi Canara-Ceair, unită cu valea 
Bac-Ceiuș, primește pe dreapta   

valea Jidini, care udă com. la a- 
pus; valea Ormangi-Culac şi 
piriul Nalbant sai Teliţa la ră- 
sărit. Mai avem apoi văile Ciu- 
curova la S.V.; Armutli (Va- 
lea-Părului) la apus, văile Begen 
(Valca-Gindacului), și Cineli (De- 
coraţia-lui-Ali) tot la apus; Zi- 
bileanul (Valea-Pomenii), la N.; 
Domus-Culac (Izvorul-Porcului) 

tot la apus; Moldovanschicula 

(Valea - Moldoveanului), Giam- 

baş-Coanlic (Prisaca- Giambașu- 
lui), Cartal-Cula (Valea-Vulturu- 
lui), Ai-Cula (Valea-Ursului), Ca- 
ra-Cula (Valea-Neagră), și Curu- 
Giadina (Valea-Uscată), brăz- 
dează partea apusană a comu- 
nci, mai cu seamă colțul S.-V.; 
malurile lor sunt înalte, altele 
joase ca al piriului Taiţa. La- 
cură nu sunt în comună. 

Clima comunci este sănătoasă; 

aerul viii și rece; vinturile pre- 

dominătoare sunt cele de mia- 

ză-noapte şi miază-zi; ploi po- 

trivite, rare-ori secetă; boalele. 

ce bintuc comuna sunt:  gilci, 

diaree, tuse ordinară şi convul: 

sivă, une-ori -anghină difterică. 

Cătunele cari o formează sunt: 

I. Baș-Chioi, (Satul-Pașei), cătu- 
nul de reședință, așezat pe ma- 

lul stîng al riului Taiţa, şi la 
poalele orientale ale dealului Ta- 
tar-Bair, în partea răsăriteană a 
comunei; 2, Cineli în partea 

apusană a comunti, pe malul 
drept al riului Taiţa, și la poa- 
Iele estice ale dealului Consulul. 

Intinderea totală a comunei 

este de 4677 hect., din cari 627 
hect. ale Statului, restul de 4050 
hect, ale locuitorilor; din aceste 

50 hect. sunt ocupate de vetrele 
celor două sate, 

Populaţia în întreaga comună 
este toată bulgărească, însă vor- 
besc rominește cea mai mare 
parte ; sunt 348 familii cu 1677 
suflete, 606 bărbati, 623 femei; 
279 copii în virstă de școală,   

141 bicţi, 138 fete; 903 însu- 
raţi, 553 neînsuraţi, 12 văduvi; 

- 372 contribuabili. Moravurile și 
obiceiurile lor se apropie de 
cele ale noastre, numai în îm- 
brăcăminte diferă de Romîni ; 
așa, în loc de ițari saii panta- 
loni, poartă ciacșiri turceşti, se 
încing peste mijloc cu brii de 
lină ; au ilice, zăbune, cojoa- 
ce, imurluce (sumanc); în cap 
poartă și vara și iarna căciuli; 
în picioare poartă opinci în ge- 
neral, cizme și ghete rar. Fe- 
meile umblă cu picioarele goale 
și vara și iarna, numai Dumi- 
neca, și sărbătoarea pun papuci 
și pantofi; poartă fuste de lină, 
bete cu ciucuri, scurteici, ili- 

ce; pe cap se îmbrobodesc cu 
tulpane, barișe de diferite cu- 
lori, după ce fac mai întiii un 
conciii, peste care pun un fes 
turcesc, mic și rotat și peste 

„„ acesta se acoperă; de fesuri a- 
tirnă nisce baeri cu parale tur- 
cești ce sunt legate sub băr- 
bie; la git poartă salbe de lefți 
şi mahmudele. | 

ste o școală în cătunul de 
"reşedinţă, Baș-Chioi, fundată în 
1880 de obștia locuitorilor, cu 
IO hect. pămînt, 2 învățători, 
90 elevi înscriși, în 1893—04, 
70 băcţi, 20 fete. 

Este o biserică cu hramul 
Adormirea- Maicii- Domnului; a 
fost făcută în anul 1844 de 
obștia locuitorilor; are 7 hect. 
pe care le închiriază cu 70 lei, 
și 10 hect,, pe carele cultivă 
preotul pentru sine; bis. e de- 
servită de 1 preot și 1 cîntăreţ; 
slujba o fac în limba bulgară. 

Pamintul este în general ar- 
gilos, puţin calcaros și arinos; 
dealurile sunt mai toate pie- 
troase şi acoperite cu păduri. 
Din cele 4677 hect. ale comunti, 
3760 hect. sunt locuri arabile, 
202 hect. pădure, G1 hect. fi- 
neţe, 291 hect. izlaz, 273 hect,



BAȘ-CIIIOI 

teren neproductiv; aparțin lo- 

cuitorilor, afară de păduri și 

locurile neproductive ce aparțin 
statului. 

Se scamănă în comună: po- 

rumb, grii, orz, ovăz, meiii, du- 

ghie, borciag; cînepă şi în may 

puţin. 

Sunt 326 agricultori, cari ai 

253 pluguri de fier, 1 mașină 

de secerat și 3 de vinturat, 373 
boi, 185 vaci, 74 bivoli şi bi- 

volițe, 423 cai, 251 epe, 9 mă- 

gari, 6317 oi, 113 capre, 465 

porci. Sunt în com. 2 mori de 

vint, 2 mori de apă ce mai ai, 

şi cite o piuă fie-care. Sunt 12 

meseriași: 7 croitori, 2 fierari, 

2 lemnari şi J cojocar. Comer- 

țul este foarte activ; sunt 4 co- 

mercianți: 1 manufacturar și 3 

circiumari. Com. exportă ce- 

reale și vinuri în valoare de 

109.000 lei, și importă articole 

de băcănie şi manufactură, în va- 

loare de peste 100.000 lei. 

Budgetul: Veniturile sunt de 

5692 lei, 22 bani. Cheltuelile 

sunt de 5422 lei, 30 bani, ră- 

mînînd un escedent de 275 lei, 

90 bani. Contribuabili sunt 348. 

Căile de comunicaţie sunt: 
Drumul județean Babadag-Mă- 

cin, ce trece prin comună, și 

drumurile comunale, ce duc, de 

la cătunul de reședință, la că- 

tunul Cineli, la com. Ali-Bei- 

Chioi, la comuna Nalbant, la 

comuna Armuili, la com. Ciu- 

curova, și spre Satul-Noii-Baba- 

dag; din acestea 2 sunt pie- 

truite, cele ce duc la Babadag, 

cele-l-alte sunt naturale. 

Istoric. Despre această co- 

mună, din bătrini se spune, că 

a fost întemeiată de Bulgarii, cari 

ai venit din Basarabia, între anii 

1828—1830 și s'aii așezat prin- 

tre Turcii ce locuiaii aci pe acea 

vreme. Turcii, văzînd, că numă- 

rul Creștinilor crește din ce în 

ce, s'ai ridicat și ai plecat în 

64594. dluvele Dicționar Geografic, 
Ss 
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alte sate locuite de coreligio- 

narii lor. Ca povestiri asupra 
celor-l-alte locuri, n'avem de cît 

asupra văii Bac-Ceiș, anume că 

pe valea aceasta a fost un sat 

turcesc, ai cărei locuitori eraii 

scutiți de toate datoriile şi dă- 

rile către Stat. guvernul oto- 

man dindu-le pămînt de muncă 
gratis, aceasta în schimbul unei 

victorii ce ci repurtascră asu- 

pra Creștinilor; el a fost des- 

ființat probabil de vre-o emi- 
graţie. 

Baş-Chioi, sat, în jud. “Tulcea, 
plasa Babadag, cătunul comu- 
nci Baș-Chioi, situat în partea 
apusană a plășii şi în cea nord- 
estică a comunei, a cărei reșe- 
dință este, pe malul drept al 
piriului Taiţa şi la poalele ori- 
entale ale dealului Tatar-Bair ; 
numele săă este turcesc; se 

numea în vechime Paş- Chioi, 
Satul-Paşei. Se mărginește la 
miază-noapte cu comuna Nal- 
bant, la miază-zi cu cătunul Sla- 

va-Cerchezească, al com. Slava- 

Rusească, la apus cu cătunul 
Cineli şi comuna Atmagea, iar 

„la răsărit cu comuna Armutli 

şi cătunul Hagilar al comunei 
Congaz. Dealurile, care brăz- 
dează teritoriul săi, sunt: Sari- 

Tepe la Nord-Est; Ghel-Tepe 
la Nord; Tatar-Bair, Dautcea, 

Echil-Orman, Iași-Orman la a-. 

pus; Bac-Ceiuș cu virful Sivri- 

Tepe la Sud-V.; Jidini, Pelitul 
şi Pietrosul, la miază-zi. Riîul 

„ Taiţa îl udă prin mijloc; pira- 
iele Ormangi-Culac şi Teliţa, la 

răsărit; valea Baș-Chioi prin mij- 
loc; văile Musafir-Culac și Bac- 
Ceiș la apus. Intinderea sa este 

de 3797 hectare, din care 37 
hectare compun vatra satului, 

Populaţia, toată bulgară, este de 
272 familii cu 1297 suflete. Are 

biserica și şcoala comunei, Pă- - 

mintul pe aci este productiv;   
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se cultivă porumb, meii, grîu, 

etc. Industria casnică și comerțul 

sunt active. Drumuri comunale îl 

unesc cu cătunul Cineli, cu co- 

munele -Nalbant, Atmagea, Ciîn- 

curova, Babadag. 

AA 
Baş - Chioi, zîrîii însemnat, în 

jud. Tulcea, plasa Babadag, pe 
teritoriul comunei Baș-Chioi, şi 

al celor două cătune ale sale 

Baș-Chioi și Cineli; este for- 

mat din două piraie: valea Bac- 
Ciauş, ce izvorește din dealul 

Bac-Ciauș şi valea Jidini, ce izvo- 

rește din dealul Jidini; se unesc 

amîndouă la poalele dealului 
Sivri-Tepe și, sub numele de 

Baș-Chioi, merge de se varsă 

în piriul Taiţa, ceva mai la a- 

pus de satul Baș-Chioi. Curge 
printre dealurile Bac-Ciauș, lasi- 

Orman, Ciz-Bair și Cuzu-Bair 

de o parte, la apus, și dealurile 

Jidini, Pelitul și Cuzul-Mare la 

răsărit. Cursul săii este lung de 

8 il, și brăzdează partea apu- 

sană a comunei și a plășii. Pri- 

mește ca afluent mai însemnat 

pe dreapta, piriul Musafir-Cu. 
lac. Pe valea sa merge dru- 

mul comunal Baș-Chioi-Ciucu- 

rova, și pe aceea a piriului Mu- 

safir-Culac merge drumul veci- 

nal Atmagea-Baş-Chioi. 

Baş-Punar, saz, în jud. Cons- 
tanța, pl. Silistra-Nouă, căt. co- 

munei Hairam-Chioi. Este situat 

în partea S.-I. a plășii și cea 

răsăriteană a comunei, la 6 kil, 

spre N.-E. de cătunul de reșe- 

dință, Hairam-Chioi și la 21 kil, 

spre N.-V. de cătunul Bairam- 

Dede. Liste așezat pe valea Baş- 

Punar, întrun loc unde valea 

devine puţin mai largă și unde 

malurile ei sunt mat puțin înalte 

și mai puţin stincoase. Este în- 

chis la răsărit de dealul Baş- 

“Punar-Bair; la N.-V. de dealul 

Ceșme-Bair; la V. de dealul 

E
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Tuzla-Mezarlic-Bair și la S.-V. de 

dealul Ciali-Perde, cu virful săii 

Ciali-Perde, de 176 m. 

Suprafaţa sa este de 1381 

hect., dintre care 8 hect. sunt 

ocupate de vatra satului și de 
grădini, cu 27 case, 

Populaţiunea sa, compusă mai 

numai din Turci, este de 16 

familii, cu 78 suflete, ocupin- 

du-se mai mult cu agricultura, 

Pămintul produce griii şi ovăz, 

în cantitate și calitate destul de 

satisfăcătoare. Casele sunt în 

general mici, și înconjurate fic- 

care de cite o curte destul de 

mare cu cite o grădină. Drumuri 

comunale pleacă la Demircea, 

la Bairam-Dede, la Cozil-Murad, 

la Becter și la Malcoci, mergînd 
fie-care în direcțiuni opuse, în- 

tocmai ca niște raze, care pleacă 

dintr'un centru al unei circum- 
ferinţe. 

Baş-Punar, sat, în judeţul Cons- 

tanţa, pl. Mangalia, căt. comu- 

nci Gheringec, situat în partea 

centrală a plășii și cca meridio- 

nală a comunei, la 3 kil. spre 

S.-lE. de căt. Copucei și la 9 

kil. spre S.-V. de căt. Gherin- 

gec, reședința comunei, pe ma- 

lul nordic al lacului Mangalia, 

Ja locul unde se deschide Valea- 

Viilor, pe drumul Mangalia-Cara- 

Omer. Are 1025 hect. întindere, 

din care 125 hect. ocupate de 

vatra vechiului sat. Cel . actual 

e mult mai mic. Are:o popu- 

laţie numai de 7 familii cu 30 

suflete, ce se ocupă cu agricul- 
tura, 

Baş-Punar, saț, în jud. Tulcea, 

plasa Babadag, pe teritoriul co- 

munci Slava-Rusească. E situat 

în partea apusană a plășii și cea 

vestică a comunei, la 10 kil. 
spre apus de cătunul de reșe- 

dinţă, Slava-Rusească, pe malul 

st. al văii Slava-Rusească, la poa-   

lele sudice ale dealului Ciucu- 

rova. Numele săi este turcesc 

și vine de la baș = cap, pu- 

nar = fintînă ; tradus ar fi Ca- 

pul-Fintinei, nume ce a luat 

şi piriul Slava, la izvorul lui, Ho- 

tarul săii începe din dealul Baș- 

Punar, se îndreaptă spre răsă- 

rit, taie valea Chirișliva, urcă dea- 

lul Ciucurova, se îndreaptă apoi 
spre S.-E., pe muchia lui, pănă 

în dreptul căt. Slava-Cercheză, 

de aci spre S.-V., pe muchia dea- 
lului Ibrișiorul, pănă dă în pi- 

riul Slăva-Rusă, de unde o ia 

spre apus, taie valea Ericli-Cu- 

lac, și urcă dealul Periclic, pănă 

la limita județului, pe care o 

urmează spre N., unde ajunge în 

dealul Baş-Punar, de unde am 

plecat. Forma sa cste neregu- 

lată; are 32 kil. lungime, peo 
întindere de 1838 hect. Dealu- 

rile ce-l brăzdează sunt: Baș- 

Punar, Periclic, la apus; Do- 

lama la sud; Ibrișorul la răsărit 

(241 m.); Ciucurova (335 m.) 

la miază-noapte; toate sunt a- 

coperite cu păduri. Rîul Slava- 
Ruscască, ce izvorește sub nu- 

mele de Baș-Punar, îl udă prin 

mijloc. Pe lingă sat trec aflu- 

enţii săi: Chirişliva la N.-V., 
Cai-Culac unit cu Amutlu-Culac, 

la S.E, și Erieli-Culac la S, 

Intinderea cătunului e de 1838 

hect., din cari 30 hect. ocupate 

de vatra satului, 460 hect. ale 

locuitorilor, 1348 hect. ale sta- 

tului. Populaţia cătunului este 

rusească; venită de curînd, a 

adoptat moravurile și îmbrăcă- 

mintea rominească. Sunt 63 fa- 

milii cu 455 suflete, din cari 

283 bărbaţi, 172 fermei; 60 copii 

de școală; 10 însurați, 14 ne- 

însurați, 7 văduvi ; contribuabili 

sunt 45. Are o şcoală mixtă 

fundată în 1893 de loc. Este o 

biserică cu hramul Sf. Metodiii 

și Ciril, zidită în 1886 de loc., 

deservită de un preot romin și   

un cintăreț rus. Pămîntul locului 

este negru și pietros; din el 
1250 hect. sunt păduri, 606 hect. 

loc cultivabil. Locuitorii aii 52 

pluguri, 260 boi, 320 cai, 193 

oi, 35 capre, 120 porci; 3 mori 

de apă. Budgetul este de 1700 

lei la venituri și 1600 lei la chel- 

tueli. Drumuri sunt cele comu- 

nale ce duc la cătunul de reşe- 

dință Slava-Rusească, -la com. 

Ciucurova, la cătunul Slava-Cer- 

cheză, la com. Topologul, din 

jud. Constanţa, la com. Atma: 

gea. Cerchezii ai locuit aci mai 

înainte de războiul de la 1877-78; 

la 1879 Cerchezii ai plecat şi 

„atunci aii venit Rominii ce azi 

sunt în număr de 4 familii cu 

21 sufl. și Rușii, cari mai înainte 

locuia în satul Teche, ceva mai 

jos de el, pe piriul Slava. 

Baş - Punar, deat, în judeţul 

Constanţa, plasa Hirșova, pe te- 
ritoriul comunei Topologul; face 

parte din culmea dealurilor Ba- 

badagului' şi e situat în partea 

răsăriteană a plășii și a comu- 

nei. Pe muchia 'lui trece şi ho- 

tarul despărțitor între cele 2 ju- 

deţe Tulcea și Constanţa. Plea- 

că din nodul central Sultan- 

Bair, și se îndreaptă spre S..E., 
printre văile Baș-Punar şi Chi- 

rișlivoi. Are 294 m. înălțime şi 

este acoperit cu păduri întinse. 

Baş-Punar, ziriă, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag şi Constanţa, 

pl. Hirșova. Izvoreşte din dea- 

lul Sultan-Bair, din jud. Cons- 

tanța, dar intră repede în ju- 

deţul Tulcea, se îndreaptă spre 

răsărit, avind o direcţie generală 

de la N.-V. spre S.-1:., curge 
pe la poalele dealului Baş-Punar, 

pănă la satul Raș-Punar, de unde 

începe să poarte numele de Sla- 

va-Rusească. Curge numai prin 

păduri, prin locuri de toată fru- 

museţea. Pe valea sa merge pi-
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torescul drum com. de la To- 

polog (Constanţa) la Baș-Punar 

(Tulcea). Primește ca afluenţi la 
pir. Amutlu-Culac unit cu Chai- 
Culac. Lungimea sa e de 8 kil. 

Cursul săi este foarte repede. 

Baş-Punar, va/e, jud. Constanţa, 

plăşile Silistra-Nouă și Manga- 
lia, pe teritoriul com. rur. Cara- 
Omer şi Cazil-Murad, din plase 

Mangalia, și Bairam-Dede şi Ha- 

ram-Chioi, din pl. Silistra-Nouă. 

Este una din principalele braţe 
care formează valea Urluia. Se 

deschide din poalele nordice ale 

dealului Cara-Omer, sub numele 

de Dere-Chioi; se dirige spre 

miază-noapte, avînd o direcţiune 
generală de la S.-E. spre N.-V.; 
ia apoi numele de Ali-Bei-Chioi, 
trecînd prin satul Ali-Bei-Chioi, 
în urmă pe acela de Afighinea, 
intrînd în pl. Silistra-Nouă, unde 
trece prin satul Bairam-Dede, de 

unde ia numele de Baş-Punar; 

străbate satul cu același nume ; 

intră din noi în pl. Mangalia și 

se uneşte cu valea Borungea, lin- 

gă satul Becter, al com. Cazi. 
Murad. Are o lungime de 15 
il. Dealurile printre care ea 
merge sunt: Buiuc- Bair, AlH- 

Bei-Chioi, Sari-Bair, Curu-Bair, 

Bairam-Dede, Ciali-Perde, Me- 

zarlic-Bair şi Cișme-Bair pe stîn- 

ga; Iuci-Ghiolgiu-Bair, Ali-Bei- 

Chioi-Bair, Mezarlic, Chazil-Mu- 

rad-Bair, Mezarlic-Bar și Baş-Pu- 

“ nar-Bair pe dreapta. Ea are apă 

numai primă-vara, după topirea 

zăpezilor și toamna după ploi. 

Prin ea merge drumul comunal 

Becter-Baș-Punar-Bairam -Dede- 

Ali-Bei-Chioi-Cara-Omer. 

Baş-Punar, mică za/e, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, com. 

Gheringec, căt. Baş-Punar. Vine 

din dealul Copucei, trece pe la 

răsărit de satul Baș-Punar și se 

deschide în lacul Mangalia. 

p
p
.
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Baş-Punar-Bair, dea/, în jud. 
„Constanţa, plăşile Silistra-Nouă 
și Mangalia, pe com. Hairam- 
Chioi, căt. Baş-Punar, de la cari 
Și-a luat și numele, şi com, Cazil- 
Merand, căt. Terziveli. Se des- 
face din dealul Mezarlic-Bair, a 
vînd o direcțiune generală de la 
SE. spre N.-V. printrevăile Baş- 
Punar, Cazimerad-Ceair şi Bo- 
Tungea. Are 167 m. înălțime, do- 
minînd satul şi valea Baș-Punar. 
E de natură stîncoasă; acoperit 
cu tufărișuri și fîncțe. 

Baş-Punar-Sîrti, /ea7 însemnat, 
în jud. Constanţa, pl. Silistra- 
Nouă, pe teritoriul comunelor 

rur. Para-Chioi, Dobromirul-din- 
Vale,Caranlic. Se desface din cul: 

mea Sari-lol-Bair, din care face 

parte de la virful numit Calaigi ; 

se întinde spre răsărit, avind o 

direcțiune generală de la S.-V, 
spre N.-E., brăzdind partea cen- 
trală a plășii, pe cea sudică a 

com. Caranlic, cea nord-vestică 

a com. Dobromirul, şi pe cea 

sud-estică a com. Para-Chioi; se 

ridică la 187 m. cu virful Ba- 
zirgian ; domină văile Babuci- 

„ Culac, Cuiugiuc-Culac și drumul 

județan Lipniţa-Dobromir ; este 
acoperit cu fineţe și livezi. 

Başa, jud. Brăila, numirea ce se 

dă de locuitori satului Filipești. 

Se zice, că un ture numit Başa, 

pe timpul raialei, ţinea suhat și 
avea tirlă aci. 

Başeul, //asă, în partea de S.-E. 

a județului Dorohoii. Și-a luat 

numirea de la piriul Bașeul. 

Terenul pl. este mărginit: la N. 

cu pl. Prutul-d.-j., de care se des- 

parte prin hotarul moșiilor: 'Ba- 

linti, Drăgușeni-Nichiteni, Avră- 

meni, Adășăni și Liveni-Mitro- 

polici, din astă pl., despre moși- 

ile: Tătărășani, Cordăreni, Pu- 

țureni, Ichimeni, Ghereni şi Mi-   
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tocul, din pl. Prutul-d.-j.; la S. 
cu jud. Botoşani, de care se 
desparte prin cursul Jijiei, înce- 
pînd de la vărsarea Ibănesei în 
ca, pe moșia Borzești şi pănă 
la hotarul moșiei Plopeni-Jianul ; 
apoiprin hotarul moșiei acesteia, 
a Știubcienilor, Vlăsineștilor. și 
Hăneștilor, pănă la pîrtul Ba- 
şeului; -la Est cu Basarabia, de 
care se desparte prin cursul 
Prutului, începînd de la vărsarea. 
piriului Ghereni, dintre moșiile 
Mitocul și Săveni - Mitropoliei, 
continuind pănă la vărsarea pi- 
riului din jos de satul Boldişo- 
rul; de acolo cu jud. Botoșani, 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor -Zahoreni și Baro- 
lea, pănă la malul pirtului Ba- 
șeul ; la Vest cu plasa Coșula, 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiei Borzești din astă pl., 
despre moșia Tăuteşti din acea 
plasă, începînd de la vărsarea 
Ibănesei în Jijia și apoi hota- 
rul moşiei Vorniceni din astă 
plasă, despre moşia Vlădeni din 
acea plasă, iar de acolo înainte 
cu plasa Prutul-d.-s. de care se 

desparte prin hotarul moșiilor 
Cordăreni și Șipoteni din acea 
plasă, de moşiile: Știubeieni și 

Balinți din astă plasă. 
Teritoriul plăşii este de 61063 

hect. 79 arii, din cari 653 hect. 
94 arii sunt pădure și 60407 
hect. 85 arii cîmp curat. Din 
acestea, 8715 hect. 76 arii sunt 
proprietatea locuitorilor foşti clă- 

cași, împroprietăriți după legea 
din 1864. 

Dealurile se întind printre văi 

largi și mănoase, ce sunt riurate 

de piraie. Ridicătura cea mare 
este Geamănul de peste Baro- 
lea, pe a căreia movilă este pusă 

piramida geodezică, corespunză- 

toare cu acele de pe Darabani 
și Ibănești, necesară la ridicarea 

planului topografic. 
Solul, în general, este de bună:
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calitate, avind baza de nisip şi 

lut, cu destulă pătură de hu- 

mă, şi formează un pămînt ve- 

getal mănos și fertil, afară de 

puţinele părți ce sunt mai pu- 

țin fertile. 

Păduri cresc pe o întindere 

de 653 hect, 95 aril. 

Apele sunt îndestulătoare tre- 

-buinţelor, atît de acele stătă- 

toare, ca iazurile, cit și de acele 

curgătoare, ca piîraiele. Dintre 64 

iazuri acum existente, pe -deo- 

sebite moșii, mai principale sunt: 

Monastireanul, de 315 hect., pe 

Știubeieni ; Roznovanul, de 115 

hect., pe Hănești; Ursul, de 

„7 hect., pe Plopeni-Jianul; Vel- 

niceriul, de 57 hect., pe Odaia- 

Bozia; Fleondora, de 43 hect,, 

pe Fleondora; al Racilor, de 35 

hectare, pe Vorniceni; al Cio- 

lacului, de zo hectare, pe Ada- 

sani; Podrigăi, de 22 hectare, 

pe Drăgușeni; al Manolesci, de 

14 hectare, pe Domoşani ; al Să- 

tulului, de 7 hectare, pe Podri. 

ga. Cele mai principale piraie 
sunt: Başcul, începător de pe 

Cristinești, se varsă în Prut la 

Ostopceni; Bodeasa, începător 

de pe Puţureni, se varsă în 
Başei la Sirbi; Bodronul, în- 

cepător de pe Horodiştea și 

Păltinișul, unindu-şi ramurele pe 

Bivol, sc varsă în Prut, la Vo- 

loneţul-Stroici ; Ibăncasa, înce- 

pător de pe Ibănești, se varsă 

în Jijia, pe Borzești, drept Epu- 

reni din județul Botoșani; No-. 

vacul, începător de pe Liveni- 

Mitropolici, se varsă în Volo- 

vățul la Hriţeni; Podriga, în- 

cepător de pe Conceşti, se 

varsă în Bașci, lingă Săvenii- 

Volovăţul, începător de pe Păl- 

tinișul, se varsă în Prut la la- 

turea, din sus a Boldișorului. Rî- 

uri sunt două: Prutul, începă- 
tor din Carpaţii Galiției, intră 

în ţară pe la Cotul-Boian și se 

varsă în Dunăre ; Jijia, începă-   

tor de pe Hilişeul-Curt, se varsă 
în Prut la Scoposeni, în jud. 
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In pl. sunt 4542 fam. saii17285 

suflete. Din aceștia sunt: 18 
preoți, 1 diacon, 28 cîntăreți, 
21 pălimari, 8 învățători și res- 

tul sunt: proprictari, profesio- 

niști, . meseriași, comercianţi ; 

„masa însă sunt agricultori și vi: 

ticultori, Romini; o mică parte 
sunt streini, 

Sunt 18 biserici în plasă. 

Intreţinerea bisericelor în ge- 

nere se face de comune, îar a 

unora de proprietarii de moşii. 

Aproape fie-care comună are 

cite o școală, afară de Bizzeşti 

şi Vlăsinești; sunt 8 şcoli, cu 

$ învăţători și 485 şcolari; din 

aceste 6 sunt mixte, 1 de băcți 

și 1 de fete în Săveni. Intreţi- 

nerea lor se face de comune şi 

de stat. 

Reședința sub-prefecturci se 

află în Săveni. 

Actuala plasă (1890) este îm- 

părțită în 9 comune rurale şi a- 

nume: 

1. Avrămeni, cu satele: A- 

dășeni, Avrămeni, Barolea și 

Zahoreni. 

2, Borzești, cu satele: Plo- 

peni-Mari, Borzești,  Plopeni- 

Mici, Podul-Stamatei, Tăutești 

și Vicoleni,. 

3. Drăguşeni, cu satele: Dră- 

gușeni-d.-s., Drăguşeni-d.-., I- 

chimeni, Nichiteni și Podriga. 

4. Manoleasa, cu satele: Bol- 

dul-Răzași, Domoșani-Hriţeni, 

Domoşani Manoleasa,Fleondora, 

Hriţeni- Pancu, Hriţeni- Stroici, 

Livenii -Vechi-Metropolici, Stin- 

ca-Livenii-Noi, Stroici, Șerpeni- 
ţa, Tescureni-Bagiurea, Tescu- 

reni-Timuș, Volovăţul-Iacovachi, 
Volovăţul-Stroici. 

5. Săveni, cu satele: Săveni, 

Săveni-Tirg şi Bozieni. 

6. Sirbi, cu satele: Hăncşti, 

Sirbi și Glodoaia,   

7. Știubcieni, cu satele: Chiş- 

căreni, Cotul-Negru, Ibăncasa, 

Odaia-Bozia, Pcetriceni şi Știu- 
beicni. 

$. Vlăsineşti, cu satul VIlă- 
sinești. 

9. Vorniceni, cu satul Vor- 
niceni. 

Veniturile comunelor din a- 
ceastă plasă s'ai ridicat, în a- 
nul 1889, la 75255 lei, 60 bani 
și cheltuelile la 6şI95 Iei, 77 
bani; iar în 1890 veniturile ati 
fost de 79258 lei, 98 bani și 
cheltuelile de 61044 lei, 42 bani. 

„S'aii aflat în plasă în anul 
18859: 10448 vite mari cornute, 

288541 oi, 75 capre, 2680 cai, 

3914 porci, 12 catîri şi 1121 

stupi. 

Başeul, sa/, în jud. Dorohoiu, pe 
moșia Hudești-Mari, pl. Prutul. | 

d.-s., cu o populaţie de 96 fam. 

cu 459 suflete. Sătenii împru- 

prictăriți ai 230 hect. 69 ar. 
pămînt, 

Başeul, pîrîă, izvorește din pă- 
durea de pe Cristinești, comuna 
Ibănești, plasa Prutul-d.-s., jude- 
țul Dorohoi, curge în jos pe 
la Hudești-Mari, Havirna, Știu- 
beieni, Vlăsinești pănă la Hă- 
nești, de unde intră în jud. Bo- 

toşani, mai sus de satul Bră- 

teni, străbate comuna Brăteni, 

satele Ștefănești și Bobulești, și se 

varsă în Prut, în dreptul satului 

Ostopceni, com. Ostopceni, pl. 
Ştefânești. 

Este mărginit cu dealuri pănă 

ce ajunge pe teritoriul com nci 

satul Ștefănești, de aicea intră 

pe întinsul șes al Başcului şi 

Prutului, prin care șerpuește pănă 

la vărsarea sa. 

In jud. Botoșani, Bașcul trece 

pe lingă satele: Brăteni-Slobozia, 
Silișcani, Ratoș-A postol în dreap- 
ta și Mihălășeni, Odaia-Mosco- 

vici, (Odaia-Silişcani-Răzași, Ne-
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grescu), Păun și Năstase în stîn- 
ga, toate în comuna Brăteni; 

trece apoi pe lingă satul și tîr- 

gul Ștefănești şi în fine pe lingă 
Bobuleşti, în dreapta. 

Primește pe stînga pîraiele: 
Hodoroaia, Sărata, Popoaia, cari 

vin din văile cu aceleași nume. 

Başeul, za/e, prin care curge pi: 

riul Bașcul şi pe care sunt așe- 

zate satele comunei Brăteni, jud. 
Botoşani; este acoperită de ima- 

șură și fineţe. 

Başeului (Şesul-), șes, care în- 

cepe din gura văii Popoaia și a 

piriului Popoaia, se întinde pănă 
în “marginea satului Ştefăneşti, 

tîrgul Ștefănești, satul Bobulești, 

jud. Botoşani, și pănă în Prut; 

are o întindere foarte mare şi 

e ocupat de imașuri, unde se 

cresc o mulțime de vite. 

Pe marginea Prutului sunt pă- 

duri de salcie și plop, și mai 

multe girle și bălți formate din 

revărsările Prutului şi Bașeului, 

foarte bogate în pește, 

In această parte, Prutul are 

șesul cel maijos, care adese-ori 

e inundat de Prut şi de Başeii, 

care îl acoperă cu apă, de sea- 
mănă cu un lac foarte mare, mai 

ales primăvara. 

Başta, sat, în jud. Roman, plasa 

Siretul-d.-i., com. Săcucni, pe 
malul drept al rîului Siretul, a- 

proape de vărsarea pir. Valea- 

Neagră în el și spre S.E. de sa- 

tul Săcueni și la o depărtare 
de 3 kil. de el. Este așezat pe 
şes într'un loc jos și mlăștinos. 

Are 47 capi de fam., 48 con- 

tribuabili, 194 locuitori, locuind 

în 39 case. Populaţiunea este 
numai romînă. Sunt 83 capete 
de vite mari. Locuitorii a- 

cestui sat, din cauza inundaţiu- 

nilor, la care sunt supuşi în tim- 

purile ploioase, aii început a se   

253 

muta puţin mai spre N., tot pe 

malul drept al rîului Siretul, for- 

mînd un alt sat, tot cu numele 

de Bașta. 

Başturea, 70047, în jud. Brăila, 
la 3 kil. spre sudul satului Ca- 
zasul, aproape de calea ferată 
Brăila-Buzăă, 

Batacla-Başa, dza/, în judeţul 

Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 
toriul comunei rurale Tătar și 

anume pe acela al cătunului 

Doerani, și jud. Tulcea, pl. Is- 

trului, pe teritoriul com. Cia- 

murli-d.-s. Se desface din dealul 

Periclic, îndreptîndu-se spre mia- 
ză-zi cu o direcţiune de la N. 

spre V. După un drum de 1! 

kil. ese din jud. Constanţa și 

intră în jud. Tulcea, întinzîn- 

du-se pănă la cătunul Hagi-O- 
mer, Are o înălțime de 350 m., 

iar la locul de unde se desface 

din virful Doerani, are înălțimea 

de 391 m. Este acoperit cu 
puține păduri. 

Batacla-Dere, zale însemnată, 

în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 

pe teritoriul comunelor rurale 
Şiriul şi Ghizdărești, și anume 

pe acela al cătunelor Capugi şi 

Tichileşti. Este un afluent al văii 

Talașman-Culac, deschizîndu-se 

în această vale tocmai în dreptul 
sat. 'Tichilești. Malul săi de N. 

este cu mult mai înalt și mai rîpos 
de cit cel de S. Are o direc- 

țiune de la răsărit spre apus, 

ținînd de la satul Capugi pănă 

la satul Tichileşti, și avînd o 

lungime de 5 kil. Brăzdează par- 

tea V. a plășii, cea E. a comu- 

nei Ghizdărești şi cea V. a co- 

munci Şiriul. Este acoperită nu- 
mai cu pășuni. 

Batacul, /ac, în' jud. Tulcea, pl. 

Sulina, pe teritoriul com. urb. 

Chilia-Vechie, în partea de mia-   

BĂTINUL 

ză-zi a plășii și a comunei. Este 
format de gîrla Aliboca-Suha- 
tul. Are o întindere de 20 hec- 
tare, înconjurate cu stuf. Conţine 
peşte puţin, dar bun și căutat, 

Batalul, sa/, în pl. Ialomiţa-Balta, 
jud. Ialomiţa, pendinte de co- 
muna Albești, situat pe malul 

drept al rîului Ialomiţa, pe lîngă 
lacul Batalul, după care satul 
poartă numele. Teritoriul satu- 
lui are o suprafaţă de 800 hect: 
și este proprietate particulară, 

Aici se află 24 familii Romîni 

şi 1 familie Greci. 

Școala și biserica din satul 
Albeşti servesc şi locuitorilor 

din Batalul. 

Batalul, căzu, în pl. Talomiţa- 

Balta, com. Cosîmbești, județul 
Ialomiţa. 

Batalul, /ac, în pl. Ialomiţa-Bal- 
ta, jud. Ialomiţa, pendinte de 

comuna Albești; lîngă satul Ba- 

talul. 

Bataluri, movi/ă, plasa Olteniţa, 

jud. Ilfov. (Vezi Gumelnița). 

Batalurile, vezi Andolina, vaze, 

jud. Ialomiţa. 

Batca, fîntînă, com. Drăgăşani, 

pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. 

Bateşti și Pucheni, moi? ale 

statului, în jud. Prahova, pen- 

dinte de mănăstirile Znagovul 

și Țigănești şi cari pe periodul 

1883—93 s'aii arendat cu 26000 

lei anual, în plus Ici 960 plată 
de pădurari, 

Batia, saț, în jud. Olt; face par- 

te din com. rur. Vulturești, pl. 

Oitul-d.-s. 

Batinul, os/roz, cu pădure de sal- 

cie, în suprafață de 340 hect,,
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situat pe domeniul Giurgiului ; 

depinde de ocolul silvic Giurgii, 
jud. Vlașca. ” 

Batireşti, loc isolat, com. Glăvile, 

pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. - 

Batogele, iaz, în jud. Suceava, 

în suprafață de 1! fălci, din 

josul satului Ruginoasa; este 

format de piriul Dumbrăviţa. 

Batogul, comună rurală, jude- 

țul Brăila, plasa Ianca, aşezată 

în partea de S..S.-E. a lacu- 
lui Batogul și la N. de piriul 

Călmăţuiul, în depărtare de 1 

kil. Com. este aşezată într'o lo- 

calitate băltoasă, din care cauză 

locuitorii suferă adesea de fri- 

guri. | 

Se învecinește la Est cu Io- 

nești, la S. şi SIE. cu Slobozia, 

Cireșul și Călmăţuiul și la N. cu 

Filipești. 

Suprafaţa comunei ce de 6162 

hect. și are forma unui poligon 

neregulat; ecompusă din moşiile 

Batogul și Colţica. 

Populaţia e de 862 sufi., din 

cari 176 capi de familie, 121 

cari știi și 741 cari nu ştiu 

carte; contribuabili sunt 126, 

patentari 8, toți Romiîni. Veni- 

tul comunei e de 3443. 85 b. 

și chelt. 3412 |. 87 b. Sunt 76 

săteni împroprietăriți şi Gr ne- 
împroprietăriți. Sunt 4 debite, 

Vite sunt: 543 boi, 410 vaci, 
19 tauri, 223 viței, 452 cai, 

“2757 oi, 320 rimători. Suhatul 

vitelor e de 872 hectare. Co- 
muna are o biserică, zidită la 

1552, cu cheltuiala locuitorilor; 

are 1 preot, un cîntăreț şi 1 

paracliser; cu patronul Sf. Ni- 
colae. 

In com. se află un cimitir a: 

fară din comună spre Nord, 1 

şcoală mixtă, înființată la 1852, 

cu 24 elevi și 4 eleve; o moară 
de aburi.   
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Drumuri: la Brăila spre N.E. 
pe lingă lacul Batogul, prin Bor- 
deiul-Verde și Silistrarul, ş2 kil.; 
la Berlești spre N.; la Filipești, 
15 kil.; la Buzăi spre V. prin 
tirla Mocanul și com. Strimbul 
şi apoi în jud. Buzăi; la Slo- 
bozia-Cireș spre S.-V., traversînd 
calea. ferată Făurei-Feteşti pe la 
cantonul S$, distanță S8 kil.; la 
Dudescu spre S., prin proprie- 

„tatea locuitorilor peste Călmă- 
țuiii drept la Dudescu, ș kil.; 
la Slujitorii- Alboteşti spre S.-E., 
apucînd spre "dreapta pe hota- 
rul Batogului cu Ionești, trece 

Călmăţuiul pe podul din dreptul 
Pilula apoi viroaga Puturosul, 
daci direct la Slujitorii- Albo- 
tești, 10 kil., la Vizirul spre E. 
prin Ionești, tîrla Lişcoteanca 
direct la Vizirul, distanţă 21 kil. 

Comuna s'a înființat la 1824. 
Pănă la 1837 s'a numit Ciurari, 
după meseria unora din locui- 
tori. Numele de Batogul îl poar- 
tă de la 1837 încoace și pro- 
babil, că vine mai mult de la 
Batog, pește preparat din cra- 
pul ce se scotea în acel timp 
dintr'o surpătură formată în mal 
de apa Călmățuiului spre S.-V. 

de comună, la distanță de 3—4 
kil., unde se află o moară. 

Batogul, sa, în jud. Brăila, la 
S. com. cu același nume, pe văl- 
ceaua ce traversă aceastii com. 
șila 52 kil. spre S.-V. de oraşul 
Brăila. Se crede că acest sat 
Sa înființat la 1835 de călu- 
gării ce administrai moșia mă- 
năstirească. Numit ast-fel după 
numele familiei săteanului Ba- 
tog. Vatra satului e de 67 hect., 

avînd 101 case și 4 cîrciumi, 

2 mori de vint, 1 moară de a- 
buri și o prăvălie. 

Populaţia satului se compune 
din 123 capi de familie sati 602 

locuitori, din cari 296 bărbaţi şi 

306 femei, 226 căsătoriţi și   
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361 necăsătoriți; 113 cari știit 
„carte și 489 cari nu ştii. Ani- 
male sunt: 230 cai, 565 vite cor- 

nute, 2000 oi și 170 rimători. 

Batogul, sas, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., cătunul com. 

Valea-Raţei. E așezat în pârtea 
de miază-zi a comunei, pe riul Cil- 

năul, la 500 metri spre Sud de 

cătunul de reședință, Valea-Ra- 
ţel, şi are o întindere de 22 

hect., şi o populaţie de 32 fa- 

- milii, care cuprind 106 suflete, 

din cari 20 contribuabili. 

Batogul, cătun, în pl. Ialomiţa- 
Balta, com. Sudiţi, jud. Ialomiţa. 

Batogul, /ac, în jud. Brăila, si- 

tuat la N. de com. Batogul, pl. 
Ianca, în depărtare de 1ip kil. 

Are o suprafaţă de go hect, 

Apa conţine substanțe minerale. 
Locuitorii bolnavi de reuma- 

tism şi boale de pele, fac băi și 

'se insănătoșează; asemenea se 

"vindecă. prin scăldare şi vitele a- 

tinse de rie și boale de picioare. 

Batogul, moșie, în jud. Brăila, 
pendinte de com. cu același nu- 

me, pl. Ianca; aparţine Eforiei 

spitalelor civile; are 3600 hect. 

“cu venit de 26374 lei; 1800 

hect. aparțin moștenitorilor Fi- 

loti și aduce un "venit de 10898 

lei anual. 

Batogul, za/c, com. Ederile, pl. 

Filipești, jud. Prahova; se varsă 

în riul Cricovul. 

Batoţi, com. rur., în plasa Blah- 
nița, jud. Mehedinţi, la distanță 
de 31 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin, situată la poalele dea- 

lului Aleonul şi pe marginea Du- 

nărei. Se mărgineşte: la răsă- 

rit cu moșia statului Rogova, 

pe care se află situate comu- 

ncle Roguva şi Scăpăul, des-
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părțită de acestea prin șoseaua 
vecinală Simian-Stirmina-Gruia ; 

la miază-zi cu comuna Devese- 
lul; la apus cu satul Vrancea- 

de-Devesel și la miază-noapte cu 

regatul sirbesc, de care se des- 
parte prin Dunăre. Formează 

comună cu cătunele: Atirnaţi, 

Securicea, Ostrovul-Corbului și 
Batoţi-Moșneni. Are 208 contri- 

buabili, din 1030 locuitori, locu- 

ind în 251 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura și creșterea vitelor; 
parte dintr'inșii se ocupă și cu 

pescuitul peştelui din Dunăre. 
Pămintul este parte bun şi parte 
nisipos, dar produrtiv. Locuito- 

rii posedă 52 pluguri, 100 care 

cu boi, 16 căruţe cu cai și 46 

stupi. 

In această comună sunt 3 bi- 
serici, deservite de 3 preoţi şi 

4 cintăreţi;, o şcoală cu 1 în- 

vățător, plătit de judeţ, frecuen- 
tati de 28 elevi. 

Budgetul comunei coprinde 

la venituri 6410 lei, iar la chel- 

tueli 2534 lei. Sunt în comună 

671 vite mari cornute, 36 cai, 

401 oi și 270 rimători. Această 
comună este legată de șoseaua 

vecinală Turnul-Severin-Hinova- 

Gruia, printr'o șosea comunală. 

Locuitorii comunei rurale Ba- 

toți, ca să vină mai repede la 

orașul Turnul-Severin, trec Du- 
nărea pe teritoriul regatului sir- 

besc, sub dealul ce vine de la 

Podvirsca spre Virbiţ și ce se în- 

tinde pănă în Dunăre; ci co- 
boară la Cladova, pe unde iarăși 

trec Dunărea la Turnul-Severin,. 

Această trecere o fac fără 

nici o greutate, de oare-ce se 

găsesc mai mulți în legături de 

rudenie cu locuitorii regatului 

Sirbesc, cari prin aceste locuri 

sunt toți Romini, | 

In partea de Vest a comunei, 

pe marginea Dunărei, unde ac- 

„tualmente se află pichetul No. 7, 
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pentru paza frontierei, se află 

nişte ziclării vechi, asemenea ce- 

lor de la Severin, de lîngă pi- 

ciorul podului lui Traian. Lo- 

cul, unde se află aceste ruine, 

se numește, de locuitorii co- 

munelor vecine, Cetatea. La a- 

ceste ruine se vede venind, des- 

pre Sud, un drum vechii, aș- 

ternut cu cărămidă, ce adesea 

se găseşte în pămînt, de către 
locuitori, cînd fac arături cu 

plugurile. Drumul acesta se nu- 

mește de locuitori drumul cetă- 

ței. O asemenea zidire se vede 

și pe malul opus al Dunărei în 
partea sirbească. In partea .de 

Est a cătunului Batoţi-Moșneni 

se află un deal înalt, al cărui 

virf se numește de locuitori Ce- 

tățuia. Aci în vîrf se află nişte 

redute în partea de Sud. Des- 
pre aceste redute, bătrinii po- 

„vestesc, că avind războiii Turcii 

cu Muscalii, Turcii se afla a- 

șezaţi în partea dreaptă a Du- 

_nărei, pe o cîmpie șeasă; iar 
Muscalii pe locul Cetățuia. In- 

cingîndu-se luptă între dînșii, 

Turcii ai fost atit de groaznic 
bătuți, în cit cadavrele ce ai 

lăsat pe urmă ar fi servit de 
hrană corbilor. 

De aceea satul de aci ar Î 

luat numele de Corbova; iar 

insula din Dunăre numele de 
Ostrovul-Corbului. 

La Cetăţuia se găsesc ghiu- 

lele şi monede vechi în pămînt. 

Pe teritoriul comunei Batoţi 

s'a găsit o serie de obiecte de 

bronz, cari, după părerea dom- 
nului N. Densușianu, ar fi din 

epoca de bronz. 

Batoţi- Moşneni, căzu, în pl. 
Blahnița, jud. Mehedinţi; ţine 
de com. rur. Batoţi, 

Batoţi, pichet de graniță, pe mar- 

ginca Dunărei, pe teritoriul com. 

Batoţi, jud. Mehedinți.   

BAZANULUI (VALEA-) 

Batovul, câmn, numit și Cimpul- 

Batovului, în com. rur. Iablani- 

ţa, plasa Dumbrava, jud. Mehe- 
dinți. 

Baur, movilă, în plasa Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa, lîngă satul 

Luciul. Legenda spune că poar- 

tă numele unui general rus, care 
își concentrase trupele pe aci în: 
trun războiii ce Ruşii aii pur- 
tat contra Turcilor, şi de pe mo- 
vilă observa pozițiunile turcești 

de la Hirșova. 

Bazaci, mic afluent, al Şomuzului- 

Mic, trece prin com. Pleșești, 

jud. Suceava, 

Bazan-Cauşan, moșie particu- 

lară, de 858 hect., în com. Be- 

rești, pl. Horincea, jud. Covur- 

lui. 

Bazanul, podiș, spre N. de va: 

lea cu același nume, jud. Co- 

vurluiii, la zarea dealului de E., 

formînd hotarul între comunele 

Bereşti, Prodăneşti, Bereşti-Me- 

rea de o parte şi Slivna de alta. 

De aice, același podiș continuă 

între com. Slivna, Prodăneşti, 

Slivna - Gănești și Slivna-Cava- 

dinești, formînd un fel de semi- 

cerc în fundul văilor Slivna și 
_Bazanul. 

Bazanului (Pădurea-), pâzure, 
aflătoare pe dealul răsăritean al 

văiei cu același nume, în com. 

Berești, pl. Horincea, jud. Co- 

vurluii ; aparține răzășilor din 
Merea și Berești. 

Bazanului (Valea-), za/e, în cu- 

prinsul com. Bereşti, pl. Horin- 

cea, jud. Covurluiii. Această vale 

începe din pădurea particulară 

cu același nume și e seacă pănă 

aproape de satul Merea, din 

aceeași comună; de aci izyo- 

rește pîriiaşul Merea, care dă
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x. numele săii și văii ce se pre- 
lungeşte în jos. 

Bazargian, sat, jud. Constanţa, 
(V. Bazirgian). 

Bazatul, pădure, jud. Tecuciii, 
la V. de satul Mindreşti, în 
raionul com. Puţeni, plasa Nico- 
rești, 

Bazdavan, /ac, format de Girla- 

Bolii, com. Ciumeşti, jud. Muscel. 

Bazga, com. rur., jud. Fălciii, în 

partea de N.-V. a plășii Podo- 

leni, la 34 kil. de Huși. Se măr- 

ginește la N. cu comunele Co- 

vazna și Cozia; la S. cu Rădu- 

căneni; la Est cu riul Jijia și la 

V. cu jud. Vasluiui. Este for- 

mată din satele Bazga și Roșul, 

care formează un trup de moşie, 

în suprafață cam de 2150 hect. 

și cu o populație de 343 familii, 

1064 suflete, din cari 202 con- 

trib. Locuitorii, afară de agri- 
cultură, se ocupă și cu cultura 

viilor și a livezilor. 

Vii sunt pe o întindere de 

70 hect.; şi 270 hect. sunt pă- 

dure. Budgetul comunei e de 

2381 lei și 26 bani la venituri 

și de 2057 lei la cheltueli. 

Sunt în com. 772 vite cor- 

nute, 115 cai, 1102 oi și 108 

porci. : 

Bazga, saţ, în jud. Fălciu, în com. 

Bazga, pl. Podoleni, pe.valea 

piriului Bazga. E așezat pe o co- 

lină, în faţa căruia la S. se înal- 

ță Dealul-Gorgului, acoperit cu 

vii, livezi și păduri, La V. este 

Dealul-Ursoaei, acoperit cu vii şi 

livezi ; la N., nu tocmai departe, 

Dealul-Ofului, al cărui virf poar- 

tă denumirea de Doi-Lei; între 

S. şi E. se înalță dealul Beș- 

lcaga, acoperit cu vii și livezi; 

iar spre Ii. sc află tirguşorul Ră- 
ducăneni.   
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Pe marginea satului, despre 
E., trece șoseaua județeană, care 
suie dealul spre Cozia către 
jud. aşi, 

Suprafaţa vetrei satului este 
de 49 hect., cu 15 hect. împre- 
jurul satului pentru pășunat, 

Populaţia este de 275 familii, 

803 suflete, din cari 145 con- 

tribuabili. Aici e reședința co- 
munci. În partea de S. a sa- 
tului, la poalele dealului des- 
pre V., se întinde grădina cu 
livadă și casele frumoase ale 
proprictăţei, pe din faţa cărora 
trece șoseaua județană. În cen- 
trul satului se află o biserică 
de lemn, cu hramul Sfinţii-Voe- 
voză, la care servește 1 preot 
cu 2 dascali. Această biserică 
a fost întiii la Unghiul-Gradei, 
moșia Bohotinului, pe malul ]i- 
jiei, de unde s'a adus la Ro- 
şu și în fine s'a strămutat la 
Bazga. Tot în sat se află două 
cîrciume; o moară de âburi Și 
o velniţă (povarnă) cu două căl- 
dări mici pentru fabricat rachiu 
din drojdii, tescovină și prune. 
Prin mijlocul satului curge pi- 
riul ce vine din fundul Bazgăi. 

Producţiunea viilor și a live- 
zilor este abundentă. 

Pozițiunea locului este delu- 
roasă. La distanță de şoo me- 
tri spre S. se află tirgușorul Ră- 
ducăneni. 

Iată legenda despre numirea” 
şi înființarea satului: 

Numele satului de Dazga, ar veni de 

la o fată, numită Basa, fiica Răboaei, 

ce-și avea locuinţa în cetăţuia de de-asu- 

pra satului Moșna, ce purta numele de 

Cetăşuia-Doamnei, Se zice că moşia, pe 

care se află astă-zi satul Bazpa, a fost 

dată de Răboaca, ca zestre fetei sale 

Basa, la măritişul ci cu ui fii al lui No- 

orescu, care era proprietar al unui vechiii 

sat, ce se alla în partea de Vest a Baz- 

găi. Intrupate la un loc, moșiile aii luat 

numirea de Bazga. 

Se mai povestește, că Noorescu avea 

pe lingă dinsul un viteaz numit Iouișă, 

care adesea se lupta cu Tătarii și-i res   
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pingea, cînd făceaii încălcări pe proprie- 
tatea sa, 

Sub poalele dealului Mitocul, se află o 
piatră vechie, cu inscripţie nediscifrabilă, 
despre care se zice că ca amintește lucul 
unde Ioniţă Viteazul a fost ucis cu arcul 
de către un “Lătar, cărui, tăindu-i capul, 

l-a luat ca semn de învingerea lui, iar 

corpul i s'a ingropat unde-i semuul pie- 

trei, Această piatră, se zice, e așezată 

de Ioan Cornilă, cumnatul lui Ioniţă Vi- 

teazul, _ 

O altă versiune este, că Iouiţă Viteazul, 

de și, a fost însăgetat, însă rezistiud du- 

rerilor s'a retras la cetățuia Doamaci Ră- 

boaea, deasupra Moşnei, unde a și murit. 

Bazga, ziriă, în jud. Fălciu ; iz- 

vorește din Fundul-Bazgăi, com. 

cu asemene numire, pl. Podo- 

leni; curge prin mijlocul satului 

şi se varsă în piriul Fundul-Bo- 
hotinului, 

Bazirgian sati Bazargian, sa/, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 
căt. comunei Enișenlia, situat în 
partea răsăriteană a plășii şi cea 

nordică a comunei, la 9 kil. spre 

V. de satul Enișenlia, reşedinţa 

comunei, pe ambele maluri ale 

văii Derinea-Ceair (sai Beilicul), 

la poalele răsăritene ale dealului 

Ciucur-Cuir și cele apusene ale 

dealului Bazargian. Are case 

frumoase. Întinderea sa totală 

este de 401 hect., din cari 102 

hect. ocupate de vatra și gră- 

dinile satului. _ 

Populaţia întreagă e de ş8 
familii, cu 291 suflete, ce se o- 

cupă cu creșterea vitelor, 

Bazirgian, gea/, în judeţul Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, com, 

Enișenlia, căt. Bazirgian. Se des- 

face din dealul Cara-A mat-Bair, 

se întinde spre apus în direcţi- 

unea de N.-V., prin partea estică 

a plășii, şi cea nordică a co- 

munei, printre văile Derinea- 

Ceair (sau Beilicul) și adiacenta 

sa Migeletul. La poalele sale 

vestice e așezat satul Bazirgian, 

pe care-l domină prin înălțimea
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sa de 112 m. Este de natură 
stincoasă, făcînd malurile văiei 

Beilicul înalte și pietroase. E 
tăiat de drumul comunal Ba- 

zirgian-Cara-Amet. Este acope- 

rit cu păduri, tufărișuri și crîn- 
guri. 

Bazirgian, va/e mică, în judeţul 

Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

com. Enișenlia, căt. Bazirgian. 

Se desface din dealul Cavele- 
Burun, merge prin dealul Taili- 

Sirti și Mezarlic-Bair, prin tu- 

fărișuri şi păduri, și după un 

drum de 4 kil. se deschide în 

valea Derinea-Ceair, lingă satul 

Bazirgian. Printr'insa merge un 
drum vecinal ce duce de la Ba- 
zirgian la Teche-Chioi. 

Bazirgian, virf de deal, în ju- 

dețul Constanţa, plasa Silistra: 
Nouă, pe teritoriul comunei ru- 
rale Dobromirul-din-Vale, situat 

în partea centrală a plășii şi cea 
septentrională a comunei, la 3 

kil. spre N. de satul Dobromirul- 
din-Vale, pe una din ramificațiile 

dealului Baș-Punar- Sîrti. Este 

punct strategic important, căci 

domină prin înălțimea sa, care 

e de 187 m., valea Urluia, a- 

diacenta sa Babuci-Culac, sa- 

tele Dobromirul-din-Vale și Do- 

“bromirul-din-Deal, drumul jude- 
țean Ostrov-Hazarlic-Enişenlia, 

cel comunal Pari- Chioi - Bazir- 

gian. Este acoperit cu livezi și 
“tufărișuri, resturi din întinse pă- 
duri arse şi distruse. 

Băbadea, pădure, pe moşia Tă- 

tăreşti, din pl. Teleorman, jud. 

Teleorman: are o: întindere de 

80 hect.; se află între comunele 

Izvorul-d.-j. din jud. Argeș, Bu- 

covul-Adunaţi și Rica, din jud. 
* Teleorman. 

Băbaiţa, com. rur., compusă din 

cătunele Călugăriţa și Băbaiţa, 

94394, Atavele Diclionur Geoyrufic 
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pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, si- 

tuată pe coasta stingă a văii 

Cleniţa. Este departe de Giurgiă 
de 54 kil., de Obedeni, reșe- 

dința plășii, de zo kil., de Bu- 

curești de 72 kil., de Alexandria 

de 40 kil. 

In 1887 se aflaii în comună 

302 familii, cu 427 contribuabili, 

din 2078 suflete. 

Venitul comunal pe 1886 era 

de . 13750, iar cheltuelile del. 

12041; în 1887 venitul era de 

l. 13750, iar chelt. de 2495 L.; 
în 1888 venitul era de 1. 10096 
și cheltuelile de 8153 1. 

S'a cultivat în 1887 în această 

comună suprafaţa de 1900 hect, 

cu diferite cereale. 

In comună se află o școală 

mixtă de gradul al 2-lea, con- 

dusă de un învăţător; localul 
este sub același acoperiș cu al 

primăriei. In 1887 au fost înscriși 

la şcoală 21 băeţi și 4 fete, din 

56 băeţi și 24 fete în virstă de 

şcoală; în 1888 ati urmat nu- 

mai 29 băeți și 3 fete, din 63 

băeţi și 42 fete, ce trebuiaii după 
lege să urmeze. 

In întreaga comună sunt 2 

biserici: una în Călugăriţa, alta 

în Băbaiţa, cu 3 preoți și 3 cîn- 

tăreţi. In 1887 s'a oficiat la am- 

bele biserici 69 botezuri, 19 că- 

sătorii şi 41 înmormintări; în 

1858 la aceleaşi biserici s'a ofi- 

ciat 80 botezuri, 24 căsătorii și 

55 înmormiîntări. | 

Impozitul total al comunei a 

„fost pentru 1888 de lei 1882. 

In 1888 sa împrumutat la 

creditul agricol din Giurgiii un 

număr de 42 loc. din această 

comună cu lei 5083, 

Aci se cultivă tot felul de 

grine: porumb, rapiță; se cul- 

tivă prea puţin ovăz şi mciă: 

Nu sunt de loc pometuri. 

Este și pădure în suprafață 

de 71 hect., compusă din trei 

trupuri.   
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Cătunele sunt depărtate între 
ele cu 3 kil. și sunt unite prin 

șoseaua, ce duce pe valea Cle- 
nița, la Frăsinet, 

In această comună se aflati în 

"anul 1888: 696 boi și vaci, 20 

„bivoli, 205 cai, 2085 oi, 10 ri- 

mători, 2 măgari. 

Locuitorii sunt harnici, ai 

case bune, făcute de gard, lipite 
- ni A : . 

„cu. pămint și învelite cu coceni, 

puține din ele sunt acoperite 

cu șindrilă. Sunt case, pătule 

și magazii îndestulătoare, pen- 
“tru arendaş. 

Băbaița, căzu, pendinte de co- 
muna cu același nume, situat 

„pe coasta stingă a apei Cleniţa, 
în marginea plășii Glavaciocul, 
jud. Vlașca, despre plasa Căl- 
niştea. 

Proprietatea, moștenitorilor co- 
lonelului Grig. Locusteanu. 

Suprafaţa întregei moşii este 
de 4910 hect., estimată de cre- 

ditul fonciar din București, lei 

676900. S'aii improprietărit la 

1864: fruntași 48, mijlocași 87, 

pălmași 35, în total 170; ati 

luat 780 hect. 

" Arenda anuală este 42000 |. 
. La, această proprietate se află 
trei petece de pădure și anume: 

- Găunosul, cu suprafața 'de 40 

hect.; Bilocul, cu suprafața de 

16 hect. și Braniștea, cu supra: 

fața de 15 hect.; în total 71 

hectare. 

Este o biserică cu 2 preoți 
și 2 dascăli. 

Școala în acest cătun este la 

un loc cu primăria. Aci este un 

mic heleșteii pentru adăpat vi- : 
tele. 

Băbana, com. rur., jud. Argeş, 

pl. Pitești. La 8 kil. de com. 

rur. Bascovul-Fleștii, reședința 

subprefecturii, și la 8 kil.' de 
Pitești. Se compune din satele: 

Băbana, Băncilești, Bascovul, 

"83
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Cringul-Răii și Pleșești, avind 

peste tot 109 contribuabili, din 

587 locuitori; 2 biserici deser- 

vite de 2 preoţi, 2 cîntăreţi și 

2 paracliseri; o şcoală primară 
rurală şi o cîrciumă. Budgetul 

comunei pe anul 198283 a fost 

de 1139 |. 94 b. la venituri și 

de 1119 |. la cheltueli, iar pe 

anul 1887/88 a fost de 1364 

Ici la venituri și de 975 lei la 

cheltueli. Pe teritoriul comunei 

“curg piraiele Bascovul și Cotme- 

nița. In comună crai în 1887 

261 capete de vite mari (236 

boi şi vaci, 25 cai) și 240 ca- 

pete de vite mărunte (140 oi, 

30 capre și 70 rimători). 

Băbana, sa, pe apa Cotmeniţa, 

jud. Argeș, pl. Pitești; face parte 

din com. rur. cu acelaşi nume; 

are 45 de familii cu 275 loc.; 

o biserică cu hramul Adormi- 

rea, deservită de 1 preot, 1 cîn- 

tăreț şi 1 paracliser; o școală 

primară rurală. In acest sat este 

reşedinţa comunei rurale Bă- 
bana: 

Băbanul saii Măguricea, po- 

fană, la S. comunei Dobriceni, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea, unde se 

zice că ar fi fost în vechime o 

biserică tătărcască, . 

Băbanul, r/șă, situată pe malul 

drept al Jiului, între satele Gura- 
Motrului și Bilta, pl. Jiul-d.-s., 
jud. Dolj. 

Băbanului (Izvorul-), ser, 
în jud. Prahova; curge de la 
N. comunei Singerul, pl. Pod- 
goria, şi sc varsă în rîul Crico- 
vul, tot în raionul comunei Sin- 

gcrul. 

Băbănoaia, /o6, pe dealul des- 

pre E. al comunei Viişoara, în 
drumul spre Suhaia, jud. Te- 
leorman.   
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Băbeanca, dea, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rîmnicul-d.-s., com. Bă- 

beni; se desface din Dealul-Ba- 

bei, brăzdează partea de apus 

a comunei; acoperit cu păduri. 

Băbeanca, sfoară de toşie, în 

com. Tohani, jud. Buzăii, des- 

părțită în două: Băbeanca-Bag- 

dat, So hect., mai toate vic; Bă- 

beanca-Pliniceanul, 40 hect., a- 

rabile şi vie. 

Băbeanul, moșie, în com. To- 
hani, căt, Tohăneanca, jud. Bu- 

ză, de 130 hect., toate arabile. 

Băbeanul, două trupuri de ză- 

dure particulară supusă regi- 

mului silvic, în întindere de 250 

hect., proprietatea d-lui Băbeanu, 

pendinte de comunele Salcia și 
Sîngerul, pl. Podgoria, jud. Pra- 
hova. 

Băbeasa, /ac, în pl. Borcea, jud. 

Ialomiţa, spre E. și în apro- 

piere de satul Cacomeanca. 

Băbeni, com. rur., în jud. R.-Să- 
rat, plasa Rîmnicul-d.-s,, pe riul 
Rimnicul-Sărat. 

Și-a luat numele de la pădu- 

rea statului Baba, 

liste așezată în partea de a- 
pus a judeţului, la 11 kil. spre 

V. de oraşul R.-Sirat, și în par- 

tea de răsărit a plășii Rimni- 

cul-d.-s. și la 7 kil. spre N.-V. de 

com. Sgirciţi, reşedinţa plășii. 

Comunele învecinate de Băbeni 

sunt: Jideni la 3 kil., Deduleşti 

la 4 kil., Slobozia la 9 kil., Buda 

la 9 kil., Pardoși la 10 kil., Dă- 

nuleşti la 10 kil. 

Este o comună din regiunea 

dealurilor. Dealurile, cari brăz- 

dează comuna, sunt: Muchia- 

Pușcașului la apus, “Țifna tot la 

apus, Dealul-Vulturului la mia- 

ză-noapte, Poiana-Mălaiului la 

apus, Vinturoasa în centru, Baba   
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la S.V., Băbeanca în mijloc, 
Huiul la apus. 

Rîurile cari udă com. sunt: 

R.-Sărat la răsărit, de la N.-V, 

la S-E., Baba la miază-noapte, 

Recea la apus, Țiganul la mia- 

ză-zi, Bălțatul la miază-zi. Sunt 
în com. 12 puțuri. 

Se mărginește la miază-noapte 

„cu com. Jiceni, de care se des. - 

parte prin riul R.-Sărat; la apus 

cu com. Grebinul, de care se 

desparte prin piriul Oreavul; la 

N.-V, cu com. Deduleşti, de care 

se desparte prin piriul Dedu- 

leștilor; la miază-zi cu comuna 

Sgirciţi, de care se desparte 
prin dealul Vintureasa. 

Clima comunei este sănătoasă, 

vara răcoroasă, iarna temperată, 

ncexpusă vîntului la răsărit, a- 

dăpostită fiind de Dealul-Coţat- 

cului. 

Câtunele, cari compun această 

com. sunt: Băbeni, cătunul de 

reședință, la miază-noapte, pe 

riul R.-Sărat; Drăghești, la $,, 

la 500 m., tot pe riul Rimnicul, 

Răducești, și mai spre S., lar 

kil., tot pe rîul Rimnicul. 

Suprafața comunei e de 2547 

hect., din cari 110 hect. ocu- 

pate de vatra comunei, 1097 

hect. ale locuitorilor, 450 ale 
„proprietăţii private. 

Populaţia comunei se com- 

pune din 260 familii, cari cu- 

prind 1034 suflete; după sex: 

533 bărbaţi, 494 femei; după 

starea civilă: 521 căsătoriţi, 416 
necăsătoriți, 67 văduvi; după 

cultură: 5o știi carte, 084 nu 

ştii; după naționalități: 3 străini, 
restul Romiîni. 

In comună sunt 2 biserici: 

1. Una cu hramul Inălţarea Dom- 

nului, în cătunul Băbeni, zidită 

în anul 1703, în timpul lui Con- 

stantin  Brîncoveanu, a soţiei 

sale Doamna .Maria, şi a Iipis- 

copului de Buzău Daniil, de 

către Dotie sin Nică; s'a zu-
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grăvit de Jupîn Negoiţă Dedu- 
lescu și familia sa, cu ajutorul 
arhimandritului Nictarc, în anul 
1718. 2, Biserica din căt, Dră- 

ghești, cu hramul Adormirea- 

Maicii-Domnului, zidită în 1747, 
a cărei pisanie o dăm aci: «Cu 
vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiu- 

lui, şi cu darul Sfîntului Duh, 
S'aii început această sfintă și 
Dumnezciască biserică, şi s'aii 

zidit din temelie şi s'ai înfru- 

museţat de Dumneaci Jupîneasa 
Maria Visteria, soție a răposa- 
tului de veci, loan Dedulescu 
şi de fiul Dumnealor Neculai, 
în zilele prea înălțatului Domn 
Constantin Mavrocordat și a E- 

piscopului de Buzăii, chir Me- 

todie, cinstindu-se hramul bise- 

ricei aceștia, întru cinstea şi 

mărirea prea Sfintei de Dum.- 
nezeii născătoare și pururea Fe- 

cioarei Maria şi a Sfintului şi 

de minuni făcător Neculae Mi- 

ralechiu, leat 1747». Cea d'în- 

tiiui biserică posedă o moară, do- 

nată cu un venit de Soo lei, 

iar a doua se îngrijește de lo- 

cuitori. | 

Comuna are o școală de băcţi, 
fondată de niște călugări, cu 1 
învăţător şi 36 elevi. 

Pămintul este mărunţos, cli- 
sos și nisipos. Sunt 250 hect, 
loc arabil, 200 hect. imaş, 200 

hect. pădure, 40 hect. vii, 207 

hect. fineţe, 200 hect. nepro- 
ductiv. 

hocuitorii posedă 62 pluguri; 
1066 capete de vite, din cari 282 

boi, 58 vaci, 15 cai, 23 epe, 

437 oi, 66 capre și 183 rimă- 

tori. Industria loc. e simplă; se 

ocupă cu olăria. Sunt 6 comer- 
cianți, din cari 4 cîrciumari, 
Transportul cerealelor se face 
prin gara Rimnicul-Sărat, la 10 
kil. spre S.-E, - 

Şoseaua ce vine de la. Rîm- 
nicul Sărat-Sgirciţi, trece prin 

comună ; o alta duce la [Dedu- 

a 
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leşti, BudaJitia; a alta apucă 
spre Jideni-Slobozia, -Plăinești ; 
şi oa patra spre Greabăn și 
Putrida, 

Sunt 207 contribuabili. Ve- 
niturile sunt de 2521 Ici 78 bani, 
iar cheltuelile se ridică la suma 
de 2500 lei, 62 bani. Contri- 
buțiunile locuitorilor sunt de 
4624 lei 42 b. 

Cele 2 biserici sunt zidite 
de peste un secol și jumă - 
tate. Ca, familii însemnate este 
aceea a Deduleștilor, de ori- 
gină din com. Deduleşti, cari 
posedaii moșii și în această co-. 
mună şi a căror evlavie se 
manifestă des. prin ridicări de 
biserici şi îrizestrarea lor cu 
moșii și alte venituri. 

Băbeni, com. rur., pl. Oltul-d.-s., 
jud. Vilcea, compusă din ş că- 
tunc: Băbeni-Ungureni, Băbeni- 
Romîni, Valea-Mare, Valca-Rt- 

ioasă și Bonciul. Comuna trebue 
să se fi înființat înainte de a- 
nul 1573, căci iacă ce găsim 
întrun memorandum, despre fa- 
cerea unui iaz de moară din 

apa Bistriţei, memorandum pu- 

blicat de d. B. P. Ilaşdei în 

«Cuvinte din Bătrîni», p. 23: 

«Adică cii Evtemie Egumenul ot Bis- 

triţa, cum să se știe că am cheltuit pre 

iazul de la moara de Băbeni, în zilele 

lui Alexandru Vodă, aspri gata 3So și 

10 vaci grase și 10 ovi și 12 rimători 

grași și 4 bivoli și-200 de oboroace de 

griii și alte bucate multe mîncătoare ; 

deci lam făcut eii cu multă trudă și os- 

tencală și am plătit tot cu stînjenul de 

aii săpat printreg de în apa Bistriţei, de 

unde se începe iazul pănă din josul me- 

tohului ; iară fără c'am plătit am mun- 

cit mult și cu oamenii mănăstirei, ca să 

fie sfintei mănăstiri de hrană ; iar cine 

se vor amesteca într'acest jaz, să fie 

proclet de 31$ părinți și de tot săborul 

Sfintei mănăstiri ; și care egumeni nu vor 

să ţie acest iaz, să le fie părașe de ju- 

decată maica. precesta ; și l'am sfirșit luna 

Decembrie 21, leatul 7082 (1573). 

Este situată pe valea Oltului   
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şi pe riul Bistriţa, la 20 kil. de 

reședința județului şi la 18 kil. 

de a subprefecturei, 

Mai de obiceii locuitorif co- 

munelor vecine numesc această 

comună Ungureni, 

Are o populațiune de 1460 

locuitori: 709 bărbaţi şi 661 fe- 

mci, în care întră și 20 familii 

de Țigani; 290 capi de familie. 

Locuiesc în 279 de case şi 4 
bordeie. 

In comună sunt 3 biserici: 

| a) la Băbeni-Ungureni, fondată 

în anul 1864; b) la Băbeni-Ro- 

mini, zidită în anul 1832 și c) 

la Valea -Mare, zidită în anul 

1821, de clucerul Ioan L.ahovari. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura. Cei din Băbeni-Ungu- 

reni se ocupă cu creșterea oi- 

lor, avînd mat fie-care locuitor 

cite un ciopor de oi, de la care 

obțin brînză și lînă, cu care fac 

comerț. Meşteşugari sunt 12. Ei 

desfac produsul muncei lor la 
bilciul din Riîureni. 

In comună sunt 160 cai, 200 

boi, 600 vaci, 20 capre şi mai 

bine de 2000 oi. 

Pe un braț al rîului Bistriţa 
sunt 3 mori în comună. 

Locuitorii, în număr de 185, 

s'aii improprietărit la anul 1864, 

pe moșia statului Bistriţa-Băbcni, 

cînd li s'aă dat 742 hectare 
pămînt. | 

- Şcoala. datează de 52 de ani. 

Clădirea e bună; e proprictatea 

comunei. Se frecuentă de 34 

copii, 24 băeţi și 10 fete, din 

numărul de 174, 98 băeţi și 76 

fete, în vîrstă de școală. Este 

dotată cu 8! hectare pămînt. 

Știu carte 570 bărbaţi şi 30 fe- 

mei. Cu întreținerea, școalei sta- 

tul cheltuește anual 2592 lei, 
iar comuna 33 lei, 

Stupi cu albine sunt 90, 
cari dai 47 kilog. miere și 24 

kilog. ceară. : 

Comuna, cu izlaz cu tot, are
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3450 hectare. Țuică se fabrică 

pănă la 1300 decalitri anual. 

In partea de Est a comunei 
trece șoseaua numită a Oltului, 

jar din comună pleacă la Ho- 
rez, în partea de N.-V., o altă 

șosca care trece prin Frinceșşti, 

Genuneni, Florești, etc. 

Veniturile comunei se urcă 

la 3921 ci și cheltuclile la 3190 
lei anual. 

Moşia Băbeni s'a vindut în 

loturi și a fost cumpărată de 
105 locuitori, 

Băbeni, com. rur., pl. Olteţul-d.-j., 
jud. Vilcea, formată din 3 cătu- . 

„ne: Băbeni, Rudari şi Birzani. 

Este situată -pe văile Oltețul 

şi Cerna.și pe dealul Băbeni, 

la 25 kil. departe de reședința 

județului și la 5 kil. de a sub- 
prefecturii. - 

Are o populaţie de 70ş loc. 

(365 bărbați și 340 femei) ; 200 

capi de familie; 140 contribua- 

bili. Locuiesc în 200 case. 

In comună sunt 2 biserici. 

Cea din Birzani este ruinată și 

ctitor are pe Mateiii Birzanu, 

iar cea din Băbeni s'a zidit la 

anul 1812 de boerul Băbeanu. 

Sunt în comună 50 meşteșu- 
„gari: dulgheri, rotari, croitori 

şi albieri. Ei desfac produsul 

muncei mai la toate bilciurile 
din Oltenia. 

Locuitorii ai: 30 cai, 140 boi, 

60 vaci, 106 capre, 220 oi şi 

250 porci, Locuitorii sunt parte 

moșneni, parte împroprietăriți 

la 1864, pe moșiile mai multor 
particulari. 

Ştii carte 40 bărb, și 7 fem. 

Țuică se fabrică în mică can- 

titate, Livezile dai ca la 300 
care de fin. 

E brăzdată de dealurile: Sur- 

„patul, Lungul, Poiana-cu-Frasi- 

nul, etc. Veniturile comunei se 

urcă la 1131 lei şi cheltuelile 
la aceeaşi sumă,   
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Băbeni, sa/, în jud. R.-Sărat, pl. 
Rimnicul-d.-s., cătunul de reşe- 
dință al comunei Băbeni. Și-a 
luat numele de la dealul şi moşia 

Băbeni. Este așezat în partea de 
răsărit a comunei, pe malul drept 
al riului Rîmnicul-Sărat. Are o 
întindere de vre-o 460 hect., cu 

o populaţie de 134 familii, cu 

525 loc.; 130 contribuabili; 40 

cari ştii carte, Are o biserică 

cu 1 preot și 2 cintăreți; şcoala 
e a comunei. 

Băbeni, saș, face parte din com. 

rur. Băbeni, plasa Olteţul-d.-j., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

290 loc. (150 bărb. și 140 fem.). 

Aci e reședința comunei. Are 

o biserică zidită la 1812 de 

boerii Băbeni. Copii în virstă 

de școală sunt 59 (38 băcţi şi 21 
fete). 

Băbeni, s/ație de drum de fier, 

jud. Vilcea, pl. Ocolul, comuna 

Băbeni, pe linia Drăgășani-R.- 

Vilcei, pusă în circulație la 20 
Iunie, 1887. Se află între staţiile 

Slăviteşti (3.2 kil.) şi Govora 

(8.5 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 

velului mării de 197.35 m. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 52.279 ci 59 bani. 

Băbeni, alt nume al căz, Lolo- 

ești, comuna Popinzelești, plasa 

Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

naţi, situat în stinga Tesluiului, 

aproape de unde acest rii intră 

“în pl. Ocolul; are 162 de lo- 
cuitori. 

Băbeni, «ea/, în raionul comunei 
Băbeni, pl. Olteţul-d..j., judeţul 
Vilcea, pe care se cultivă 11 
hect. şi 50 arii de vie. - 

Băbeni, mănăstire, în judeţul R.- 
Sărat, plasa Rimnicul-d.-s., co- 
muna Băbeni, fundată în anul 
1703, în timpul Episcopului de   
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Buzău Daniil și lui Constantin 

Brîncoveanul, de Dotie sin Nică ; 

sa zugrăvit de Jupîn Negoiţă 
Dedulescu şi familia sa, cu a- 

jutorul arhimandritului Nictare, 

în 1718. 

Băbeni, moșie a statului, pendinte 
de mănăstirea Bistriţa, situată 

în com. Băbeni, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea, care, pe periodul 
1888—93, s'a arendat cu 6635 
lei anual, afară de 319. hect. 

parcelate în loturi la locuitori. 

Băbeni, pâzure, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rimnicul-d.-s., comuna Bă- 
beni, pe dealul Baba, ţinînd de 
circumscripția VII-a silvică, o- 
colul Băbeni. Are o întindere de 
900 hect., din cari 300 hect. 
sunt proprietate particulară şi 
6oo ale statului. Are ca esențe 
de lemne: fag, jugastru, gorun 
și teiti. 

Băbeni, pădure, particulară și a 
statului, fostă pendinte de mă- 

năstirea Bistriţa, situată în com, 

Băbeni, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil- 

cea, în întindere de 64 hect. 

E formată din trupurile: Ebraia, 

25 hect., Putreda, 10 hect., Ză- 

voiul, 9 hect. şi Puntul-Bistriţa, 
20 hect. 

Băbeni-Romiîni, saț, face parte 

din com. rur. Băbeni, (v.a. n.) - 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. S'a 

numit Romini, spre a se„deo- 

sebi de Ungureni, populat cu 

Romini emigraţi din Transilva- 

nia. Are o populaţie de 300 lo- 

- cuitori (270 bărbaţi şi 230 femci). 

Aci e o biserică, fondată la anul 

1832. Copii în virstă de școală 

sunt 67 (34 băeţi şi 33 fete). 

Băbeni-Ungureni, sa/, face par- 

te din com. rur. Băbeni, (v. a. 

n.) pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Are o populaţie de 600 locui-
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tori,: 340 bărbaţi și 260 femei. 
Locuitorii acestui sat aii emi- 
grat din Transilvania și de a- 
ceca poartă numele de Ungureni. 

Aci e o biserică fondată la 
"1864 de locuitori precum şi o șco- 
ală. Copii în vîrstă de şcoală sunt 
77, 45 băeţi și 32 fete, din cari 
urmează 18, 13 băeţi și ş fete. 

Băbeşti, vzoșie, în com. Pipirigul, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neam- 
țu, situată la extremitatea des- 
pre N.-V. a judeţului, între mo- 
şiile Pluton, Pipirigul ș. a. 

A fost pendinte de Mănăs- 
tirea-Neamţului și închinată Mi- 
tropoliei din Iaşi, starea L-a; as- 
tă-zi aparține statului. Are sat, 

Băbiceni, com. rur., în partea de 
Vest a. plășii Stefănești, jud. Bo- 
toşani, formată din satele: Bă- 
biceni, Birsănești, Broşteni şi 
Guranda. Are o suprafață de 
4971 hect., din cari 4464 ale 

" proprietarilor și 5o7 hect. ale 
locuitorilor. 

Teritoriul comunei este de- 
luros, iar natura pămîntului lu- 
tos, negru sai galben, ocupat cu 

semănățuri, fineţe și imașşuri; 

iar în partea de N.-V. acoperit 
cu păduri, cari ai o întindere 
de 556 'hect.; sunt și 14 hect. 
vii, cari produc 150 hectol. vin. 

Are o populațiune de 972 su- 

- flete sati 284 familii, locuind în 

274 case; sunt 263 contrib. 

Locuitorii sunt Romini și se 

ocupă cu agricultura și-creșterea 

vitelor. 

Sunt 481 boi și vaci, 105 cai, 

2024 oi, 313 rimători și 22 

stupi cu albine, 

Sunt 2 mori, una de apă şi 

una de abur, 

Prin aceasta comună trece Şo- 

seaua judeţeană pietruiti Boto- 
șani-Ștefănești. 

Are 2 biserici cu 2 preoți şi 

4 cîntăreți; 1 școală a statului 
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cu 1 învățător, 57 băeţi şi 15 
fete. 

Iei la venituri şi de 6246 lei şi 

30 bani la cheltueli, 

Băbiceni, sas, în partea de Sud 
a com. Băbiceni, pl. Ştefăneşti, 
jud.. Botoșani, așezat pe valea 
şi partea dreaptă a pîriului Co- 
rogea. ii 

Moșia are întindere de 1199 
hectare și o populaţie de r4ş 
familii, sai 375 suflete, din cari 
185 bărbaţi și 190 femei, locui- 
tori Romini și ciți-va Evrei. 

Aici este -reşedinţa comunei. 
Are 1 biserică, cu 1 preot și 
2 cintăreți și o- școală mixtă 

cu 1 învățător, 57 elevi și 15 

eleve. 

Băbiceni, dea/, în com. Șoldă- 
nești, pl. Miletinul, jud. Boto- 
șani, 

Băbiciul, com. rur., în pl. Oco- 
lul, jud. Romanați, situată lîngă 
Olt, spre S.-E. de Caracal la o 
depărtare de 18 kil. Se compune 
din satele Băbiciul- Moștenesc, 
Băbiciul -Episcopesc (Băbiciul- 
d.-j. şi Băbiciul-d.-s.) și din 
Preajba-de-Cîmp. Altitudinea te- 
renului este de 100 m. d'asu- 
pra nivelului mării. 

Are o populaţie de 1646 lo- 
cuitori, din cari 864 bărbaţi şi 
782 femei; 342 capi de familie; 
766 căsătoriţi, 880 necăsătoriți; 
54 cu ştiinţă de carte și 1592. 
fără ştiinţă de carte; 339 con- 

tribuabili, toți Romîni, 

Singurul mijloc, prin care 1o- 
cuitorii îşi capătă traiul, este a- 

gricultura. Vite mari ai fost, în 

1887, 1488, vite mici 3583 și 

„porci 269. 

Are 8 circiumi și 2 biserici: 

Sf. Dumitru (1808) şi S-ţii Voi- 

vozi (1546), cu 2 preoți și 4 cîn- 

tăreţi, Şcoală este. Budgetul co- 

Budgetul comunei e de 6645 ' 
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munci pe 1886—87 a fost de 
4275 . la ven. și 4087 |. la chelt. 

Aci se fac 2 bilciuri, pe pro- 
prietatea statului, unul la 20 

Iulie şi altul la 26 Octombrie; 

ambele ţin cite 3 zile și se fac 

din timpul lui Tudor Vladimi- 
rescu (1817). . 

Mai multe măguri înconjură 
satul și aproape de Olt se ob- 
servă niște ruine, de sigur ro- 

mane. Tot pe aci trecea dru- 

mul roman, care venea de la Iz- 

laz și, trecînd prin Antina, a- 

jungea la Drubetis. 

Băbiciul, movilă şi punct trigo- 

nometric de observare, la apus 

de comună cu acecași riumire, în 

jud. Romanați. 

Băbiciul-de-]Jos, că/un al comu- 

nei Băbiciul, pl. Ocolul, judeţul 

Romanați. Se numește şi Băbi- 

ciul-Episcopesc. 

Băbiciul-de-Sus, cătun al co- 

munci Băbiciul, pl. Ocolul, jud. 

Romanați. Se numeşte și Băbi- 
ciul-Moştenesc. 

Băboc, /oc, pl. Tazlăul-d.-j., jud. 

Bacăii, com. Drăgugeşti, subt o 

costișă de deal de lîngă satul 
Drăgugești. 

Băboeșşti, com rur., jud. Argeș, 

pl. Loviștea. La 22 kil. de re- 

ședința subprefecturii, com. rur. 

Șuici, și la ş1 kil. de Pitești. Se 

compune din 4 sate și anume: 

Băboeşti, Dăeşti, Păcală și Sim- 

botinul, avînd peste tot 210 fam. 

cu 1105 sufl. In comună sunt: 

2 biserici, în Băboeşti și în Sîm- 

botinul; o școală primară rurală 
şi 2 -cîrciumi, Budgetul com. pe 

anul 1882—83 a fost de 9201. 

la venit și de 865 1. la chelt. 

După o publicaţie oficială 
(1887), această comună numără 

190 contribuabili și are un bud-
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get de 2030 lei la venituri și 
de 1755 Ici la cheltueli. 

Numărul vitelor în 1887 cra 

de 374 capete vite mari, 325 

boi şi vaci, 42 cai, 7 bivoli şi 

615 vite mărunte, 430 oi, 50 ca- 

pre și 135 rimători. 

Băboeşti, saț, jud. Argeș, plasa 

Loviştea; face parte din com. 
rur. cu aceași nume. 

Aici este reședința primărici. 

In sat este o biserică, cu hra- 

mul Sf, Nicolac, avînd un preot 
și un cîntăreț, 

Băboeşti, saz, în cuprinsul mo- 

şici cu această numire, comuna 

Pipirigul, pl. de Sus-Mijlocul, 

judeţul Neamţu. Este așezat pe 

partea stingă a ptraielor Pipiri- 
sul şi Minzatul, între ramurile 

muntoase ce se detașează din 

ITălauca, marginea jud. Suceava. 

Terenurile sale se deschid că- 
tre răsărit spre valea Pipirigului 
şi sunt împrejmuite cu păduri 
în exploatare, 

Vatra satului are o suprafață 
de 42 hect, 9o arii. Populațiu- 
nca se ridică la 502 sufl. sati 
95 familii din 22 văduvă, 6 ne- 

volnici, un Evrei. Contribuabili 

sunt 95. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor; dar 

fiind-că în aceste părți solul este 
cu desăvirșire improductiv, ci 

aii angajat locuri de cultură în 

alte comune mărginașe și chiar 

afară din hotarul judeţului. 

In sat se află: o biserică de 

lemn, cu un preot şi un ecli- 

siarh; o piuă pentru făcutul 
sucmanilor; o moară.de apă cu 
o piatră; un fierăstrăii sistematic 
pentru exploatarea pădurilor. 

Numărul vitelor se urcă la 

2069 capete, din cari: 104 boi, 

40 vaci, 1800 de oi, 30 cai, 35 

rimători și 60 vite mici cornute 

(viței, junci, ctc.),   
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Băbuşa, sa/, în jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Băcești, spre $.- 

V. de tîrgușorul Băcești și la o | 

depărtare de 2 kil. de cl. Este 

pe pir. Băbușa. Are 57 capi de 

familie, 84 contrib., 223 loc., din 

cari 10 ştiti carte și 57 case. 

Populaţiunea este toată romînă, 

afară de o singură familie cvrc- 

iască. Sunt 127 capete vite mari. 

Are o biserică de lemn. Acest 

sat este aproape de jur-impre- 

jur înconjurat de dealuri foarte 
înalte. 

Băbuşa, firii, ce udă jud, Ro- 

man, pl. Fundul, com. Băceşti. 

Curge de la S. spre N, trece 
pe lingă satul Băbuşa și, la N.- 

V. de acest sat, sc varsă în riul 

Birlad de-a dreapta. Valca sa 

este mărginită de dealuri foarte 
înalte. 

Băbuţa, sas, în jud. Tutova, pl. 

Tutova, com. Tuleşti, spre N, 

de satul Tulești.: Arc 49 lo- 

cuitori, din cari 2 ştiii carte; 

I4 case, 

Băcani, saţ, în jud. Tutova, pl. Si- 

mila, spre N. de Birlad, aproape 

de confluența pir. Bogdana cu 

Simila. Are 243 loc., din cari 

33 ştii carte și 58 case. For- 

mează o comună (com. Băcani) 

cu cătunele: Drujești, Susăni 

şi Vulpăseşti. In întreaga com. 

sunt 897 locuitori, din cari 69 
ştii carte, 175 contrib. și 233 

case. Se cultivă viea pe o supraf. 

de 13.25 hect. Cu comerciul se 

ocupă 17 locuitori, din cari 1ş 

Romini și 2 Evrei, cu 9: stab. 

comerciale, din cari 2 circiumi, 

Arc o școală primară de băcți 

şi un oficiă poștal rural, sucur- 

sală a celui din Zorleni. In co- 

mună sunt 2 biserici. Aici, la 

anul 1692, în timpul domniei lui 

Constantin Cantemir, s'aii strîns 

fiii lui Gavriliţă cu mulți alți   
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boeri din ţara de jos, la nunta 
lui Ion Paladi, și ai făcut jură- 
mint cu toții ca, sprijiniți de 
Constantin Brincoveanul, să se 
ducă la Poartă și să stărue să 
scoată din domnie pe Cantemir- 
Vodă și să pună în locu-i pe 
unul, Vornicul Velicico; pla- 

nul lor a fost descoperit Dom- 
nului. 

Băcanul, vezi Tintava-Bălășoaia, 

pl. Sabarul, jud. Ilfov. 

Băcanului (Cotul-), numire dată 
unci părți din crivina aflată pe 

malul drept al riului Buzăii, jud. 

Buzăă, pe moșia Tăbărești, din 

com. Tăbăreşti; are zo hcect. 

Băcanului (Movila-), zzov:7ă, 
în jud. Brăila, la ş kil. spre S.-. 
V. de satul Surdila-Greci. 

Băcanului (Sfoara-), moșie, în 
com. Lipia, jud. Buzăiă; face parte 
din corpul moşiei moșnenești 
Bănceşti. 

Băcălăul saii Marineşti, /oc, în 

jud. Bacăiă, pl. Trotușul, com. 

Căiuţul, lingă satul Căiuţul. 

Băcărani, mahala, face parte din 

com. rur. Virleni, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Băcăranilor(Valea-), 4/2, spre 

E. comunei Virleni, pl. Cerna: 

«d.-j., jud. Vilcea. 

Băceasca, sa/, face parte din 

com. rur. Băileşti (v. a. n.), pl. 

Riurile, jud. Muscel. Numele îi 

vine de la girla Băceasca, 

Are o populaţie de 169 loc., 

90 bărbaţi și 79 femei, cu 39 
capi de familie, 

Băceasca, girlă, izvorește din 

Dealul-d.-s., com. Bălileşti, pl. 

Riurile, jud. Muscel, merge către
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S-E. şi se varsă în riul Bratia, 

în raionul acestei comune. 

Băceasca, pădure, 40 hect. fag 

şi stejar, etatea de la 160—200 

ani. Aparține de com, Bălilești, 

pl. Rîurile, jud. Muscel. E la 5 

; Kil. departe de gara Stilpeni. 

Arborii ai aci o înălțime de 

la 20—25 metri, 

Băceni, cătun, al comunei Gura- 

Aninoasei, jud. Buzăă; are 170 

locuitori și 43 case. 

Băceni, cifun, pendinte de co- 
muna Ursoaia, plasa Mijlocul, 
judeţul Olt, situat pe luncă, în 

dreapta girlei Plapcea şi sub 
surpătura Golașul. 

Are aproape 90 locuitori, din 

care 14 împroprietăriți după le- 

gea rurală, și cei-V'alți moșneni. 

Ei posedă 40 boi, 10 vaci, 12 
cai, 145 oi şi 20 porci. 

Băceşti, com. rur., la $. de co- 
muna Cordești, plasa Gilortului, 

jud. Gorj. Se mărginește la N. 
cu comuna Cordești ; la S. cu 

cătunul Băloșani, pendinte de 
“comuna, Căpreni, jud. Dolj; la 

V. cu comuna Pegeni; la Est 

cu comuna Zeicoiul, din jude- 

țul Dolj. Aci e și limita S.-E. 

a judeţului Gorj cu judeţul Dolj. 

Numirea de Băcești se zice că-i 

vine de la un baciă, ce în ve- 

chime se afla cu oile în aceste 

localități, Comuna se compune 

din cătunele: Băcești și Mahala. 

lele, : Dealul-Văratic și Dealul: 

Leului. 

E situată pe șes şi coastă, pe 

malul stîng al pîriului Amara- 

dia. Are o suprafață cam de 
700. hect,, din care 200 hectare 

pădure, 250 hect. arabile, 200 

hect. finețe, 21 hect. vie și 29 

hect. livezi de pruni. Produce 
cam 1070 hectolitri porumb, 170 

hectolitri grîu, 80 hectolitri fa-   
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sole, 700 kgr. lînă, 11000 kgr. 
fin, 860 decalitri vin, 380 deca- 

litri ţuică. 

Locuitorii sunt moșneni. Po- 

pulația e de 226 familii, 676 su- 
flete, din cari 210 contribuabili, 

Budgetul comunei este de lei 
1139, bani 18, la venituri și de 

lei 1040, bani 94, la cheltueli. 

„ Locuitorii posedă 30 pluguri, 70 

care cu boi, 403 vite mari cor- 

nute, 13 cai, 604 oi, 32 capre 

Şi 243 rîmători. 

Şoseaua vecinală, care merge 

spre comunele Cordești, Hure- 

zani-d.-j. și Piscoiul, străbate a- 
ceastă comună. 

In comună sunt 12 fîntîni şi 
4 puțuri. .- - 

Şcoala primară de băeți, fon- 

dată la anul 1856, e frecuentată 

astăzi de 43 elevi și 2 eleve, din 

67 înscriși. 

Comuna are și 1 biserică de 

zid, făcută pe la anul 1866, de 
„Dincă Gulie. 

Intre hotarele comunelor Bă- 

cești și Cordești, se află rui- 

nele unei vechi biserici de lemn; 

oamenii bătrîni spun, că aci în 
vechime ar fi fost un schit de 

călugări. - 

Băceşti, com. rur., în jud. Ro- 

man, plasa Fundul, la extremi- 

tatea de Sud-Est a județului, 

pe riul Birlad și spre Sud-Est 

de orașul Roman, la o depăr- 

tare de 30 kil. de oraş și de 

28 kil. de reședința plășii. Te- 

ritoriul acestei com. este foarte 

accidentat. Forinează o comună 

cu cătunele: Atreia-Parte, Bă- 

bușa, tirgușorul Băcești, satul 

Băcești și Păltinişul, cu reșe- 

dința comunei în tirgușorul Bă- 

cești. Are 437 capi de familie, 

5 10 contribuabili, 1638 locuitori, 

din cari 225 ştii carte; 430 

case, Această populaţiune este 

în cea mai mare parte romînă, a- 

fară de 109 familii vrei, In-   
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“tr'această comună se face îiar- 

maroc săptăminal Dumineca și 

2 iarmaroace anuale la 9 Mar- 

tie și 8 Septembrie. Se lucrează 

roate, căruţe, boloboace și fierul. 

Sunt 920 vite mari. Are o şcoală 
primară de băcți (mixtă pănă la 

15 Sept. 1887) care în cursul a- 
nului școlar 1886—87, a fost 

frecuentată de 37 elevi, 25 bă- 
eți și 12 fete, din 40 înscriși, 

27 băeţi și 13 fete, cu un lo- 
cal bun și o școală de fete, în- 

ființată în anul 1887, Septembrie 

15, pentru a doua oară. Are o 
biserică de zid. Formează cu 

com. Bozieni și Oniceni o cir- 

cumscripţie fiscală. Venitul a- 

nual al acestei comune este de 
IOT41 lei, iar cheltuelile sunt 

de 9663 lei. Este legată cu ora- 
șul Roman prin șosea. 

Băceşti, irușor, în jud. Romari, 

pl. Fundul, com. Băcești, la ex- 

tremitatea de SI. și a com. 

Băcești și a jud. Roman, pe ma- 

lul stîng al rîului Birlad și la . 

o depărtare de zo kil. 500 m. 

de orașul Roman și de 28 kil 

de reședința plășii. Este așezat 

pe şes. Este reşedinţa com. Bă. 

cești. Are 229 cap. defam., 510 

contrib., 930 loc. din cari 210 

știii carte și 230 case. Această 

populaţiune este compusă din 

108 fam. Evrei și restul Romini. 

Mulţi din locuitorii acestui tir- 

guşor se ocupă cu comerciul. 
Se lucrează căruțe ordinare, roa- 

te, poloboace și fierul. Se face 

iarmaroc săptăminal Dumineca 

și 2 iarmaroace anuale: la 9 

Martie și 8 Septembrie. Sunt 

239 vite mari. Are o școală 

primară de băcți (mixtă pănă 

la. 15 Sept. 1887), care în cur- 

sul anului școlar .1886—87' a 

fost frecuentată de 37 elevi, 
25 băeţi, 12 fete, din 40 în- 

scriși, 27 băeţi, 13 fete, cu un 

bun local, și o școală de fete,
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înființată la 15 Septembrie 1887, 

pentru a doua oară. Arc o bi- 

serică de zid. Este legat cu ora- 

şul Roman prin șosea. Poziţiu- 

nea acestui tirgușor, la extre- 

mitatea județului, pe șoseaua ju- 

dețeană Roman-Vasluiă, îl face 

ca să fie cel mai mare şi cel 
mai comercial. dintre toate tîr- 

gușoarele din judeţ. Aici a fost 

mai înainte reședința pl. Fun- 

dul, dar s'a mutat, fiind-că era 

prea departe de centrul plășii. 

Băceşti, saz, reședința comunci 

cu accluși nume, din pl. Gilor- 

tului, jud. Gorj. E situat pe şes, 

pe partea stingă a piriului Amă- 

răzuia. Arc o suprafaţă de 376 

hect,, din cari 109 hect. pădure, 

150 hect. arabile, 11 hect. vie, 

10 hect. fineţe și 15 hect. li- 

vezi de pruni. 

Locuitorii sunt moșneni. Sunt 

168 familii, cu 486 suflete, din 

care 160 contribuabili, toți Ro- 

mîni și ocupîndu-se cu agricul- 

tura și creşterea vitelor. Locui- 

torii posedă 17 pluguri, 40 'care 
cu boi, 303 vite mari cornute, 9 

„Cai, 400 oi, 20 capre şi 150 ri- 

mători, 

Prin cătun trece o șosea ve- 

cinală, ce vine din căt. Bălo- 

șanii, jud. Dolj, străbătindu-l în 

partea despre V. 

In cătun sunt 7 fîntîni şi 3 
puțuri. 

Are: 1 biserică de.zid, 1 

școală și niște ruine despre ca- 

re sa vorbit la descrierea co- 

munci, 

Băceşti, saf, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Băcești, spre N. 

de tirgușorul Băceşti, formînd o 

“continuitate de case cu acesta, 

Este așezat pe șes, Are 114 

capi de familie, 85 contribuabili, 

319 locuitori, din cari 4 ştii 

carte, și 104 case. Populaţiunea 

este numai romînă. Sunt 378   
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vite cornute mari. liste legat 

cu tirgușorul Băceşti și orașul 
Roman prin șosea. 

Băceşti, s:/2ș7e, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-s., com. Filiași. 

Băchii (Piscul-), zise, în comuna 
Bădeni-Păminteni, plaiul Dim- 

bovița, jud. Muscel. 

Băcilă, va/e, în jud. Vilcea. (Vezi 

Dăroaia). 

Băcioiul, saz, face parte din com. 

rurală Corbeasca, pl. Berheciul, 

jud. Tecuciă. Situat pe coasta 

dealului numit Livadă. La o 

distanță de 3 kil. și 150 m. 

departe de reședința comunci. 

Sat numai de Țigani, numiţi, 

de locuitorii din apropiere, Ur. 

Sari. Are o populaţie de 112 

capi de familie, cu 412 suflete. 

De curind statula dat cite 10 

prăjini pămînt arabil fie-cărui 

cap de familie; în total 17 fălci. 

Locuinţele lor sunt, parte bor- 

dee și parte case mici de gard. 

Numai iarna stâii acasă, iar vara 

lasă vre-un bătrin saă vre-o 

bătrină în sat, iar cei-lalți umblă 

din sat în sat, ca nomazii, lu- 

crind diferite unelte de fier, saii 

tocrmhindu-se la munca cimpului, 

saii umblind pe la diferite pe- 

treceri prin sate, parte din ei 

fiind lăutari, 

Băcioiul, numire dată unci părți 
din căz, Băbeţul, com. Pănătăul, 

jud. Buzău. 

Băcioaia, carieră de piatră, în 

jud. Neamţu, situată în dealul 

cu a sa numire, ramura mun- 

ților Cozlei, intre culmile Bor- 

zogheanul și Cirlomanul. Se află 

pusă în comunicaţiune cu orașul 

Piatra prin drumul ce duce pe 

lingă biserica Valea-Viei. Trans- 

portul materialului exploatat se   
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face cu multă anevoinţă, din 

pricina naturci terenurilor și a 

drumului aproape impracticabil, 

Băcioaia, Zea/, în jud. Neamţu, 

în prelungirea către apus a mun- 

telui Cozla. (V.Băcioaia, carieră). 

Băcioaia, pădure, în partea de 

Est a comunei Poiana-Cirnului, 

pl. Crasna, jud. Vasluiii, la ho- 

tarul cu satul Comarna, din ju- . 
dețul Iași, 

Băcioiului (Fîntina-), fintină, 
în cătunul Piatra, com. Bădeni- 

Ungureni, plaiul Dimboviţa, ju- 
dețul Muscel, 

Băcleşti, saz, în jud. Tutova, pl. 

Pereschivul, comuna Șendreşti, 

spre Sud de satul Șendreşti 

Are loc. 264, din cari 2 știă 

carte, 112 case. 

Băda, parte din sa/u/ Cozănești, 
jud. Suceava. 

Băda, munte, în com. Dorna, ju- 

deţul Suceava, parte acoperit de 

pădure, parte cu pășuni şi fi- 

națuri, 

Bădărăi, saz, în partea de N. a 

com. Bivolari, pl. Turia, jud. 

lași, marginea despre judeţul 

Botoșani. Se numea din vechime 

Iugani (Lungani); însă, mai în 

urmă, şi-a luat numele de Bă- 

dărăi de la o familie de răzeși 
așezată aici. Are o populaţie de 

51 familii sau 157 locuitori şi 
o biserică. 

Prin sat trece șoseaua jude- 

ţeană Iași-Botoșani 

Proprietatea satului este ră- 

zășească, Are puţină pădure, vii 
și livezi. 

Numărul vitelor este de 285 

capete, din cari: 175 vite mari 

cornute, 33 cai, 40 oi și 37ri- 

mători.
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Bădărăi, sa, face parte din co- 
muna rurală Ciomăgești, plasa 
Oltul-d.-s., jud. Olt. Are o po- 
pulație de 156 locuitori, 

Bădărăi, Zonor, în jud. Dorohoiii, 
în partea de Vest a dealului 

: Holmul, com. Vorniceni, plasa 
Bașeul. 

Bădeanul, /ocuinţă izolată, în ju- 
dețul Tutova, pl. Pereschiv. 

Bădeanul, sfoară de moşie, în 
com. Pietroasa-d.-s., jud. Buzău, 
a moșnenilor Bădeni; are 103 
hect., din cari şo pădure. Vezi 
RBădeni-Pisculeni. 

Bădăei (Opcina-), minte, în com. 
Broșteni, jud. Suceava, acope- 
rit de pădure și pășuni, 

Bădei (Vîrful-), 0277, în jud. Su- 
ceava, înalt de 1400 m. deâsupra 
nivelului mării. Formează hotar 

între comunele Broșteni și Dorna. 

Bădeni, com. rur., în marginea 
despre N.-V. a plășii Bahluiul, 
jud. Iași. Așezarea ei se pre- 
zintă sub două forme : ca parte 
deluroasă şi ca parte cimpeană. 
Partea. deluroasă începe din ma- 
lul drept al rîului Bahluiul, con- 
tinuă spre S.-V. şi este formată 
din satele: Scobinţi, Fetești, Za- 
gavia, Sticlăria și parte din Bă- 
deni, avind dealurile acoperite. 
cu păduri, vii și livezi, iar par- 
tea cîmpeană, începe .din malul 
stîng al rîului Bahluiul, continuă 
spre N.-E. și este formată din 
satele: Lupăria, Petroșiţa și parte 
din Bădeni, prezintind pe su- 
prafață delușoare și podișe, a- 
coperite cu finețe, imașe şi a- 
rături. 

Suprafața comunei este de 
9734 hect., cu o populaţie de 

609 fam, saii 2860 locuitori. 

Are patru biserici, cu 3 preoți, | 

54594, dlarele Dicționar Geograjie, 
* 

    

  

3 cîntăreți şi 3 eclesiarhi; două 
școli cu 2 învățători şi 90 sco- 
lari, din cari 66 băeți și 24 fete; 
o moară de apă și două cu vapor. 

„ Prin mijlocul comunei trece 
șoseaua mixtă Tirgul-Frumos- 
Hirlăi. 

Budgetul ei este de 10222 
lei, 20 bani “la venituri și. de 
10122 lei, 61 bani la cheltueli. 
Numărul vitelor din întreaga 

comună se urcă la 8616 capete, 

din cari 2319 vite mari cornute, 
188 cai, 5416 oi și 693 rîmători. 

Bădeni, sa4, cu 3o fam., județul 
Argeș, pl. Oltul, face parte din 
com. rur. Dănicei. (V. a. n.). 

Bădeni, vezi Frăţilești, sa, în 
jud. Ialomiţa. . 

Bădeni, saţ, în centrul: comunei 
Bădeni, pl. Bahluiul, jud. Iași, 
situat pe ambele maluri ale riu- 
lui Babhluiul, între dealurile Bi- 

sericei şi al Hatei, pe o întin- 
dere de 506 hect. Are o po- 

pulație de 133 familii, sai 636 

locuitori, Romîni, cari se ocupă 

cu agricultura și creșterea vi- 

telor. 

Are o biserică zidită în anul 

1845, de către fostul proprietar 
Pașcanu, cu 1 preot, 1 cîntăreț 
şi 1 eclesiarh;- o școală înfiin- 

țată în anul 1881, frecuentată 
„de 37 elevi; o moară cu vapor 

şi una de apă, pentru măcinat 

făină de grii şi păpușoii, și 
două poduri mari de lemn peste 

apa riului Bahluiul. Moșia este 
proprietate privată, - 

Numărul vitelor este de 1145 

capete, din cari 411 vite mari 

cornute, 56 cai, 457 oi şi 221 

rimători. 

Bădeni, saţ, face parte din com. 

rur. Bădeni-Pâmînteni, judeţul 
Muscel. - 

Are o populație de 468 loc.,   

238 bărbați și 230 femei, cu 
117 capi de familie. Prin mij- 
locul satului trece Valea-Băde- 
nilor. | 

Aci este o biserică, zidită de 
Stanciă Băcioiii şi reedificată 
mai tirziii, deservită de 1 preot 
şi 1 dascăl, 

Lîngă cătunul Bădeni este 
Colţul-Bufniţei, munte. 

Bădeni, căzun, comuna Runcul, 
plaiul Dimboviţa, jud. Dimbo- 
vița. (V. Runcul). 

Bădeni sai Secara-Priboiul, 
cătuu, pendinte de comuna Ză- 
dăriciul, pl. Neajlovul, judeţul 

Vlașca ; proprietatea Eforiei spi- 
talelor civile din Bucureşti; si- 
tuată pe coasta stingă a văei 
Neajlovului. 

Are venit anual 1500 lei. Su- 
prafața totală a moșiei este de 
750 hect. S'au împroprietărit, la 
1864, 40 locuitori pe 130 hec- 
tare. Din acestea, 542 hectare 
sunt acoperite cu pădure și 78 
hect. sunt loc de cultură, 

Pădurea se compune din Pri- 
boiul 382 hect. şi Bădeni 160 
hectare. 

Prin acest cătun trece Șoseaua 

județeană ce duce pe valea Neaj- 
lovului, atît către București, pe 
la Malul-Spart, cit și către Giur- 
gii, pe la Obedeni. (V. com. 
Zădăriciul). 

Bădeni, frumoasă co//nă, în com. 
Breaza, căt. Bădeni, jud. Buzăii, 
acoperită cu vii. 

Bădeni, zoșie, în com. Breaza, 
căt. Bădeni, jud. Buzăii, pro- 

prietate în devălmășie a moș- 

nenilor Popești. (V. Popești). 

Bădeni, moşie, în com. Pietroa- 
- sa-d.-s, judeţul Buzăii; are 530 
„hect. arături, fineaţă și teren 

din care se scoate piatră de 

34
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construcții. Proprietatea e di- 

„vizată între moșnenii, cari po- 

B 

B 

B 

sedă 203 hect. și familia Ale- 

xandrescu, care are 327 hect. 

ădeni, zădure, în comuna Pic- ; 

troasa-d.-s., jud. Buzău; are 106 

hect., proprietate a moșnenilor 

și a fam. Alexandrescu. 

ădeni, pîc/het de graniţă, în jud. 

Dimboviţa, despre Transilvania ; 

dă pe la muntele Mioarelc, 

ădeni-Miluiţi, moșie a statu- 
lui, jud. Buzăii, compusă din sfo- 

rile. împrăștiate: Urzești, Bu- 

gheni, Glaveșul sai Limpezișul, 

Miroşi, Lipia, un loc de vie în 

Carlomănești și un loc înfundat 

la Zorești, toate odinioară ale 

schitului Barbu, ce depindea dc. 

mănăstirea Văcărești. Terenul 

arabil, ca 1230 hect., parte s'a 

dat însurăţeilor, parte s'a vindut 

şi parte încă îl posedă statul 

împreună cu pădurea Barbul și 
„ tinăra pădure Lăstarul-Miluiţi- 

Barbul, aflate pe teritoriul aces- 

tei moşii, din comunele Cioran- 

ca, Clondirul, Lipia, Șaringa 

şi Valea-Teancului. 

Bădeni-Miluiţi, numire, ce o mai 

poartă moșia Bărbuleanca, din 

com. Amarul, jud. Buzăii. 

Bădeni-Miuleşti, pădure a sta- 
tului, pendinte de comuna Vră- 

nești, pl. Podgoria, jud. Muscel, 

în întindere de 22 hect. 

Bădeni-Pămînteni, com. rur., 

plaiul Dimboviţa, jud. .Muscel, 

la E. de Cimpulung și la 12 

kil. departe de acest oraș. Este 

situată pe ambele maluri ale rîu- 

lui Dimbovița și pe văile Bă- 

deni și Stoeneasca. 

Are o populaţie de 1349 lo- 

cuitori (632 bărbaţi și 721 fe- 

mel) cu 245 capi de familie,   

"Se mărginește la N. cu comuna 

Bădeni-Ungureni, la S. cu com. 

Cetăţeni-din-Deal, la E. cu jud. 

Dimboviţa şi la V. cu orașul 
Cimpulung. 

Se compune din 3 cătune: 

Stoeneşti, Bădeni și Coteneşti. 

Inainte-vreme purta numele de 

Stoeneşti şi. chiar azi se uzită 

mai mult Stoeneşti de cit Bă- 

deni. 

Sa numit Bădeni-Pămînteni 

spre deosebire de Bădeni-Ungu- 

reni. Este format din Rominii 

veniţi aci din Transilvania, că- 
rora le zice în porecle și Un- 

gureni. | 

Locuitorii se mai ocupă cu 

creșterea vitelor, facerea și trans- 

portul cherestelei, al varului și 

manufacturelor. ca: pănură albă 

şi neagră de lină, pînză, plo- 

cade, procoviţe, scoarțe, etc. 
Produsul oilor (lina și brinza) 

se consumă parte în casă, parte 

se vinde. 

In jurul comunei sunt livezi 

“cu fineţe, muscele, grădini cu 

pruni, dealuri cu pășuni de vite, 

păduri compuse din fag, stejar, 

mesteacăn, jugastru, și la munți 

brazi. In raionul comunei sunt 

7 munţi: Priseaca, Făgeţelul, 

Geabelea, Vijea, Tincava, Ţibra, 

Gruiul-Ursului. 

Rîul Dimboviţa udă comuna 
„de la N. spre S. dimpreună cu 

văile Stoeneasca și Bădenilor. 

În comună sunt 9 ferăstraie, 4 

mori și 1 piuă, 

Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte s'aă improprietărit la 1864, 

pe moșiile d-lor G. Ștefănescu, 

D. Cristescu și d-nei Zoe Cornă- 

ţeanu, | 

Parte din locuitori cultivă stupi 

cu albine. Porumbul se cultivă 

pe 30 hect. și ţuica se fabrică 
pănă la 5000 decalitri. 

Budgetul comunei pe anul 

18559—g9o a fost de 2734 leila 

venit. şi de 2732 lei la chelt,   

BĂDENI-PIETROASA 

In munţii despre care am vor- 

bit mai sus, și care formează 

un fel de semicerc în partea de 

N.-E. şi S. a comunei, se fa- 

brică, în intervalul de la 1ş 

Maii pănă la 15 August, cașul. 

Comuna are 3 biserici: la Stoe- 

neşti, Bădeni şi Coteneşti, de- 

servite de 3 preoți și 4 cintăreţi, 

Şcoala de băeți, cu întreţi- 

nerca căreea statul cheltueşte 

anual 1512 lci, se frecuentă de 

53 băeţi, din 181 în virstă de 

şcoală. In căt. Stoeneşti, pen- 

dinte tot de această comună, 

este și o şcoală de fete, frecuen- 

tată de 27 eleve, din 95 în e- 

tate de şcoală. Localul școalei 

de băeţi serveşte întregei co- 

mune. Localul școalei de fete . 

din cătunul Slobozia s'a oferit 

gratuit de d-l C. Runcescu, în- 

văţător. Cu şcoala de fete, sta- 

tul cheltuește anual 1404 lei. 

Comuna înscrie anual în bud- 

getul său pentru școală 180 lei 

și pentru cult 420 lei. Localul 

școalei s'a clădit la anul 1856. 
Știi carte 131 bărbaţi şi 21 

femei. 
Istoria spune că, la anul 1595, 

Mihaiă- Viteazul aci s'a retras, în 

urma rezbelului dela Călugăreni 
și a așteptat ajutor de la Batori, 

Domnul Transilvaniei (vezi Stoe- 

nești). In cătunul Stoeneşti se 

află munți de piatră calcaroasă, 

foarte bună, pentru fabricarea 

varului.. Lot în Stoeneşti este 

și Glodul, izvor cu apă mine- 

rală (v. a. n.), bună pentru vin- 

decarea gușaților. | 

Bădeni-Pietroasa, moșie a sta- 
tului, în com. Pietroasa-d.-j., jud. 

Buzău, căt. Ochiul-Boului, pen- 

dinte de mănăstirea Bradul. Are 

800 hect., din care 702 pădure. 

Bădeni-Pietroasa, roșie a sta- 
tului, în com. Pietroasa-d.-j., jud. 

Buzăi, reunită cu sforile Ur.
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zeasca, saii Cătina; are aproape 
300 hect. arături, fineață şi ca- 
riere de piatră. Depinde de 
Episcopia Buzăului și de mă- 
năstirea Bradul. 

Bădeni - Pisculeni, zâzure, în 
: com. Tisăul, jud. Buzăi, căt, 
Pisculeni. Are 8şo hect., din care 
100 curături, E compusă din sfo- 
rile: Vilara, Negrești, Bădeanul, 
Geneşti, Moldoveni, Ivașcul, Ale- 

xandrești, Turculeasa şi Popeşti. 

Se posedă de fam. Alexandrescu 
în tovărăşie cu alți moșneni. 

1 

Bădeni - Popeşti, căz., al com. 
Breaza, jud. Buzău; are 480.1. 

"și 98 case; e renumit prin viile 

sale, 

Bădeni-Popeşti, moşie, în com. 

Clondirul, jud. Buzăi, face un 

corp cu Cătinele de 330 hect.,, 
parte arabile, parte izlaz. 

Bădeni-Slobozia, pădure a sta- 

tului, în întindere de '2000 hect., 

pendinte de com. Bădeni-Un- 

gureni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, formată din 4 trupuri: 

Dealul-Pietrei, 200 hect,, Valea- 

Stoeneşti, 600 hect., Plaiul-Bă- 
deni, 800 hect., și Faţa-Satului, 

400 hect. | 

Bădeni-Slobozia, proprietate a 

- statului, pendinte de mănăstirea 

Cimpulung, în jud. Muscel. Pe 

" periodul 1885—95 s'a arendat: 

anual cu 3000 lei. 

Bădeni - Ungureni, com. rur., 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 
* situată pe ambele țărmuri ale 

riului Dimboviţa, care o străbate 

de la N, spre S. și la distanță 
de 14 kil. de orașul Cîmpulung. 

Este reședința subprefecturei și 
a judecătoriei de ocol. 

Şi-a luat numele de la cătunul 
vecin Bădeni și sa numit Un- 
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gureni, pentru-că locuitorii săi 
aii fost Romini veniţi din Tran- 
Silvania, cărora li s'a zis în 
deriziune Ungureni. Are o po- 
pulaţie'de 672 locuitori, 321 băr- 
baţi și 351 femel,cu 122 capi 
de familie. 

Se compune din 3 cătune: 
Slobozia, Piatra şi Lunca-Gir- 
tei, şi se mărginește la N. cu 
Dragoslavele, la S. cu Bădeni- 
Pămînteni, la E. cu jud. Dim- 
boviţa şi la V. cu orașul Cim- 
pulung și com. Valea-Mare. 

Locuitorii se ocupă cu creș- 
terea vitelor. Lîna și brinza oilor, 
parte se întrebuințează pentru 
casă, parte se vinde nelucrată 

sai lucrată ca haine: plocade, 
sărici, procoviţe, etc. 

In jurul comunei sunt păduri 
de fag, plop, mesteacăn, anin, 
ulm, alun, paltin, jugastru şi pu- 
țin stejar. Grădini cu pruni sunt 
puţine. Este un singur munte, . 
Runcul, 

Rîul Dimboviţa udă comuna 
în tot lungul săii de la N. spre 
S., şi primeşte pe dreapta, în 
cercul com., Valea-Mateiașului 

și pe stîngă Valea-Runcului. Pe 
apa rîului Dimboviţa este o 
dirstă, 2 mori și 2 ferăstrae. 

Locuitorii comunei ai fost 
clăcași şi s'au împroprietărit pe 
moșia statului Bădeni-Slobozia, 

pendinte de mănăstirea Cimpu- 
lung și pe a d-lui Costea Ioan, 

- Pe teritoriul comunei, la: Ma- 
teiașul, în cătunul Piatra, trece 
șoseaua naţională Cîmpulung- 
Frontieră și șoseaua județeană 
Tirgoviște-Rucăr. Un pod de 
lemn, făcut în anul trecut, lea- 
gă com. Bădeni-Ungureni cu Bă- 
deni-Pămînteni. 

Stupi cu albine :se cultivă de 
cîţi-va locuitori și produc anual 
20 kil. mere şi 8 kil. ceară, 
Porumbul se cultivă pe 50 hect. 
Țuică se produce, cînd se fac 
prune, ca la 1200 decalitri.   

BĂDENIL-UNGURENI 

In comună este o singură bi- 
serică, fondată de Logofătul N. 
Stefânescu, în cătunul Slobozia, 
pe pisania căreea se citește ur- 
mătoarea inscripțiune: «Acest 
sfînt lăcaș s'a zidit din temelie 
de mine, robul lui Dumnezei 
Nicolae Stefănescu, biv-vel treti 
logofătu Moldovi, cu toată a 
mea cheltuială, întru cinstea și 
Slava Adormirei Maici Dom- 
nului și a Sf, Erarh Nicolae, 
prin îndemnarea şi buna sfă- 
tuire a bunului meii duhovni- 
cesc părinte Chirie Filaret Scri- 
ban, egumenu mănăstirei Cim- 
pulung, de care sunt crescut, 
săvirșindu-se spre vecinica po- 
menire a ncamului mei, cum şi 
a mal sus pomenitului mei pă- 
rinte la anul 1831, August 15; 
la 1869 s'a reparat de locuitorii 
satului.» Această biserică este 
deservită de 1 preot şi de.1 cîn- 
tăreț. 

Budgetul comunci prezintă pe 
anul 1889—go, la venituri, suma 
de 977 lei și la cheltueli 973 lei. 

Şcoala, cu întreținerea căreea, 
statul cheltuește anual 1 296 lei, 
se frecuentă de 45 băeți şi g 
fete, din numărul de 130 copii 
cu ctatea de la 6—12 ani, 60 
băeți și 7o fete.: Localul școalei 
s'a clădit la anul 1860. 

Sunt 76 bărbați, cari știi car- 
te şi 26 femei, în total 102; iar 
fără știință de carte sunt 243 
bărbaţi şi 325. femei, în total 
570; 15% dintr'înșii ști deci 
carte. 

Com. contribue pentru școală 
cu.91. lei anual, lemne, cărți 

la copii, plata servitorului, re- 

patații și material didactic, şi 

pentru biserică cu 9o lei. 

In comună sunt cite-va îizvoa- 

re cu apă minerală, dar neana- 
lizate; iar la locul numit Run-- 

cul se: află un izvor, de unde 

iai oamenii apă de leac, bună 
pentru vindecat paraliziile, zic
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ei. In comună este o fabrică de 
„Var, | 

«Jumătate din satul Bădeni, 

(scrie răp. C. D. Aricescu) cu 

clăcași, cu munţii şi cu tot ve- 

nitul lor, l'a cumpărat Mateiu 

Basarab, de la unul, Coman Inăș- 

căul şi de la frații lui, cărora | 

fusese dăruit de către Alexan- 

dru Vodă la anul 7132 (1624), 

Iunie 24. După cumpărătoare, 

Mateiii a orinduit ca toate dăj- 

diile, ce acest sat da la Domnie, 

sub numirea de birul talerului, 

de mierea cu ceară, de găleată, 

oerit, etc., să rămiie pe seama 

mănăstirei Cimpulungului ; iar 

locuitorii astor sate se judecaii 

de judecătorii (ispravnicii) puși 

de către mănăstire. Toate a- 

cestea le adeverează hrisoavele 

din condica mănăstirei,» 

Badenilor (Plaiul-), 4/24, com. 
Bădeni-Pămînteni, plaiul Dim- 

boviţa, jud. Muscel. 

Bădenilor (Valea-), va/e, izvo- 
reşte din munţii Geabelea și 

Viîjea, trece prin mijlocul satului 

Bădeni, plaiul Dimboviţa, în jud. 

Muscel, și se varsă în riul Dim- 

"boviţa. Pe această vale sunt 9 
ferăstrae și 2 mori. 

Bădeşti, com. rur., pl. Nucşoara, 

jud. Muscel, la S.-V. de Cim- 

pulung, 25 kil. departe de a- 

cest oraș. Este situată pe ma- 

lul sting al rîului Doamna. 

N'are nici un cătun alipit. 

Această comună cale pe mo- 

șia statului cu aceeuși numire 

și a fost proprietatea lui Nico- 

lae Basarab Voevod, care, la a- 

nul 1352, prin hrisov o dărueşte 

mănăstirei Cimpulung, precum 

o dovedeşte pisania după pia- | 

tra mormîntală a acestui Domn, 

piatră, care astă-zi nu se mai 

găsește, fiind poate astupată sati 
strămutată din loc.   
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Se mărginește la N. cu com. 

Domnești, la S. cu com. Rete- 

voești, la E. cu comunele Ani- 
noasa și Vlădești şi la V. cu 

com. Petroșani, de care se des- 

parte prin riul Doamna. 

Are o populaţie de 849 loc., 

din cari 25 Tigani, 449 femei 

şi 400 bărbați, cu 150 capi de 

familie, cari trăesc în 159 case. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, creșterea vitelor şi lem- 

năria, numai de brad pentru 

șiță. 

Comuna numără 145 contri- 

buabili, Avea la 1885 un bud- 

get de 1130 lei la venituri şi 

1110 lei la cheltueli. Azi veni- 
tul comunei se urcă la 1165 |. 

venituri și cheltuelile la 1102 1. 

Rîul Doamna trece pe la V. 

comunei. In el se varsă pi- 

raiele: Căminiţoaia la N., Voi- 

neagul și Urzicarul în centru şi 

Valea-Seacă la S. Aceste piraie 

* străbat comuna dela E. spre V. 

Din rîul Doamna se formează 

un iaz aproape în tot lungul 

comunei, pe care se află o moară. 

„Intre iaz și riul' Doamna se află 

o insulă acoperită cu păduri de 

anini, sălcii și richită. Pentru 

înlesnirea comunicaţiei, între co- 

muna Bădești și Petroșani, peste 

riul. Doamna și iaz, s'a instalat 

o punte mare de lemn. 

Comuna are 56ş hect. locuri 

de aritură, fineţe și izlaz. Lo- 

cuitorii ai căpătat pămînt după 
legea din 1864, cind s'ai îm- 

proprietărit 112 locuitori. 

Moșia, fostă a statului, în în- 

tindere de 225 hect., s'a vindut 

în loturi, la anul 1888, sătenilor 

din Bădeşti, Domnești, Petroșani, 

etc. 

La nordul comunei sunt fru- 

moase livezi și țarine, mai ales 

între piraiele Căminiţoaia și Voi- 

neagul; iar la Sud este izlazul 

comunei. 

In comună este o singură bi- 
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serică vechie, de lemn, fondată 

de niște călugări, deservită de 

2 preoţi și 1 cîntăreț. 

Are o şcoală, care s'a înființat 

la anul 1883, condusă de un în- 

vățător normalist, frecuentată de 

45 copii, din 62 înscriși. Cu în- 

treținerea cei, statul cheltuește 

1242 lei anual. Ştiă carte 6 

bărbați şi 30 femei. 

In comună sunt 2 izvoare cu 

apă feruginoasă, numite de lo- 

cuitori ape de leac. Porumbul 

se cultivă pe 215 hect. și pru- 

nele dai anual pănă la 300 de- 

calitri ţuică, Stupi sunt 40, cari 

dait 160 kg. miere. 
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Bădeşti, sa/, face parte din co- 

muna rurală Vrăneşti, pl. Pod- 

goria, jud. Muscel. 

Bădeşti, căzea, în com. rur. Menţii- 

din-Faţă, plasa Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi. 

Bădeşti, cătuu, pendinte de com. 

Mozăceni, din pl. Teleorman, jud. 

Teleorman. E situat pe valea 

Cotmeni, în depărtare ca de 4 
il. de comuna Mozăceni și la 

31a kil. de com. Tufeni. Are 
263 locuitori, din cari 34 con- 

tribuabili. 

- Bădeşti, deal, în com. rur. Stre- 
haia, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinți. 

“-Bădeşti, Zea/, în com. Vrănești, 

pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Bădeşti, moșie, în pl. 'Teleorma- 

nului, com. Mozăceni, jud. Te- 

leorman. Purta în vechime nu- 

mirea de Mihăieasca, ce se mai 

aude și astăzi. Această moșie 

forma un singur trup cu o altă 

sfoară de moșie, situată în par- 

tea dreaptă a riului Cotmeana, 

şi căreea îi zicea Dimboviţa. Eraă 

ale mănăstirei Mihaiă-Vodă,
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„Bădeşti, pădure a statului, în în- 
tindere de 400 hect., pendinte 
de com. Bădești, pl. Nucşoara, 
jud. Muscel, 

Bădeşti, pădure, situată în lunca 
Vedei, jud. Teleorman, aproape 

* de cătunul cu același nume, In 
această pădure se varsă riul 
Cotmeana în Vedea. 

Bădeșşti, fost pichet de graniţă, 
în pl. Cloşani, jud. Mehedinţi. 

Bădeşti, proprietate a statului, 
în jud. Muscel, pendinte de mă- 
năstirea Cimpulung; s'a arendat 
pe periodui 1888—93 cu 7000 
Iei anual. Această moşie s'a vin- 

dut de veci în 1889. 

Bădia, dea/, acoperit cu pădure, 

în partea de N.-E. a com. Iz- 

voarele, pl. Siul-d.-s., jud. Olt. 

Bădia, fîntină de băut, situată 

pe valea Iminogului, la poalele 

dealului cu acest nume, despre 

teritoriul comunei Izvoarele, pl. 
Siul-d.-s., jud. Olt. 

Bădia, păzure, pe dealul cu acest 

nume, situat la Nord-Estul co- 

munci Izvoarele, plasa Siul-d.-s., 

jud. Olt. | 

Bădia, 27f de deal, com. Breaza- 

- d.-s., pl. Prahova, jud. Prahova. 

Bădica, ruine de mănăstire, pe 
un deal înalt, în jud, Dimboviţa, 
în formă de triunghii de pira- 
midă, în comuna Cucuteni, căt, 
Viicana-d.-s. Vizitatorii. băilor 

. iodo-salifere din Vilcana, în ex- 
cursiunile ce le fac la Pietrari 
şi Rîul-Alb, trec mai tot-d'auna 
pe sub înaltul deal, ce conţine 

- ruinele mănăstirei Bădica. 

Bădicea, sar; face parte din com, 
rur. Vaţa, pl. Vedea-d.-s., jud.   
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Olt. Are o populațiune de 170 
locuitori. Cade în partea de N. 

a comunei și este situat pe Dea- 

lul-Ciureştilor. 

Bădicea, za/, în partea de S.- 
E. a comunei Vaţa, pl. Vedea- 
d.-s., jud. Olt, lung de 700 m., 

"pe care se cultivă orz, ovăz, se- 

cară, puţine vii și în special 
pruni, 

Bădiceilor (Lacul-), /ae, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Mărșani, 

cu suprafață de 1!j hect. 

Bădiceni, saz, cu 440 sufl. pe 

„apa Vilsanul, jud. Argeș, plasa 

Argeș; face parte din com. rur, 
Mălureni-Bădiceni. Aici este re- 

şedinţa primăriei, și v biserică 

cu hramul Intrarea-în-Biserică, 

deservită de un preot și un ciîn- 

tăreţ. Are o școală primară ru- 
rală. 

Bădiceni, se/z/ zic, cu hramul 

Sf. Nicolae, în jud. Argeş, pl. 
Argeș, lingă satul cu același nu- 

me. Este redus la biserică de 

mir, deservită de un preot, un 

cintăreţ și un paracliser și între- 
ținută de comună. 

Bădiceni, moșie, cu o întindere 

de 356 pogoane, din care 500 

pogoane pădure, juil. şi pl. Ar- 

geș, proprietatea statului; are o 

arendă anuală (1877—1887) de . 
312 lei. 

Bădiceni-Păuleasca, moșie, cu 

o întindere de 695 pogoane, ju- 

„deţul Argeș, plasa Argeș, pro- 

prietatea, Statului, pendinte de 

Schitul-Buhga ; arc și 6şo po- 

goane pădure. La 1877 avea 

un venit anual de 799 lei și 3ş 
bani şi a fost ipotecată împre- 

ună cu alte moșii ale statului 

pentru asigurarea biletelor ipo- 
tecare, emise în suma de 27 mi-   
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lioane. Pe ultimul period, arenda 
anuală a scăzut la 243 lei și 
36 bani. 

Bădicescul, dea/, pe care este 
situată comuna Podeni- Vechi, 

plasa Podgoria, jud. Prahova. 

Bădicul, zsvor, în comuna Mîn- 

zăleşti, judeţul Buzău, cătunul 

Gura-Bădicului, începe din Dea- 
Jul-Bădicului şi se varsă în pirtul 
Șghiabul. 

Bădicul, zzoșie moşnenească, în 
comuna Miînzălești, căt. Gura- 
Bădicului, judeţul Buzăii; are 
So hectare, 

Bădicului (Dealul-), co/ină, în 
comuna Minzăleşti, jud. Buzău, 

cătunul Gura-Bădicului, acope- 
rită de pădure şi izlaz. | 

Bădicului (Dosul-), Zoe 7solat, 
în comuna Miînzăleşti, județul 
Buzăii, căt; Gura-Rădicului, 

_Bădicului (Gura-), cătau, al co- 
munci Minzălești, jud. Buzăi, 
situat pe malul stîng al pîriului 
ghiabul, într'o frumoasă strîmp- 

toare; are 270 locuitori şi 43 
case. De dinsul e alipit şi că- 
tunașul Beșli, 

Bădila, moșie, în comuna Pirsco- 
„Vul, cătunul Bădila, jud. Buzăă ; . 
are 2500 hect., din care 1000 
le posedă locuitorii, iar restul 
de 1500 formează 8 sfori cu 
suprafeţe diferite. 

Bădila, piriz, în jud. R.- Sărat, 

plaiul Rimnic; izvorește din dea- 

„lul Dănuleşti, udă com. Dănu- 

leşti, în partea de miază-noapte 
şi se varsă în riul Rimnicul-Să- 

rat, în fața cătunului Dedulești. 

Bădila, fodgori? de vit însem- 

nate, în jud. Tulcea, pl. Isac-
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"cea, pe teritoriul comunei ur- 

bane Isaccea, situate în valea 

cu același nume, dintre dealu- 

rile Breazul și "Țugulea, în par- 

tea nordică a plășii și cea de 

miază-zi a comunei. La 2 kil. 

spre apus se află mănăstirea 

Cocoşul, care posedă 14 hect, 

dintr'însa și locuitorii din Isac- 

cea, cari posedă restul. Are o 

întindere de 110 hectare şi pro- 

duce 4550: decalitri de vin, ne- 

gru mai cu seamă. Drumul co- 

munal Isaccea-Balabancea trece 

pe lingă ca, 

Bădila, za/e, în comuna Gura- 

Nişcovului, căt. Săveni- Vechi, 

jud. Buzău, 

Bădila-Blestematele, căzu, al 

coin. Pirscovul, jud. Buzări, cu 3 

sub-diviziuni: Bădila, Bălanul și 

Valea-Sării, cu 700 locuitori și 

138 case. Vezi Blesteinatele, 

Bădila-Blestematele, moșie, în 

comuna Pirscovul, județul Bu- 

zăă, căt, Bădila; are'5so hect., 

din care 330 pădure, restul li- 

vezi, fincaţă şi arături. 

Bădiloaia, mire, datăunci părți 

"din pădurea statului Piclele-Ba- 

nului, jud. Buzăi, ce se întinde 

în com. Cănești, cătunul Gon- 

ești; are 52 hectare. 

Bădițeşti, saz, jud. Argeș, plasa | 

Topologul, pendinte de com. 

tur. Alimăneşti-Ciofringeni. 

Bădiţeşti, sa/, ţine de com. rur. 
Zăgaia, din plasa Ocolul-d.-s., 

jud. Mehedinţi; este situat pe 
dealul Zăgaia. 

Bădiţi, ză/cea, pe teritoriul ' co- 

munci Drăghiciul, plasa Rîurile, 

jud. Muscel. 

Bădițoi, mahala, din com. rur.   
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Slăvești, plasa Olteţul-d.-s., ju- 

deţul Vilcea. 

Bădiuţi, sas, în comuna şi satul 

Ștefănești, pe moşia Ștefănești, 

jud. Botoşani, pe malul drept 
al piriului Bașeul, în marginea 

de Sud-Est a tirgului Ştefăneşti, - 

ca mahala sai suburbie. 

Are o suprafață de 250 hect., 

pămînt al locuitorilor împroprie- 

tăriți la 1864 şi o populaţie de 

109 familii sai 419 suflete, din 

cari 44 contribuabili. 

Locuitorii sunt toți Romini și 

se ocupă cu agricultura şi creș- 

terea vitelor ; sunt harnici şi buni 

gospodari, aii case bune și gră- 

dini împrejmuite cu garduri. 

Locuitorii posedă 122 vite 

cornute, 18 cai mari și mici, 336 

oi, 89 porci şi 125 stupi. 

In com. este o biserică cu 1 

preot și 2 cîntăreţi. 

Legenda atribue întemeerea 

acestui sat lui Ștefan Stircea, 

vechilul lui Const. Palade, ca- 

rele la anul 1704, cînd satul se 

afla împrăștiat pe șesul Prutu- 

lui Par fi mutat aici. 

In partea de Est a satului, 

peste piriul Başeul, se află un 

pod de piatră foarte vechii şi 

care, spune legenda, ar fi fă: 

cut de Ștefan-cel-Mare. 

Bădivani, sa, numit în locali- 

tate și Băzăvani; ţine de com. 

rur. Horeşti, plasa Văilor, jud. 

Mehedinţi, şi este situat la S.- 

E. de comuna Horeşti; are 220 

loc., și 40 case. 

Bădirlegiul, câfuu, al comunei 

Nehoiașul, jud. Buzăi, divizat 

în Bădirlegiul-Mic și Bădirlegiul- 

Mare, situat pe malul sting al 

riului Buzăi, în fața gurii pi- 
riului Nehoiul; are 269! locui- 

tori şi 54 case. 

Bădirlegiul, pădure, în comuna   
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Nehoiășul, jud. Buzău, căt. Bă: 

dirlegiul, are aproape 80 hect. 

Băduca, /;sc, pe dealul Șirea, 

comuna Dobrotinetul, plasa OI- 
tul-d.-j., jud. Olt. 

Băduleasa, sa, face parte din 

com, rur. Fundeni- Gherasi (v. 

a. n.), pl. Dimboviţa, jud. Ilfov. 

Suprafaţa totală a satului e de 

320 hect. cu o populație de 59 
loc. Proprietatea este a d-lui N. 

I. Gherasi, din care cultivă 220 

hect.; restul este pădure. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

45 şi al celor mici de 433. 

Băduleasa, că/uu, pendinte de 

com. Băneasa, din plasa Căl- 

mățuiului, jud. Teleorman. Este 

situat pe deal, pe partea dreaptă 

a șoselii Turnul- Măgurele- Ro- 

şiori, pe cit timp com. Băneasa 

este pe partea stingă, în vale. 

Populaţiunea: e de 295 suflete, 

din cari 68 contribuabili. Are o 

biserică, deservită de un preot 

şi 1 cintăreț. In anul 1890 sa 

înființat o şcoală mixtă, care a 

fost frecuentată de 13 elevi. 

Circiumi are trei. 

Băduleasca, moșie, în comuna 

Vispeşti, jud. Buzăi, despărțită 

în 3 sfori: Băduleasca, Cirje- 

neasca şi Nărteasca; 720 hect. 

vii, arături, fineață și pădure; 

proprietate în devălmășie a moş- 

nenilor Vispești. 

Băduleasca, fădure, în comuna 

Vispești, jud. Buzăă, pe moșia 

Băduleasca; are 1S0 hectare. 

Băduleşti, com. rur., plasa: Co- 

bia, jud. Dimboviţa. Este  așe- 

zată pe cimpie şi în partea de 

Nord se învecineşte cu două dca- 

luri înalte. Aceste dealuri încă
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din vechime poartă numirea de: 
Dealul-Mitu și Unchiașul-Mihaită. 

Comuna. se desparte de aceste 

dealuri prin piriul Potopul. In 

comună sunt 854 locuitori, Pă- 

mîntul produce porumb mult. 

Vite sunt puţine. Pe deal este 

: multă pădure. Sunt două bise- 

rici în comună, întreținute de 

. enoriași și o școală, întreținută 

de stat. In Bădulești este o mare 

moară de aburi și una de apă. 

Comuna se învecineşte la răsă- 

rit cu Găești și Gura-Foii; spre 

apus cu Valea-Mare, unindu-se 

cu cite trele aceste comune prin 

- şoseaua națională Bucureşti-Pi- 

tești; spre miază-noapte se în- 

. vecineşte cu dealurile ; spre mia- 
ză-zi cu com. Cringurile, cu care 
se unește prin șoseaua comunală. 

Școala este frecuentată de 34 

pănă la 40 copii de ambe sexe. 

Comuna are un venit de 1874 

lei și are cam 200 de contri- 

buabili. 

Băduleşti, sa/, face parte din 

com. rur. Rijlețul-Govora, plasa 
„ Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o po- 

pulație de 210 locuitori. 

Băduleşii, zzoșie, în com. Fin- 
țeşti, jud. Buzăii. Are 630 hect., 

din cari 230 pădure, restul vii, 

arături și fineţe, Proprietate moș- 

nenească. 

Băduleşti, moșie, în com. Gă- 
geni-Vintileanca, căt. Săhăteni- 

d.-s., jud. Buzăă, Are 180 hect. 

arături, vii și înecuri. Mai îna- 

inte făcea un corp cu moșia 
"Țăndăroaia. 

Băduleşti, poșze moşnenească, 

în com. și căt. Tisăul, jud. Bu- 

zăii. Are 60 hect., din cari 49 

pădure, restul arături și livezi. 

Face .un corp cu sforile de mo- 

șii: Bunii, Glogoveanul, Răii şi 

Sarul, 
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Băduleşti, pădure, în com. Ti- 
săul, jud. Buzăii. Arc 52 hect,, 

dia cari 4 hect. arături, 1 le 

hect. livezi și 4 hect, izlaz. 

| Băiasa (Schitul-), zrup de pă- 
dure, a statului, în întindere de 
325 hect., formînd pădurea Dă- 

ești, situată în comuna Popeşti, 

pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea, îm- 

preună cu trupurile: Firijba, 

Valea-Marcului, Valea-Calului și 

Brătășanca. 

Băiasca, zzoor, în com. Aldeni, 

jud. Buzăii. Ese din muntele 

Virful-Mare și se scurge în riul 
Slănicul, 

Băeşti, com. rur., plasa Olteţul- 
d.-s., jud. Vilcea, compusă din 

3 cătune: 'Turburea,. Dobricea 

şi Străchinești. , . 

„Este situată pe dealul Tur- 

burea, pe piriul Dobricea, pe o 

parte din dealul Gruiul și pe 

riul Olteţul, la 5o kil. departe 

de capitala judeţului și la 4 kil. 
de a subprefecturei. 

La început această comună 

se compunea numai din 2 că- 

tune: Dobricea și Turburea, 

Mai -pe urmă s'a unit şi cătunul 

Străchinești, care înainte singur 
forma o comună. 

Are o populație de 771 lo- 

cuitori, din cari 212 capi de fa- 

milie, 180 contribuabili; locuiesc 

în 212 case, 

În comună sunt 3 biserici: 

una în Turburea, care surpîn- 

du-se din cauza unui cutremur, 

a fost rezidită de locuitori; alta 

în Dobricea, biserică veche de 

„lemn, unde se află şi cimitirul 

comunei ; iar la Străchineşti este 

fostul schit Străchinești, care 

s'a închis din cauză că e ruinat. 

Maioritatea locuitorilor se o- 

cupă cu agricultura, viticultura 

și arboricultura. Puţini cu tim- 

plăria. Meşteşugari sunt 38, Pe   
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riul Olteţul sunt 3 mori, în drep- 
tul comunei, şi, pe pir. Dobri- 

cea, este una care umblă numai 

cînd plouă și vine mai mare 
piriul. 

„Locuitorii toți sunt moșneni, 

Copii în virstă de școală sunt 

111, băeți 61 și fete şo. Cu în- 

treținerea şcoalei statul chel- 

tuește anual 1080 lei. Știi carte 
60 bărbaţi și 1 femee, 

Stupi cu albine sunt vr'o 20. 
Puică se fabrică puţină. 

Vatra satului are 50 hect. 

Cu izlaz cu tot, loc arabil şi 

pădure, pămîntul ocupat de co- 

mună, se urcă la 320 hect, 

Venitul comunei se urcă a- 

nual la 1769 lei și cheltuelile 
la 937 lei. 

Comuna e brăzdată de piscul 
Măgura, cultivat cu. vii; dealul 

Gruiul, Colina - Străchineștilor, 

Turburea, Piscul- Martologului 

şi Dealul-Mălăeștilor. Este udată 

de văile: Dobricea, a Găletari- 

lor, Iordache, a Martologului, 

a 'Turburei și a Viei, și de riul 

Olteţul, care o udă în partea 
de V, 

Se mărginește cu comunele: 

Părăușani, Roșiile, Romanești, 

Gradiştea, Obislavul și Zgubea. 

La N.-V. se află moșia statului 

numită Budoiul. 

Băeşti, com. rur., în plaiul Slă- 
nicul, jud. Buzăii, situată pe am- 

bele maluri ale rîului Slănicul, 

la o distanță de oraș de 26 kilo- 

metri. Limitele: la N., înce- 

pînd din muntele Balaurul, se 

lasă în jos pe poalele sale, trece 

riul Slănicul și merge pe ho- 

tarul pădurei Drăghiciul pănă 

în moșia Balaurul; la E. se în- 

vecinește cu moșia Balaurul şi 

pădurea Bagdat, com. Blăjani; 
“la S$., începe din pădurea Bag- 
dat, de la Valea-Nucului, și 

„merge în linie dreaptă peste co- 

line pănă în muchia Ciuciure-
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lor, de unde se lasă în jos, 

trece riul Slănicul și se urcă 

drept în muntele Moara-de-Vint; 

la V., începe din muntele Moa- 

ra-de-Vînt şi pe culmea muchiei 
Piclelor merge pănă în muntele 
Balaurul. 

Suprafaţa sa este de 1297 

hect., din care: 584 arabile, 145 

pădure, 155 fineață, 158 izlaz, 

-5 livezi, 41 vii şi 149 sterp. 

Proprietăţi mai însemnate sunt: 

Balaurul, Băești, Ciuciurele şi 

Poponeţul, ale moșnenilor Bă- 

ești și Merei, şi parte particu- 

lare. Terenul e accidentat şi pu- 

țin fertil; totuși se cultivă: po- 

rumb, grii și plante din mica 

cultură. Calitatea vinului e în- 

ferioară. Industria și comerciul 

se mărginesc la trebuinţele cas- 

nice. Căile de comunicaţie sunt 

anevoioase. In cătunul Poponeţi 

este o moară pe riul Şlănicul. 

Numărul vitelor este de: 130 

boi, 48 vaci, 26 viței, 13 cai, 

20 epe, 10 miînzi, 800 oi, ŞI 

capre și 80 porci, 

Comuna e formată. din 3 că- 
tune: Băești, Ciuciurele și Po- 
poneţi. Populaţia sa este de 600 
locuitori, din cari: bărbaţi în- 

suraţi 125, neinsurați 18, vă- 

duvi 6, băcți 149; iar femei mă- 

ritate 125, văduve 16, fete 161. 

Case sunt 126. Străini nu sunt, 

Media nașterilor e de 23, a de- 

ceselor de 18, a căsătoriilor de 

6. Populaţia crește cu o medie 

anuală de 5 suflete. | 

Comuna are 119 contribua- 

bili, din cari 6 comercianţi, Ro- 

mini. Stabilimente comerciale 
sunt 2. 

Budgetul comunei e de 1157 

lei, 46 bani. 

Carte știi 43 locuitori, Bi- 

serică este una, în căt, Băeşti, 

cu hramul Sf. Voevozi, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ, 

Numirea și-o datoreşte vechei 

cete de moșneni, Băeștii.   

Băeşti, cătun al comunei Băești, 

jud. Buzăi ; are 290 locuitori și 
58 case. 

Băeşti, deal, în raionul comunei 

cu același nume, jud. Vilcea, 

pe care se cultivă 10 hect. şo 
arii vie. 

Băeşti, dea/, comuna Romaneşti, 

pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea, 

Băeşti, moșie, în comuna Băeşti, 

jud. Buzău, de 132 hect., apar- 

ținînd mai multor proprietari. 

Băeşti, moșie, a moşnenilor Bă- 

ești, în com. Băești, jud. Buzău; 

are aproape 350 hect. semănă- 

turi, fincață și izlaz, puţine vii 
și livezi, 

Băeşti, pădure particulară, supusă 

regimului silvic, aparţine de co- 

muna Băești, pl. Olteţul-d.-s., 

jud. Vilcea. 

Băeşti, za/e, izvorește din pă- 

durea Grădiștea, și se varsă în 

Riul-Tirgului -pe “malul sting, 

după ce udă comuna Schitul- 

Golești, pl Riurile, jud. Muscel. 

Băeşti, va/e, ce se varsă în girla 
Vărbilăul, com. Vărbilăul, jud. 

Prahova. “ 

Băeţelul, irii, izvorește din 

dealul Glodul, udă centrul co- 

munei Călinești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, și se varsă în Riul-Olt, 

în dreptul Ostrovului-Bisericei. 

Se zice că numele săii ar veni 

de la faptul, că venind mare, 

S'ar fi înecat în el un băeţel. 

Are de afluent piriul Su- 
şula, 

Băgănaua, /ocuiuță isolată, în 

jud. R.-Sărat, plasa Marginea- 

d.-j., comuna Slobozia-Ciorăști, 

spre răsărit de ea. Azi e han |   

pe drumul spre comunele Obi- 
lești și Mărtinești, 

Băgănaua, și Urseşti, pădure, 

jud. R.Sărat, -plasa Marginea- 
d.-j. (Vezi Ursești). 

Băgăul, sa, în jud. Fălciă, așe: 

zat între două dealuri mari nu- 

mite Moisei și Zgurei. Face parte 

din com. Oteleni, pl. Mijlocul 

şi se află la. distanță de 3!p 

kil. de satul de reședință. Are 

o suprafață de 27 hectare și 

o populațiune de 11 familii cu 

38. suflete, din cari 11 contri- 

buabili, Locuitorii sunt răzeși. 

Prin mijlocul satului trece pi- 

riul Moisei. Pe moşie se află 4 

hect. de pădure şi 5 de vie. 

Are numirea de la pozițiunea 
sa, fiind virit într'o ripă. 

Băgeşti, saţ, judeţul Argeș, pl. 

Oltul, cu 140 loc.; face parte 

din com. rur. Uda-d.-j. Are o 

biserică cu hramul Buna-Vestire, 

servită de un preot și un cîn- 
tăreț. 

Băgiuleasa, zoșie, în comuna 

Pirscovul, jud. Buzăi, căt. Bă- 

dila, avind 203 hect., din cari 

105 pădure. 

Băgneni, numire, ce se dă unei 

părți din comuna Vlădești, pl, 

Riurile, jud. Muscel. 

Băhmăşeni, moşie, jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Băhmă- 

şcni, cu o întindere de 600 hect. 

Despre aceasta, T. Codrescu 

(<Buciumul Romiîn», pag. 86) se 

exprimă ast-fel: «... a lui Aga 

Dimitrie Strat. Are sat, patru 

bejenari-hrisovoliţi, trei nevol- 

nici, opt vădane, opt slujbașt- 

volnici, un vătav, doi Evrei; 

pe lingă moșiile Cimpeni, So- 

lonţul, Borzești şi altele, cu un 

număr de 38 locuitori»,
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Băhnăşeni, com. rur., judeţul 

Bacău, pl, Tazlăul-d.-s., situată 

în valea piriului Solonţul, a pi- 
riiașului Borzești şi aceea a rîu- 

lui Tazlăul-Mare. Este alcătuită 

de 5 cătune: Băhnășeni, reșe- 

dinţa, Borzești, Pirjolul, Tăriţa 

sait Gura-Solonţul și Cimpeni. 

Băhnășeni fac parte din o- 

colul Tazlăul-d..s., încă de pe 

la 1803. Moșia Cimpeni a apar- 

ținut mănăstirei Agapia, din 
jud. Neamţu; iar moșia Băhnă- 

șeni, mai întiiui Banului C. Mi- 

clescu (Condica Liuzilor, în <U- 

ticarul» lui Codrescu) și mai 
upoi a trecut în. proprietatea ; 

lui Aga Dimitrie Strat. 

Comuna se mărginește la N. 

cu comunele Schitul-Frumoasa 

şi Băsești; la E. cu comuna 

Scorţeni; la S$. cu comunele Ar- 

deoani și Leontinești și la V. 

cu com. Solonţul. Teritoriul săi 

este brăzdat de Dealul-Cornu- 

lui, al-Tăriţei și altele. 

Are o școală mixtă, care func- 

ționează din 1884, în satul Băh- 

nășeni, întreţinută de comună, 

în foarte rea stare, într'un local 

aparținind comunei. In 1891, 
şcoala a fost frecuentată de 9 

copii, dintre cari o fată. In a- 

nul 1879 s'a dat școalei 6 fălci 

Şi 40 prăjini pămînt în țarină. 

Se găsesc în com. 4 biserici 

ortodoxe, cu 2 preoți și 6 cîntă- 

reți, și una catolică ; 485 case de 

locuit, rare în satul Băhnășeni 

și adunate în cele- lalte sate, și 

6 circiumi, 

Sunt 489 capi de familie, cu 

1717 suflete, dintre care 1716 

Romini și 1 Grec, toți de pro- 

tecțiune romînă. : După felul o- 

cupațiunei se deosebesc în: 390 

agricultori, 19 meseriași, 5 in- 

dustriași, 7 comercianți, 15 pro- 

fesiuni libere, 166 muncitori și 20 

servitori. Ştii carte 143 loc, 

dintre'curi 7 femei, nu știi carte 

- 1572, dintre cari 830 femei. 

54323, Sfarele Dicționar Geograte, 

  

Contribuabili, după noul re- 
censămiînt, sunt 304. După legea 

rurală din 1864, s'aii dat la 197 

locuitori, 608 fălci şi 29 prăjini 

pămînt. La 1879, s'aii împro- 

prietărit în satele Cimpeni și 

Pirjolul, 6 însurăței, dindu-li-se 

15 fălci pămînt. 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de peste 2000 hectare. 
Proprietar mare este Vasile La- 

zu; are o moșie de 815 hect. 

ce-i dă un venit aproximativ de 

14700 lei. Statul are moşia Pir- 

jolul-Cîmpeni ce dă un venit de | 
peste 23000 lei și pădurile Pir- 

jolul- Cîmpeni, Băhnășeni, cari 

ocupă o suprafață de 600 hect. 
Societatea romînă de petrol po- 

sedă 128,40 hect., ce dai un ve: 

„nit de 2100 lei. Totalul împozi- 
telor este de 881 lei. 

In această comună sunt 4 fa- 

brici de gaz. Păcura, care abundă 

în teritoriul ei, se găseşte mai 

cu seamă la Cimpeni, Pirjolul 

și Tăriţa; ea este galbenă des- 

chisă şi se scoate din 23 pu- 

ţuri de so stinjeni adincime, 

dind fie-care cîte 6 vedre pe 

săptămînă. Au fost odinioară 
puțuri cari, adinci numai de 38 

stinjeni, dedeai 3000 vedre pe 

săptămînă fie-care, adică de 100 

de ori mai mult de cit cele ac- 

tuale. Densitatea păcurei de aci 

variază între 50% și 520 B. 

Viile ocupă 1.50 hectare, care 
la 1890, ai produs 2 hectolitri 

- vin negru și 20.50 hectolitri vin 

alb. După controalele diviziei 
filoxerice (1891) viea lucrătoare 

are 3 hectare, cea nelucrătoare 

„Aa hectar. 

Totalul păminturilor. de cul- 

tură este de 555.92 hect. 

Animale sunt: 67 cai, 965 

vite cornute, 155 porci, 97 ca- 

pre și 1138 oi, cari aparţin la 

40 proprietari și cari, la 1891, 

ai dat 2027 kgr. lină ţurcană. 
Budgetul comunei, pe exerci-   

țiul 1891—92, are la venituri 
5760 lei, 20 bani și la cheltueli 

4640 lei, 06 bani. 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de linia vecinală Calea-Tă- 

riței, care, unind satele acestei 

comune, duce la satul Gura- 

Solonţului sai Tăriţa, punînd 
în comunicare satul de. reșe- 

dințţă cu Leontinești, Ardeoani 

și Schitul-Frumoasa. 

Distanţele : la Bacăi, capitala 
districtului, 36 kil., la Scorţeni, 

“reşedinţa, plăşii, 10 kil.; la co- 

muna Moineşti, 13 kil.; la co- 

muna Schitul-Frumoasa, 22 Si 

la comuna Băsești, 15 kil.; 

com. Scorţeni, 10 kil.; la com, 

Ardeoani, 7 kilom.; la comuna 

„ Leontinești, 15 kil,; la 'comuna 

Solonţul, 4 kil. 

Băhnăşeni, din vechime Pleșești, 

sat, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., 

„reședința comunei cu același 

nume, situat pe apa Solonţul. 

Are o școală mixtă şi o bise- 

rică ortodoxă, clădită de Aga 

Dimitrie Strat și deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreţi. Sunt 2 cîr- 

ciumi. Capi de familie sunt 105; 

suflete, 339. Animale se numără: 

-15 cai, 226vite cornute, 33 porci 
şi 5 capre. Pe teritoriul acestui 

sat sc găsesc 20 puțuri de pă- 

cură, 

Bâhnăşeni, pădure, jud. Racăii, 

pl. Tazlăul-d.-s., în comuna cu 
același nume. Are o întindere 

de aproape 100 hect,; este fo- 

ioasă, conținînd și puţin brad 
și este supusă regimului silvic, 

Băhnişoara, sa?, în jud. Neamţu, 

care pănă la 1875, aparținuse 

com. Siliștea, din pl. Bistriţa. 

De la acel an însă, prin anu- 

mită lege, a trecut ca anexă la 

com. Bahna, jud. Roman. 

pa. 

Băhnişoara, sat, în jud. Roman, 

85
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com. Bahna, plasa. Siretul-d.-j., 

spre S.-V. de satul Bahna, în 
mărginea judeţului, la o depăr- 

tare de 1 kil. şoo m. de satul 

Bahna. Este așezat» pe coasta 

despre est a unui deal. Are 85 

capi de familie, 88 contrib., 308 

loc., din care 1 știe carte și 68 

case. Populațiunea este numai 

romînă. Sunt 238 capete vite 

mari, Acest sat ţinea nai înaiîn- 

tea de com. Siliştea, jud, Neamţu. 

Băhnişoara, ziriiaș, în jud. Ne- 

amțu, spre mărginea despre V. 

a plășii de Sus-Mijlocul; izvo- 

rește din ramura dealurilor Mes: 

teacănul, către răsăritul satului 

Ghigoești; curge în direcțiune 

sudică, traversind șoseaua jude- 

țeană Piatra-Bozieni, între kil. 

18-19; se varsă în piriiașul de 

scursoare al iazului Trudești, ce 

vine situat mai către apus și 

este în legătură cu iazul, în care 

se varsă piriul Bahniţa. 

Băicanul, sa, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, comuna Amărăști, 

cu 230 suflete, 111 bărbaţi și 
114 femei. Case sunt 99, con- 

struite în mare. parte din birne. 

Copiii din acest sat urmează la 

şcoala mixtă din satul Fărcaşul, 

com, Amărăști. Numărul școla- 

rilor este de ş băcți. Cu virstă ; 

de şcoală sunt 19 copii. Știu 

carte 10 bărbaţi. Este o bise- 

rică construită din bîrne. 

Băicanul, za/e, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com. Amărăști, sa- 
tul Băicanul. 

Băicanul, va/e, izvorește din dea- 

lurile de V. ale comunei Urși, 

plasa Oltul-d.-s., jud. Olt, şi se 
varsă în girla Cungrișoara, tot 

în raionul comunei Urși. 

Băiceni, com. rur., în partea des- 

pre S.-l:. a plășii Bahluiul,: jud,   

274 

Iași. Se întinde de la N. spre 

S., de-a dreapta riului Bahluiul 

și de-a stinga piriului Bahlueţul. 

Tot teritoriul ei este accidentat, 

prezintînd dealuri acoperite cu 

păduri, văi și podișe. 

E formată din satele: Băiceni, 

Dădești, Cucuteni, Zbiereni, Să- 

cărești, Balosineșii; Cirjoaia, 1 Băr- 

bătești și Coasta-Măgurei, ce se 

întind pe o suprafață de 7500 

hect. Populaţia este de şo5 fa- 

milii sai 2258 locuitori Romîni, 

cari se ocupă cu agricultura și 

creșterea vitelor şi parte din ci 

cu cultura viilor și a livezilor. 

Are: 6 biserici, cu 6 preoți, 

8 cintăreţi și 6 eclesiarhi ; 3 școli 

cu 3 învățători și 96 școlari, 63 

băeţi și 31 fete; 6 mori de apă. 

Budgetul comunei este de 

-11897 lei, 87 bani la venituri, 

și de 11803lei, 80 bani la chelt, 

Numărul vitelor este de 3925 

capete, din cari: 1305 vite mari 

cornute, 183 cai, 2093 oi şi 344 

rimători, 

Băiceni, saf, situat pe coasta 
dealului Basaraboaia, în centrul 

comunei Curtești, plasa Tir- 

gul, jud. Botoşani. Arc o întin- 

dere de 1055 hect. şi o popu- 

lațiune de 126 familii, cu 497 
suflete, din cari 100 contrib. 

Are o biserică, clădită în 1848, 

deservită de un preot și doi 
cîntăreți. 

In privinţa întemeierci satului, 

se povestește, din bătrini, că 

cei d'intii locuitori ar fi venit 

aici din Basarabia, pentru care 

şi numele satului era odinioară 
Basarabi, schimbindu-se în urmă 

în Băiceni, după numele unei 
familii bogate, Băicenii, 

In acest sat se găsesc I1ş 

vite cornute, vaci și boi, 14 cai 

mari și mici, 30 porci şi 30 

stupi. Se află o cîrciumă, 

Băiceni, saț, și reședința comunei   
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Băiceni, din plasa Bahluiul, jud. 

Iași. Și-a luat numirea, spune 

legenda, de la o baie de bani, 

ce se zice că era din vechime 

în această localitate. E situat 

în valea dealurilor de la Trei- 

Movile, pe o suprafață de 1037 

hect. (din cari 56 sunt pădure). 

Are o populație de 73 fam. 

sai 398 locuitori de origină ro- 

mînă, cari se ocupă cu agri- 

cultură, creșterea vitelor, cultura 

viilor și a livezilor. Are o bi- 

serică de lemn, care servea în 

trecut de schit călugăresc; cu 1 

preot, 1 cîntăreţ și 1 eclesiarc, 

o școală, înființată în anul 1883, 

frecuentată de 20 elevi. 

In partea despre: apus a sa- 

tului, la poalele dealului Cetă- 

țuia, se află o fintină cu apă 

sulfuroasă. (V. Puturoasa, apă 

minerală). 

A Moșia Băiceni este proprie- 

tatea comunei lași, cedată de 

către Stat, dimpreună cu alte 

moșii, în prețul a 10 milioane 

lei datorite comunei. 

Numărul vitelor este de 616 

capete, din cari 178 vite mari 

cornute, 54 cai, 314 oi și 70 

rimători, 

Băiceni, moșie nelocuită, în jud. 

Roman, pl. Siretul-d.-s., com. 

Heleştieni, în hotar cu: satul 

Băiceni, din jud. Iași, 

Băiceni, zăzure, în întindere de . 

140 hect. pe moșia Băiceni, co- 

muna Curtești, plasa Tirgul, ju- 

deţul Botoşani. 

Băiceni, pisc de deal, jud. Baciiii, 

pl. Siretul-d.-s., situat pe limita 

com. Odobeşti, spre jud. Tutova. 

Băicoasa, zirîă, jud. Dolj, pl. A- 

maradia, com. Tălpași, pe dreapta 

riului Plosca ; ese din Dealul-Nis- 

toiului, de pe teritoriul satului 

Nistoiul, comuna “Tălpaşi.
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Băicoiu, com. rur., plasa Fili- 

pești, jud. Prahova, înfiinţată, 

după cum spun bătrînii, de Con- 

stantin Ghica. Se ştie pozitiv 
că moşia a fost proprietatea lui 

Mihaiu Viteazul şi că acesta a 

dat-o moșnenilor Ploeşteni în 

schimbul moșiei lor, căci aci, 

la Ploeşti, Mihaiii Vodă hotărise! 

să înfiinţeze oraş din satul moș- 

tenesc al Ploeştilor. 

Este situată pe malul rîului 

Prahova, la 17 kil. departe de 
capitala judeţului și la 16 kil. 

de reședința plășii. 

La început a fost situată în 

partea de N., unde astă-zi este 

livada boerească şi cu timpul 

s'a mutat aci. | 

Se compune din 4 cătune: 

Băicoiii, Cotoiul, Tufeni și Gă- 

geni, avind o populațiune de 

3257 loc. (1619 bărbaţi și 1638 

femei), în care intră și 6 familii 
de Țigani. 

Capi de familie sunt 707;: 
contribuabili 782. 

In comună sunt două bise- 

rici, ambele în Băicoii, una cu 

hramul S-ţii Impărați, fondată 

de proprietara Principesa Cleo- 

patra Trubetzkoi, între anii 

1838—1545; şi a doua cu hra- 

mul Sf, Nicolae şi Antonie, pur- 

tind numele de Biserica-Hagica, 

fondată de locuitori, în anul 

1672, neposedind nici o in- 

scripţie. 

Ambele biserici sunt deser- 

vite de trei preoți. 

Ocupaţiunea de căpetenie a 

locuitorilor e agricultura. Parte 

din ei se mai ocupă cu chiri- 
geria. Meșteșugari sunt 35: dul- 

gheri, dogari și cizmari. Ei des- 
fac produsul muncei lor în o- 
'rașul Ploeşti. 

Constantin Ghica, biv-vel lo- 

gofăt de Țara-d.-j., proprietarul 
moșiei, a obținut la 5 Mai 1792, 

de la Vodă Mihaiu Șuţu, carte 

Domnească de slobozenie «ca   

27ă 

să facă tirg pe moșia dumnealui 

Băicoiii, odată pe săptămînă, 

pentru  alișverișul locuitorilor 

părții locului şi pentru oareși- 
care folos al d-lui». 

In comună sunt 85 cai și epe, 

1067 boi, 182 vaci, 15 bivoli, 

3 capre, 1773 oi, 850 porci. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

la anul 1864, în număr de 600, 

„pe moșia Principesei Cleopatra 

Trubetzkoi, cînd li s'aii dat 1600 

hect. pămînt, 

Școala există în comună de 

la anul 1856. Localul e pro- 

prietatea comunei. Carte regu- 

lat a început să se înveţe de la 

1870. In anul școlar 1892—93, 

școala s'a frecuentat de 102 

copii (Sr băeţi și 21 fete), din 

numărul de 257 copii (129 băeți 

şi 128 fete) cu virsta de școală. 

Cu întreținerea şcoalei, statul 

cheltueşte anual 4378 lei. Ştii 

carte 410 bărbaţi şi 20 femei. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 2400 hect. 

In raionul comunei, pe moşia 

proprietarului, este un izvor de 

apă minerală, care coprinde iod, 

pucioasă, fier şi sare. Din con- 

statările făcute, această apă e 

foarte bună contra reumatismu- 
lui şi pelagrei. 

Sunt în comună mai multe 

puțuri de păcură. Exploatatorii 
lor şi-aii pierdut aci capitalurile, 

căci săpind la deschiderea gu- 
rilor de puțuri aii dat de sare 

şi aii fost nevoiți să înceteze 
ori-ce lucrare, căci pănă la o 

adincime de 40 metri ati găsit 

straturi nestrăbătute de sare, 

Aceste locuri poartă numele 
de saramuri. 

Țuică se fabrică în comună 

pănă la 2493 hectolitri, iar vin 
prea puţin. 

Pămîntul e puţin prielnic cul- 
turei. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 11 cîrciumari,   

BĂICOIU 

Budgetul comunei se urcă la 
6ooo lei. 

Afară de micile şosele din 

interiorul comunei, una spre E., 

şi alta spre V. pun în comuni- 

cație comuna Băicoiii cu comu- 
nele “Țintea şi Florești. 

În partea de N. a comunci 
e movila numită a Caprei. 

Se mărginește la N. cu com, 

Scorţeni, la, S. cu orașul Ploești, 

la E. cu com. Țintea și la V. 

cu Florești și Nedelca. 
Wotițe istorice, Sc ştie, că la 

anul 1831, Iordache și Farmache, 

capii Arnăuţilor, cari se aflaii 

„peste Olt, fură chemaţi la Bu- 

curești de Caimacani, ca, îm- 

preună cu Sava, să păzească 

capitala, 

Ceata lui Iordache și .a lui 

Farmache se despărți la Slatina 

în două grupe: una se îndreptă 

spre Bucureşti, pe la Piteşti şi 

Găești; cea-l-altă, tot la Bucu- 

reşti, pe la Talpa și Vadul-Lat, 

Aceste două grupe de Arnăuţi 

comiseră în drumul lor jafuri, 

prădînd chiar biserici. 

Din Găești, Arnăuţii se în- 

dreptară spre Tirgovişte, unde 

cerură cu sila dela ispravnici 

bani şi proviant; ispravnicii fu- 

giră noaptea călări peste dea- 
lură, oprindu-se în Băicoii. 

Duca, comandantul corpului 

de oştire din Ploești, primind 

din partea lui Ipsilante poruncă 

să vie la Tirgovişte, în drumul 

săii tăbări la Băicoiii, lăsînd streji 

la Ploești, Cimpina și Mărgineni. 

Generalul Constantin Ghica, 

unul dintre cmigraţii din 1822, 

murind departe de ţara lui, cor- 

pul săi a fost adus și înmor- 

mîntat la moşia sa Băicoiii, 

Aci e palatul decedatei Prin- 

cipese Cleopatra Trubetzkoi, în- 

conjurat de o grădină foarte fru- 
moasă. 

Răposatul Cesar Boliac între- 

prinzînd o călătorie în anul 1845
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a ajuns pănă la Băicoiii, și-și 

scrie impresiile în următorii ter- 

meni: 

<Prinţeasa 'Trubetzkoi, care ne-a v- 

prit patru zile în castelul săi din Băi- 

coji, ne-a făcut să vedem și cea mai 

largă horă ce își poate cine-va închipui, 

de cele mai frumoase ţărăncuţe, fete și 

neveste tinere, cu cămăși largi de bo- 

rangic, cu mărămi albe pe cap saii cu 

cununi de flori pe cosiţe, toate albe, toate 

rumene, toate cu ochii negri, juciud o 

horă graţioasă». 

Aici la Baicoii, a fost în a- 

nul 1859, sub Domnitorul Cuza, 

cea întiiii tabără a oștirilor Ro- 

mineşti, (Moldoveni și Munteni), 

sub comanda generalului 1. Flo- 

rescu, | 

Băicoiu, sar, face parte din com, 

rur. cu același nume, pl. Fili- 

peşti, jud. Prahova. Are o po- 

pulaţiune de 2511 loc, 1258 b. 

şi 1255 f. Aci ce reședința co- 

muncă. 

Băicoiii, stație de dr. d. f., jud. 

Prahova, pl. Filipești, com. Flo- 

reşști, pe linia Plocști-Predeal, pu- 

să în circulaţie la 10 Iunie 1879. 

Se află între staţiile Buda (11.7 

kil.) şi Cimpina (14 kil.). Inăl- 

țimcea, d'asupra nivelului mării, 

313,63 m. Venitul acestei staţii, 

pe anul' 1896, a fost de 55977 

lei, 21 bani. 

Băicoiu, cîmpie, în com. rur. Al- 

buleşti, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinţi. 

Băicoiu, dea/, com. Băicoiii, pl. 

Filipești, jud. Prahova, pe care 

se cultivă 6!/, hect. vie, 

Băicoiu, va/e, în com. rur. Al- 

bulești, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinţi. 

Băiculeşti, cos. rur., pe riul Ar- 

geș, jud. și pl. Argeș, la 10 

kil. de Curtca-de-Argeș, reşc- 

  

dința subprefecturei, şi la 20 kil. 

de Piteşti. Se compune din 3 

sate: Băiculeşti, Mănicești și Zi- 

goneni, avind în tot 196 con- 

tribuabili din 1063 loc. In co- 

mună sunt trei biserici, cîte una 

în fie-care sat, două școli pri- 

mare “rurale şi 6 circiumi, Bud- 

getul com. pe anul 1882—8$3 a 

fost de 1879 |. 74 b. la veni- 

turi și de 1785 |. la cheltueli; 

iar pe anul 1887—88 a fost de 

4083 |. la venituri și de 41061. 

la. cheltueli. Prin com. aceasta 

trece şoseaua Piteşti-Curtea-de- 

Argeș. 

Numărul vitelor a fost în 1887, 

de 1097 capete vite mari: 1025 

boi și vaci, 72 cai, și 1004 vite | 

mărunte: 180 oi, 108 capre şi 

806 rimători. 

Băiculeşti, saz, cu 327 loc., pe 

apa Argeșului, jud. și pl. Ar- 

geş. Face parte din com. rur. cu 

același nume. Are o biserică cu 

hramul S-ţii Ingeri, deservită de 

un preot și un cintăreţ. 

Băicuş (Moara-lui-), /oc îs0/a7, 
în com. Mlăjetul, căt. Intre-Si- 

bicec, jud. Buzăii, unde se află 

mai multe izvoare cu ape mi- 

nerale, în care predomină pu- 

cioasa. Iși iai începutul în apro- 

piere de Piatra-Lăstunului și se 

scurg în Valea-Colţilor. 

Băicuş (Podul-lui-), poe izolat 
„în faimoasa fîneață Rosila, din 

com. Gura-Teghii, jud. Buzău. 

Băila - Mare și Băila - Mică, 

dealuri, în raionul comunei Bu- 

dișteni, plasa Podgoria, judeţul 

Muscel, printre cari trece un 

mic pîriiaș, numit Pietroasa. 

Băile-Nastasache, pădure, în 
= 

jud. Bacăi, plasa Trotușul, com. 

„Tirgul-Ocna, proprietatea d-lui 

Botezatu. Este foioasă (fag și ste- 

  
| 
| 

| 
! 

jar). Arc o întindere de 14 hect. 

și este supusă regimului” silvic. 

Băile-Tătarilor, 7oc 2zolaț, com. 

Teişani, pl. Telcajenul, jud. Pra: 

hova, | 

Băileasa, mante, în jud. Gorj, la 

N, comunci Aninişul, situat în- 

tre munţii Rotunda și Florile- 

Albe. Îşi ia origina din gitul 

Pleșca și se termină la dealul Gi- 

lortul. Este acoperit mai mult 
cu pădure. ” 

Băileşti, f/asă, în jud. Dolj, nu- 

mită ast-fel de la com. Băileşti, 

reședința acestei plăși. 

Forma ei se poate asemăna 

cu un pătrat. 

Situată pe malul stîng al Du- 

nării şi pe malul drept al rîului 
Dăsnăţuiul. 

Limitele sunt la N. pl. Dum- 

brava-d.-j. şi Jiul-d.-mj. Limita 

către plasa Dumbrava-d.-j. este 

formată de o linie convențio- 

nală, ce începe din dreptul com. 

Galicea pănă la com. Perişorul, 

de unde, pănă la com. Cerătul, 

se mărginește cu pl. Jiul-d.-mj. 

Limita de S. este formată de 

Dunăre, începînd din dreptul 

com. Ghidiciul și pănă în drep- 

tul com. Cirna, pl. Balta. Li- 

mita de V. este convențională, 

despărţind această plasă de pl. 

Cimpul. Are direcțiunea de la 

N.-S., începînd din com. Gali- 

cea pănă în Dunăre. Limita de 

IE. este formată de riul Dăsnă- 

țuiul, începînd din dreptul coni. 

Intorsura, pănă la com. Giur- 

gița, pl. Balta, către pl. Jiul- 

d.-mj.; far de la com. Giur- 

giţa şi până la com. Plosca for- 

mează limita despărțitoare către 

pl. Balta. De la Plosca în jos 

o linie convențională, mergind 

spre S. pănă la Dunăre, des- 

parte pl. Băileşti de pl. Balta, 

tăind balta Bistreţul.
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In Dunăre, în dreptul acestei 
plăşi este însula Galenul. 

Terenul acestei plăși este în 

genere șes, afară de mici dea- 

luri ce se găsesc prin colțul 

N.-V., unde se află dealul Smăr- 

dăcețiul, ce stă în legătură cu 
dealurile Virtopul şi Rudarul, 

continuațiuni ale dealului Ra- 
dovan. Cu cit ne lăsăm spre S., 

cu atita terenul este mai şes și 

cînd ajungem în regiunea șe- 
sului Dunării, dăm de regiuni 

joase şi băltoase. De-alungul 
țărmului stîng, se găsesc o mul: 
țime de movile, cari aii servit 

ca puncte de observațiune în 

timpul războaielor de la 1818— 
1528 şi 1877. In com. Bistreţul 
găsim movila Caravanul ; în Ne- 

goiul: Coteiosul, Cirstii şi Za. 

velca; în Plosca: măgurele Po- 
piciul și Strimtura. 

„Această plasă este udată în 

partea de S. de fluviul Dunărea, 
“care o desparte de Bulgaria. La 
N. şi de alungul Dunărei se în- 
tind, ca și în pl. Cîmpul, dune 
dintre cari mai mari, sunt cele 
din com. Rastul și Bistreţul. Pe 
limita de E., către plășile Jiul- 
d.-mj. şi Balta, curge riul Dăs- 
nățuiul, cu direcția N.-S., care, 
din dreptul com. Plosca, se în- 
dreptează spre E. pentru a se 

vărsa, în balta Nedeia, pl. Balta. 
Bălţi sunt: Rastul, Bistrețul sai 
Călugărul, la 4 kil. departe de 
Dunăre, Cilieni, Coteiul, Renea, 
Ochiota, Tinoasa, Cotlova. In 
balta Renea se scurge gîrla Po- 
rumbul, 

Această plasă coprinde' 15 
com. și anume: Afumaţi, Băi- 
leşti, Bistrețul, Boureni, Cata. : 

  
nele, Cioroiașul, Coveiul, Gali- : 
cea, Galiciuica, Giubega, Ne. : 
goiul, Plosca, Rastul, Siliştea- 
Crucei, Urzicuţa. 

Comerciul se face cu Craiova 
și cu schela Calafat, unde loc. duc 

cereale și vite, și de unde aduc 
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articole de manufactură, articole 

coloniale, lemnării pentru con- 
strucțiuni. 

Prin această plasă trece ca- 
lea - ferată Craiova - Calafat, ce 

trece prin com. Urzicuţa-Afu- 

maţi, satul Boureni și com. Băi- 

leşti. Calea judeţeană Craiova- 

Calafat trece prin această plasă 

prin com. Giubega şi Galicea. 

Calea judeţeană Craiova-Bis- 
trețul trece "prin Vestul com. 

Plosca şi se termină la com. Bis- 

treţul. 

„Din com. Băilești pornesc o 

mulțime de căi comunale spre 

comunele vecine, precum: calea 

vecinală Băileşti- Giubega, prin 

Galiciuica ; calca vecinală Băi- 

leşti-Plosca, prin com.' Covciul, 

Catanele și Bistreţul; calea ve- 

cinală Băileşti-Rastul; calea ve- 

cinală Băilești-Negoiul ; calea ve- 

cinală Băileşti-Giurgiţa, prin com. 

Afumaţi-Urzicuţa; calea vecinală 

Urzicuţa-Giubega, prin com. Si- 
liştea- Crucei, Cioroiașul, Gali- 

ciuica şi Giubega. 

Băileşti, copi. rur., în jud. Dolj, 

pl. Băilești, situată la 57 kil. 

S.-V. de Craiova și la 32 kil. 

N.-E. de Calafat, longitudine 

orient. 219,2", latitudine boreală 

4492, 15”,pe loc șes, avind în 

mijlocul săi o baltă. Se limi- 

tează la N.-V. şi V. cu com. 

Galicea-Mare, la S.-V. cu com. 

Seaca, la S. cu comunele Ras- 

» tul și Negoiul; la S.-E. cu com. 

Coveiul și la E. cu com. Bou- 

reni, la N.-E, şi N. cu com. Si- 
liștea-Crucei. Către toate aceste 
comune limitele sunt convenţio- 

nale. Limita de N. şi V, for- 
mată de teritoriul com. Gaii- 
cea-Mlare, începe de la N., din 

drumul Băilești-Craiova, merge 
drept spre V. pănă la Măgura- 
Cilieni, de unde făcînd un ung- 
hiii de 1009, şi apucînd spre S.-V. 

face o mică eșitură spre V. și 
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merge de se atinge de teritoriul 

cătunului Seaca, printr'un mic 

colţ. Aci face un unghiii de 85 

gr. şi apucă spre E.,, limitindu-se 

cu com. Rastul, pănă la crîngul 

Bobinţarului, de aci spre N.-E. 

pănă la măgurele Coteiul și Ne- 
goiul, apoi spre N.-N.-V. cu com. 
Boureni și cu com. Coveiul şi 
la N.-V. cu com. Siliștea-Crucei. 

In această comună e reșe- 

dința plășii Băilești. 

Terenul ci este cu totul şes. 
In S.-E. comunei se află o mi- 
că grămădire de nisipuri aduse 
de vinturi, căreca se caută a-i 
se pune stavilă prin plantații 
de salcîmi. Pe la mijloc e stră- 
bătută de vâlea Balsanul. 

În centrul comunei, cu direc- 
țiunea de la V.-E,, se află o baltă 
numită Cilieni, în formă de pot- 
coavă, cc ia naștere de la ho- 
tarul moșiei despre V., traver- 

sează comuna dela V.la E., se : 
pierde în partea de S.-E. a mo- 
șiei și reapare pe moșia vecină, 
Coveiul. Suprafaţa acestei bălți, 
plină une-ori cu pești, este de 
33 de hect. 

Comuna a fost înființată a- 
cum 200 de ani de doi frați 
Brătești, proprietari aici. Mai 
tîrziu a fost risipită din cauza 
războaielor, dind naștere la două 
cătune : Siliștea şi Băilești. A ces- 
te două cătune s'aii contopit 
într'o singură comună, numită 
Băileşti, aşezată după regulă, de 
către Vodă Știrbeiiă, pe locul că- 

tunului Siliştea, pe la anul 1832. 
Comuna s'a populat repede cu 
locuitorii de prin satele vecine, 
pentru că aci eraii scutiți de 
serviciul armatei. Azi comuna 
se compune dintr'un singur că- 
tun numit Băilești ; în vechime 
se compunea din cătunele Siliş- 
tea și Băileşti, ale căror urme se 

văd spre S.-E. de comună. 

In com. sunt 3 biserici, fon- 
date de locuitori, cu ajutorul
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proprietarului și al carității pu- 
blice : 

1. Biserica Sf. Apostoli, în- 

ccpută la anul 1842 și termi- 

nată la 1844. 2. Biserica Sf, Ni- 

colae, începută la anul 1851 și 

terminată la 1853. 3. Biserica 

Adormirea Maicii-Domnului, în- 

cepută la 1885 .și terminată la 

anul 1887. Toate sunt făcute 

de zid. Din punctul de vedere 

bisericesc, aceste locașuri sfinte 

sunt împărțite în două parohii: 

a) parohia bisericei Sf. Nico- 

lac, deservită de 2 preoți și. 2 

cîntăreți; și b) parohia biseri- 

celor Sf. Apostoli și Adormi- 

rca, deservite de 3 preoţi şi 2 

cîntăreți. In tinda bisericei Sf. 

Apostoli se găsește inscripția : 

«Leatul 1544 Iunie 20, s'a isprăvit 

de zugrăvit. Zugrav D. Postelnicu Barbu». 

In tinda bisericei Sf. Nicolae 

de-asupra ușei se găsește scris: 

câccastă Sf. biserică s'a zidit din te- 

melie, la anul 1853, cu cheltuiala și os- 

tencala locuitorilor din astă comună, iar 

la anul 1574 fiind stricată, s'a reparat prin 

stăruința și îngrijirea preotului Petre Du- 

mitrescu, fiind epitropi Iota Boiangiu 

și Peteu Iota. 1574, lunie 17». 

In biserica Adormirea Maicci- 

Domnului, pe frontispiciul bi- 

sericei, la dreapta şi la stînga 

intrărei, pe două lespezi de mar- 

moră, cu litere mari aurite se 

află scris : | 

«Această sfintă biserică, care s'a în-. 

ceput a clădi în 1$S$5, lulie $, "de către 

acești ctitori și. toţi fraţii noştrii Băilez- 

teni şi comunele vecine, între care cti- 

tori d'intiiii Măria Sa Principele Ale- 

xandru Barbu Știrbeiii și repausata Ma- 

ria, soția Sa și pentru fiii și fiicele Mă- 

rici Sale: Barbu, Iorgu, Eliza, Elena, 

Zoe, Maria, Alexandrina și Ioana, Dum- 

nezeii să-l fericească pentru ajutorul lo- 

ca;ului acesta. Adam Maier, Maria Maier 

cu ctitorii. Preda "Teodorescu și fami- 

lia sa, garant lucrărci acestei sfinte bi- 

serici. Vlorea Rusu din comuna Gui- 

cea-Mare, Planul făcut de către ingine- 

rul b. Litorezek, executat de către ar-   
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chitectul Dimitrie Ștefan Macedoneanul -| * 

și fiul săii Alexandru Dumitrescu, Duca 

Ștefan, fratele arhitectului și s'a termi- 

nat la anul 1887, Septembrie ş. Ctito- 

rii, al cărora numi mai jos arătate sunt, 

aii stăruit și îngrijit cu alergătura și cu 

privegherea pentru ridicarea din temelie 

a acestei sfinte zidiri, pe la această sfintă 

clădire, spre binele și fericirea vicţei lor 

și spre mîntuirea și odihnirea sufletelor 

repausaţilor părinți, fraţi. și ai lor> (ur- 

mează apoi numele locuitorilor). 

In anul 1828, la 14 Septem- 

brie, s'a dat aci vestita luptă 

între Ruși și Turci, în care nu- 

mai 4200 soldaţi Ruși între cari 

erai și pandurii Romîni ai slu- 

gerului Solomon, -sub comanda 

generalului rus Gheismar, în- 

vinseră armata Turcilor, com- 

pusă din 26000 de oameni. 

Ruşii aii fost victorioși și ai 

luat Turcilor şi 24 de steaguri. 

Tot în Băilești a fost stabilit 

cuartierul general al diviziunei 

III, în războiul romîno-ruso-ture 

din anul 1877—78. Aci staţio- 

naii în permanenţă regimentele 

II și VII de linie, al IX-lea de 

dorobanţi şi un batalion din re- 

gimentul XI de dorobanţi, ba- 

teria VI din regimentul III și 

bateriile 1, 3 şi 6 din regimen- 

tul IV de artilerie și un esca- 

dron din regimentul V călărași. 

In comuna Băileşti sunt două 

școli, una de băcţi și una de 

fete. Școala de băcţi funcțio- 

nează din 1840, cea de fete din 

1877; sunt întreținute de stat 

și de comună. 

Localul construit de zid e în 

bună stare. Școala de băcţi are 

2 învățători, școala de fete 1 

învățătoare. Ai fost frecuentate 

în termen medii de 162 elevi, 

din 239 înscriși. In virstă de 

școală sunt 61o băeți şi 427 

fete. Știi carte 1423 locuitori, 

din cari 1173 bărbaţi şi 250 
femei. 

Totalul locuitorilor în comună 

este de 6507, din cari, 3233 băr- 

baţi și 3193 femei.   
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Din aceştia, 61 sunt străini de 

națiune: Austriacă, Bulgari și 

Sirbi. Dupălegea din anul 1864, 

sunt 739 locuitori împămiînte- 

niți, După legea din 1879 sunt 

22 însurăţei, 

Populaţiunea. acestei comune 

se adăpostește în 1332 case și 

60 bordeie; casele sunt ficute 

parte din paiante, parte de zid, 

parte din gard lipit cu lut. 

Suprafața întregului teritoriii 

comunal este de 12130 hect., 

din care: 11272 hect. pămînt 

arabil, 22 hect. fineţe, 750 1!/ 

hect. izlaz, 33 lac şi teren sterp, 

52! hect. pădure, 

In com. Băileşti se află două 

moșii. Una numită Băilești, cu 

o suprafață de 7228 hectare, 

“dă un venit anual de 300000 

pănă la 400000 lei, cînd recol- 

tele sunt bune. Azi moşia Băi- 

lești aparţine Principelui Ale- 

xandru B. Ştirbeiii. Se zice că 

ar fi aparținut celor doi fraţi 

Brătești, cari ai pus începutul co- 

munei; de la aceștia ar fi trecut 

în stăpînirea lui Constantin Vo- 

dă-Brîncoveanul ; apoi, prin suc- 

cesiune, familiei Bibescu şi în 

fine pe urmă în familia Știrbeiii. 

Cea-l'altă moșie aparţine locuito- 

rilor. Are o suprafață de 4044 

hect. pămînt arabil şi dă un 

venit de 161760 lei. Se seamănă 

pe aceste două moșii: gri, po- 

rumb, orz, ovăz, mciii, rapiță 

şi cinepă. 

In S.-E. comunei este o plan- 

tație, în întindere de 40 hect., 

situată pe moșia proprietarului. 

Spre S.V. se află cringul nu- 

mit Brobințarul, cu o suprafață 
de 121, hect. Plantațiile sunt 

compuse din stejari, plopi, sălcii 

şi salcămi; aceștia din urmă 

predomină. In Brobinţar, pre- 

domină arbustul ale cărui fructe 

se numesc brobinţe și care ser- 

vesc la vopsitul stofelor. 

Viile ai o întindere de 300
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hect. Se găsesc pe moșia pro- 
prietarului, dar aparţin locuito- 
rilor. 

Pe moșia proprietarului se află 

o moară cu aburi, sistem per- 

fecționat, unde se fabrică dife- 

rite calități de făină, gri, etc. 
De asemenea și locuitorii ati 

cite-va mori cu vite. Se găsesc 

în comună ateliere de timplărie 

şi de fierărie. Locuitorii lucrează: 

funii, saci, coșuri pentru casă 

şi rogojini pe o scară mai în- 

tinsă. De asemenea se fabrică 

de citre locuitori ţigle şi cără- 

midă. 

În comuna Băilești se găsesc 

35 meseriași și anume: fierari, 

timplari, cizmari, cojocari, croi- 

tori, tinichigii, dogari și băr- 

bieri. Sunt 93 comercianți, din- 

tre cari 6 sunt străini, Cîrciumi 
sunt 22 în comună, iar băcă- 

nii 4. Locuitorii exportă produc- 

tele prin portul Calafat, schelele 

Rastul, Negoiul și Bistreţul. In 

comună se ţin” 4 bilciuri pe an 
şi anume: la 9 Martie, la Sf, 

Gheorghe, la Sf. Petru și la 

14 Septembrie. Trei se ţin cam 

în E. comunei pe moşia pro- 

prietarului și unul la S.-V., pe 
moșia locuitorilor. Productele 

se transportă cu carul, pe şo- 
seaua judeţeană Craiova-Calafat. 

Pe teritoriul acestei com. trece 

calea ferată Craiova-Calafat, a- 

. vind ca staţie Băilești, la 12 kil. 
de comună. 

Căile ce străbat comuna sunt; 

Calea. vecinală ce duce spre N. 

la Craiova, lungă de 4! kil, 

în com. Băilești. Calea vecinală 

ce duce spre Vest la Calafat, 

lungă de 5 kil. Calea vecinală 

ce duce spre S.-V. la Poiana- 

Lungă de 9 kil. în Băilești și care 

este neșoseluită. Calea vecinală 

ce duce spre S. la com. Rastul, 

lungă de 6 kil.; în com. nu este 

în întregime șoseluită. Calea ve- 

cinală ce duce spre E. la Bou-   
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reni, lungă de 4! kilom., şo- 

seluită. 

Contribuabili sunt 1243 loc, 
Venitul comunei pe 1893/94 

a fost de 16.486 !ei, 34 bani, şi 

cheltuelile de 15.190 lei, 73 bani. 

Vite cornute 900, oi 280, cai 

140, porci 85. 

In Băilești se află un spital 

rural construit de stat, funcțio- 

nînd de la 11 Noembrie 1890, 

cu 30 de paturi. Mişcarea po- 
pulațiunei, în acest spital în cur- 

sul anului 1692, a fost de 677 
bolnavi, 465 bărbați, 147 femei 

și 65 copii, dintre cari 34 băcți 

şi 31 fete; consultaţiuni gratuite 

- S'aii dat la 4648 bărbaţi și 3712 
„femei, 

Băileşti, stazie de dr. d. f., jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Băilești, 

pe linia Craiova-Calafat, pusă în 

circulație la 1 Decembrie, 1895. 

Se află între stațiunile Afumați 

(142 kil.) şi Moţăţei (12,8 kil.), 
Inălţimea d'asupra nivelului mă- 

rii de 59,67 m. Venitul acestei 

Stații pe anul 1896, a fost de 

42.997 |, 20 b. 

Băileşti, sa, jud. Dolj, pl. Băi- 

leşti, comuna Băilești, reședința, 

plășii Băilești, este reședința sub- 

prefecturei și a primăriei. (Vezi 
comuna cu același nume). 

Băileşti, baltă, pe teritoriul co- 

munci cu aceeași numire, plasa 

Băilești, jud. Dolj, 

Băileşti, zzoșze, jud. Dolj, plasa 

"Băilești, com. Băilești, în întin- 

dere de 7228 hect., aduce ve- 

nit anual de peste 300.000 lei. 
„ Aparține Principelui Alexan- 

dru B. Știrbeiii. Se crede că ar 

fi aparţinut fraților Brătești, cari 

aii pus începutul comunei; de 
la aceștia ar fi trecut în pose- 

siunea lui Constantin-Vodă-Brîn- 

coveanul, apoi în a fraţilor Bi-   
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bescu și în fine în a Principelui 
Alexandru B. Știrbeiă. 

Băimacul, sa, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-s., al comunei rurale 
Obirșia, situat la poalele dea- . 
lului Băimacul și pe piriiașele 
Mirza şi Glodul. Biserica este 
clădită la 1873, de către locui- 
tori; are 2 cîntăreți. Capi de 
fam. sunt 151 şi suf. şşr. A- 

nimale se găsesc: 31 cai, 393 

vite cornute, IS porci și 14 
capre. Locuitorii răzeși aii case 
curate, cu grădini bine împrej- 
muite. 

Băimacul, dea/, jud. Baci, pl.: 
Siretul-d.-s., situat între comu- 
nele Obirşia şi Gloduri. 

Băimacul, moşie, jud. Bacăii,: 
pl. Siretul-d.-s., comuna Obir. 
șia, cu o întindere de 491 fălci, 
aparţinind locuitorilor răzeși. 
Despre dinsa, Th. Codrescu se 
exprimă ast-fel: «... moșie cu 
părți și răzășească, în care are 
parte Dumnealui Pitarul Miha- 
lachi Eni, care la 1844 mai cum- 
pără, de la Vasile şi Ion Roman, 
10 st. de acolo, cîte 44 lei stîn- 
jenul şi alți stinjeni, de la Io- 
niță și Anton Ciupercă; este 
răzeș şi Gheorghe Ursul și alți 
mai mulți răzeși și părtași în 
ea. Are sat, cu o biserică, un 
preot, dvi dascăli, un privile- 

git, trei nevolnici, una vădană; 

„pe lingă moșiile Răcătăul, Vlad- 
nicul și altele, cu un număr de 

30 locuitori», («Buciumul Ro- 

min», pagina 88). 

Băimacul, zîrîiaș, jud. Bacău, 

pl. Siretul-d.-s., com. Obirșia; 

udă moșia cu același nume și 

se varsă în piîriul Berheciul. 

Băimacului (Valea-), za7e, ju- 
dețul. Bacău, pl. Siretul-d.-s., în 
com, Obirşia,
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Băioasa, /a//ă, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, com. Căiuţul, de pe 

teritoriul satului Căiuţ. 

Băişescul, zane, în comuna Mă- 
lini, jud. Suceava, avind înălți- 

mea de 1346 metri. 

Băjani, săfișor, în jud. Brăila, la 

N.-E. de com. Silistrarul, lingă 

drumul de fier Brăila-Buzăă, la 

5 kil. de com. Silistrarul, spre 

N.-Ii. Suprafaţa vetrei satului 

e de 8 hect., avind 16 case. Po- 

pulațiunea e de 17 capi de fa- 

milie, saii $7 suflete, din cari: 

36 bărbaţi, 51 femei, 34 căsă- 

toriți, 53 necăsătoriți, Animale 

sunt: 40 cai, 130 vite cornute, 

480 oi şi 20 rimători, ” 

Băjani, să/ișor, în jud. Brăila, la 
„6 kil. spre S.-E. de satul Vi- 
zirul, pe muchia platoului de N. 
de pe lunca Dunării, înfiinţat 

de familia sătenilor, numită Bă- 

janii. Populaţia: 52 capi de fa- 

milie, saii 212 locuitori, din cari: 

108 bărbaţi şi 104 femei; 89 

căsătoriţi, 118 necăsătoriți, 32, 

cari știi și 209, cari nu știii 

carte. Animale sunt: 109 cai, 

307 vite cornute, 740 oi și 36 

rîimători, 

Băjani, că?., al com. Scurteşti, jud. 

Buzău; 150 locuitori; 29 case. 

Băjani, moșie, în com. Scurtești, 

căt. Băjani, jud. Buzău; are 356 
hect., mai toate arabile. 

Băjăniei (Dealui-), dea/, com. 

Făgeţelul, pl. Vedea-d.-s., jud, 

Olt. Se mai numește și Coasta- | 

Cioricei, Cade la E. de comună. 

Pe acest deal este situat o parte 

din căt. Ciorica. Servă locuito- 

rilor, parte pentru agricultură, 

parte pentru pășunatul vitelor. 

E paralel cu riul Vedea şi girla 

Ciorica și are o lungime de 30 kil,   

Se crede, că numele îi vine 

de _la băjenie, căci, se zice, că 

aci s'aii ascuns locuitorii, în 

timpul zaverei, de frica Turcilor 

și Zavergiilor. 

Băjăniei (Drumul-), drum la 

E. com. Vlaici, pl. Vedea-d.-j., 

jud. Olt, care merge paralel cu 

comuna, servindu-i de limită cu 

jud. Argeş. Se povestește, că 

pe acest drum treceaii o dată 

locuitorii Vlăsceni, pentru a se 

ascunde în munţi, de frica Tur- 

cilor și că așa de multe crai 

carele lor, în cit steteaii băjenite   pe acest drum, de unde, se cre- 

de, i sa dat numele de drumul 

Băjănii. ! 

Direcția acestui drum este de 
la S. spre N. 

Băjeasca, pâdure, supusă regi- | 

mului silvic, în com. Băjești, pl. 

Riurile, jud. Muscel, în întin- 

dere de 2220 hect., compusă din 

stejar, fag, carpen, plop şi mes- 

teacăn. 

Băjenari-Clondirul, zamire ve- 

chic, a căt. Clondirul, jud. Buzăii. 

Băjenari-Creţul, zzzire vechie, 
a câăț, Miroși, din com. Amarul; 

jud. Buzău. 

Băjenari - Haralampie, numi 

re vechie, a căt. Atirnaţi din com, 

Ciondirul, jud. Buzăă, numit și 

Moșia-Pitarului-Haralampie. 

Băjenarilor (Izvorul-), zor, 

în com. Pănătăul, jud. Buzăii, 

căt. Corcoianul; începe din Mu- 

chia-Predvălii şi se scurge în 
Valea-Pănătăului. 

Băjenarilor (Valea-), va/e, în 

com. Bălănești, jud. Buzău, căt. 

Cozieni.   
Băjenești, sa/, cu 44 loc., jud. 

Argeș, pl. Piteşti; face parte 

din com. rur. Slătioarele. 

Băjenia, surpătură, com. Popeşti, 

pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Băjescu, movilă, situată la N.- 

V. de com. Pirlita, plasa Balta, 

jud. Brăila, la 2 kil, depărtare. 

Băjeşti, com. rur., pl. Rîurile, jud. 
Muscel, la S.-V. de Cimpulung, 

34 kil. departe de acest oraş. 

Numele-i vine de la un vechiii 

proprietar, Băjescu. N'are nici 

un cătun alipit, 

Este așezată pe țărmul drept 

al riului Bratia și are o popu- 

lație de 833 locuitori, 411 băr-: 

baţi şi 422 femei, cu 152 capi 

de familie, cari trăesc în 184 
case, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creşterea vitelor. 

Numirul contribuabililor e de 
154. În anul 1886, venitul co-: 

munei era de 1305 lei și chel- 

tuelile de 1264 Iei. Astă-zi, 1889- 

90, venitul se urcă la 1635 lei 

şi cheltuelile la 945 lei. 

Riul Bratia udă această co- 

mună în partea de E. şi girla 

Biji în partea de N. Pe: Bratia 

e o moară vechie și o povarnă. 

Comuna se întinde pe o supra- 

față de 445 hect. Locuitorii, în 

număr de 118, s'aii improprie- 

tărit pe moșia d-lui Barbu Belu. 

In raionul comunei este o bi- 

serică vechie, zidită de Mareş 

Belu şi deservită de 2 preoți 

și 1 cintăreț. 

Școala, care datează de la 

1871, se frecuentă de 33 elevi 

şi eleve, din numărul de 93, în 

virsta de la 6—12 ani. Ştii 

carte, 134 bărbaţi şi 26 femei. 

Cu întreţinerea școalei, statul 

cheltuește 1242 lei anual. In ju- 

rul acestei comune sunt livezi, 

dealuri și păduri. Porumbul se 

cultivă pe 264 hectare, Izlazul
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. a: pa comunei e stăpinit de loc, în in- : 
diviziune. Prunele daii în ter- 
men mijlociii 7556 decalitri ţuică, 

L.oc. posedă 436 boi şi vaci, 

10 cai, 150 rimători, So capre 
şi 276 oi. 

Băjeşti, saţ, plasa Dealul -Dim- 
boviţa, cătunul comunei Văcă- 
rești, jud. Dimboviţa. 

Băjeşti, cătun, (tîrlă), în pl. Ia- 

lomița-Balta, jud. Ialomiţa, teri- 

toriul com. Ciulniţa. 

Bălaia, 'sas, jud. Bacăiă, plasa Si- 

retul-d.-s., al comunei Mărăști, 

situat la poalele dealului Mă. ! 
gura, în stînga piriului Duna- 

vățul, la o depărtare de 1423 m. 

de cătunul Mărești-d.-s. (şcoală). 

Capi de familie sunt 86, suflete : 
396. Animale sunt: 18 cai, 188 

vite mari cornute, SI porci şi 
13 capre. 

Bălaia, iezer, în jud. Brăila, si- 

tuat între Armeneasa și Dunăre; 
comunică la N. cu cătunul Bă- 
lăița și cu Brateșul. 

Bălaia, zeser, situat lîngă ostro- 

-vul Iapa, în jud. Brăila, la S.-V. 
de iezerul Gîsca, 

Bălaia, 7zzor, în com. Măgura, 

jud. Buzăii, cătunul Ciuta. In- 

cepe de la Mangal,: pădurea Pi- 

clencei, și se scurge în riul Buzăii. 

Bălaia, japse, în judeţul Brăila. 

Incepe din Filipoiu, în partea 

dreaptă, merge spre Sud şi dă 
în Gemene. 

Bălaia, /oca/i/ate isolată, în jud, 
Brăila, situată la întilnirea Du- 

nării cu Vilciul, în dreptul co- 
munci Gropeni, plasa Balta. 

Bălaia- Lipieneasca, moșie, în 
comuna Gherăscni, jud. Buzăă, 

84534. Marsie Dicţionar Geografic, 
Bă 
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de 354 hect., din cari 260 ara- 

bile, 75 fineaţă și 20 pădure. 

Bălaia-Popeşti, căzu, al comu- 

nei Gherăseni, jud. Buzăii; are 

60 locuitori și 12 case; de din- 

sul e alipit și cătunaşul Tres- 

tianca. 

Bălaia-Trestianca, 7oșse, în co- 

muna Gherăseni, judeţul Buzăi, 

cătunul Bălaia, de 500 hect., din 

: cari 350 arabile, restul pădure, 

fineață, stuf și băltiş. 

Bălan, vezi Cotul-lui-Bălan, sat, 

în jud. Roman, plasa Fundul, 

comuna Iucşești. 

Bălan (Dealul-lui-), dea, jud. 

Bacăii, plasa Siretul-d.-j., situat | 

pe teritoriul com. Răcătăul, 

Bălan (Dealul-lui-), dea/, jud. 
Bacău, pl. Siretul-d.-j.. comuna 

„Gioseni, care face o vale numită 

Valea-lui-Tache. 

Bălan (Dealul lui -, numit și. 

Gura -Cireşului, dea/, situat în 

partea de Nord a com. Sinești, 
plasa Mijlocul, jud. Olt. Are'di- 

recțiunea Nord-Sud și se întinde 

pănă la Potcoava, pe o distanță 

de 6 kil. E acoperit cu semănă- 
turi şi păduri. 

Bălan (Lacul-lui-), . com. rur,, 
jud. R.- Sărat, (Vezi Lacul-lui- 
Bălan). 

Bălan (Lacul-lut-), zac în jud. 

R.-Sărat,. plasa: Marginea-d..j., 

comuna Lacul-lui-Bălan, numit 

ast-fel de la un fost proprietar 

al săii, Ioan Bălanul. Se află în 

partea de apus a com. Produce 
caracudă măruntă și știucă, ce 

se vinde și se consumă în lo- 

calitate, 

Bălan (Piscul-lui-), zi7, în se-     
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micercul de munţi, ce înconjoară 

com. Valea-Muscelului, jud. Bu- 
zăii; face hotar despre comuna 
Mlăjetul. 

Bălan (Piriul-lui-), zârâz, în-ju- 

dețul R.-Sărat, plasa Marginca- 
d.-]., comuna Obilești. Este for- 

mat de izvoare de pe teritoriul 

comunei. Udă com. prin mijloc, 

trece prin cătunul de reședință 
şi se varsă pe partea dreaptă 
a riului R.-Sărat, 

Bălan (Puţul-lui-), /0c zeo/a4,. 
în com. Grăjdana, jud. -Buzăi, 

în pădurea Miluiţi. Este hotarul 

locurilor date împroprietătiților 
din 1864. 

Bălani, că/un, aparţinind comu- 

„nci Slobozia, din plasa Ocolul, 

jud. Gorj. Este situat pe dealul 

Polata, pe o suprafață cam de 
125 hect,, din cari.5o hect. ara- 

bile, 30 hect. pădure, 43 hect. 

finețe, izlaz și livezi cu pruni și 

2 hect..vie, producînd aproxi- 

mativ 200 hectolitri fasole, 100 

decalitri vin și 100 kgr. cî- 
nepă. 

Are o populaţie de 27 familii, 

cu 120 suflete, din cari 20 con- 

tribuabili. Locuitorii posedă 10 
pluguri, 20 care cu boi, 40 vite 
mari cornute, 70 oi, 30 capre, 

50 rimători. 

Prin acest cătun trece apa 
Cernădia. 

Cătunul are 1 
fîntîni, 

Are și 1 biserică: de zid, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

moară şi 2 

Bălani, căzu, aparţinînd comu- 

nci Pociovaliștea, din plasa No- 

vaci, jud. Gorj, spre răsărit de 

- riul Gilort și la Sud de com, 

Novaci. Are o suprafață de 250 

hect. Se produce aproximativ 

212 hectolitri porumb,:'157 kgr. 

fasole, 67 decalitri ţuică, 75 lar; 
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lină, 100 kgr. cînepă, 22000 kr. 
fin, 52 hectolitri gri. 

Are o populaţiune de 11 fa- 

milii, cu 41 suflete, din cari 10 

contribuabili. Locuitorii posedă 

5 pluguri, 10 care cu boi, 60 

vite mari cornute, 5 cai, şo oi, 

30 capre, 30 porci. 

Acest cătun, parte e proprie- 

tatea sătenilor moșneni, iar parte 

e proprietate particulară, Săte- 

ni mai ai și munţii Mohorul și 

Iezerul ce sunt parte acoperiți 

cu pădure, iar parte pleșuvi. 

Bălani, dea/, al cătunului Bălani, . 

ce aparține comunei Slobozia din 

plasa Ocolul, jud. Gorj, situat 

la N. cătunului. Este prelungi: 

rea dealului Cuca. Are o formă 

piramidală. Pe el sunt viile și 

livezile cu pruni ale locuitorilor. 

Bălani, dea, numit și Dealul-Bă- 

lanilor, în com. rur. Drăgoteşti, 

plasa Văilor, jud. Mehedinți. 

Bălanul, sat vechii, în jud. Te- 
leorman, care a existat pănă a- 

proape de punerea în aplicare 

a legei rurale din 1864, situat pe 

valea Orbeasca, pe malul sting 

al Vedei. Locuitorii acestui sat 

S'aă împărțit în urmă pe la co- 

munele Orbeasca-d.-j. și Orbea- 

sca-d.-s. Aci se ţinea pănă acum 

vre-o 50 de ani și un tirg anual. 

Bălanul, sub-divizie, a căt. Bă- 
dila, com. Pirscovul, jud. Buzăii. 

Bălanul, dea/, jud. Bacău, plasa 
Tăzlăul-d.-j., pe teritoriul cătu- 
nului Bălăneasa. Face parte din 
şirul dealurilor dintre Tazlăul. 
Mare și Siretul. 

Bălanul, daf, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Oniceni, spre 

S. de satul Oniceni. 

Bălanul, șir de dealuri, avind   

ca ramificațiuni spre E., în lun- 
gul comunei Lăpușata, în jud. 

Vilcea, dealurile: Bereşti, Săru- 

lești și Lăpușoiii. Aceste 3 dea- 

luri traversează comuna de la 

V. la.E. 

Bălanul, cana/, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul comunei 

“Turcoaia. Se desface din Du- 

năre, la vre-o 4 kil. mai jos de 

com. Pucineaga, ia mai întiiii o 

direcţie spre răsărit, şi apoi, fă- 

cind un mare arc de cerc, mer- 

ge de se scurge, după un curs 

de 6 kil., în iezerul Turcoaia, în 

partea. lui răsăriteană. EI brăz- 

dează partea apusană a plășii și 

sudică a comunei, servind mai 

în tot cursul săii ca limită între 

comunele Turcoaia și Satul-Noă. 

Comunică cu girla' Apa-Noro- 

ioasă, prin canalul Redeluia. 

O altă scurgere a sa merge de 

se pierde în stuful, care pe toată 
lungimea îl înconjoară. 

Bălanul, 745, în partea de N.E.. 

a comunci Todireni, plasa Jijia, 

jud. Botoşani, 

Bălanul, Zac mc, în jud. Brăila, 

la 3 kil. spre N.-E. de satul 

Ciacirul, pe hotarul comunelor 
Ciacîrul și Gropeni. 

Bălanul, /ac, în pl. Borcea, com. 

Tonea, jud. Ialomiţa. 

Bălanul, oszrov, cu pădure de 

salcie, pe domeniul Giurgiului, 

în suprafaţa de şo hect. Depinde 

de ocolul silvic Giurgiu, jud. 
Vlaşca. 

Bălanul, pisc de deal, la E. de 

satul Mindreşti, com. Puţeni, pl. 

Nicorești, jud. Tecuciu. 

Bălanul, piriiaș, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Băsăşti. Izvo- 

rește din Gleva și se varsă în   

Tazlău, după ce udă satul Băl- 
cani. 

Bălanul, ziriiaş, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, care ese din Coasta- 

Petrișului și se varsă în stinga 

Slănicului, 

Bălanul, za/e, pe proprietatea 

Stănești; dă în valea Pirjolea, 

pl. Marginea, jud. Vlaşea. 

Bălanul-de-Jos, /0cî50/a4, pl. Ne- 

goești, e. Gurbănești, jud. Ilfov. 

Bălanul-de-Sus, /oc 7s0lat, pl. 

Negoești, com. Gurbănești, jud. 
Ilfov. 

Bălanului (Movila-), mpov;7ă, în 

jud. Brăila, la 1!/2 kil. spre S.- 

V. de satul Rușeţul, 

Bălanului (Movila-), movilă, 

la N.-E. de com. Dăbuleni, jud. 

Romanați, aproape de hotarul 
moșiei Sadova. 

Bălanului (Valea-), șes, în co- 
muna Glodeanul-Sărat, jud. Bu- 

zăti, acoperit de semănături. 

Bălașa, pădure, în pl. Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa, comuna O- 

grada. Are o supraf. de 33 hect.; 

cu esență numai stejar, 

Bălașa, aă/cea, la Nord-Vestul o- 

rașului Roșiori, jud. Teleorman. 

Se desparte în două ramuri: 

una spre com. lăsești, cea-l-altă 

spre comunele Măgureni sati Cio- 

canul și Măldăeni. | se mai zice 

și Valea-Ocării, 

Bălaşa (Domniţa-), însă, în 
Dunăre, în dreptul com. Dăbu- 

leni, și alături de hotarul dintre 

Dolj și Romanați. 

Bălaşi, fintină, în com. Slănicul, 

plaiul Nucșoara, jud, Muscel,
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Bălaurul, câmp, numit și Cîmpul- 
Bălaurului, în com. rur. Iablăniţa, 
pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Bălaurul, /ea/, numit şi Dealul- 
Bălaurului, în com. rur. Pădina- 
Mare, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinţi. 

Bălăbăneşti, sas, jud. Tutova, 
pl. Corodul, spre S.-E. de Bir- 
lad pe piriiașul Bălăbăneşti. For- 

mează singură o comună. Are 

1350 loc., din cari 342 ştiă 

carte, cu 300 contrib.; 349 case, 

Se cultivă pe o scară întinsă 
viermii de mătasă. Se cultivă vica 

pe o supraf. de 158 hect., din 

cari 950 hect. nelucrătoare. Li- 

vezi cu pruni sunt pe o supraf, 
de 8 hect. Comerciul se face 
de 15 oameni, toţi Romîni, în 15 

stabilimente comerciale, din cari 

8 cîrciumi. Are o şcoală primară 
de băcți şi una de fete. In com. 

sunt 2 biserici. Drumul județean 
Birlad-Galaţi trece prin acest sat, 

Contribuţiunile directe ale locui- 
torilor din această com. ating 
cifra de 8177 |. 96 b. Teritoriul 
comunei este deluros. Pe unul 

din dealurile acestei comune se 
găsesc carieri de prund, cele 

mai bune din județ. 

Bălăbâneşti, pirizaș, ce curge 
prin jud. Tutova, pl. Corod, 
comuna Bălăbănești şi se varsă 
în pirîul Jeracăţ, de a stinga. 

Bălăceana, zirîz, în jud. : Su- 

ccava, mic afluent al Suhăi-Mici, 

Bălăceanca, sa/, pl. Dimboviţa, 

jud, Ilfov, la E. de Glina-Gher- 

man, situat pe malul drept al 

riului Dimboviţa. La N. e în- 

_conjurat de dealuri; iaz la E.; 

pămîntul e băltos. De aci. rîul 
Dimbovița cotește spre $. Acest 

sat face parte din com. rurală 
Bobești-Bălăceanca. 
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Suprafața totală a satului e 
de 1090 hect. cu o populaţie 
de 541 loc. Proprietarul, d-l 
Eft. Diamandescu, are 85o hect. 
şi locuitorii 240 hect. 

In sat e o biserică, cu hramul 
Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț. 

Bălăceanca, moșie, pe care, la 
anul 1864 s'ai împroprietărit 
parte din locuitorii comunei Cep- 
tura, pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Bălăceanca, /pâzure, în plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, co- 
muna Balaciurile. Are o supra- 
faţă de 150 hect. cu esenţele: 
stejar, ulm, salcie și plop. 

Bălăceanu, com. rur., în jud. 

R.-Sărat, plasa Rîmnicul-d.-j., 

pe piriul Valea-Boului. 

Este așezată în partea de 
miază-zi a județului, la 17 kil. 
spre S. de orașul R.-Sărat, și 

în mijlocul plășii Rimnicul-d.-j., 

a cărei reședință este. Comu- 
nele învecinate sunt: Galbenul 

la 4 kil., Socariciul la 5 kil., 

Ghergheasa la 6 kil., Slobozia- 

Galbenul şi Costieni-d.-j. la 7 

kil., Sălcioara la $ kil., Cos- 

tieni-Mari la 10 kil., Drogul și 
Jirlaul la rr bil, 

Se mărginește la miază-noapte 

cu com. Sălcioara, de care se des- 

parte prin piriul Colacul-de-Pia- 

tră, la răsărit cu comuna Gher- 

g&heasa, la miază-zi cu comuna 

Slobozia-Galbenu, şi la apus cu 

comunele Socariciul și Costieni- 
Mari. . 

Este o comună de cîmp, a- 

şezată “pe malurile unci văi; 
dealuri nu are. 

Printr'însa trece pîriul Bălă- 

ceanu, care este o parte din 

pîriul Valea-Boului, şi care for- 

mează la nordul comunei heleş- 

teul Bălăceanu. Acest pirii se 

varsă în lacul Jîrlăul. In co-   
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mună sunt 120 puțuri (6—10 
m. adincime) și 2 fîntîni. 

Suprafaţa comunei este de 
3000 hect., din cari 2000 hect. 
ale locuitorilor. Din acestea 20 
hect. sunt ocupate de vatra co- 
munei, și 1000 hect. sunt ale 
proprietăţei private. 

Populaţia comunei cste de“ 
326 fam., cari cuprind 1361 su- 
flete; după sex sunt: 689 bărb., 
672 femei; după starea civilă: 
346 căsătoriţi, 983 necăsătoriți, 
32 văduvi; după cultură: 76 
“ştii carte, 1285 nu știi; toţi 

sunt Romini ortodoxi. 

Comuna arc o biserică cu - 
hramul Sf. Dumitru, fondată în 
anul 1861 de către locuitori, în 
timpul lui Alexandru Cuza. Are 
un venit de Gro lei și 52 po- 
goane pămînt; e deservită de 
2 preoți, 1 cîntăreț şi 1 para- 
cliser. | 

In comună este o școală mixtă, 
fondată în 1892, de preoteasa 
Dumitru Ene. Are 1 învățător, 
154 elevi înscriși (93 băeți și 
61 fete). 

Calitatea pămîntului este bu- 
nă. Cele 3000 hect. se divid ast- 
fel: 2750 hect. pămînt arabil, 
205 hect. imaș, 25 hect. fineţe, 
20 hect. neproductiv (vatra co- 
munci). 

Locuitorii aii 250 pluguri și 
o mașină de secerat; 3189 ca- 

pete de vite, din cari 679 boi, 
406 vaci, 340 cai, 178 epe, 1307 
oi, 279 rimători. Industria este 
simplă, cea domestică; în com. 

se află 1 cojocar, 2 plăpămari, 
I timplar. Comerciul este destul 
de activ, constînd în importul de 

lucrurile necesare pentru traii 

și instrumente agricole, și în ex- 

portul de cereale și vite. Trans- 
portul productelor se face prin 

staţia Joița, la o depărtare de 

12 kil. spre apus. In comună 
"sunt 12 comercianți, din cari 11. 

Romini, 1 Evreii. Din aceştia
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2 sunt băcani, 9 cîrciumari și 

1 marchidan. 

Căile de comunicaţie sunt: 

" Drumul ce vine de la Rimnicul- 

Sărat-Socariciul, și care se duce 

spre Făurei, trecînd prin comu- 

ncle Slobozia-Galbenul, Galbe- 

nul, Jirboiul şi Nisipuri; acel ce ; 

merge spre Gherghesa-Balta- 

Albă; un altul spre Sălcioara- 

Boldul-Nicolești ; şi al patrulea 

spre Pirliţi, jud. Buzău. 

Comuna are 352 contribua- 

bili ; veniturile sunt de 5348 lei, 

97 bani; iar cheltuelile de 5290 

lei, 5 bani; contribuțiunile co- 

munci se ridică la 8648 lei și 

75 bani. 

Bălăceanu, af, jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-s., de pe marginea 

comunci Buda, spre com. Buhuș, 

- jud. Neamţu. 

Bălăceanu, ac, în jud. R.Să- 

rat, .plasa Rimnicul-d.-j., com. 

Bălăceanu, format din piriul cu 

același nume, în partea de mia- 

ză-noapte a comunei. Are 12 

pogoane întindere, cu zoo lei 

venit anual. Din el sc scoate 

crap, caracudă și albișoară, ce sc 

consumă mai mult în localitate, : 

Bălăceanu, ziriă, în jud. R.Să. |   
rat, pl. Rimnicul-d.-j., o altă nu- : 

„ Bălăceşti, com. rur., din pl. Oco- mire a piriului Valea-Boului; 

trece prin comuna Bălăceanu. : 

Vezi Valea-Boului. 

Bălăceanului (Valea-), za/c, 

în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 

pe teritoriul com. rur. Groapa- 

Ciobanului, căt, Cadi-Cişla. Se 

desface puțin mat la Est de 

Trei-Movile, îndreptindu-se spre 

N., cu o direcţiune generală de 

la S.E. către N.-V. și după un 

drum de 21J, kil., se deschide 

în' Valea-Cișlei, care sub numele 

de Valea-Bentului, se varsă în 

balta Hazarlic-Ghiol,   
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Bălăcelul, ziriiaș, jud. Teleor- 

man, format din izvoarele dcea- 

lurilor din dreptul cătunului Că- 

țeleşti, cari împreunîndu-se cu 

alte ape, împrejurul com. Balaci, 

formează un mic eleşteii, numit 

Hodorogul, care se varsă în 

piriul Burdca. 

Bălăcelul, ză/cea, urmează cur- 
sul pîriului cu acelaşi nume, 

jud. “Teleorman. 

Bălăceni, parte din com. Ripile, 

jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j.; era 

numită în vechime Bălăceni. Aci 

se afla. o cetate pe dreapta Tro- 

tușului, ale cărei urme se văd 

încă şi azi. Poporul zice, că a- 

ceste întăriri ai fost făcute în 

timpul războiului dintre Aus- 

triaci şi Turci, pe cînd cătanele 

nemțești purtaii «părul făcut 

coadă, întocmai ca femeile. Popo- 

rul i-a numit Nemţii cu coadă.» - 

Bălăceni, în vechime numele co- 

manel Moţăţei, pl. Cimpul, jud. ! 

Dolj. 

Bălăceni, moșie, jud. Dolj, pl. ! 

Cimpul, com. Moţățci. 

Bălăcenii (Virful-), vezeaue, în ju- . 

deţul Suceava, com. Mălini. . 

lul, jud. Gorj, spre S. şi la 23 

kil. departe de orașul T..Jiii. Se 

compune din 2 cătune: Virţul 

şi Bălăcești. Numirea se zice, că 

o are de la un fost Ban al Craio- 

vei, numit Bălăceanul, care a 

avut și proprietate aci. Este si- 

tuat pe loc șes şi la V. com. 

Cirbeşti, în partea dreapta a 

rîului Jiul, în apropiere de Bi- 

strița. Are o suprafață de 1367 

hect., din cari 42 hect. pădure, 

112 hect. imaș și vatra satului, 

50 hect. fineață şi 1162 hect. 

cultură. - 
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Arco populaţie de 969 suflete, 

în 242 famili, din cari 23 Ţigani; 

150 contribuabili. Veniturile co- 

munei sunt de lei 1208, bani 54, 

iar cheltueclile de lei 1204, bani 

59. Locuitorii posedă 20 plu- 

guri, 56 care cu boi, 2 căruțe 

cu cai, II4 vite mari cornute, 

10 cai, 49 porci și 15 oi. 

Prin comună trece șoseaua 

comunală, care o pune în legă- 

tură la N.-V. cu comunele Șo- 

măneşti și Stejerei, şi la S..V. 

cu com. Roșia. 

In comună se găsesc 6 pu- 

țuri şi 4 cișmele, 
Comuna are o şcoală, frecuen- 

tată de 25 elcvi, 

In comună sunt 3 biserici, 

deservite de 2 preoți şi 4 ciîn- 

tăreți. 

Spre S..V. de cătunul Virţul, 

pe malul stîng al riului Tismana, 

se găsesc ruinele unci cetăți, 

care ocupă o suprafaţă aproape 

de 2 hect. Zidurile, cari formaii 

laturile, se văd și acum, și în | 

cele mai multe "locuri își con- 

servă înălțimea de 3—q metri. 

Construcţia a fost făcută din 

cărămidă. Pe lingă zid, în partea 

din afară, pare a fi avut şi șanț; 

întrarca și eșirca în cetate, cra 

prin'două porți opuse, ale căror 

urme sc mai pot vedea și as- 

tă-zi; întiia așezată spre mia- 

ză - noapte, iar cea-laltă spre 

miază-zi, ambele în direcţia riu- 

“lui Tismana. 

  

Bălăceşti, jud. Dolj. (Vezi Bolă- 

cești-lordăcheni.) 

Bălăceşti, că/uu, al com. Bălă- 

cești, jud. Gorj. Este situat pe 

loc şes, la V. comunei Cirbeşti, în 

partea dreapta a riului Jiul, în a- 

propicre de Bistriţa. Are o su- 

prafață de Soo hect., din cari 

42 hect. pădure, 112 hect. pă- 

şune, 50 hect., fineţe şi 596 hect. 

arătură.  
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Loc. posedă 12 pluguri, 3o 
care cu boi şi vaci, 2 căruţe cu 

cai, 72 vite mari cornute, 6 cai, 

25 porci, 15 oi. 

Are o populație de 600 su- 

flete, din cari 88 contribuabili. 

“Are o școală frecucntată de 

25 elevi, 

Are 2 biserici de lemn, fon- 

date de locuitori, în anul 1790 

şi deservite de 1 preot și 2 

tăreți. 

Bălăceşti, za/e, în com. Bălă- 

cești, pl. Ocolul, jud. Gorj, pe 
care c situat căt. Virţul. Această 

vale începe de la N. și sc ter- 
mină în albia Jiului, E limitată 
pe partea dreaptă de dealul. 

Virțul, 

Bălăceştilor (Dealul-), «ea/, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna 

Argetoaia, satul Bălăceşti-Iordă- 
chești, de 200 m. liste acoperit 

cu vii şi se lasă din dealul Po- 

roieni, jud. Mehedinţi.” 

Bălăciţa, com. rur., așezată în 

partea de $. a plășii Dumbrava, 
jud. Mehedinţi, la distanță de 

62 kil. de orașul Turnul-Severin. 

Situată pe cîmpie şi mici dea- 
luri, formează comună singură, 

avînd 4 mahalale, și anume: Ma- 
halaua Miţuleștilor, Grăureștilor, 

Floreștilor și Popeştilor. Are 261 

contrib. din 1316 loc., în 352 

„case. Se mărginește la răsărit 

cu com. Cleanovul, la apus cu 

comuna Dobra, la miază-zi cu 

comuna Prisăceaua și la miază- 

noapte cu comuna Gvardeniţa. 
Locuitorii posedă 41 pluguri, 73 

care cu boi, 16 căruțe cu „cal 

“şi 116 stupi. Comuna are o bi- 

serică cu 1 preot și 2 cîntăreți; 

o școală cu un învăţător, fre- 
cuentată de 43 elevi şi 3 eleve 

şi 3 cîrciumi. Budgetul comu- 

nej coprinde: la venituri 6704 

lei și la chelt. rrqr lei. Numă- 

A 
Cin-: 
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rul vitelor este de 538 vite mari 

cornute, 47 cai, 439 oi și 496 . 
A -. EI . - Si >» 

rimători. Prin această comună 

trece șoseaua Turnul-Severin-Ro- ; 

gova-Corlățelul-Bălăcița, împreu- 
nîndu-se aci cu acela care vine 
de la Bicleșul-Gvardeniţa. Prin 

această comună trece și Brazda 

sai Valul-lui-Traian, ce vine de 

la Dobra și merge la Cleanov. 
Partea de miază-noapte a co- 

munei Bălăcița este udată de 

„rîurile Desnăţuiul-Mare şi Des- 

nățuiul-mic; iar în partea de 

miază-zi este udată de Riul-Va- 
dului. Dealuri mai însemnate 

sunt: dealul Gvardeniţa și dea- 
lul Bălăciţa, între care se for- 

mează valea numită Valea-Mare, 
In marginea comunei se află La- 

cul-Roşu. Aci se face în fie-care 

an, la sfîrșitul lui Martie, un 

bilciă însemnat. Com. Bălăciţa, 

înainte de 1864, purta. numele 

de Porcăreața, de la porcăriile 
ce erai înființate în acest loc, 
și figura ca căt. la adevărata 

com. Bălăcița, care astă-zi se 

numește Gvardeniţa, în loc de 

Bălăciţa. 

Bălăciţa, dea/, în com. rur. Bă- 
lăcița, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinţi. 

Bălăcuţa, zzvor, ia naștere din 

partea de N. și V. a cătunului 

Balaca, com. Scăcni, pl. Pod- 

goria, jud. Prahova, de unde 

luind o direcție dreaptă, spre 

S., se varsă în Iazul-Fetei. Nu- 

mirea și-a luat-o de la cătunul 

Balaca. 

Bălăiţa, ziriia;, pl. Siretul-d.-j., 

jud. Bacăi, care își are izvoa- 

rele pe teritoriul comunci Mă- 
răști, în pădurea Godovanul şi 

se varsă în piriul Berheciii, după 
ce udă satul Valea. 

Bălălăi, pamire vechie, a cătunu- 
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lui Dumitrești-d.-s-, din comu- 

na Dumitrești, plaiul Rîmnicul, 

i jud. R.-Sărat. 
| 

| Bălălăi sau Iazul-Morilor, 25, 

în jud. R.-Sărat, plaiul Rîmni- 
cul, com. Dumitrești. Se des- 

face din riul Motnăul, trece prin 

căt. Dumitrești-d.- -s. unde sunt 

2 mori și se aruncă tot în riul 

" Motnăul. 

Bălălău, fac, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, comuna Dumi- 

trești, în cătunul de reședință. 

Bălălăi, pante, în jud. Bacăi, 

pl. Trotușul, com. Doftana, si- 

tuat mai sus de muntele Dră- 

coaia, de-a stînga Trotușului. 

Bălăneasa, saz, pl. Tazlăul-d.-j., 

com. Tirgul-Valea-Rea, jud. Ba- 

căi, situat pe piriul cu același 

nume, de-a stînga Tazlăului-Ma- 

re, la o depărtare de 2 kilom. 

de şcoala din tîrg. Arc o bisc- 

rică ortodoxă, cu 2 cîntărcți, ri- 

dicată la 1855 de defunctul G. 

Condopolo, și una catolică, ri- 

dicată de locuitori, la 1860. 

„ Cîrciumi sunt 3. Capi de fa- 
milie sunt 99 cu 402 suflete. 

Animale sunt: 35 cai, 222 vite 

cornute, 25 porci, 5 capre. 

Bălăneasa, deal, plasa Tazlăul: 

d.-s., comuna Tirgul-Valea-Rea, 

jud. Bacăi, pe teritoriul satului 

Bălăneasa. Face parte din șira 
dealurilor, ce desparte Tazlăul- 

Mare de Siret. 

Bălăneasa, «ea/, pl. Sirctul-d.-j., 

jud. Bacău, pe teritoriul satului 

Leca saii Ungureni, din c. Leca. 

Bălăneasa, zaz, pe moşia Fiuti- 

nclele, com. Fintinelele, pl. Sire- 

tul, jud. Botoşani. Are. o su- 

prafață de 2 hect. Este format 

din izvoare și mici piraie.  



BĂLĂNEASA 

Bălăneasa, moșie, cu pădure în 
exploatare, pl. Tazlăul-d.-j., co- 
muna Tirgul-Valea-Rea, județul 
Bacăii. Are o întindere de 364 
hect., cu un venit anual de lei 
10.900. Proprietatea d-lor Dumi- 
tru și Panait Condopolo. 

«Această moșie cu părți și 
răzășeașcă, în care moșie are 
parte şi d-lui Costachi Roset, 
Sf. mănăstire Bezrzunţul, închi- 
nată la Sf. Munte Atos, în jos; 
iar din răzeși sunt și Ion Radul, 
Dumitru Apostică, Neculai Stîn- 
gaciul și alți mai mulți răzeși 

şi părtași în ca. Arc un sat cu 

o biserică, 1 preot, 2 dascăli, 
I privilegiat, 4 mazili, 2 nevol- 
nici; pe lingă moșiile Poiana, 
Orăşa-Mare şi altele, cu un nu- 

măr de 35 locuitori.» (Th, Co- 
drescu, «Buciumul Rom.», p. 89). 

Bălăneasa, jădure, situată între 
satele Ghionoaia și Tăvădărești, 
com. Vultureni, plasa Berhcciti 
jud. Tecuciii. 

Bălăneasa, pădure, pl. Tazlăul. 
d.-j., com. Tirgul-Valea-Rea, jud. 
Bacăii, proprietatea fraţilor Con- 
dopolo. Este populată de fagi, 
ulini, stejari și carpeni. Are o în- 
tindere de 443 hect. și este su- 

pusă regimului silvic. 

Bălăneasa, zîrix, plasa Tazlăul 
d.-j., comuna Tirgul-Valea-Rea, 

jud. Bacăă, care izvorește din 

muntele Oușorul, curge de la! 
E. spre V. și se varsă de-a 
stinga Tazlăului-Mare. 

Bălăneasa, ziriz, plasa Siretul- 
d.-j., com. Leca, jud. Bacău; 
obirşește de sub dealul cu a- 
celași nume, se încarcă cu pi: 
riiașul Velniţa și se varsă în pi- 
riul Răcătăul, 

Bălănelul, gea/, situat între co- 
muna Gropile, din jud. Bacăi, 
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pl. Tazlăul-d.-j. şi com. Drăgu- 
şani, jud. Putna, pl. Răcăciuni. 
Dintr'insul izvorește piriul Dră- 
gușani. 

Bălănelul, fise de deal, pl. Taz- 
lăul-d.-j., jud. Bacăi, din cul: 
mea. Ciortolomului, 

Bălăneni, foc îso/at, pl. Nego- 
ești, com. Preasna-Nouă, jude- 
țul Ilfov. 

Bălănescului (Nucul-), /oc îso- 
„dat, în com. Bălănești, judeţul 
Buzăă, 

Bâălănescului (Odaia -), locuinţă 
îsolată, în plasa Marginea-d.-s., 
com. Obilești, jud. R.-Sărat, a- 
şezată în partea de miază-zi, pe 
moșia Bălănescului. Azi c han 
pe drumul către comunele: Măr- 
tineşti, Voetin și Bogza. 

Bălănescului (Tufele-), /oc zso- 
Jat, în com. Bălănești, judeţul 
Buzău. 

Bălăneşti, com.-: ur, în plaiul 
Pirscovul, județul Buzăi, situată 
pe ambele maluri ale piriului Să- 
răţelul - Bălăneștilor, la distanță 
de oraș de 43 kilometri. 

Limitele sale sunt: la Nord, 
începe de la Blidări și merge 
la Crucea -lui- Chiriţă; se lasă 
în gura Ulmetului, urcă pe ma: 
lul Lazului, pănă în Virful-Bo- 
şoveiului și merge pe plaiuri 
pănă în Virful-Juncului, despre 
comuna Boziorul; la Vest în- 
cepe din Vîrful-Juncului, merge 
prin Virful-Tisei, Predealului, 
Cosmci, Virful- cu - Argelele şi 
ajunge în virful Pănătăului, des- 
pre comunele Sibiciul- d.-s,, și 
Pănătăul; la Sud, începînd din 

Virful-Pănătăului, se lasă pe ho- 

tarul moşici Moșeşti, cătunul Pie- 

trarul, pe care merge pănă în 

izvorul Muritoarea-Posobeștilor, 
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despre comuna Trestia; la Est, 
începe din izvorul Murătoarea, 
urcă pe malul Zăpodici şi merge 
peste coline, pănă în Blidări. 

Suprafața sa este de 2900 
hect., din care 386 arabile, 976 
pădure; 381 fineaţă, 398 izlaz, 
156 livezi, 5 vii şi 568 sterp. 
Proprietăți mai însemnate sunt: 
Bălănești, Mărculeasca, Moşeas- 
ca și Tihuleşti-Cozieni, parte ale 
statului, parte în devălmăşie ale 
cetelor de moșneni: Moşeşti, 
Mărculești, descendinți din Popa 
Neagu și Bălănești, descendinţi 
din moșii lor: Drăgușinul şi Țin- 
tea, la cari se mai pot adăuga: 
Gr. Coloescu și G. Mărculescu, 
avind părți mari din propricta- 
tea moșncnească, Teritoriul a- 
cestei comune, fiind muntos, nu 
permite altă cultură, de cît acea 
a porumbului. Industria e redusă 
la trebuințele domestice și în 
cît-va! aplicată la țesături, ob- 
iecte de lemnirie și mai cu sea- 
mă rotărie şi fabricarea. țuicci, 
Are 5 tîrguri: la Moși, 25 Martie, 
23 Aprilie, 15 August și 8 No- 
embric, ce se țin în fie-care an 
şi cind se desfac ţuică și vite. 
Pe apa Sărăţelului are 6 mori de: 
măcinat porumbul, din care 2 
sunt ale statului; o stină pe 
moșia Tihuleşti, tot a statului, 
Căi de comunicație n'are de cit 
albia riului Sărăţelul- Bălănești- 
lor, care în timp de iarnă şi mat 
cu seamă, pe timpul ploios, îm- 

piedică ori-ce transport. 
Vite are: 447 boi, 175 vaci, 

43 viței, 26 cai, 21 epc, 10 minzi, 
1250 oi, 107 capre și 280 porci. 
Stupi sunt 88. 

Această com. e formată din 
cătunele : Bălănești, Bercești, 
Bodromirești, Cocirceni-Cozieni, 
Faţa- lui- Nan, Mărculești, Tur- 
burea, Valea-Epei şi Valea-Ba- 
nului, avind o populaţie de 2050 
locuitori, din cari: bărbaţi în- 

Suraţi 462, ncinsuraţi 23, vă-
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duvi 28, divorțaţi 5, băeți 486; 
femei măritate 462, văduve 87, 

fete 497. Are 321 case. Stră- 

"ini sunt: 6 Unguri și 2 Greci. 

Meseriași Sunt: 7 lemnari, 1 
timplar, 16 rotari, 1 fierar, 1 

boiangii și 2 cizmari, la cari 

'ar mai putea adăuga un mare 
număr de țărani, cari trăesc din 
cioplitul lemnelor pentru case, 
doage și roate. Media nașterilor 

e de 72, a. deceselor de 60, acăsă- 

toriilor de 11. Populaţia crește 
cu o medie anuală de 12 suflete. 

Din punct de vedere financiar, 
comuna are 384 contribuabili, 

din cari 27 comercianți Romini. 
Stabilimente 10. Budgetul co- 

munei e de 3060 lei și 46 bani. 

Comuna are o școală în că- 

tunul Cozieni, cu o populaţie 

de 53 elevi și 3 eleve. Carte 

știi 209 locuitori. Are 4 bise- 

rici: Cozieni-d.-j., vechii schit 

şi metoh al Episcopiei de Buzău, 

cu hramul Sf. Treime; Cozieni- 

d.-s., cu hramul Adormirea Mai- 

cei- Domnului; Bălănești cu Sf. 

Voevozi și Cocîrceni cu Sf. Tco- 

dor și Buna-Vestire. Biserica ca- 

tedrală este Sf. Voivozi. Preoţi 

sunt 5, cîntăreți 4 şi paracliseri 

4. Circiumi are 5. Casele loc. 

sunt în genere bune şi curate. 

In timp de invaziuni, teritoriul 

acestei comune, mai cu seamă 

Valea- Băjenarilor și Virful-Sti- 

nei, ai servit multora ca un 

sigur azil. Numele pare a fi 

luat de la un Bălănescu, căci 

ne întimpină des numirile: Nu: 

cul-Bălănescului, Tufele-Bălănes- 

cului, etc. 

Bălănești, com. rur., în partea 

de la N.-E. a plășii Ocolul, jud. 
Gorj, situată pe: malul drept al 
piriului Amaradia. E formată din 
4 cătune: Bălănești, Piștești, unde 

este și reședința, numit și Piş- 

tești-din-Vale, cătunul Toropi și 

cătunul. Viezuri. Se mărginește 
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la N. cu com. Voeteşti, la Vest 

cu com. Vădeni și Curtişoara, 

la S. cu com. Petrești, cătunul 

Drăgoeni, și comuna Budieni, 

și la Est cu comuna Glodeni, 

cătunul Băsnegi. Are o întin- 

dere de 2000 hectare, din cari 

260 hect. arabile, 315 hect, fi- 

nețe, 122 hect, vie, 1100 hect. 

pădure, 180 hect. izlaz şi po- 
met și 23 hect. vatra satului, 

a bisericei, a casei comunei și a 

școalei, | 

Are o populaţiune de ş72 
familii, cu 1136 suflete, din cari 

564 contribuabili, toți Romîni 

ocupindu-se cu agricultura, creș- 

terea vitelor, sădirea viei, plan- 

tarea pomilor roditori și lem- 

năria simplă. Locuitorii posedă: 
64 pluguri, 133 care cu boi, 

12 căruțe cu cai, 500 vite mari 

cornute, 30 cai, 1430 oi, 310 

rimători şi 50 stupi de albine. 

Apele ce udă această com, 

sunt: Amaradia, care vine din 

comuna Voeteşti; Slaștiul, care 

izvorește la picioarele dealurilor 
Caloianul și Tereţelul. 

Căile de comunicaţie sunt: 

șoseaua judeţeană, care vine de 

la T.Jiu, atinge partea de Sud 
a comunci și trece la Est; șo- 

scaua comunală, care o străbate 

în toată întinderea «i, viind din 

şoseaua judeţeană și o pune în 

legătură cu comunele vecine, 

prin şoseaua vecinală Bălăneşti- 

Glodeni și Bălănești -Voetești ; 

mai sunt și alte drumuri ordi- 

nare și poteci, care o pun în le- 

gătură cu comunele și cătunele 
învecinate. 

In comună se găsesc 10 pu- 
țuri și 17 fîntîni. 

Are 6 biserici, între cari 3 

sunt de zid, slujite de 3 preoți. 

Una este parohială, care este 

fondată de locuitori, în anul 

1882. Cele-l'alte cinci sunt fon- 

date: cea din cătunul Toropi, 

la anul 1845; cea din Piștești, : 

    

la 1864. Aci mai este una de 

lemn, cu data fondărei necunos- 

cută. În cătunul Bălănești mai 

este încă una de lemn, cu data 
fondărei de asemenea necunos- 

cută; reparată la anul 1887. In 

cătunul Viezuri, fondată la anul 

1850, de d. Grigore Săftoiul. 

Comuna are un local de pri- 

mărie și o școală publică, fon- 

dată de locuitori, în anul 1887 
și frecuentată de 39 elevi și 3 
eleve, din 48 înscriși, 

Bălăneşti, com. rur., plasa Siul- 
d.-s., jud. Olt, situată pe valea 
Iminogului, pe piîriul Coteniţa, 
și malul Oltului, la 23 kil. de- 
parte de capitala județului şi la 
7 Fil. de reședința plășii. 

Se compune din 2 cătune: 
Bălănești și Malul-Roșu, cu o po- 
pulațiune de 1450 locuitori, 828 
bărbaţi și 622 femei; 314 capi 

„de familie; 294 contribuabili, lo- 
cuind în 175 case, 130 bordee. 
Afară de 2 familii Țigane, 2 Bul- 
gari, 4 Germani şi 1 Grec, toți 
locuitorii sunt Romîni, 

Se spune, că această comună 
s'a întemeiat pe la anul 1705, 
mai întîii pe valea Oltului, în 
locul numit Izlaz, de către niște 
locuitori veniţi aci de peste Olt, 
dela Recica, Grojdibodul, Cora- 
bia, etc. și așezați pe pămîntul 
unui proprietaranume Bălănescu, 
dela care s'a și numit Bălănești. 
„Mai tirziu, comuna fiind așezată 
în drumul mare Turnul-Măgu- 
rele-Slatina, din cauza năvăliri- 
lor, s'a mutat pe locul unde se 
află azi. Mai tirziu s'a întemeiat 
şi căt. Malul-Roșu, pe malul Ol- 
tului, de către un proprietar nu- 

mit Dinu Bălănescu; numele 

şi Pa luat de la un mal de pă- 

mînt roșu, care e în apropiere 
și azi acoperit cu vii, 

Mai toți locuitorii se ocupă 
"cu agricultura, viticultura și creș- 

terea vitelor, Industriași sunt;
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2 cizmari, 2 fierari și 2. dul- 

„gheri. 

Solul, afară de cîte-va părţi 

cam nisipoase, pe valea Imino- 

gului și a Oltului, e fertil. Se 

cultivă tot felul de cereale şi 

puţină cînepă şi in. Cultura al- 

binelor e neglijată; nu sunt de 

cit vr'o 40 stupi. Pămîntul de 

muncă are o întindere de 1200 

hect. arabile și 8 de fineţe. Viile 

se întind pe o suprafață cam 

„de 65 hect., iar pe valea Oltu- 

lui se află Zăvoiul, aproape 50 
hect. arabile de întindere. Li- 

vezile dati. aproape 20 “care de 
fn. | 

Cultura gindacilor de mătase 

produce ca la 40 klg. gogoși. 

Aceste producte se desfac mai 

ales la tirgurile din Slatina și 
Caracal. 

Locuitorii, în număr de 250, 

S'aii împroprietărit după legea 

rurală din 1864. Ei aii 110 cai, 

740. boi, 130 vaci, 20 bivoli, 

1680 oi, 6 capre și 140 porci. 

In comună e o biserică de- 

servită de. 2 preoți şi 2 cîntă- 

reţi, plătiţi de comună. Biserica 

e situată în Bălănești, fondată de 

Pan. Const. [zvoranu, pe la a- ! 

nul 1820. | 

Școala e înfiinţată cam de la 

1857, dar mai regulat funcțio- 

nează de la 1867. Clădirea e 

proprietatea comunei şi e în bu- 

nă stare. S'a frecuentat în anul 

1892—93 de 24 copii, 23 bă- 

cți și 1 fată, din numărul de 

208 copii, 110 băeți, 98 fete, în 

ctate de școală. Cu întreţinerea 

ci, statul cheltuește anual 1242 

lei. Ştiii carte 238 bărbaţi şi 23 
femei, 

Comerciul se exercită de 6 

" cîrciumari, Se mat face și bilciii 

de 2 ori pe an, la Inălțare și 

Sf. Maria-Mare, - 

„ Veniturile comunei pe ultimul 
exerciții sc urcă la 2440 Iei şi 

cheltuelile la 2181 lei anual, 
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Șoşeaua, judeţeană leagă co- 
muna la N, cu com. Coteana şi 

la S. cu Viișoara. Teritoriul săi 

„e udat de la N. la S. de apele: 

Oltul, Iminogul și Coteniţa, cum 

şi de vălceaua Adincata. Pe te- 

ritoriul ci se află 2 măguri în- 

semnate: Măgura-Mare şi Mă- 

gura-Bălăneştilor. 

Se mărginește la N. cu com. 

Coteana, la E. cu Izvoarele, la 

S. cu Mărunţei, la S.-V, cu Vii- 
şoara și la V. cu rîul Oltul. 

Ca fapt istoric se povesteşte 

numai, că pe la anul 1821, tre- 

cind pe aci pandurii lui Tudor, 

cari apucaseră drumul pe riul 
Iminog în sus, ai jăfuit pe pro- 

prietarul Dinu Bălăcescu, și i-aii 
făcut mari stricăciuni. 

Bălăneşti, sa, com. Curteni, pl. 

Crasna, jud. Fălciii. 

Bălăneşti, sas, în comuna Băr- 

găoani, pl. de Sus-Aijlocul, jud. 

Neamţu, situat în dreapta șo- 

selci județene Piatra - Bozieni ; 

formează colțul despre Nord al 
careului, alcătuit de satul Hir- 

top la V., satul Ghilăeşti spre 

S., și satul Dirloaca către E, 

- Terenurile sale plane, sunt 

continuare a văilor, ce se des- 

fășoară de la NS. şi V.-E. a 

“comunei, prezintînd şi multe lo- 

curi mlăștioase. 

Suprafața totală e de g95o 

hect. Populaţiunea e de 300 su- 

flete, sai. 69 fam., dintre cari 

67 fam. rominești și 2 fam. e- 

vrecști, 13 văduve și S nevolnici. 

Loc. se ocupă cu agricultura. 

Numărul contribuabililor 150. 

In acest sat se află.o bise- 

„rică, fără preot, ci numai cu 1 

eclesiarh. 

Numărul vitelor se urcă la 

360 capete, .dintre cari: 40 boi, 

109 vaci, 110 oi, 30 rimători, 

20 cai şi cepe și 30 vite mici cor- 

-nute, 
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Comunicaţiunea cu locurile ve- 

cine se face prin un drum na- 

„tural, ce dă în șoseaua judeţeană 

Piatra-Bozieni, între 22—23 kil.; 

și un altul, ce trece prin satul 
Hirtop-Ghilăești. 

Bălăneşti, sa/, face parte din co- 

muna cu acelaşi nume, din .pl. 

Siul-d.-s., jud. Olt. Are 1280 lo- 

cuitori și e situat în partea de 

E. a comunei pe valea Imino- 

gului și piriul Coteniţa.: E re- 

„ședința comunci și are o bise- 

rică zidită la 1820 și reparată 

la . 1888. Vechii săi ctitori ai 

fost Pan. Constantin Izvoranul 

și soția sa Safta; poartă hra- 
„mul S-ţii Impărați Constantin 

și Elena și a Sf. Erarh Nicolae. 

Ca populaţie școlară are 194 

copii, 102 băeţi, 92 fete, din 

cari urmează la școală 24, 23 

băeți și 1 fată. 

Bălănești, saz, în jud. R.-Sărat, 

plasa Marginea-d.-s., cătunul co- 

munei Lacul-lui- Bălean, așezat 

pe piriul Bălănești, la apusul co- 
munci. Vezi Cocoșari. 

Bălăneşti, sa4, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rimnicul, cătunul comunei 

Dumitrești. Numit așa după nu- 

mele familiei de răzași, Bălă- 

neşti, ce ai locuit și locuesc aci. 

E așezat în partea de miază- 

noapte a comunei, lingă cătunul 
de reședință. 

Bălănești, saz, face parte din com. 
Vultureni, plasa Berhecii, jud. 

Tecuciii. Așezat pe valea cu a- 

celași nume, e străbătut de piriul 

Bălănești. La o distanță de 2 

kil.. și 200 m. departe de Vul- 

tureni. Are o populație de 17 

capi de familie, cu 97 suflete, 

locuind în 15 case. Comerciul îl 

face un cîrciumar, Aici se află 

o biserică, cu hramul Adormi- 

rea-Mlaicei-Domnului, care a ser-
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vit ca schit de' călugări; în 

urmă a devenit biserică de mir. 

Nu se știe precis data fundărei, 

găsim însă scris pe biserică data 

7267=—=1759. La 1834 sa re- 

parat. 

Bălănești, saz, face parte din 

com. Giurgioana, pl. Zeletin, jud. 
Tecuciii. Așezat pe dealul cu 

același nume, la o depărtare 

de reședința comunei de 1 kil. 
şi 240 m. Are o populaţie de 42 
capi de familie, cu 165 suflete, 

locuind în 39 case. Aici se află 
o școală mixtă, care datează de 

la 1870 și se trecuentă de: 48 

băeți, din numărul de 109 copii, ; 

'73 băeţi și 36 fete. Comerciul se 

face de un circiumar, Locuitorii 

sunt împroprietăriți după legea 

rurală. 

Bălăneşti, căz., în jud. Brăila, la 

E. de satul Urleasca, pe malul 
drept al văii Ianca, în faţa Mo- 

vilei-Vămei, înfiinţat. la .1859. 

Suprafaţa. vetrei satului este de 
5 hect., avînd 14 case. -Popula- 

ţiunea e de 16 capi de familie 

saii 63 locuitori, «in cari 47 băr- 

baţi şi 36 femei, 30 căsătoriţi 

şi 53 necăsătoriți. Știii carte 2 

loc. și nu ştiii 63.. Animale sunt: 

63 cai, 202 vite cornute, 57 oi 

şi 42 rîmători, 

Bălănești, cât. de reşedinţă, al 

com, Bălănești, jud. Buzăi ; 350 

locuitori şi 94 case. Are sub- 
divizia Tihuleşti. 

Bălâneşti, cătuu, al com. Bălanul, 
jud. Gorj. Are o întindere de 

500 hect., din cari şo hect. ara- 

bile, 60 hect. fineţe, 27 hect. 

vie, şo hect. izlaz și pomet, 297 

hect. pădure şi ş hect. vatra 

satului. 

Are o populaţiune de I99 fa- 

milii, cu 551 suflete, Locuitorii 

posedă 10 pluguri, 45 care cu 

54534, Afarele Dicţionar Geografie, 
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boi și 5 căruţe cu cai, 190 vite 

mară cornute, 16 cai, 630 oi, 90 

rîmători și 20 stupi cu albine. 

Apele, ce udă căt, s'aii des- 

cris la comuna sa. Căile de co- 
municație asemenea. - 

In Bălănești sunt 4 puțuri şi 
6 fîntîni. 

Biserici sunt 2, slujite de 1 

„preot paroh și 1 cîntăreț. Una 
este de lemn, vechie, şi una 

de zid. 

Bălăneşti, câfuu, aparţine de 
„ com. Urbeasca-Horezul, pl. Ho- 
" rezul, jud, Vilcea, 

In acest cătun se vede un iz- 

vor cu apă de pucioasă, . 

Aci este o biserică fondată, 

după cum spune tradiţia, de un 

arhierei, cu numele de Ste- 

fan, de origină din com. Rimești, 

pl. Horezul, născut dintro fa- 

milie foarte vechic, numită Na- 

neș. Descendenţi din această 

familie se mai găsesc și astă-zi, 

trăind în com.. Horezul. 

Acest arhiercii, se zice, că a 

fost Episcop, ba chiar Mitro- 

polit al Ungro-Vlahici și că fâ- 

cînd niște greșeli mari contra 

canoanelor bisericești, a fost ras 

pe jumătate și izgonit din scau- 

nul episcopal. Ela venit la lo- 

cul săi natal și drept ispășirea 

păcatelor, dispunînd și de mij- 

loace, a pus temelia acestei bi- 

„serici. Data fondărei, se spune, 

a fi pe la'anul 1496. Ea este 

construită dintr'un fel de pia- 

tră foarte tare și foarte poroasă, 

numită sigă și care, combi- 

mată cu var și nisip, s'a oțelit 

în deajuns, spre a fi putut să 

reziste: A stat mai mulți ani 
în părăginire, în cit, după cum 

spun moșii, trăitori astăzi, ai 

pomenit crescuţi pe partea de 

diasupra bolței ei plopi înalți 

de. la 4—5 metri. A fost re- 

parată de mai multe ori; ul- 

tima dată la anul 1855,   

BĂLĂNEȘTI 

Bălănești, Zea/, în com. Tohani, 

jud. Buzăii, acoperit cu vii, cari 

produc un vin cu oare-care re- 
putaţiune. 

Bălănești, qea/, pe teritoriul sa- 
"tului Hilișeul, com. cu aseme- 

nea numire, pl. Coşula, jud. Do- 
rohoiii. 

Bălăneşti, gea/, în raionul com. 

Bălănești, pl. Siul-d.-s., jud, Olt, 
pe care se cultivă 55 hect. şo 

arii vie. 

Bălănești, gea/, satul Bălănești, 

com. Giurgioana, jud. Tecuciii. 

Se întinde în direcția NS. 

Bălăneşti, dea/, la V. comunei 

Romani, plasa Horezul, județul 

Vilcea. 

Bălănești, 75, jud. Neamţu, si- 

tuat la răsăritul satului cu aşa 

numire, com. Bărgăoani, plasa 
de Sus-Mijlocul. Este format din 

scursoarea bălților. ce se întind 
» către apusul săi, provenite din 

piriiașele Trudești, Ghigoeşti, 

Bălnișoara, Bahniţa şi altele, ce 

se scobor din podișele” şi dea- 
lurile despre V. a com. Băr- 
găoani. În spre capătul săii des- 

“pre E. mai este alimentat de 
apele piriiașului Baranta. 

Constantin Negruzzi în scri-: 

soarea I-a: «Preumblare«, asea- 

mănă acest iaz cu fintîna Ipo- 

crenci, unde se scăldaă Muzele, 

din pricină, că în satul Bălă- 
neşti, locuia pe atunci fabulistul 
A. Donici. 

Bălăneşti, mahala, face parte 

din comuna Gănești, pl. Mij- 
locul,: jud. Vilcea. 

Bălănești, măgură, pe teritoriul 

comunei Bălinești, plasa Siul- 

d -s., jud. Olt, cam la jumătate 

distanța între această - comună 

37



BĂLĂNEȘTI 

și Coteana. Nu se știe, dacă e 
naturală sai artificială, Are o 
circonferință la bază de 124 
metri și o înălțime ca de 1,50 

metri. Se presupune, că a servit 

drept hotar între aceste două 
comune, 

„Bălănești, moşie moșnenească, 

în comuna Bălănești, jud, Buzăii- 

Are 1220 hect,, din care 415 
- pădure, formată din sforile: Tei- 

șul, Valea-Epei și Birza, iar 

restul fincață, izlaz ȘI livezi de 
pruni, 

Bălănești, moşie, în jud. Tutova, 
plasa Tirgul, com. Vinderei, pe 
ambele maluri a piriului Jeva- 
răţ, proprietatea statului, aren- 

dată, în ultimul period, cu 3480 

lei anual. 

Bălăneşti, vezi Pomirla, pădure, 
în jud. Dorohoiii. 

Bălănești, zădure, în jud. 'Tu- 

tova, pl. Tirgul, com. Vinderei, 

“de 13 hect., proprietatea sta- 
tului. 

Bălăneşti, pîrîi, în jud. R.Să- 
rat, plasa Marginea-d.-s., com, 

Lacul-lui- Bălan, izvorește din 
„dealul Costandoiu, trece prin 
cătunul Bălănești şi se varsă în 
riul Rimna. 

Bălăneşti, zîrîz, curge prin sa- 
„tul cu același nume, com. Vul- 

tureni, jud. Tecuciii, și se varsă 
în Berheciii. 

Bălăneşti, ziriă, ce curge prin 
jud. “Tutova, pl. Tirgul, com. 
Vinderei, prin valea cu aseme- 
nea numire și se varsă în dreapta 

piriiaşului Jevarăţ. 

Bălănești, ze, în com. Tohan, 
jud. Buzău, pe dealul Bălănești, 
de go hect. 

Bălănoaia, com.   
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Bălăneşti (Sforile-), namire, 
dată unei părți din moșia sta- 

tului Tihuleşti-Cozieni, din com. 

Bălănești, jud. Buzău, 

Bălăneşti-Duşmăneşti, moșie, 
în comuna și căt. Tohani, jud. 
Buzăii, are 670 hect., din care 
IO arabile, 512 vii, restul izlaz 

şi sterp. Pe această moşie e 
dealul Bălănești, cu renumitele 
vii ale locuitorilor din Tohani. 

Bălăneştilor (Riîul-), 7îă, ce-i 
se mai zice și Rîul-Rîmeștilor, iz- 

vorește din virful muntelui Ro- 

man, proprietate a mai multor 

moșneni din plaiul Horezul. Cur- 

ge spre S. în jud. Vilcea; udă 

partea de N.-E. a comunci; se 

întilnește cu Luncavăciorul, a- 

proape de vatra comunei Io- 

rezul și se varsă în Luncavăţ, 

Vezi cuvințele : Horezul și Trăis- 

tari, 

Bălăneştilor (Sărăţelul-), ri, 
jud. Buzău, vezi Sărăţelul. 

Bălănică, cătun (tîrlă), în plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, co- 

" muna Andrășești. 

Bălănoaia, /a//ă, situată în jud. 
Tecucii, la V. de satul Ho- 

mocea, com. Ilomocea. 

Bălănoaia, movilă vechie, pe 
cîmpia Burnazului, jud. Vlașca, 

rur., compusă 

din cătunele: 

Cantemirul și Ruica saii Buciu. 
meni, situată în lunca Dunării, 

pl. Marginea, jud. Vlașca; de- 
parte de Giurgiii de 10 kil, și 
de Stănești, reședința plășii, de 

7 kil, 

  
In 1888 avea 362 familii, cu : 

579 contribuabili, saă 2130 sufl, 
Venitul comunal în' 1888 era 

: Bălănoaia, căzu, 
Bălănoaia, Coşo- : 

„veni, Nazirul, Oncești, Turbatul, 

BĂLANOAILA 

de 11848 și cheltuelile de 8097 
lei, 62 bani. 

In comuna întreagă sunt 4 
biserici; una, în căt. Bălănoaia, 
clădită la 1845 de proprietara 
moșiei Bălănoaia, Epitropia Sf. 
Spiridon-Noii dinBucureşti, după 
stăruința fostului arendaș Poli- 
hronie ; a doua, în cătunul Tur- 
batul, zidită la 1862, de locui- 

tori; a treia, în Oncești, la 1856; 

a patra, în satul Cantemir, fă- 

cută de locuitori, la 1888. Ele 

sunt deservite de ş preoţi și 6 
cîntăreți și țin de parohia Bălă- 
noaia, , 

- Are o şcoală mixtă cu două 

clase, condusă de o învăţătoare; 

școala a fost frecuentată în 1888, 

de 22 băeți şi 2 fete. - 
Aci se află părticele de pă- 

dure de pe proprietatea Bălă- 
noaia: partea de la apus a sa- 
tului Bălănoaia a statului, pă- 
durea de la cătunul Cantemir 
și pădurea de la Turbatul și 
Onceasca. 

S'a găsit într'o carieră de pie- 
triș mai multe oseminte de fo- 
sile, | 

In 1888 erai în comună: 570 
boi și vaci, 155 bivoli, 620 cai, 
2000 oi, 35 capre, 11 

340 rimători, 
„Depărtarea cea mai mare a 

unuia din cătunele, ce constitue 

această comună, de Giurgiu, este 

de 13 kil., şi cea mai apropiată 
de 7 kil. 

asini şi 

pendinte de 
com. Bălănoaia, pl. Marginea, 

judeţul Vlașca, situat pe lunca 

Giurgiului, sub -Dealul-Dunării. 

Proprictate a Sf. Spiridon-Noii 
din Bucureşti. 

Are venit anual 18000 Iei. 

Supraf. moșiei este de 1130 

hect. L.a 1864 s'ati împroprictă- 

rit 75 locuitori, foşti clăcași, cu 

215 hect. | 

Are o biserică zidită la 1845



BĂLĂNOATA 

de Epitropie, după stăruințele 
vechiului arendaș Polihronic, cu 
hramul Sf. Gheorghe. La această 
biserică servesc 2 preoți și 2 
cintăreți, 

Mai jos de satul Bălănoaia, 
trece vechiul Drum-al-Banului, 

„ hotar dintre domeniul Giurgiului 
şi această moșie. Acest drum a 
fost şoseluit de armata rusească, 
la 1878, cu ocazia războiului cu 
Turcii, 

Acest cătun este departe de 
Giurgiu cu S$ kil. 

Bălănoaia, movi/ă vechie, pe do- 
meniul Giurgiului, jud. Vlașca. 

Bălănoaia, jud. Vlașca, petic de 
Pădure, de stejar, în supra: 

față de 50 hcct., alături de satul 
Bălănoaia, de la care şi-a luat 
numele, 

Bălăriei, zale, vezi Curmătura- 

Bălărici, jud. Suceava. 

Bălării, com. rur., compusă din 

cătunele Curuieni-d.-j. sai Gor- 

neni, Curuieni-d.-s., Chiţia și 

Stilpul, situate în pl. Cîlniştei, 

jud. Vlașca, pe platoul d'între 

Neajlovil şi Ciîlniștea. Distanţa 

de Giurgiii e de 40 kil., iar de 

Ghimpați, reședința plășii, de 6 
kil. şi 30 kil. de București. 

În 1887 erai aci 266 familii, 
cu 236 contribuabili, 

Venitul comunal în 1887 era 

de lei 3750, cheltueli 3128 lei, 

Are o școală mixtă cu 4 clase, 

condusă de un învățător și la 

care, în 1888, ai urmat 41 băeţi 
și 4 fete. 

In această comună sunt 2 bi- 

serică, una în Bălării, alta în 

Gormeni sati Curuieni, la ambele 

servesc 2 preoți și 4 dascăli, 

ține de parohia Bălării. Distanţa 

cea mai mare între cătunele, ce 

ține de această parohie, este de 

11 kil. In com. sunt 6 cîrciumi. 
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Bălării, căzuu, pendinte de com. 
"Bălării, pl. Cilniștea, jud. Vlașca, 
“proprietatea d-lui G. Vernescu. 

In acest cătun sunt 215 loc., 

împroprietăriți la 1864, pe o su- 

prafață de 675 hect. 

Aci este o biserică, cu hramul 

Sf. Voivozi, deservită de un 
preot și 2 cîntărcți, la care în 
18858 s'aii oficiat 43 botezuri, 12 

căsătorii și 25 înmormîntări, 

Prin acest sat trece şoseaua 

județeană, ce duce la Bucureşti. 

„Aci este localul şcoalci și al 

primărici, 

Proprictarul are case cu gră- 

dină şi eleşteuri frumoase. Sunt 

case de arendași cu han marc, 

magazii și pătule îndestulătoare. 

Aci este lacul și măgura Gră- 
diștoiul. (Vezi com. Bălării). 

Bălării, căzun, pendinte de com. 
Arsache, pl. Marginca, judeţul 

Vlașca, situat pe proprietatea 
Parapani. Fostă a mănăstirei 

Radu-Vodă, pe la 182$. 

„Suprafaţa acestui trup, îna- 

inte de a se contopi cu Para- 

pani, era de 1520 hect. Este 

situat pe malul Dunării, între 

Arsache și Pictroșani,. departe 

de Giurgiii de 24 kil. Printr'a- 
cest cătun trece șoseaua, care 

merge din Giurgiă la Zimnicea. 

In Bălării este o bis. cu hra- 

mul Sf. Petru, zidită la 1868, de 

locuitorii; are un preot și 2 cîn- 

tăreți, In 1888 s'aii oficiat aci 
21 botezuri, 4 căsătorii şi 8 în- 
mormîntări. 

Locuitori împroprietăriți în a- 

cest cătun, în 1.864, aii fost 120, 

cari ai luat supraf. de 360 hect. 

Aci, în vechime era o cetă- 

țuie, de o oare-care însemnă- 

tate. 

Bălării, vă/cea, ce vine din pro- 

prietatea Letca-Vechie și dă în 

Neajlov, în com. Bălării, jude- 

ţul Vlașca,   

BĂLĂȘEȘTI 

Bălășani, judeţul Dolj. (Vezi Bă- 
loșani). 

Bălășeni, moșie, în jud. Neamţu, 
fără sat, situată pe lingă moșia 
Mănești, în com. Petricani, pl. 

de Sus-Mijlocul. A făcut parte 
din terenurile, cari alcătuiau des- 

fiinţata com. Boiştea. Inainte de 
secularizarea averilor mănăsti- 

rești, a fost proprietatea mănăs- 

tirei Agapia și închinată Mitro- 

- polici din Iași, starea II; astă-ză 

aparține statului. 1 se mai zice 
şi Grași, “ 

Bălăşești, saţ, în jud. Tutova, 

pl. Corodul, spre S.-E. de Bir- 

lad, la 15 kil. de acest oraș. 

“Arc 730 loc., din cari ş2 ştii 

carte; 205 casc. l'ormează o 

com., Bălășești, cu căt, Pupezeni. 

În toată com. sunt: 1081 loc, 

din cari 125 ştiii carte; 215 con- 

tribuabili;, 286 case. Se cultivă 

via pe o supraf. de 67,50 hect. 

și prunii pe o suprafață de 3 

hect. Comerciii se face de 1ş 
oameni, din cari 12 Romîni şi 

3 străini, în 12 stabilimente co- 

merciale, din cari 8 cîrciumi, 

Are: o moară cu vapori; o 

şcoală primară de băeţi; 2 bi- 

serici. Contribuțiunile directe -a 

locuitorilor acestei comune, sunt 

de 13199 |. 49b. 

Bălăşeşti, da/ză mică, în judeţul 
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

comunci Pisica și pe al cătunului 

săi Azaclii, așezată în partea 

nord-estică a plășii, și sud-ves- 

tică a comunei. Este formată de 

o vărsare anterioară a Dunării; . 

dar acum nu mai comunică cu | 

ea. E înconjurată de toate păr- 

țile numai cu stuf și în apro- 

pierea-i de toate părțile, se ridică 

Grindul-Lăţimei, al Vălcanului și 

al Oalelor. E aproape să dispară, 

de oare-ce a început de mult 
să sece,



BĂLĂȘOIUL 

Bălăşoiul, ogaș, numit și Ogașul- 

Bălășoiului, în com. rur. Adunaţi- 

Teiului, pl. Dumbrava, județul 

Mehedinți. 

Bălăşoiul, va/e, com. Deleni, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Bălătăul, fa/ră, în jud. Fălciu, 

numită și Podul-Oprei, în întin- 

dere de 15 hect., pe teritoriul 

comunei Buneşti, pl. Crasna, în 

partea de V. E bogată în pește. 

Bălăteşti, dea/, la V. comunei 

Crăeşti, jud. Tecuciii, formînd 

limita comunei. Continuă spre 

S. cu dealul Benești și Crăești 
pănă la Gura-Crăeștilor, Are o 

lungime de 4 kil. 

Bălăurelul (Balaurul-mic), co- 
Jină, în com. Cărpiniștea, jud. 

Buzăi, acoperită de fincaţă și 
arături, 

Bălăurelul, moșie, în com. Căr- 

piniștea, căt, Izvorul-Dulce, jud. 

Buziăiă ; face un corp cu moşia 
Izvorul-Dulce, 

Bălăuzul, piriz, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., com. Racovi- 

țeni; izvorește din dealul Iir- 

boaca, udă partea de apus a co- 

munci, și merge de se varsă în 

riul Cilnăul, mai jos de căt, Ni- 

sipeni, al comunci Racoviţeni. 

Valea sa e frumoasă şi malurile 

sunt acoperite cu bogate semă- 
nături în timpul verci. 

Bălbăitoarea, /oc între muntele 

Zmeuratul şi Plaiul-Icoanci, com. 

Star-Chiojdul, plaiul Teleajenul, 
jud. Prahova. 

Bălboca, şes, jud. Bacăi, plasa 

Siretul-d.-j., com. Mileşti, aco- 

perit cu pășunc. 

Bălc, /ac. cu pește, în partea de   
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S. a com. Cornetul, pl. Saba- 

rul, jud. Ilfov, în întindere a: 

proximativă ca de 4 hect, 

Bălcani, sa/, plasa Tazlăul-d.-s., 

com. Băsăști, jud. Bacăii, așezat 

de-a stînga pir. Coman, la S. de 

s. Băcani, care ţine de com. Taz: 

lăul, jud. Neamţu, și la o depăr- 

tare de 4300 m. de satul Bă- 

săști (școală). Are o cîrciumă. 

Capi de familie sunt şş; suflete 

114. Animale sunt: 4 cai, 90 

vite mari cornute, 5 porci și 

o capră. Are o moară de apă 

şi un fierăstrăi, 

Bălcani, dea/, pl. Tazlăul-d.-s., 

jud. Bacău, îmbrăcat cu păduri, 

situat la N. comunei Băsăşti, 

Bălcani, moșie, pl. Tazlăul-d.-s., 

com. Băsăști, jud. Bacăă, nu- 

mită şi Bălcani-Borsești. Are o 

întindere de 3o1 hect. și aduce 

un venit de 3400 1. anual. Pro- 

prictatea d-nci Ecaterina Ghcor- 
ghiu. 

Bălcani, fădure,"pl. Tazlăul-d.-s., 

com. Băsăști, jud, Bacăii, cu o 

întindere de 100 hect. Propric- 

tatea d-nei Ecaterina Gheorghiu. , 

Esenţa, care predomină printre 

arborii acestei păduri, este bra- 

dul. Această pădure este su- 

pusă regimului silvic, 

Bălcani, piriiaş, jud. Bacăă, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Băsăşti; iz- 

vorește din com. Tazlăul, jude- 

țul Neamţu; curge de la N-V. 

spre S$.-V. şi se varsă în Taz- 
lăul-Mare, 

Bălceşti, com. rur., pe apa To- 

pologul, jud. Argeș, pl. Topo- 

logul, la 20 kil, de Tigveni, re- 

ședința subprefecturei, și la 20 

“kil. de Piteşti. Se compune din 

satele: Bălcești, Giltofani, Linia- 

Hanului, Măzărarul, Rotăreșşti şi   

BĂLCEȘTI 

Valea-Bălceasca, avind peste tot 

200 familii, cu 774 suflete. In 

comună sunt 3 biserici: în Băl- 

cești, Giltofani şi Valea-Băl- 

ceasca; o şcoală primară ru- 

- rală, Budgetul comunei pe anul 

1382—83 a fost de 1767 lei, 60 

bani la venituri și de 1732 lei 

la cheltueli. Aici este reședin- 

ţa judecătoriei de ocol Olt-To- 

polog. În 1887, această comună 

număra 1863 contribuabili și avea 

un budget de 4621 lei la veni- 

turi și de 4346 lei la cheltueli, 

Numărul vitelor în 18857 era 

de 248 capete -vite mari, 211 

boi și vaci, 37 cai și de 132 

vite mărunte, 75 oi, 7 capre și 

150 rimători. 

Bălcești, con. rur., plasa Oltc- 
ţul-d.-j., jud. Vilcea. N'are nici 

un cătun alipit. Se numește ast- 

fel de la un bilciii ce se ținea 

în vechime în această localitate. 

Este situată pevalea Peșteanci, 

Dealul-Bălceştilor și Obrejia-Ol- 

tețului, la '75 kil. departe de 

capitala județului și la 40 kil. 

de a sub-prefecturei. 

Are o populație de 1070 lo- 

cuitori (556 bărbaţi şi 523 femei) 

în care intră 4 familii de Țigani 

şi 3 de Bulgari; 269 capi de 
familic. - 

In comună sunt 3 biserici 

una, cu hramul Sfinţii-Ingeri, 

fondată la anul 1885; o alta, 

cu hramul  Adormirca-Maicci- 

Domnului, fondată la anul 1871 

şi a treia, cu hramul Sf. Gheor- 

she, fondată 'la anul 1864. 

Aci locuitorii se ocupă cu o- 

lăria, dulgheria, rotăria, tim- 

plăria și boiangeria, cizmăria şi 

cojocăria. Comerciul e destul de 

dezvoltat, din cauză, că aci sc 

face regulat un tîrg săptămînal. 
Locuitorii desfac produsul 

muncei lor, atit la Craiova, Dră- 

găşani, Riurcni, cit și la tirgul 

săptăminal. a
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Comuna are aproximativ 30 
cai, 709 boi, 800 vaci, peste 
300 capre şi peste 3000 oi, 

Pe apa Oltețului, în raionul 
comunei, este o singură moară.” 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

de 41, cari s'a împroprietărit 
“la anul 1864. 

Școala datează în comună de la 
1848. Localul e proprietatea co- 
munci. Se frecuentă de 37 copii 
(29 băeți și 8 fete) din numărul 
de 1129 (68 băeţi și 61 fete). 
în virstă de școală. Știi carte 
155 bărbaţi și 5 femei. Cu între- 
ținerea şcoalei, statul cheltuește 

anual 1566 1., iar comuna 106 lei. 

Locuitorii cultivă gindaci de 
mătase, dar numai pentru tre- 

buințele lor. In toată comuna 

abia sunt vr'o 40 stupi cu al- 
bine, 

Țuică se fabrică pe an 'cam 
2500 decalitri. Vatra satului are 

390 hect., iar cu îizlaz cu tot se 

întinde pe o suprafață de peste 
2000 hect. 

Prin comună trece șoseaua 

judeţeană, care merge spre Cra- 
iova, trece prin comunele din 

jud. Dolj: Bulzești, Murgașul, 

Mătoci, Floreşti și Craiova. Aci 

sc întîlnesc șoselele: Cernei, Ol: 

tețului, Peşteanei și drumurile 
vecinale de pe Șasa și din co- 

muna Goruneşti, | 

Veniturile anuale ale comunei 

se urcă la 5917 lciși cheltuelile 
la sosI lei. 

E brăzdată de: Dealul-Bălceș- 

tilor, Ulicioiul, Piscul-lui-Baboii 

şi Piscul-Ulicioiului şi udată de 
piraiele : Aninoasa, Mijlociul, Mă- 

dulăreasa, Răchiţa, Blidereasa 

și Stupineana, și de riurile OL- 

tețul, Cerna şi Peșteana, 

Bălceşti, sa pe apa Topologului, 

judeţul Argeș, plasa Topologul. 
Are 278 locuitori și face parte 
din comuna cu același nume. 

In acest sat este leagănul fa-   
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milici Bălceștilor și aci s'a năs- 

cut, la 1819, marele nostru îsto- 

ric Nic. Bălcescu. In 'sat este 

o biserică vechie, cu hramul A- 
dormirea, avînd doi preoți, un 
cîntăreț și un 'paracliser, și case 
mari boerești, zidite la 1828, de 

răposatul Iancu Bălcescu. 

Bălcești, câfun, alipit com. Cîr- 

” ligei, din plasa Novaci-Amara- 
radia, jud. Gorj. Este situat pe 
malul drept al Gilortului, între 
cătunele Bengești, Ciocadia, Pi- 

țicul şi Pereşti. Are o suprafață 

de 840 hectare. 

Cu o populaţie de 60 familii, 
285 suflete, din cari 67 contri- 

buabili, Loc. posedă 8 pluguri, 

20 care cu boi, 2 căruțe cu cai, 

242 vite mari cornute, 41 cai, 

223 oi, 5 capre, 64 rimători, ş 
bivoli şi 30 stupi. 

Cătunul are o biserică, ser- 

vită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 

2 cîrciumi, 

Bălceşti, ea/, în raionul comu- 
nci Bălcești, plasa Oltețul-d.-j., 

"judeţul Vilcea, pe care se cul- 
tivă 35 hect. vie. 

Bălceşti, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, pendinte 

de comuna Bălcești, plasa Ol- 

tețul-d.-j., jud. Vilcea. | 

Bălcii (Valea-), za/e, în com. 
Gura-Nișcovului, jud. Buzăii, că- 

tunul Săseni-Vechi; curge numai 
după ploi. . 

Bălcilor (Dealul-), co/iuă, în 
comuna Vintilă - Vodă, judeţul 
Buzăi, cătunul Sirbeşti, acope- 

rită de păduri și arături. 

Bălciuca, 42/fă, situată în jud. 
Dolj, la 2 'kil. de Dunăre,. la 

S.-E. de căt, Desa, pl. Cîmpului. 

Bălciului (Valea-), za/e, pe pro-   
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prietatea Onceşti- Cosoveni, pl. 
Marginea, jud. Vlașca, 

Bălcoaia, ziriă, curge prin co- 

muna Epureni, plasa Prutul, ju- 

dețul Fălciii, și, în sus de locul 

numit Gura-Văii, se unește cu 

piriul Cîrţa, 

Bălcoiul, /us4/ă, judeţul Dolj, în 

Dunăre, situată în dreptul ora- 

șului Calafat. 

Bălcoiul, ziri:, în județul Bacău ; 
izvorește din poalele muntelui 

Runcul și, după ce face hotar 

între comunele Bogdănești și 
Grozești, se varsă da dreapta 

- Oituzului. 

“Bălcuţa, saz, în comuna rurală 

" Sascut, plasa Răcăciuni, judeţul 

Putna, situat pe piriul cu ace- 

lași nume. Populaţia e de 486 
suflete, cari locuesc în i29 case. 

Satul n'are nici biserică, nici 
şcoală. Din 117 copii: 69 băcți, 

48 fete, urmează 30 băcți la. 

singura școală din comună, află- 

toare la Sascut. (Vezi Sascutul). 

Bălcuța, fir, pe teritoriul co- 

munci Sascut, plasa Răcăciuni, 

județul Putna, ce se varsă în 

Siret, mai jos de satul cu acc- 

lași nume.: 

Băldăluiului  (Măgura-), mâ- 
gură, judeţul Dolj, plasa Jiul- 

de-Mijloc, com. Lipovul, s. Li- 

povul-d.-s. (Vezi Grindul-Balda), 

Băldeasca, moșie a statului, în 

judeţul Olt, fostă pendinte de 

mănăstirea, Sărindarul, și care pe 

periodul 18857—97 s'a arendat 

cu 2750 lei anual; 

Băldi, za, în judeţul Vilcea, 

(Vezi Bodi). 

„Băldimăneasca, moșie, în com.
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Beceni, județul Buzăii, cătunul 

Oilești. (Vezi Beldimăncasa). 

Băldimăneasca, za/e, în com. 

Minzăleşti, jud. Buzăii, cătunul 

Săreni; se scurge în valca Po- 

iana-Ascunsă. 

Băleaca, căzuu, pendinte de co- ! 

muna Naipul, plasa Cilniștea, 

județul Vlașca. 

Băleanca, manire, ce se mai dă ! 

moșici IHinsarul, din comuna Bo- | 

ziorul, cătunul Nucul, județul 

Buzăii, 

Băleanul, plasa Sabarul, judeţul 

Ilfov. (Vezi Bolintinul-de-mij- 

loc). 

Băleanul, dra/, în comuna ru- 

"rală Samarinești, plasa Motrul- 

d.-s., jud. Mehedinţi. 

“Băleanul- Moşteni, jud. Ilfov. 
(Vezi Bolintinul-din-Deal). 

Băleasa, câfuu, aparţinînd .com. 

Negreni, din plasa Gilortul, ju- 

dețul Gorj. Este situat parte pe 

șes, parte pe coastă și pe malul 

drept al piriului Negreana. Are 

o suprafață de 206 hectare, din 

cari 50 'hect. pădure, 40 hect. 

arabile, 98 hect. fineţe, 9 hect. 

vic, 7 hect. livezi de pruni și 

„2 hect, izlaz. 

Are o populaţie de 43 familii, 

între cari 2 familii Ţigani. Nu-: 
mără 180 suflete; 20 contribua- 

bili. Locuitorii sunt moșneni, şi 

posedă 9 pluguri, 10 care cu 

boi, go vite mari cornute, 2 

cai, 110 oi, 5 capre și 40 rimă- 

tori. 

Piriul Negreana udă acest 

cătun şi şoseaua județeană Cra- 

iova-Pietrești-d.-s., trece prin el. 

Băleni, com. rur., în pl. Zimbrul, 

jud. Covurluiii, la depărtare de 
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50 kil. de Galaţi. E udată de 

" ptraiele Suhuluiul-Sec și Suhu- 

luiul-cu-Apă. Se mărginește la 

E. cu satul Puţichioaia, com. 

Bujor, la Vest cu Cudalbi, la 

Nord cu Virlezi și la Sud cu 

Cuca, " 

Are două cătune: Băleni, re- 

şedinţa şi Zăgancea, această din 

urmă situată ceva mai jos și în 
partea nord-vestică a celei d'in- 

tii, Locuitorii sunt Romini, foşti 

clăcași împroprietăriți la 1864, 

afară de vr'o 20 lucrători străini, 

în serviciul proprietăței mari și 

de 2 familii de Armeni comer- 

cianți, cu 12 suflete, In ambele 

cătune se află 387 casc, locuite 

de 336 contribuabili, familii fiind 

392 cu 1.747 suflete, din cari 

914 bărbaţi, 833 femei; 891 ne- 

căsătoriți, 707 căsătoriţi, 149 

văduvi; 121 cu știință de carte, 

1.626 fără. 

Intinderea teritoriului acestei 

comune se socoate la 8065 

hect., specificate după întrebuin- 

țare ast-fel: 5741 hect, arabile, 

776 imaș, 858 pădure, 321 fi- 

neţe, 114 vii, “51 vatra satului 

şi restul pămînt netrebnic. Din 

teritoriii, 1278 hect. aparţine 

sătenilor, iar cea-l-altă parte 

proprietăţei mari, formată din 

două 'moșii cu același nume ca 

Și satele. 

Se seamănă în com. Bălcni, 

cu deosebire: griii, secară, orz, 

ovăz, păring și popuşoi. Recol- 

ta mijlocie pe hectar c de 4 

„ chile. 

Numărul total al vitelor e de 

5.504 capete, și anume: boi 

677, vaci 404, junci 54, junce 

$, minzați 124, minzate 145, 

viței 151; cai 85, cpe 187; ber- 

beci 102, oi și capre 3.654. 

Circiume sunt $, prăvălii cu 

alte mărfuri 2; maşini agricole 

5, pluguri sistematice 40. Este 

şi o moară cu vapora proprie- 

tarului moşiei Băleni, domnul   
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G. M. Cantacuzino, înființată în 

1864, şi care macină anual 3456 

hectol. 

Veniturile comunei sc urcă la 

7597 lei pe an, iar cheltuelile 
la 7697. 

In accastă comună, și anume 

în reședința ci, este o singură 

biserică, cu hramul Sf. Arhan- 

gheli (Voevozi), zidită între anii 

1870, lunie 1, și 1871, Noem- 

brie 14, care are ca înzestrare 

17 fălci pămînt. După întocmi- 

rea sinodală din 1888, com. Bă- 

leni formează o parohic; e de- 

servită de un preot paroh, 1 

preot ajutor şi 2 cîntărcţi. 

Are o şcoală mixtă, înfiinţată 

în anul 1864, frecuentată de 58 

elevi, 

Băleni saii Buleni, saţ, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d.-s., al com. 

Bucșești, situat pe dealul Buda 

și pe'valea superioară a Cer- 

nului, la o depărtare de 800 m. 

de satul Bucşeşti (şcoală). Are 

o cîrciumă: Capi de familie sunt 
31, suflete 95. Animale se nu- 

mără: 8 cai, 35 vite cornute, 

II porci şi 31 capre, 

Băleni, sa/u/ principal și reşedinţa 
com. Băleni, pl. Zimbrul, jud. 

Covurluiii, situat pe o colină cu 

poziție frumoasă. Arc 322 con- 
tribuabili; 378 familii cu 1699 

suflete. Are o biserică și o 

școală. - 

Băleni, ma/alu, în pl. Motrul- 

d.-s., jud. Mehedinţi, com. rur. 

Samarinești, 

Băleni, ma/ala, în com. Crai- 

nici, plaiul Cloșani, jud. Mehe- 

dinți. 

Băleni, oie particulară, de vr'o 

4000 hect., în cuprinsul com. 

Băleni, plasa Zimbrul, jud. Co- 

vurluiii,
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Băleni, pădure, în comuna cu a- 
„celași nume, jud. Covurluiii. 

Băleni, șes întins, în comuna cu 

același nume, în direcţia dru- 
mului spre Pechea, jud. Co- 

vurluiii. 

Băleni, za/2, jud. Bacău, pl. Taz- 

„lăul-d,-s., pe teritoriul com. Buc- 
şești, 

Băleni, va/e, "în com. rur. Sa- 

marinești, pl. Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinți. 

Băleni-Cuca-Galaţi, gram ve- 
cinal însemnat, jud. Covurluiii, 

ce trece prin dealul Poleitul, stră- 
bătînd punctele: Băleni, Cuca, 

Polobocul, Mogoș, Poleitul, Ghi- 

banul, Tătarca, Traian, Bacal- 

bașa și Galaţi. 

Băleni-Motrogani, pl. Sabarul, 

jud. Ilfov. (Vezi Domnești-d.-s.). 

Băleni-Romiîni, com. rur., plasa 

Ialomiţa, judeţul Dimboviţa. A- 

ceastă comună este situată: pe 
„cîmpie. Are un: mare lac, ce se 

compune din trei heleștae, din 

care:se scoate mulți pești, raci 

și scoici. Cimpiile și ridicătu- 

rile de pămînt saii vilcelele din 
jurul săi poartă numele ur- 

mătoare: Dealul-Pleșia, Valea- 

"Babii, Valea-Lupului, Valea-cu- | 

Epuri, Cimpia-Ciovlica, Cimpia- 
Malului, Lunca-Mare și Movila: 

din- Poiana-Frumoasă. Această 

comună are o populaţie de 1623 

locuitori, Romîni, împărțiți pe 

cinci uliţe: Uliţa-Bisericei, Uliţa- 

Rosetti, Ulița-Valter-Mărăcinea- 

nu, Ulița-Carol I și Uliţa-Emanci- 

pată. Băleni are în raionul săi 

riul Ialomiţa, ce curge în par- 

tea de răsărit a comunei şi 

pîriul Piscovul saă Mărești (vezi 

Adinca). Com. produce tot felul 

de cereale și din animale are oi.   

şi vite cornute. In Băleni-Romîni 

este: o moară de apă, o mare fa- 
brică de făină și o fabrică de 

spirt, care. exportă în străină- 
tate. Prin Băleni trece șoseaua 
județeană Tirgoviște-Butimanul. 
Această com. se învecineşte la 

„răsărit cu com. Mărești-Mărceşti, 

de care se desparte prin Ialo- 
mița, la apus cu Băleni-Sirbi, 

la miază-noapte cu Bucșiani și 

Hăbeni și la miază-zi cu com. 

Cornăţelul, de care se desparte 
prin pădure. Are o biserică şi 

o şcoală. Școala este mixtă și 

are un învățător. Localul este 

bun, clădit anume pentru școală, 

de zid, spaţios și higienic, și 
cu primăria la un loc. Școala 

este frecuentată de 5o—55 copii 

de âmbele sexe. In comună sunt 

peste 69 băeţi și 40 fete cu 

etatea de școală. Comuna are 

un venit de 8090 lei și vre-o 

370 contribuabili. Școala n'are 
pămînt, 

Băleni-Sîrbi, com. rur., în jud. 

Dimboviţa, vecină și aproape 

lipită de Băleni-Romîni. Este si- 
tuată totpe cîmpie. Arc o po- 

„ pulație: de 1563 locuitori, mai 

„toţi de origină slavă, stabiliți 

aci din timpurile vechi. In com. 

este o biserică și o școală. La 

Băleni se face un mare tirg a- 
nual, în ziua de 24 unic, adică la 

Drăgaică. Școala din Băleni-Sir- 
bi este mixtă și are un învățător. 

Localul școalei este noii, mare 

şi bun, construit în 1885, clădit 

anume pentru școală, și cu pri- 

măria la un loc. Școala este în- 

fiinţată la 1859. Ea este frecuen- 

tată de 65—75 elevi de ambele 

sexe. In comună sunt preste 109 

copii cu etatea de școală. Co- 

muna are un venit de 3128 lei 

şi vr'o 276 contribuabili. Școala 
nare pămînt. 

Bălescul, munte, în com. Goi- 
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deşti, jud. Buzăii, situat aproape 
de frontieră, între riul Bisca-Mică 

şi piriul Cilianoș. Pănă în 1888 

aparținea Transilvaniei; în urma 

delimitărei a fost alipit de jud, 
_Buzăi. 

Bălescul, maaute, în jud. Gorj, la 
“N. com. Baia-d.-fier, proprieta- 

tea statului; este acoperit cu 

pădure. 

Bălescuţul, munte, în com. Goi- 
dești, ramificație din muntele 

„ Bălescu, jud. Buzăii; e acoperit 
de pădure, 

Băleşti, con. rur., din pl; Ocolul, 
jud. Gorj, situată pe șes spre 
S.-V. de com. Slobozia, la o 
depărtare de 5 kil. de T.Jiii. 
Se compune din cătunele Bă- 
lești și Rasova. Are o supra- 
faţă de 733 hectare, din cari: 
449 hect. arabile, 202 hect. pă- 
dure, 2 hect. vie, 100 hect, li- 
vezi cu pruni și fineţe. 

Are o populație de 332 fa- 

milii cu 1446 suflete, din cari 

277 contribuabili. Venitul co- 

munci este de 1466 lei 12 b. 
cheltuelile de 1286 lei 10 bani. 
Locuitorii posedă go pluguri, 
160 care cu boi, 12 căruțe cu 
cai, 18 stupi, 630 vite mari cor- 

nute, 280 oi, 22 capre, 12 cai 

şi 648 rimători, 
Apele ce udă comuna sunt: 

Jiul, Şuşiţa, Iazul și Poloaga. 

Comunicaţia se face prin ca- 

lea judeţeană Tirgul.Jiii-Severin 
şi prin şoseaua comunală, ce 
merge prin cătune. 

In comună se găsesc 70 pu- 

țuri, 2 fintîni și 1 moară. 
Comuna are o școală frecu- 

entată de 42 elevi și 1 elevă, 
din 49 înscriși, | 

Are 7 biserici, din care 6 

vechi de lemn și 1 de zid, toate 

făcute de locuitori și servite de 

"2 preoți și 4 cintăreți, -



BĂLEȘTI. 

Băleşti, com. rur., în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-j., lingă balta - 

Lacul-Negru. 

Și-a luat numele de la moșia 

Bălești. 

Este aşezată în partea de mij- 

loc a judeţului, la 18 kil. spre 

E. de orașul R.-Sărat, și în par- 

tea apusană a plășii, la 24 kil. 

spre S.-V. de com. Măicănești, 

reședința plășii. Comunele în- 

vecinate sunt: Ciorăști și Slo- 

bozia-Mihălceni la 7 kil., Măr- 

tinești la 11 kil., Puești şi Mă- 

crina la 4 kil., Bogza la gkil., 

Sihlea la 12 kil. 
Se mărginește la miază-noapte 

cu com. Bogza, la apus cu Voe- 

tinul, la răsărit cu Ciorăști şi Slo- 

bozia-Mihălceni, la miază-zi cu 

comunele Nicolești și Puești. 

Este o comună de cimp; n'are 

dealuri. 
Rîurile, cari o udă, sunt: Slim- 

nicul și - Coţateul, spre miază- 

noapte, cari se varsă în Lacul- 

Negru, ce se află la răsăritul 

comunci; Heleșteul-cu-Baltă la 

miază-zi, care se varsă tot în 

Lacul-Negru. Sunt în comună 

110 puțuri. 

Comuna are un singur căt., 

cel de reședință. 

Suprafaţa comunei este de 

3600 hect., din cari 100 hect. 

vatra comunei, 1000 hect. ale 

locuitorilor, 2500 hect, ale pro- 

prietăţii private. 

Populaţia comunei este de 302 

familii, cu 1167 suflete. După 

sex sunt: 592 bărbaţi, 575 fe- 

mei; după starea civilă: 530 

căsătoriți, 600 necăsătoriți, 37 

văduvi; toţi sunt Romîni orto- 

doxi, 

- Comuna are o biserică, cu 

hramul Sf. Nicolae și Buna-Ves- 

tire, fundată în 1830 de Alc- 

xandru Ghica, căruia îi se mai 

„zicea și Căciulă-Mare și reparată 
“în 1882; în 1883 sa zugrăvit |   

şi s'a sfinţit de Inocenţie, Epis- 
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copul de Buzăii; are 34 po- 
goane pămînt: e deservită de 2 

preoți, 1 cintăreț şi 1 paracliser. 
In comună este o școală mix- 

tă, fundată în 1874 de comună; 

are 1 învățător și 62 elevi, din 
cari 2 fete, 

Calitatea pămîntului este me- 

diocră; mare parte din teren fiind 

acoperit cu mlaștini. In privința 

culturii sunt: 2296 hect. loc a- 

rabil, 1154 hect. imaş, 20 hect. 

pădure, 30 hect. fineţe. 

Locuitorii ai: 420 pluguri, 1 

moară cu aburi, 1 maşină de 

secerat; 2888 capete de vite, 

din cari: 918 boi, 481 vaci, 

165 cai, 2 măgari, 508 oi, 487 

  
rimiători, Industria este cea do- : 

mestică. Comuna are 3 poteo- : 

vari, 3 măcelari, 1 brutar, 1 

bogasier. Comerciul este activ 

și constă în importul de colo- 

niale, vestminte, instrumente 

agricole și în exportul de vite 

și cereale. Transportul produc- 

telor se face prin stația Sihlea, 

la 12 kil. spre N.-V. In comună 

sunt 9 comercianţi Romini, din 
cari 5 cîrciumari, 

Căile de comunicație sunt 

drumurile vecinale: spre Rîm- 

nicul-Sărat, Mărtinești, Bogza- 

„ Sihlea-Plăinești, Ciorăşti, Slobo- 

zia-Mihălceni și spre Voetin. 

Comuna are 301 contribua- 

bili, Veniturile sunt de 11555 

lei, 97 bani, iar cheltuelile de 

11489 lei, 37 bani. Contribuţiu- 

nile sunt de 16054 lei, og bani. 

Ca loc istoric este balta Ne- 

gru, însemnată pentru împăcarea 

lut NRadu-cel-krumos, Domnul 

Munteniei, cu Ștefan-cel-Mare, 

Domnul Moldovei, cam pe la 
anul 1479. 

Băleşti, sa, spre Sud-Vest de 

satul Cozmești, din comuna Coz- 

mești, pl. Stemnicul, jud. Vas- 

luiă, situat pe dealul și valea 

Poiana, pe o întindere de 344 
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hectare, proprietatea răzeșilor. 

Are o populaţie de 120 familii, 

saii 450 suflete, din cari 12 fa- 

milii de Țigani și 2 de Evrei, 

Prin mijlocul satului trece pi- 

rîul cu același nume. 

Numărul vitelor e de 380 vite 

mari cornute, 32 cai, 530 0i și 

150 rimători, 

Are o biserică făcută de lemn. 

Se spune, că pămîntul răză- 

șesc din bătrîni, se împărțea în 

două răzășii: una a unui răzaș 

Dima și alta a unuia Picioroaga; 

partea de pămînt a lui Dima se 

numea Domnești, iar a lui Pi- 

cioroaga, Bălcești, Aceste răzășii 

S'aii micşorat, prin uzurpare, de 

către călugării mănăstirei Fistici. 
- 

Băleşti, cătun, făcînd parte din 

comuna Bălești, plasa "Ocolul, 

jud. Gorj. Are o suprafață de 

Goo hect., din cari 150 hectare 

pădure, 369; hectare arabile, 
hectar vie, 80 hectare livezi cu 

pruni și finețe. 

Are o populație de 213 fa- 
milii, cu 917 suflete, între cari 

180 contribuabili. Locuitorii ai 

60 pluguri, 100 care cu boi, 2 

căruţe cu cai, 10 stupi cu albine, 

5oo vite mari cornute, 8 cai, 

200 oi, 12 capre. și 548 ri- 

mători, 

Com. are o şcoală frecuentată 

de 42 elevi şi 1 elcvă, cu 1 

învăţător. 

Are ş biserici vechi de lemn 

şi 1 de zid, servite de 2 preoți 
și 4 cîntăreţi. 

In cătun se găsesc 60 puțuri 

și 2 fîntîni. ” 

Băleşti, ea, în partea de Sud 

a comunci Cozmești, pl. Stem- 

nicul, jud. Vasluiii, 

| Băleşti, /ocuinfă izolată, judeţul 
Dolj, plasa Amaradia, situată 

în stinga riului Amărăzuia, la 

Sud de satul -Bulzești,
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Bălești, zăzure, în jud. R.-Să- 
rat, plasa Marginea-d.-s., com. 
Bălești. Are 40 -hect. cu esență 
salcic. ! 

Băleşti, ziriz, izvoreşte din va- 
lea Poiana, din partea de Vest 
a satului Băleşti, comuna Coz- 
mești, pl. Stemnicul, jud. Vas- 
luiii, curge prin mijlocul satului 
și se varsă în dreapta piriului 
Fistica. 

Bălhac, deal, pe moșia Hirtopul, 
com. Șoldănești, jud. Suceava. 

Bălicioasa, ziriz, pe teritoriul 

comunei Răcoasa, pl. Zăbrăuţi, 

jud. Putna, ce se varsă în stinga 
Șușiţei, 

Băligelul, pire, dată moşiei 

Datcoiul, din comuna Tohani, 

jud. Buzăă. 

Băligoasa, cu/me, judeţul Buzăi, 

care începe din Muchia- Deleni 
şi merge de se unește cu Mu- 
chia-Bodii, din com. Beciul. 

Băligoasa, va/e, jud. Buzăii,, ce 
îşi ia. începutul din Muchia-De- 
leni, comuna Grabicina, stră- 
bate comuna Beciul şi dă în 

Sărățelul-Bercii, în comuna și 
cătunul Policiori. 

Băligoasă (Tocila-), moşie, în 
com, Beciul, judeţul Buzăii. Vezi 
Tocila-Băligoşi. 

Băligoşi, sas, în jud. Brăila. Vezi 
Slobozia-Cireșiul. 

Băligoșşi, câzun, al comunei Be- 
ciul, jud. Buzăii. Are 280 locui- 
tori şi 56 case, 

Băligoşi, pzoșe, de 2400 hectare, 
proprietatea Doamnci Eliza Rah- 
tivan, în judeţul Brăila; se mai 
numește și Slobozia-Cireşiul, 

64594, 3larele Dicționar Geografic, - 

  

Băligoşi, moşie, în comuna Be- 
ciul, județul Ruzăi, cătunul Bă- 
ligoși. Are aproape 1000 hect., 
din care. 200 arabile, restul pă- 
dure, izlaz, fineaţă și sterp. 

Bălileasca, pure, supusă regi- 
mului silvic, comuna Bălilești, 
plasa Rîurile, judeţul Muscel, 
în întindere de 1500 hectare, 
compusă din: stejar, fag, car- 
pen, mesteacăn și jugastru. 

Bălileşti, com, rur., pl. Rîurile, 
jud. Muscel, la S.-V. de Cim- 
pulung, la 25 kil. departe de 
acest oraș. Este situată pe am- 
bele maluri ale rîului Bratia. 

Se mărginește la N. cu com. 
Golești, la S. cu com. Băjeşti, 
la E. cu com. Stilpeni. 

Numele și "1 trage dela pri- 
mul proprietar, numit Bălilă, care 
sa stabilit aci, pe moșia ce-i 
s'a dat de Domn, în urma unor 
servicii aduse țărei. Acest pro- 
prietar a adus din diferite părți 
mai mulți loc., de și-aii făcut 
case; iar locuitorii din comunele 
limitrofe numeaii această adu- 
nare Grupa-lui-Bălilă. 

Se compune din 4 cătune: 
_Bălilești, Rominești, Valea-Mare 

și Băceasca şi are o populaţie 
de 956 locuitori, 499 bărbați și 
457 femei, cu 229 capi de fa- 
milie, cari trăesc în 210 case. 

Locuitorii din această comună, 
afară de munca cîmpului, se mai 
ocupă cu fabricarea țuicei și lu- 
crarea lemnului ce se exploa- 
tează din pădurile comunei. Ei 

„ai 173 „vaci, 223 boi, 275 ca- 
pre, 171 porci, 31 cai, 86 oi. 

Comuna numără 200 contrib. 
Venitul ei în 1889 —go, se urca 
la 1526 1. şi cheltuelile la 15201. 

In jurul comunci sunt livezi 
de fineţe și mai cu seamă: de 
pruni. 

In această comună se găsesc 
două serii de dealuri: una'către   
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V., prelungirea culmei de munţi 
şi dealuri, ce merg printre riul 
Doamna, de o parte, şi rîul Bra- 
tia de alta; și altă serie, către 
E., prelungire a culmei de munţi 
şi dealuri, ce merge pe deo 
parte printre riul Bratia, iar pe 
de alta printre riul Bughia şi 
Riul-Tirgului. Această serie din 
urmă se termină pe teritoriul co- 
munei într'o cîmpie foarte în- 
tinsă, avînd un pămînt propriii : 
pentru ori-ce cultură; iar cea- 
laltă serie de V. merge mai 
departe către S., prin comuna 
Băjești, și se termină în comu- 
na Piscani; pe la poalele «i 
trece riul Bratia unit cu rîul 

“Tirgul. 

Ambele serii de dealuri sunt 
acoperite cu o mulțime de-pă- 
duri de fag, stejar, carpen, plop, 
din care locuitorii fac șindrilă 
pentru acoperămintele caselor, 
anini, paltini și frasini. 

Riul Bratia străbate comuna 
în tot lungul ei şi primeşte pe 
stinga gîrlele Valea-Mare și Va- 
lea-Popii şi de dreapta girlele Bă- 
ceasca, Valea-Satului și Valea- 
Ciurei. Pe rîul Bratia, în raio- 
nul comunei, sunt 2 mori şi 2 
ferăstrae, proprietăţi ale d-lor 
Ștefan Stilpeanu și Ioan Cătă- 
nescu. Ambele fierăstrae taie tot 
felul de lemne și-produc anual 
o cantitate de peste 38300 blăni, 
ce se întrebuințează în comună, 
saii se exportă la tirgul săptă- 
minal din Piteşti. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 809 hect. Moşia ea 
locuitorilor, din, moși - strămoși. 

Proprietari mari sunt d-nii: Ște- 

fan Stilpeanu, I. Cătănescu, Fă- 

gețeanu, George și Grigore Ar- 

senescu, . | 
Şoselele din această comună 

Sunt: a) șoseaua comunală, ce 
vine de la S. din com. Băjeşti, 
trece prin cătunul Bălilești, pe 
la marginea cătunului Biceasca 
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și merge mai departe spre N. 

în com. Golești; b) șoseaua co- 

munală, ce vine de la E. din 

com. Stilpeni, trece prin cătu- 

nele Romineşti și Valea-Mare și 

dă în șoseaua, care merge;la 

comuna Golești. Ambele șosele 

Sunt legate între ele prin o a 

treia ce pune în legătură cătu- 

nele Bălileşti şi Rominești, că- 

tune, ce sunt despărțite prin riul 

Bratia. 

In comună sunt 2 biserici şi 

o școală mixtă. 

Comerciul se face de 4 hanpii. 

Bălileşti, saz, cu 55 familii, jud. 

Argeș, pl. Topologul, face parte 

din com. rur. Tigveni. Arco bi- 

serică cu. hramul Cuvioasa Pa- 

raschiva, deservită de un preot 

și un cîntărcţ. 

Bălileşti, sa/, face parte din com. 

-rur, cu același nume, jud. Mus- 

cel. liste situat pe malul drept 

al rîului .Bratia. 

Populaţia lui e- de 349 lo- 

cuitori, 181 bărbaţi și 169 fe- 

mei, cu 77 capi de familie. Aci 

e reședința comunei. 

Are o biserică, clădită la anul 

1767 de locuitorii comunei, cari, 

în timpul de față, ca și în tre- 

cut, formează o epitropie pen- 

tru întreţinerea ci. Ea este de- 

servită de 1 preot şi 1 dascăl. 

Școala, cu întreţinerea căreea 

statul cheltuește anual 1080 lei, 

se frecuentă de 48 copii, din 

numărul de 105 băcţi și 82 fete, 

cu etate de la 6—12 ani. Școala 

s'a înfiinţat pe la anul 1546, de 

un bătrin învățător, care, pen- 

tru silinţele ce-și da, de a răs- 

pîndi lumina în sat, cra recom- 

pensat de locuitorii comunei cu 

o mică retribuţiune, 

Știii carte 108 bărbaţi și 32 

femei. 
  

Satul e udat de la E. spre. 

V. de Valea-Ciurei şi Valea-Sa- 
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tului, cari se varsă, pe țărmul 

drept, în riul Bratia. 

Comerciul se face de 2 hangii. 

Bălileşti, mzoșze. (V. Bălteni). 

Bălinești, saș, în com. Zamostia, 

pl. Berhometeie, jud. Dorohoii, 

pe malul Siretului, cu 111 fam, 

Şi 437 sufl. Așezările sătenilor, 

în parte, bunișoare cu grădine 

şi livezui. Proprietatea moșiei, 

acum este a statului, iar înain- 

tea secularizărci, era a mănăs- 

tirei Văraticul, iar din vechime 

a Marelui Logofăt Ioan Tăutu. 

Sătenii împroprietăriți ai 438 

hect. 21 arii în a lor dispoziție; 

iar statul 443 hect. 95 arii cimp 

şi 455 hect. 23 arii pădure ti- 

nără, cu multe esențe, în care pre- 

domină fagul și stejarul. Pămin- 

tul este bun și fertil. Se găsește 

piatră, atit de cea calcarică cit 

și de cea silicioasă. 
Aici să află o biserică cu hra- 

mul Sf. Nicolae, cu 1 preot, 

2 cîntăreți și 1 pălămar; care 

biserică, după cronice şi inscrip- 

ție, este făcută la 1511, de ve- 

chiul proprietar al moşiei, Marele 

Logofăt Ioan Tăutu. (Vezi Bă- 

linești-Biserica). 

Piriă principal este Verichia, 

ce trece peste moșie. 

Drumuri principale sunt: spre 

Grănești, spre Zamostia și spre 

Mihăileni. 
Hotarele moşiei: Botoşaniţa, 

Ruși-Ciomărtan, Bucovina și riul 

Siretul. 

Bălineşti (Biserica-), diserică. 
Acest monument interesant al 

Moldovei, din satul Bălinești, 

comuna Zamostia, plasa Berho- 

metele, jud. Dorohoiii, memori- 

zază o epocă foarte distinsă în 

istorie. Logofătul Miron Costin 

şi Prinţul Dimitrie Cantemir, în 

scrierile lor zic că: «diplomatul 

Moldovei, Marele-Logofăt Ioan   
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Tăutu, după ce a încheiat trac- 

tatul de capitularea țărei cu 

Poarta Otomană la 1511, trimes 

de Bogdan Ștefan Vodă; cu 

banii ce dusese peșcheș și pe 

cari Sultanul i-aii dăruit lui, de 

îndată a făcut în Constantinopol 

palatul numit Bogdan-Seraiii, în 

care era și capela cu patronul 

Sf. Nicolae, iar la moşia sa, Bă- 
linești, din ținutul Sucevei, a 

desăvirșit biserica cu patronul 
Sf. Nicolae». 

Vornicul Urechie, în cronica 

sa spune, că: «Bogdan Ștefan 

Vodă, feciorul lui Ștefan-cel- 

Mare, trimes-a la împărăţia Tur- 
cilor, pe Tăutu, Logofătul-cel- 

Mare, cu slujitori și pedestrime 
Darabani, de a dus birul zece 

pungi de bani și sa închi- 

nat cu ţara, la Sultanul Solei- 

man. lar împărăţia, de bucurie 

mare cu dragoste i-aii primit 

și a dăruit toți banii Tăutului- 

Logofătului-celui-Mare, şi i-aii 

adus în. ţară şi s'a apucat cu 

acci bani de a zidit o biserică în 

satul Bălinești, pe Siret, în ţi- 

nutul Sucevei, care trăiește şi 

astăzi». («Let.» t. I, pag. 179). 
Această biserică, construită 

pe dealul de pe laturea dreaptă 

a Siretului, este, în afară, de 

formă lungăreață; cu fundurile 

poligonale; e temelia de piatră, 

înaltă de un metru de la su- 

'prafaţa terenului, cu două rin- 

duri de pietre cioplite în par- 

tea superioară; pereții de cără- 

midă mare și tare; cimentul, cu 

muruială calcarică ce formează 

un bloc în total; colțurile toate, 

de jos pănă sus, de piatră mare 

cioplită, precum şi briul de sub 

streașină de jur împrejur ; feres- 

trele și ușile încadrate cu piatră 

mare, sculptată în ciubuce; ten- 

cuiala în genere a dispărut, zi- 

dul e pretutindene gol, conținind 

în trupul săii, din .loc în loc, 

olane zmălţuite, simetric aşezate,
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pc a cărora funduri, în bas-re- 

lief, sc vede marca Moldovei, 

adică: Zimbrul, Steaua, doi Del- 

fini și o Femeie. 

In lăuntrul bisericei se vede, 
că pereții aii fost peste tot zu- 
grăviţi, cu chipurile sfinţilor și 
tablouri sacre. Pe partea din 
dreapta a peretelui despărțitor 
corului de amvon, sunt zugră- 
vite portretele Logofătului Ioan 

Tăutu, a soției sale Margareta 

și ale fiilor: Pătrașcu, Ioan şi 

Anastasia, în superbul costum 

venețian, brodat cu aur, cum se 

vede la portretele și a altor lo- 

gofeți mari, ce ar lăsa a se 

crede. că aşa era uniforma dem- 

nităţei ce ocupa: cingătoarea 

cu paftale în pietre scumpe, de a- 
supra mantia măreață, cu mîne- 

cele despicate și gulerul de sa- 
mur, iar pe cap tocul, cu bro- 

dărie de aur în arcade. 

Pardoseala, în peristil, are zece 

morminte, pe de-asupra cu les- 

pezi, de pe cari cu grei se pot 

descifra acum inscripțiunile sla- 
vone. 

Tradiţia poporană arată: că 

sub biserică ar fi o tainiță mare, 

boltită, ce ar conţine multe o- 
doare, a căreea intrare prin pre- 

dania, era cunoscută în vechime 

numai unui bătrîn, carele muri, 

fără a mai spune la cine-va 

secretul. Find biserica deterio- 

rată, de vandalizmul pășînilor, 

cari împunseră cu sulița icoa- 

ncle, s'a reparat în parte la zi- 

dire și catapiteazmă, de către 

boerul Jignicer Irimia Bahrinescu 

. din Bucovina, proprietar al mo- 

şici, la anul 1763. 
Inscripția pe piatră, așezată 

în peretele din afară al bisericei | 

şi cu caractere slavone, este in- 

descifrabilă. Abia s'ar putea cu- 

noaște: 6 Decem. 7007 (1499). 

Eruditul şi neobositul serii- 

tor, Episcopul Melhisedec de la 

Roman, prin cartea sa: «Notiţe   
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istorice și arheologice, adunate 

de la 48 mănăstiri și biserici 

antice din Moldova», tipărită în 
1885, la pag. 202—295, arată 

inscripțiile cpitafice, care au fost 

copiate de pictorul Rucevschi 

la 1882 și depuse la Academia 
Romină și cari ar fi acestea: 

1. «Acesta este mormîntul 

Panului Ioan Tăutu-Mare-Logo- 

fătal Domnului Ștefan-cel-Mare, 

răposat la anul (7008) 1500, 
Septembrie 28». 

2. Epitaful lui Teodor, fiul 

Marelui Logofăt Ioan Tăutu: 

«Pan Ioan Tăutu-Logofăt, în- 

- frumuscță acest mormînt fiului 

săi Teodor, carele s'a mutat la 

vecinicul locaș, în anul 7002 

(1494), Septembrie 20». 

3. Epitaful lui Petru, fii tot 
al Marelui Logofăt Tăutu: 

«Pan Ioan Tăutu Logofăt în- 

frumuseță acest mormiînt fiului 

săii Petru, carele s'a mutat la 

vecinicul locaș, în anul 7002, 

Septembrie 20». 

4. Epitaful unei kneaghine, tot 

din familia Log. Tăutu: 

«Acest mormînt înfrumuseță 

Dragolă Tăutulovică, maicei sale 

Kneaghinei Mariei, care s'a mu- 

“tat la vecinicele locașuri, în a- 

nul 7007 (1499), Martie 23». 

5. Epitaful pe mormîntul so- 
ției Logofătului Tăutu: 

«Acest mormînt este al roa- 

bei lui Dumnezeii Mariei, Knca- 

ghinci panului Tăutul-Logofăt, 

care s'a mutat la vecinicul locaș 

în anul (7008) 1500, Septembrie 
29». 

6. Epitaful Kneaghinei Ange. 

linei, soţia lui Drăgan Tăutul: 

«Acest mormînt înfrumuseță 
Drăgan “Tăutul-L.ogofăt, Knea- 
ghinei sale Angelinei, care s'a 
mutat la vecinicul locaș în anul 

7125 (1617), Mai zo». 

Despre Drăgan Tăutul să face 
mențiune în hrisovul lui Irimia 

-- Movilă, din anul 1606, pentru   
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închinarea mănăstirei Golia. EI 
figurează acolo ca scriitor al u- 
ricului, 

7. Epitaful unei fete a Logo- 
fătului Tăutu: 

«Acest mormînt este al roa- 
bci lui Dumnezeu Vasilica, fata 

Tăutului-Logofăt, care a răpo- 
sat în anul (7003) 1495, luna 

Septembrie 18, vecinica pome- 
nire. Il făcu și înfrumuscţă Ioan 
Tăutul-Logofăt>. 

Bălişoara, moșie, în com. Cos- 

tești, jud, Buzăi,-căt. Budișteni, 

de 160 hect., din care 15. pă- 

dure; e împărțită în două sfori, 
de cite So hect. 

Bălişoara - Glodeni, moşie, în 

com. Costești, jud. Buzăă, căt, 
Budișteni; are So hect, arabile. . 
Vezi Budişteni. 

Bălițeni, deal. (Vezi “Tătăreni, 
deal, din com. Telejna, pl. Mij- 
locul, jud. Vasluiii). 

Băliţeşti, su/, în jud. Tutova, pl. 

Tutova, com. Hălărești. 

Băliiei (Dealul-), /ea/, jud. Ba- 

căii, pl. Siretul-d.-j., pe teritoriul 
tirgului Gloduri. 

Bălmăeşti, fost sat, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com, Adincata şi azi 

siliște. 

Bălmugeasca, pădure, în jud. 
Fălciii, pe o suprafață de 18!/, : 
hect., în partea de N. a com. 
Sălăgeni, pl. Podoleni. - 

- 

Băloaia, /ac, în com. Goideşti, 

jud. Buzăii, căt. Ivaneţul. Mai 

înainte avea apă; acum estufăriș, 

Băloaia, moșie, în comuna Goi: 
deşti, jud. Buzău, căt, Ivaneţul, 

de 140 hect.; moșnenească ; pă- 

dure şi arături,



BĂLOASA 

Băloasa, dea/, la poalele căruia 

este situat căt. Slătioarele din 

com. Ocnele-Mari, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. 

Băloasa, ziriz, pe teritoriul com. 

Năruja, pl. Vrancea, jud. Putna; 

izvorește din muntele Sboina și 

se varsă în Năruja, 

Băloiul, sas, jud. Argeș, pl. Ol- 

tul, pendinte de com. rur. Stoi- 

lești. 

Băloiul, ea, la poalele căruia 

se află situată com. Surpatele, 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Băloiul, pădure, de stejar, în su- 

prafață de 16 hect., situată pe 

proprietatea Băbaiţa, pl. Glava- 

ciocul, jud. Vlașca. 

Băloiul, petic de pădure, de 15 

hect., pe proprietatea Băbaiţa, 
pl. Glavaciocul, jud. Vlașca. 

Bălos (Dealul-), ea, în pl. 
Vrancea, jud. Putna; are mult 

ghips, care încă nu e exploatat 

în mod sistematic; femeile, după 

ce-l ard, îl disolvă în apă și-l 

întrebuințează la spoitul caselor; 

cojocarii se servesc de ella al- 
bitul pieilor. 

Băloşilor (Piîrîul-), priză, pe te- 

ritoriul plășii Girlele, jud. Putna, 

ce izvorește din Măgura şi se 

varsă în Putna. 

Bălşicuţa, petic de fâădure, pe 
proprietatea Zăverteni, în supra- 

față de 200 hecte, pendinte de 

Zăverteni-Ghimpeni, din ocolul 

silvic Cirtojan, jud. Vlașca. 

Bălşioara, sa/, face parte din 
- com. rur. Mădulari, pl. Cerna- 

d.-s., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţiune de 287 locuitori, 138 

bărbaţi şi 149 femei; ca popu-   
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laţiunc școlară are 54 copii, 28 

băcţi și 26 fete. 

Bălşioara, dra/, com. Mădulari, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Bălşioara, za/e, com. Lungești, 
pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Bălşioara, va/e, ce udă partea de 

E. a dealului cu același nume, 

com. Mădulari, în jud. Vilcea, 

Numirea sa vine de la o baltă 

sati băltișioară ce a fost înainte 

vreme acolo și apol a devenit 

vale, 

Bălșoiul, sa/, face parte din com. 

rur. Gănești, pl. Mijlocul, jud. 
Vilcea, 

Băltani, va?e, jud. Dolj, pl. Dăs- 

nățuiul-d.-s., com. Carpeni, prin 

care curge piriul Carpeni, aflat 

pe ripa stingă a rîului Dăsnă- 
ţuiul. 

Băltanul, fac, în com. rur. Imoa: 

sa, pl. Motrul-d.s., jud. '"Mehe- 
dinţi. 

Băltaşi, fost pichet de graniţă, pe 

marginea Dunării, în pl. Cîm- 

pul, jud. Mehedinţi, teritoriul 

com. rur, Pristolul. 

Băltana, mafaf/a, în pl. Motrul- 
d.-]., jud. Mehedinţi; ţine de 
com. rur.:Biltanele. 

Băltăcaciul, în partea de Est a 

comunci Brezoaia, plasa Zna- 

gov, județul Ilfov, foc foarte 

mocirlos, așezat pe ambele ma- 
luri ale rîului Iifovăţul. 

Băltăgeasca, /oca/itate, în jude- 

țul Fălciii, unda fost satul cu 

asemenea nume. (Vezi Podişul, 

deal, com. Bășeşti, pl. Mijlocul). 

Băltăgeşti, sa, în județul Con-   

BĂLTĂREŢUL 

stanța, plasa Medjidia, cătunul 

comunei Taș-Punar, situat în 

partea nord-vestică a plășii și 

a comunei, la 8!) kil. spre N. 

de cătunul de reședință, Taș- 

Punar. Este aşezat pe valea Sa- 

_tiş- Dere sai Boazgicu - Dere, 

fiind închis la Vest de dealul 

Zovol-Bair, cu virful săi Zovol- 

Iuiuc, care are 112 metri; iar 

la Nord-Est de dealul Alah- 

Bair, cu virful săi Saragea-lu- 

iuc, care are 204 metri, Su- 

prafața sa este de 4287 hec- 

tare, din care 17 hectare sunt 

ocupate de vatra. satului și de 
grădini. Populaţiunea sa, com- 

pusă mai mult din Romiîni și 

Bulgari, este de 37 familii, cu 

250 suflete, ocupindu-se cu creş- 

terea vitelor și cu agricultura. 

Pămîntul produce tot felul de 

cereale, dar mai ales porumb și 

griii. Drumuri comunale: unul 

pleacă spre 'Nord şi se rami- 
fică în două ramuri, una ducînd 

la satul Capugi şi alta la Ti- 

chilești;: două drumuri pleacă 

la Boazgicul, unul la Taș-Pu- 

nar, altul la Chior-Cesme, altul 

la Saragea și în fine, un altul 

la Satis-Chioi. - 

Băltăgeşti, za/e, în partea de 

Est a comunci Viltotești, plasa 

Mijlocul, jud. Fălciă. 

Băltăreaţa, parte din moșia ora- 
șului Alexandria, judeţul Telc- 

orman, unde se află o moară 

de măcinat pe riul Vedea. 

Baltăreţi (Poştea-), căzau, al co- 
munci Clondirul, județul Buzău; 

360 locuitori și 76 case. 

Băltăreţul, sas, face parte din 

comuna Cosmeşti, plasa Nico- 

rești, jud. Tecuciii. E aşezat pe 

partea stingă a Siretului, la o 

depărtare de 1 kil. de reşedinţa 

comunei. Are o populaţiune de



BALTAREȚUL (CU POIANA-DRACINA) 

66 capi de familie, cu 304 su- 
flcte, locuind în 62 case. Se 
numește ast-fel, pentru că este 
aşezat pe un loc băltos, din care 
cauză este des inundat de Siret. 

Băltăreţul (cu Poiana-Draci- 
na), moșia statului, jud. Dolj, pl. 

Dracina- d.-s., comuna Țiul, a- 

rendată de la 1887-—97 cu 1606 

lei anual. Suprafața moșiet vîn- 

dută celor 50 locuitori, în 1885, 

este de aproape 470 pogoane. 

Băltăreţul și Dracinul, zădr- 

rea statului, județul Dolj, plasa 
Dracina-d.-s., comuna iul. Se 

găsește pe moşia statului Băl- 

tărcţul şi Poiana- Dracina. Are 
o întindere de 170 hectare. Lem- 

nul, care predomină, este cerul 

şi girnița; se mai găsesc: fagi, 

carpeni, frasini, aluni, jugastri 

și arţari. 

Băltăreţului (Izvorul-), zzoor, 

în comuna Grabicina, jud. Bu- 

zăii, Incepe de la Viîrful-Cocii și 

se scurge în apa Grabicina. 

Băltăria, ias, pe moşia Dolina, 

comuna Costineşti, plasa Tirgul, 

jud. Botoșani. 

Băltăul, fa/nă, de:asupra satului 
« Țolești, judeţul Suceava; obirșia 
piriului Păltinişul. 

Bălteanca, /ac, între mănăstirea 
Țigănești și lacul Cocioc, care 
înconjură cătunul Bălteni la N.- 
E. şi Sud, plasa Znagov, jude 
țul Ilfov. 

Bălteanu (Valea-lui-), zăcea, 
pe teritoriul comunei Bălțați, 
pl. Mijlocul, judeţul Olt. Curge 

„către E. și dă în Negrișoara, pe 
partea dreaptă, în com. Birci. 

Bălteanul, saţ, în partea de Sud 
a comunei Lunca-Banului, plasa   

7 

Bălteni, com, rur., 
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Prutul, judeţul Fălciă, situat pe 
coasta dealului Prutul, de a 

"dreapta Prutețului. Și-a luat nu- 
mirea de la un bătrîn pescar, 
numit Bălteanul, care s'a așe- 
zat în această localitate cel în- 
tiiă, în urmă cu vr'o 50 de ani, 
cînd nu era înființat satul. Are 
o suprafață cam de 1000 hect, 
și o populaţiune de 10 familii, 
cu 37 suflete, din cari 7 contri- 
buabili. Moșia este proprietate 
particulară, _ 

din plasa Jiu- 
lui, judeţul Gorj, situată pe par- 
tea stingă a Jiului și de-a-lun- 
gul șosclei naționale Filiași-Pie- 
troșani, la Sud de Vlăduleni; 
formează singură comuna. 

Are o suprafață de 721 hect. 
din cari 225 hect. pădure, 45 
hect. izlaz, 100 hect. fineţe, 351 
hect. arabile. 

Numirea se zice că o are din 
vechime, de la un diacon nu- 

mit Baltă. 

Locuitorii posedă 37 pluguri, 
144 care cu boi, 9 căruţe cu 
cai, 565 oi și capre, 170 porci. 

Venitul com. este de 1103 
lei, bani 09, îar cheltuelile tot 

de 1103 lei, bani 09. , 

Comunicaţia în comună se 
face prin calea naţională Filiaşi- 
Pietroşani, care o pune în co- 
municaţie la N, cu Vlăduleni, 
iar la Sud cu Peștiana. 

Are o populaţie de 872 su- 

flete, cu 169 familii, din cari 22 

Țigani; are 19o contribuabili, 
" Are o şcoală frecuentată de 

29 elevi și 1 elevă, din 32 în- 

scriși. 

Are 2 biserici, 1 de zid, fon- 

dată la 1812 de locuitori şi alta 
de lemn, fondată la anul 1821, 
de Barbu Pănescu. 

În comună se mai găsește 1 
moară de măcinat, pe apa Jiu- 
lui, a d-lui Dincă Skileru, şi 

2 circiumi.   

BĂLTENI 

Bălteni, con. rur., pl. Siul-d.-s., 
jud. Olt, situată pe amîndouă ma- 
lurile ale gîrlei Iminogul, care o 
străbate de la N. către S,, la 
12 kil. departe de capitala ju- 
dețului și la 16 kil. de a plășii. 
Se desparte în două linii: Băr- 
bulești și Ghindeşti. 

Are o populație de 1642 lo- 
cuitori (831 bărbaţi şi Sir fe- 
mei), din cari 325 capi de fa- 
milie şi tot atîţi contribuabili, 
locuind în 323 case și 2 bordeie, 
Toţi sunt Romini şi se ocupă 

- numai cu agricultura, afară de 3 
" Țigani fierari, 1 Bulgar braşo- 
vean, 1 Ungur tîmplar și 1 
Austriac mecanic. 

Comuna e foarte vechie; mai 
înainte a fost unită cu Perieți. 

„Nu se știe data înființării ci, 
Legenda spune, că și-a luat nu: 
mirea de la o vale numită Băl- 
ţata, ce se întinde în partea de 

„N. a comunei și pe care, în ve: 
chime, se vedea adesea-ori um- 
blind o căprioară bălțată. Pri- 
mii ci locuitori sunt și ctitori 
ai bisericei. După numele lor 
sunt numite și mahalalele co- 
munci. 

La 1864, s'aii împroprictărit 
86 locuitori pe 95 hect. pămînt. 
Locuitorii ai: 179 cai și epe, 
716 boi, 36 vaci, 1054oci și 86 

A . . 

-rimători. 

In raionul comunei se află o 
biserică fondată de mat mulţi 
locuitori. S'a reparat la 1872. 
Este deservită de 2 preoți și 
2 cîntăreți, plătiți din fondurile 
comunci, 

Şcoala datează aci de la 1828 
şi a funcționat cu întreruperi. 
Localul actual s'a înfiinţat, de 
comună, la 1889, la un loc cu 

primăria. 

Se frecuentă de 13 copii, din 
numărul de 175, în virstă de 
școală. Cu întreținerea ei, statul 
cheltueşte anual 1080 lei. Ştii 

carte 163 bărbaţi şi 2 femei..



BĂLTENI 

Comerciul se face de ş cir- 
ciumari, 

Aci e și o moară cu aburi. 

Budgetul comunci, pe ultimul 

an financiar, cra de 2908 Iei la 

venituri și de 2838 Ici la chel- 
tueli, 

Pămîntul e prea puţin acci- 

dentat și de bună calitate. 

O şosea comunală lcagă co- 

muna Bălteni-cu Slatina la V, 

și alta la S$. o leagă cu Perieți 
şi toate cele-T'alte comune si- 
tuate pe valea Iminogului. 

Vălcelcle mai însemnate, care 

străbat teritoriul comunei sunt: 

Vălceaua-Mică, Vălceaua-cu-La- 

cul-cu-Cărbune, spre V.; Valca- 

Iminogului, care o traversează 

prin mijloc; Valca-Inivelului și 

Vedița spre E., servind şi de 

hotar. Toate aceste vălcele își 

iati naștere de la N. comunei și 

se varsă în Iminog mai la S. ei. 

Sc învecineşte la N. cu com. 

Priseaca, la V. cu Turia, la E. 

cu Potcoava și la S$. cu Perieți. 

Bălteni, com. rur., pl. Cerna-d.-s., 
jud. Vîlcea, compusă din 4 ma- 

halale. Se numește ast-fel, fiind- 

că este așezată între două bălți: 

Balta-Mare şi Balta-Treaptului. 

Este situată pe valea riului 

Cerna, la 60 kil. departe de 

reședința judeţului și la 30 kil. 

de a sub-prefecturei, 

Are o populaţiune de 390 

loc. (190 bărbaţi și 200 femei), 

în care intră şi 3 familii de Ți- 

gani; 120 capi de familie; 125 

contribuabili; locuesc în 120 ca- 

sc. În comună sunt 2 biserici, 

Locuitorii se ocupă mai mult 

cu agricultura. Ei desfac pro- 

dusul muncci lor la: Craiova, 

Rimnic, T.-Horezul, Ginguleşti 
și Riureni. 

În comună sunt: 13 cai, 378 

boi, 127 vaci, 130 oi, 18 capre 

și 150 porci. Pe rîul Cerna, în 

raionul comunei, e o moară.   
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Parte din locuitori sunt moş- 

ncni, parte împroprietăriți la 

1564 cu 44 hect., pe moșia Băl- 

teni, a statului. : 

Copii în virstă d'a frecuenta 

şcoala sunt 43 (28 băeţi şi 15 

fete). Știii carte 30 bărbaţi şi 

I femeie, , 

O șosea vecinală înlesneşte 

comunicația între această co- 

mună și comunele Ulmctul şi 

Pojogi. | 

Este brăzdată, de dealurile : 

Meiul, Piscul-Inalt, Găvanele și 

Cernelele şi udată de văile: Ic- 

purele, Ocolitura, Găvanele şi 

Riîul-Cerna. In jurul comunci 

sunt lacurile: Cărămida, Balta, 

Treaptul și Padinile. 

Bălteni (Momaia), sas, cu 160 
loc., jud. Argeş, pl. Topologul, 

face parte din com. rur. Tigveni. 

Aci este o biserică vechie, fă- 

cută de Ioniţă Bălteanu, avind 

hramul S-ţii Ingeri și deservită 

de un preot și un cintăreț. 

Bălteni, comp. rur., plasa Ialomiţa, 

jud. Dimboviţa. Astăzi Bălteni 

este reședință de com. rurală 

ŞI formează o comună cu cătu- 

nele Călugăreni şi Stănești și 

are o populaţie în total de 844 

locuitori Romini. Accastă co- 

mună este situată pe cîmpie și 

prin coprinsul ci curg riurile Il- 

fovelul și Colentina, avînd două 

poduri: unul pe riul Ilfovel și 

unul pe rîul Colentina. In com. 

sunt două biserici; o școală, în- 

fiinţată în anul 1889, mixtă, fre- 

cuentată de 40—55 clevi de 

ambe-sexe, avind un învățător. 

Localul școalei este cu al primă- 

riei la un loc. În com. sunt peste 

so copii de ambe-sexe în virstă 

de școală. Comuna are un ve- 

nit anual de 2950 lei și cam 

vre-o 250 contribuabili. Cătunul 
Stănești a fost teatrul luptelor 

dintre Romini și Turci pe timpul   

BĂLTENI SAU TĂTĂRANI 

lui Mihaiă- Viteazul (1595-1599), 

împreună cu alte sate şi cătune 

din apropiere, Mavrodin şi Boan- 

ga. Această comună este legată 

cu cele vecine prin șosele co- 

munale și se învecineşte cu Bil- 

ciurești spre răsărit, cu Conţeșşti 

spre apus, cu Ghergani spre 

miază-zi şi cu Cornățelul spre 

miază-noapte. 

Bălteni, saf, în partea de Sud 

a comunci Hermeziul, pl. Turia, 

jud. Iași, situat pe coasta dea- 

lului Bădălaș. Are o populație 

de .86 familii sau 347 locuitori. 

Are o biserică zidită din piatră 

la 1841, deservită de 1 preot şi 2 

cîntăreți, și o velniţă pentru fa- 

bricarea rachiului. 

Prin mijlocul satului trece şo- 

seaua. judeţeană Iaşi-Botoșani. 

Numărul vitelor e de 717 ca- 

pete, din cari: 267 vite mari cor- 

nute, '371 oi, 35 cai și 44ri- 
mători. 

Bălteni, sa/, face parte din co- 

muna rurală Cociocul, pl. Zna- 

gov, jud. Ilfov. Cade la N. de. 

“ Cocioc, între pădurea Radu-Vo- 

dă, Valea-Sticlăriei şi pădurea 

Țigănești. 

Are o suprafaţă de 1838 hect., 

-cu o populaţie de 248 locui- 

tori. Domeniului Coroanei apar- 

țin 1640 hect. și locuitorilor 198 

hect. Pe Domeniul Coroanci se 

cultivă şo hect. (6 izlaz și 1584 

pădure). Locuitorii cultivă tot: 

terenul, 

Are o biserică cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 

și 2 cintăreți. 

Numărul vitelor mari e de 

150 și al celor mici de 138. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari, 

Bălteni sai Tătărani, saț, face 

parte din com. rurală Mihăești, 

plasa Oltul-d.-s., jud.: Vilcea.
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Are o populaţie de 187 loc. 
(05 barbaţi şi 92 femei). Cade 
în partea de S. a comunei, pe 
malul Oltului şi pe ambele ma- 

luri ale văiei Arsanca. Pămîntul 

săii, mai ales spre Olt, este 

foarte băltos și din această cauză 

“isa dat numele de-:'Bălteni. 

Ca populaţiune şcolară are 29 
copii (11 băeţi şi 18 fete). 

Este la 3 kil. departe de că- 

tunul Mihăeşti, unde este școala, 

Bălteni, vezi Slobozia, pl. Saba- 

rul, jud. Ilfov. 

Bălteni, căzuu, pendinte de co- 

muna Beciul, plasa Siul-d.-j., 

jud. Olt, situat sub malul Ol- 

tului, în stînga Siului şi la N. 

de cătunul Beciul. Are o.po- 

pulațiune de 298. loc., din cari 

$o sunt împroprietăriți după le- 
gca rurală. Are forma unui am- 

fiteatru, la poalele căruia se în- 

tind vii, pănă în malul Siului, 

Locuitorii ţin de parohia din 

cătunul Beciul, cu care se află 

în nemijlocită apropiere. Aci e 

localul de școală. ” 

Bălteni, vecie numire a căt, Co-. 

tuciori, jud. Buzăi. 

Bălteni, sfafie de dr. d. f., jud. 

Vasluii, pl. Fundul, căt. Bro- 

docul, pe linia Vasluii-laşi, pusă 

în circulaţie la 1 Maii 1892. 
Se află între stațiile Vasluiii, 

9.7 kil., şi Birzești, 7.5 kil. Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării 

de 94.62", 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 17162 lei, 45 b. 

Bălteni, dea/, se întinde la Estul 
com. Laza, din plasa Racova și 

“satului Bălteni, din com. Bro- 
doc, pl. Stemnicul, jud. Vasluiii, 

Bălteni, /ac, ce-și ia naştere din 

sus de com. Cociocul, pl. Zna- 
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ov, jud. Ilfov și se prelungeşte 

spre E, pănă în dreptul căt. 
Ciolpani, de unde se întoarce 
către -S. și apoi către V.,, for- 

mînd cu chipul acesta o' mică 

peninsulă, pe care se află situată 
mănăstirea Țigănești. 

Bălteni, /oc zso/a4, com. Bălteni, 

pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bălteni, ma/ala, face parte din 

com. rurală Foleşti-d.-s., plaiul 
Horezul, jud. Vilcea. Cade în 

centrul comunei, lingă riul Bis- 
trița. ” 

Bălteni, împreună cu sforile Bă- 

lilești și Ciupagul, moşie, jud. 

Argeș, pl. Topologul, proprie- 

tatea statului. Are o întindere 

de 1373 pogoane, din cari 630 

pogoane pădure, și un venit a- 

nual (1876—1886) de 7o1ş lei 
78 bani. 

Bălteni, moșie a statului, pen- 
dinte de mănăstirea Horezul, si- 

tuată în com. Bălteni, jud. Vil- 

cea. S'a arendat, împreună cu 

trupurile ce-i aparţin, cu 1600 
lei anual. 

Bălteni, pădure a statului, fostă 

pendinte de mănăstirea Hore- 
zul, situată în com. Pojogi, pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea, în în- 

tindere de 96 hect,, formată din 

trupurile: Cărămida, 20 hect., 

Găvanele, 20 hect., Valea-Oco- 

liturei, 35 hect., și Valea-Iepu- 
" relui, 21 hect. 

Bălteni, fost sc/z4, lingă căt. Băl- 
teni, în jud. Ilfov. 

Bălteni, vale, în com. Bălteni, 

din pl. Jiului, jud. Gorj. Vine 

" de la N., din spre Viăduleni şi 

se termină la extremitatea sa- 

tului. Este formată de Dealul- 

Suliţei, a   

Bălteni, vezi Balta-Porcului, jud. 
Suceava. 

Bălteni-Capul-Rădeni, sa, în 

partea despre N. a com. Bro- 

docul, pl. Stemnicul, jud. Vas- 

luiii, pe o întindere de 151 hect. 
Are o populaţie de 35 familii saii 
168 suflete, SE 
Numărul vitelor e de: 78 vite 

mari cornute, 171 oi, 18 cai, 

45 rimători; sunt și 40 stupi. 

Bălteni - Deleni, saz, în partea 
de N.-V. a com. Brodocul, pl. 
Stemnicul, jud. Vaslui, situat 
pe dealul cu asemenea numire, 

pe o întindere de 144 hect. Are 

“o populație de 37 familii sati 

1067 suflete. | 

Are o biserică zidită la 1844, 

- deservită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Bălteni-Rîpi, sa, în partea de 

V.a com. Brodocul, plasa Stem- 

nicul, jud. Vaslui, situat parte 

pe coasta dealului cu asemenea 

numire şi parte pe şes, pe o su- 

prafață de 1543 hect., din cari 
320 hect. pădure, proprietatea 

statului, Are o populaţie de 132 

familii sai 560 suflete, din cari 

2 familii de Evrei. 

Are o școală întreţinută de 
comună, înființată la 1877 şi 

“ frecuentată de 37 elevi. 

Prin acest sat curg rîul Bir- 

lad și piriul Stemnicul. 

Băltinaşul, insulă, spre V. de 

balta Greaca, formată de bra- 

țele Giambracul şi Mocăneasca, 

jud. Ilfov. Veză Greaca, baltă.. 

Băltiş (Movila -din-), zo27/ă, 

pe Dealul-Băltișului, în pl. Cim- 

pului, jud. Ialomiţa, com. Jilavele. 

Băltişoara, căzua, al com. Run- 

cul, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

situat pe șes, spre N. de co- 

mună, Are o suprafață cam de
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700 -hect., din cari 155 hect. a- ! 
rabile, 354 hect. pădure, 26 hect. 
vie și 55 hect. livezi și pruni, 

Are o populaţie de 70 familii 
cu 379 suflete, din cari ş8 
contribuabili. Locuitorii posedă 
20 pluguri, 50 care cu boi și 
vaci, 2 căruțe, 10 stupi, 250 
vite mari cornute, 345 oi, 240 
capre, 16 cai și 200 rimători, 

Cătunul e străbătut de şo- 
scaua comunală, 

Teritoriul lui e udat de apa 
Sohodolul, pe care sunt 4 mori 
şi 1 pivă și de apa Băltișoara, 

Are şi 1 cuptor pentru fa- 
cerea varului; 6 fintîni, 

Intr'acest cătun este 1 bise- 
rică făcută de locuitori și deser- 
vită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Băltișul, saţ, face parte din com. 
rur. Ocina, pl. Peleşul, jud. Pra- 
hova. 

Băltişul, /ac, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rimnicul-d.-j., com. Nisipuri. 
liste formată de revărsările la- 
cului Jirlai sai Drog; în timpul 
ploilor, e acoperit cu stuf, din 
care se fac rogojini. 

Băltișul, za7e, com. Ocina, plaiul 
Pelcșul, jud. Prahova. 

Băltișului (Dealul-), dea/, în 
"pl. Cimpului, com. Jilavele, jud. 

Ialomiţa. ” 

Băltiţa, saș, pl. Ialomiţa, căt. co-: 
munci Frasinul, jud. Dimboviţa. 

Băltița, da/zi, pe teritoriul co- 
munci Vulturul, jud. Putna. 

Băltiţa, /oc 7so/az, în com. Goi- | 
deşti, jud. Buzăi, în apropiere 
de riul Bisca-Mică. 

Băltița, moșie a statului, comuna 
Mănești, pl. Tirgșor, jud. Pra- 
hova, pendinte de mănăstirea   
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Viforita, care pe periodul 1888- 
93, s'a arendat cu 6600 lei a- 
nual. 

Băltiţa, zii, mic afluent al pi- 
riului Borca, jud. Suceava. 

Băltița-Starița, moșie a. statului, 
pe care, la 1864, s'aii împroprie- 
tărit locuitorii comunei Mănești, 
pl. Tirgşor, jud. Prahova. 

Băltic, va/e, pe proprietatea Răz- 
mirești, a Eforici Spitalelor Ci- 
vile din București, pl. Marginea, 
jud. Vlașca, 

Băltic, a/e, pe proprietatea Tres- 
tenicul, plasa Marginea, judeţul 
Vlașca, 

Băltoaica, deal, în comuna rur, 
Cleanovul, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Bălțata, saș, pl. Oltului, judeţul 
Argeş; face parte din com. rur. 
Cuca. Are 100 suflete, 

Bălțatul, dea/, în com. Albeşti, 
în fața comunci Perctul, judeţul 
Teleorman, dincolo de Vedea, 
pe țărmul sting al acestui rii, 
şi pe prelungirea dealului, care 
se întinde între comunele Meri, 
Albeşti, pănă la Mavrodin. 

Bălțatul, măgură, în balta Su- 
haia, în dreptul comunci Vii- 
șoara, jud. Teleorman. 

Bălţata, saz, plasa Bistriţa-d.-i., 
com. Valea-Seacă, jud. Bacăă, 
situat pe piriul cu același nume, 
la o depărtare de 3, kil. de satul 
Valea-Seacă. Are 10 capi de fa- 
milie, cu 37 suflete. 

Bălțata, saz, plasa Bistriţa-d.-j., 
com. Ruși, jud. Bacăii, situat 
pe pirîul cu același nume, la o 
depărtare de 16 kil. de satul 
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Ruși. Are o biserică ridicată în 

anul 1855 de defunctul I. Giuşcă 

şi la care servește preotul din 

com. Dealul-Noii; o circiumă, 

Capi de familie sunt 24, cu 79 
suflete, 

Bălţata, dea/, plasa Bistriţa-d.-j., 
com. Ruși, jud. Bacăii, 

Bălţata, zoa//ă, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d.-j., pe teritoriul comu- 
nci Ruși. | 

Bălțata, piriz, jud. Bacăii, plasa 
Bistrița-d.-j., care udă satul cu 
același nume și se scurge de-a 
dreapta Siretului, după ce udă 
Satul Bălțata. 

Bălțata, va/e, com. Beleţi, plasa 
Podgoria, jud. Muscel. 

Bălţata, vâ/cea, pe teritoriul co- 
munei Bălțați, plasa Mijlocul, 
jud. Olt; are direcțiunea N.-E. 
și dă în Plapcea, pe dreapta «i. 
Legenda spune, că şi-a luat nu- 
mele de la un urs bălțat, ce ar 
fi locuit aci în vechime. 

Bălţata- Corbului, poiană fru- 
moasă, în munte, numită și Balta- 
Cerbului, în plaiul Cerna, jud. 
Mehedinţi ; însemnată pentru 
multele certuri ce se întîmplă 
între locuitorii austriaci, cu lo- 
cuitorii d'imprejur, pentru posc- 

darea acestui teritoriii, 

Bălțați, com. zur. pl. Mijlocul, 

jud. Olt, situată pe riul Plapcea, 
la 20 kil. departe de capitala 

județului şi la 10 kil. de reșe- 
dinţa plășii, 

Se compune din 3 cătune: 
Mărgineni, Slobozia și Bălțați 
cu o populațiune de 1379 lo- 
cuitori, 657 bărbaţi, 722 femei, 
334 capi de familie şi contrib, 
Comuna e vechie. Date certe 
despre înființarea: ci nu sunt.



BĂLȚAȚI 

„Se dovedește din nişte zapise 
vechi, că comuna a fost locuită 

numai de moșneni, 

Locuitorii, între cari se află 
și 5 familii Țigani, se ocupă nu- 
mai cu plugăria și desfac pro- 
ductele lor la Slatina și gara 
Potcoava. Maioritatea, mai ales 
cei din Mărgineni, sunt Moş- 

neni. Improprietăriți sunt 88, pe 
348 hect. din moșia Schitul-So- 
potul, fostă metoh a Episcopiei 
de Argeș. Ei posedă 280 cai, 60 
epe, 280 boi, 200 vaci, 10 ca: 

pre, 1800 oi și 6Q porci. 

Teritoriul comunei ocupă o 
supraf. de 2.200 hect. 

In raionul comunei sunt ş bi- 
serici, din cari: 3 în Mărgineni, 
1 în Slobozia şi 1 în Bălțați, 
deservite de 4 preoți, plătiți cu 
cite 80 lei anual, din budgetul 
comunei și de locuitori, prin di- 
ferite învoeli particulare. 

Carte a început a se învăța 
aci de la 1816; şcoala s'a înfi- 
ințat cam de 50 ani și a func- 
ționat cu multe și dese întreru- 
peri. Regulat funcţionează de la 
1886. Se frecuentă de 13 copii, 
toţi băeţi, din numărul de 175, 
103 băeți, 72 fete, cu virsta de 
școală. Intreţinerea ei costă pe 
stat, 1080 lei anual. Ştii carte 
40 bărbaţi și nici o femeie. 

Comerciul se face de câtre 
5 circiumari. 

Budgetul comunei, pe ultimul 
an financiar, prezintă la venituri 
3037 lei și la cheltueli 2098 lei. 

O șosea vecinală, care trece 
- prin mijlocul comunei, o leagă 

la N..V. cu com. Mogoşești, la 
N.-I. cu Negreni, prin șoseaua 
națională, și la S. cu Potcoava. 

Teritoriul comunei e udat în 
partea de V., de girla Plapcea, 
care curge de la N. la S. și pri- 
mește următoarele vălcele: Băl- 
țata, Popești și Mogoșeasca, pe 
dreapta; iar pe stinga: Plapcea. 
Mică și Valea-Cornilor, Valea- 

54534. Aarcie Dicţionar Geografie, 
> 

Bălțați, com. rur., 
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Scocului și Valea-Dicului. In par- 
tea de E. și de S.-E. curge pîriul 
Negrişoara, care primește pe 
dreapta, Valea-Popii și Bălteanul. 

La N. se ridică, de o parte 
și de alta a gîrlei Plapcea, două 
dealuri: Mogoşești la N.-V, și 
Piscani la NE. In acest deal, 
cu direcțiunea, N.-S., se află pis- 
cul Iepurele. 

La E. se prelungește, de la 
N. la S., Dealul-Grecilor, care 
limitează com. Bălțați de com. 
Birci, 

Se limitează la N. cu com. 
Mogoşești și Scornicești, la E. 

cu Birci, la S. cu Potcoava și 

la V. cu com. Turia, căt. Va- 
lea-Mare, 

în jud. R.„Să. 
rat, plasa Rimnicul-d.-s., pe ma- 

lul drept al rîului R.-Sărat. 

Și-a luat numele de la moșia 
Bălțați. 

Este așezată în partea apu- 
sană a județului, la 2 kil. spre 
Sud-Est de orașul R.-Sărat şi 

în. partea răsăriteană a plășii, 

la 6 kil. spre Sud-Est de com. 

Sgirciţi, reședința plășii. Co- 
munele învecinate sunt: Obi- 
diți la 5 kil., Jideni la 7 kil., 

Grebănul la S kil., Costieni-Mari 

și Costieni-d.-j. la 9 kil., Ştu- 
beiul și Socariciul la 10 lil. 

Se mărginește la miază-noapte 

cu orașul R.-Sărat, de care se 
desparte prin riul Rimnicul; la 
răsărit cu Obidiţi, la miază-zi 
cu comunele Sălcioara, Costieni- 
Mari şi Costieni-d.-j.; la apus cu 
căt. Dărimaţi, al com. Sgirciţi. 

Este o comună de cîmp; nu 
are dealuri; are însă 2 șiruri de 
movile departe una de altă de 
1! kil., pe drumul spre Cos- 
tieni, 

Rîurile cari o udă sunt: R.- 
Sărat la miază- noapte.; Iazul- 
Morilor, .ce trece prin mijlocul 
comunii, Are 3 puțuri, 20 pănă 

- hect,   
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la 30 metri adincime; apa se 
mai aduce și din rîul Rimnic. 

Cătunele, cari compun com., 

sunt: Bălțați, căt. de reședință, 
la apus, pe rîul R.-Sărat; Ru- 
bla, la 2 kil. spre răsărit, pe 
Iazul-Morilor, divizat în două: 
Rubla-Mare și Rubla-Mică, 

Suprafața comunei este: de 
3440 hectare, din cari 40 hect, 
ocupate'de vatra comunii, 1900 
hect. ale locuitorilor, 1500 hect. 
ale particularilor, 

Populația comunei este de 737 
familii, cari coprind 1985 su- 

flete; după sex sunt: 737 bărb., 
715 femei; după starea civilă: 
730 căsătoriţi, 1240 necăsăto- 

riți, 15 văduvi; 112 știi carte; 

toți sunt Romini ortodoxi. 

Com. are 2 biserici: 1. Una 
în cătunul Bălțați, cu hramul Sf. 

Gheorghe, zidită în 1865 de 
preotul Ștefan Roșescu, familia 

sa și cu ajutorul locuitorilor; 

are 17 pogoane pămînt arabil 

şi e deservită de 1 preot, 1 cîn- 

tăreț și 1 paracliser; 2; Biserica 
din cătunul Rubla, cu hramul. 

Cuvioasa Paraschiva, fondată în 

anul 1867, tot de preotul Şte.- 
fan Roșescu și cu ajutorul lo- 

cuitorilor; are 17 pogoane pă- 

miînt arabil; este deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 

In com. este o școală mixtă, 

- fondată în anul 1854 de stat ; are 

1 învățător și 56 elevi înscriși. 

Calitatea pămîntului este bună. 

2300 hect. sunt loc arabil, 1100 
imaş. - 

Locuitorii posedă: 215 plu- 
guri; 450 bot, 149 vaci, 75 cai, 

32 cepe, 1500 oi și 30 rimători. 

Industria este simplă, cea. do- 

mestică. In comună sunt: 4 

timplari; 7 mori de măcinat, 2 

cu aburi și 5 pe apă. Transpor- 

tul. se face prin gara R.-Sărat 

la 3 kil. spre Nord-Vest. In co- 
mună sunt 13 comercianți Ro- 

mini, toți cîrciumari.. 
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Căile de comunicație sunt: 

1. Şoseaua, ce vine din orașul 

Rimnicul- Sărat, trece prin co- 

mună și se îndreaptă spre Fău- 

rei, judeţul Buzăii, trecind prin 

comunele Costieni - Mari, Bălă- 

teanul, Galbenul, Jirlăul - Nisi- 

puri; 2. Șoseaua, ce duce spre 

Sălcioara, Ghergheasa - Amara ; 

3. Spre staţia Joița; 4. Spre co- 

munele Obidiţi, Măcrina, Nico- 

lești, Ciorăști; și 5. Spre Sgirciţi. 

Budgetul. Comuna are 258 

contribuabili. Veniturile sunt 

de 4500 lei, 65 bani, iar chel- 

tuelile sunt de 3923 lei, 14 bani. 

Contribuţiunile comunei sunt de 

11,671 lei, 17 bani. 

Bălțați, com. rur., în plasa Tir- 
gului, jud. Teleorman, la extre- 

mitatea despre Vest a. plășii. 

Este situată între două văi, a 

Vedei și a Bratcovului, 

Se mărginește la fst cu co- 

muna Cucueţi, la Vest cu co- 

muna Socetul (Neaga), la Nord 

cu comuna Dideşti, de care este 

separată prin Lunca-Vedei, și la 

Sud cu hotarul com. Mihăești, 
din jud. Oltul. 

De pe dealurile, peste careeste 

situată, domină tot șesul de pe 
Lunca-Vedei, pe care se află în- 

şirate comunele: Cucueţi,: Seri- 
oaștea, Papa și oraşul Roşiori. 

Se compune din 3 cătune: 

Bălțați, reşedinţa, Bratcovul și 

Gresia, 

Cătunul Bălțați este așezat 

pe malul drept al riului Vedea; 

cătunul Bratcovul pe Valea-Brat- 

covului, de unde şi-a luat și 

numirea; iar cătunul Gresia pe 

lunca dintre Vedea și Bratcov, 

la o depărtare de 21; kilome-" 

tri, spre Sud-Est. 

Intînderea comunei, împreună 
cu a moșiilor aflate pe dinsa, 

este de aproape 3500 hectare, 

dimpreună cu pămîntul delimi- 

tat locuitorilor, în anul 1864.   
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Proprietarii principali sunt: 

moştenitorii Anton Puricescu cu 

$oo hect. pămint arabil și 150 

hectare pădure ; d-na Zoe Iz- 
voranu cu 533 hectare arabile 

și 180 hectare pădure; d. ge- 

neral E. Arion cu 252 hectare 

arabile și 45 hectare pădure; 

d. dr. M. Tocitu cu 296 hec- 

tare arabile, cumpărate de la 

stat. Locuitorii împroprietăriți 

sunt: în Bălțați, 174 pe 720 

hectare; în Bratcov, 132 locui- 

tori pe 430 hectare, iar în Gre- 

sia, 31 locuitori avind 107 hec- 

tare arabile și I10tJ2 hectare vii, 

Terenul este fertil; numai o 

mică parte este mlăștinoasă și 

cu prundiș, pe Valea-Vedei. 
Numărul vitelor din comună 

și cătun este de 5029 capete, 

din cari 1011 vite mari cornute, 

219 cai, 12. măgari, 3328 oi,! 

20 capre și 399 porci. 

Budgetul com. în anul 1890 ! 

a fost de 8591 lei, 69 bani la 

venituri şi de 6504 lei, 60 bani 

la cheltueli. 

Are: o școală, care a fost fre- 

cuentată de 21 elevi; două bi- 

serici, una în comuna Bălțați şi 

alta în căt. Bratcovul cu șase 

deservenţi, adică cite un preot, 

un cîntăreț și cite un eclesiare 

de fie-care. | 

Comuna Bălțați are șosele ve- 

cinale spre toate cătunele ci, 

precum și spre com. Socetul, de 

care nu este despărțită de cit 

printr'o mică distanță de ciţi-va 

metri, ast-fel că un necunoscă- 

tor al localităţii ar crede că So- 

cetul şi Bălțați sunt una și a- 

cecaşi comună. 

Din căt. Gresia, o ramură ca 

de 3 kil. duce în șoseaua jude- 

ţeană Roşiori-Urlueni și Roșiori- 

Strimbeni. 

La marginea despre apus a 

Bălțaţilor reapar urmele Drumu- ! 

lui-lui-Traian, care începe de la 

com. Flăminda ; acest drum însă 
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nu se mai vede de cit pe dis- 
tanță de cite-va sute de metri 
şi, îndată ce trece în jud. Olt, 
dispare cu desăvirșire, 

Spre N. de căt. Gresia se află 
o măgură mare, scobită la mij- 
loc, în privința căreea locuitorii 
povestesc legenda lui Maiaș Pur- 
căraș. 

Acest Maia Purcăraș cra un 

uriaș, care, de pe înălțimea mă- 

gurci, sprijinit în ciomagul săi, 
sărea tocmai la Nicopole, unde 
își avea iubita și de unde se 
înapoia la măgură, sprijinit tot 
în ciomag, 

Măgura-lui-Maiaș-Purcăraș are 

înălțime ca de 3 metri, iar peri- 
feria ci este ca de 40 m. 

Satul Balțaţi ca și căt. Gresia 
sunt foarte vechi. Sub domnia 
lui Nicolae Mavrocordat făcea 
parte din pl. Mijlocul. 

In, descrierea Valahiei, făcută 

de Nicolae Lazăr în anul 1789, 
îl vedem trecut sub numirea de 

Bălţeşti, din eroare de pronun- 
țare, de sigur, și pus în aceeași 

plasă cu sat. Dideşti, care este 

în apropiere. 
Căt. Gresia pare a fi şi mai ve- 

chiii ca sat. Bălțați; se zice că pe 

timpul lui Mihaiii Viteazul, oștile 
eroului își ascuțeaii aci săbiile 

pe gresii. La marginea acestui 

cătun se văd încă urmele unei 
întărituri de pămînt, care are for- 

- ma unui drept-unghii; lungimea 

ei este de 9o metri și lăţimea 

de 70 metri; din toate părţile 

se poate vedea că a fost ocolită 

cu un șanț de pămînt, care acum 

s'a astupat. Intrarea întăriturei 

se vede încă spre miază-zi, Prin 

preajmă și în interior s'aii gă- 

sit, în multe rinduri, unelte de 

război şi monete. 

Imprejurul satului erati, în sc- 

colul trecut, păduri seculare. Băl- 

țaţi, ca şi alte sate de prin pre- 

jur ai fost, în mai multe rîn- 

duri, părăsite de locuitori, în
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timpii învaziunilor străine ; apoi 
S'aii repopulat cu locuitori ve- 
niţi din diferite localităţi ale țării 
și mai ales de la munte şi de 
peste Olt. Parte din locuitori 
s'aii refugiat aci de la Dunăre, 
din jud. Vlașca. 

Bălțați, sas, în jud. R.Sărat, pl. 
Rîmnicul-d.-j., căt. de reședință 
al comunci Bălțați. Și-a luat nu- 
mele de la moşia cu același nu- 

me. Este aşezat în partea de a- 
pus a comunei, pe malul drept 
al rîului R.-Sărat, la o mică de- 

părtare de orașul R.-Sărat. Are 

o întindere cam de 48 hect.; 

419 capi de familii, cu 1095 su- 

flete, din cari 145 contrib.; are. 

o biserică, cu 1 preot, 1 cîntă- 

reț şi o școală. 

Bălțați, saz, în partea de S.-E. 
a com. Ştioborăni, pl. Crasna, 

jud. Vaslui. Şi-a luat numele 

de la o familie de locuitori ve- 

niți din satul Bălțați, jud. Făl- 

ciii, care s'a stabilit aici. E si- 

tuat la poalele Dealului-Lieștilor, 

pe o întindere de 1569 hect., 

din care 420 hect. pădure şi 

597 hect. loc de cultură, finețe, 

imaș, sunt ale proprietăței; iar 

243 h. sunt ale locuitorilor, cari 

sunt în număr de 130 fam. sai 

630 sufi. Romini, ocupindu-se 

cu agricultura și creşterea vite- 

lor. Loc. posedă 42 pluguri şi 30 

care cu boi; precum și 20 stupi 
cu albine, 

Are: o biserică cu 2 dascăli, 

făcută la 1735, de fostul pro- 

"prictar Veisa; o moară cu a- 
buri ; 2 circiume; 1 îaz. 

Numărul vitelor e de 588 ca- 

pete, din cari: 266 vite mari 

cornute, 32 cai, 250 oi şi 40 

rimători, 

Bălțați, cătun, pendinte de com. 

cu acest nume, pl. Mijlocul, jud. 

Olt, situat pe st. gîrlei Plapcea- 
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Mare, în partea de S. a comu- 
nci. IE reședința comunci și are 

o biserică zidită la 1890 de lo- 
cuitori. 

Bălțați, sb-divisie a căt. Micrea, 
din com. Gura-Nișcovului, jud. 
Buzăii. 

Bălțați, deal, numit şi Dealul-Băl- 

țaţilor, în judeţul Mehedinţi, pe 

"care sunt aşezate cele 2 comune: 

Bălţaţi-d.-j. şi Bălțați-d.-s. 

Bălțați, zpic izvor, în com. Be- 

leţi, pl. Podgoria, jud. Muscel, 

din care locuitorii iai apă, bună 
de leac, zic ci. 

Bălțați, moșie, situată în comuna 

cu acelaşi nume, din plasa Tîr- 

gului, jud. Teleorman; are o în- 

tindere de aproape 150 hect. 

și aparţine la diferiți proprietari, 

Bălțați, pichet vechiii, cu No. 34, 

către hotarul Moldovei, în apro- 

piere de orașul Focşani, în jud. 

R.-Sărat, pl. Orașului, com. Vîr- 

tescoi, pe malul sting al riului 
Milcovul. 

Bălţaţi-de-Jos, com. rur., în pl. 

Dumbrava, jud. Mehedinţi, la 

distanță de 49 kil. de orașul 

Turnu-Severin; este situată pe 

vale și dealuri, avînd o supraf. 

de 3000 hect. cu o populaţiune 

de 218 contrib., din 1100 locui- 

tori, locuind în 320 case. 
Se mărginește: la E. cu co- 

muna Albulești, la S$. cu com, 

Bicleșul, la Vest cu com. Băl- 

țaţi-d.-s. şi la N. cu proprietatea 

statului Strehaia. Formează co- 

mună cu cătunele: Higiul, Ur- 

soaia și mahalalele: Dealul-Mare, 

Faţa şi Golineasa. Ocupaţiunea 

locuitorilor este agricultura și 
creşterea vitelor. 

Calitatea pămîntului este bună. 

Locuitorii posedă: ş6 pluguri,   

BĂLȚAȚI-DE-MIJLOC 

120 care cu boi, 16 căruțe cu 

cai şi 108 stupi. 

Are 2 biserici cu 2 preoți și 
4 cîntăreţi; o şcoală cu 1 învă- 

țător, frecuentată de zo elevi. 

Budgetul comunei coprinde: 
“la venituri 1444 Iei şi la chelt. 
1141 ci. Numărul vitelor în a- 

ccastă comună este de: 800 vite 

mată cornute, 56 cai, 416 oi și 

401 rîmători. 

Prin această comună trece şo- 

scaua comunală Brigleasa-Băl- 

țaţi-A Ibuleşti-Piria. 

Dealuri mai principale în a- 

ceastă com. sunt: Dcalul-Mare, 

pe care sc află situată maha- 

- laua Dealul-Mare şi la alc cărui 

poale se află mahalaua Ursoaia ; 
Dealul-Higiului, la ale cărui poa- 

le sc află mahalaua Golineasa; 

Bresnicioara ; Steaja. 

Văile mai principale sunt: 
Valea-Mare, Valea-Higiului, Va- 

lea-Golinesci, Valca-Bresnicioa- 

reci și Valea-Stejei. 

Bălţaţi-de-Sus, core. rur., în pl. 

Dumbrava, jud. Mehedinţi, la 
o distanţă de 46 kil. de oraşul 

Turnul-Severin, situată pe Dea- 

lul-Bălţaţilor. Formează comună 
cu satul Guira. Are 153 contri-. 
buabili din 965 locuitori, locuind 
în 193 case. Ocupaţiunea locui- 
torilor este agricultura și creș- 

terea vitelor, Calitatea pămîn- 

tului este foarte bună. Loc. po- 

scdă: 34 pluguri, 71 care cu boi 

şi 12 căruțe cu cai; 46 stupi. 

În com. sunt: 2 biserici deser- 

vite de 2 preoţi şi 4 cîntărcţi, 

Budgetul comunei coprinde, la 

venituri 947 ci și la cheltueli 

781 lei. Numărul vitelor este de: 
526 vite mari cornute, 216 oi, 

36 cai şi 216 rimători. Această 

comună este situată pe șoseaua 

Brâgleasa-Bălțaţi- A Ibuleşti. | 

Bălțați - de- Mijloc, fost cătun, 

în com. zur. Bălțați, pl. Dum-
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brava, jud. Mehedinţi; acum este 

alipit com. rur. Bălțați. 

Bălţaţi-Vărzari, mahala, în com. 

rur. Bălțați, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Bălţatul, /otar de pămînt, în 

com. rur. Glogova, plaiul Clo- 

șani, jud. Mehedinți. 

Bălțăteşti, com. rur., în jud. 
Neamţu, numită astfel de la 

satul de reşedinţă al ci. Ocupă 

partea despre Sud şi centrul al 

celor două extremităţi ale plășii 

de Sus-Mijlocul. E așezată în dru- 

mul șoselei naţionale județene 

Piatra-Neamţu, la 28 kil. depăr- 

tare de orașul Piatra, pe dea- 

lurile şi văile dintre pîraiele Vă- 

raticul și Cracăul. Se mărginește 

la S.-E. cu pămînturile com. 

Crăcăoani, la N.-V. cu comunele 

Buhalnița, Hangul, Filiorul şi 

la N.-E. cu Grumăzeşti, 

Este formată din satele și că- 

tunele : Bălţăteşti, Mitocul-lui- 

Bălan, Valea-Arinii și Valea-Sea- 

că. Are o populaţiune de 2179 

suflete, dintre cari: 465 capi 

de familie, saii 2135 suflete a- 

flătoare faţă în com. și 17 ab- 

sente, la facerea recensămîntului 

populaţiei; după sex sunt: 1091 
bărbați, 1061 femei; după sta- 
rea civilă: 1108 necăsătoriți, 915 

căsătoriţi, 128 văduvi, I „divor- 

țat; în raport cu instrucțiunea: 
146 știu carte, 2006 nu ştiii; 

după virstă: 573 copii sunt de 

sex bărbătesc, 503 copii de sex 

femeesc ; după naționalități : şo 

sunt străini. Locuitori se ocupă 

cu agricultura, cu creşterea vi- 

telor şi cu comerciul. 

Dintre locuitorii împroprictă- 
riți, în 1864, sunt astă-zi: 142 
cari ocupă singuri locurile lor, 

238 din cci cari ocupă locuri 
ca urmași, 2 

altora și 74, cari de și însurați 

> A . 

stăpinesc locurile.   

și lucrători de pămînt, însă nu 
au nici un fel de proprietate. 

Solul se cultivă pe o întin- 
dere de 1428 hect. 93 arii. 

Imașul (suhatul) are o întin- 
dere de 237 hect., nutrind 3236 
capete de vite, 

In această comună sunt 3 

biserici, în bună stare, întreţi- 
nute de comună, din fondul de 
700 Lei, deservite de 2 preoți şi 
4 cîntăreți. Venitul fonciar a- 
nual al pămînturilor, ce apar- 
țin acestor biserici, se urcă la 

suma de 990 lei. O şcoali, cu 
un învăţător, este întreţinută de 
stat. 

Budgetul comunei este de 

6861 lei la venituri și 6825 lei 

şi 26 bani la cheltueli, 

Comunicaţiunea cu satele ve- 

cine sc face prin şoseaua ju- 

deţeană Piatra-Neamţu, precum 

şi prin drumurile comunale, ce 

dai în această șosea de la di- 

ferite sate. 
Budgetul drumurilor este de 

746 Iei, 26 bani la venituri şi 

740 lci la cheltueli, 

Bălțăteşti, sa/, în com. Bălțăteşti, 

pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neam- 

țu, asezat la 470 metri d'asupra 

nivelului mării, în drumul șo- 

selei judeţene Piatra-Ncamțu, la 

o depărtate de 28 kil. de Pia- 

tra, de 10 kil. de Neamţu şi 38 

kil. de gara Pășcani. 

Se numește ast-fel de la mul- 

tele locuri mlăștinoase, provenite 

din bogatele surse ale izvoare- 

lor, cari sc află pe cuprinde- 
rea sa. 

Terenurile sale sunt acciden- 

talc, satul fiind împrejmuit din 

toate părţile cu dealuri, cari se 

deschid în partea de către N., 

prezintind, în formațiunea lor 

geologică, pături cari aparțin 

grupei terțiare şi probabil și sis- 

temului miocen. S'aii găsit cal- 

care și greziuri, prezintind cris- 
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tale romboidale, ce sunt cris- 

tale de granat, precum și ghips 

roșiatic caracteristic, și ghips sa- 

lifer. Cu siguranță însă, nu se 

poate preciza anume cărui sis- 

tem aparțin, de oare-ce nu s'aii 

găsit fosile. (Vezi « Anuarul gco- 

logic», III, 1888). 

Populațiunea acestui sat se 

urcă la 340 locuitori, cari se 

ocupă, pe timpul verci, foarte 

mult, cu comerciul productelor 

* animale, a păsărilor, etc. 'agri- 

cultura. și prea puțin cu indus- 

tria și comerciul propriii zis, 

In acest sat sc află Tcşe- 

dința comunci, 1 biserică de 

piatră deservită de 1 preot și 

2 eclisiarhi;, o școală, cu o po- 

pulațiunce- de 60 elevi. Aci ce sta- 

ţiune balneară, cu 5 oteluri mari, 

cari cuprind peste 80 de ca- 

mere; o farmacie; stațiune tele- 

grafică-poștală. In sat sunt 5 ro- 

tari, între cari și 1 strungar; 1 
bărbier, etc. 

Bălțăteşti, împreună cu satul 

Minjești, au fost dați danie de 

Barnovski și Vasile-Vodă, mă- 

năstirei Hangul; iar mai tîrziti 

a fost întărită acea danie prin 

hrisovul lui Neculai-Vodă- Ma- 

vrocordat la 1715 și s'ai închi- 

nat, împreună cu mănăstirea 

Hangul, Patriarhiei de Alexan- 

dria. (Vezi Minjeşti, moșic). 

Asemenea sc spune, că acest 

sat, împreună cu moşiile Bălță- 

teşti, Buhalniţa, Alinjești şi Cră- 

căoani, ar fi alcătuit, în vre- 

muri, un cnezat. 

Bălțăteşti, szație balneară, în 
jud. Neamţu, lingă satul cu a- 

ceeași numire, pe partea dreaptă 

a piriului Sărata, 

Izvoarele minerale din această 

localitate sunt cunoscute din 

timpuri vechi; bătrinii poves- 

tesc că le-ai găsit sub formă 

de fîntîni, pe care le numeaii 
Fintinele-de-Slatină-Rea, numire
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ce se păstrează și pănă astăzi 
printre locuitori, 

Cei d'întiiă, cari au început 
să le cerceteze; să le îngrijească 
și să le curețe, aii fost Principii 
Cantacuzin (din familia Cneji- 
lor), veniți din Rusia, unde trăi- 

:ră pănă atunci, spre a se stabili 
aici. Ei le-ai îngrădit, ati deschis 
izvoarele și au clădit în apropiere 
2 barace mari, unde ati așezat căzi, 
pentru scăldarca lor şi a vizi- 
tatorilor, ce le veneaii ca oaspeţi 
pe timpul verei (1810). 

Nu trecu mult şi sc vesti în 
ară de efectele bine-cuvintate 
ale Slatinci-Rele de la Bălţăteşti. 
Vizitatorii pătimași sporeati pe 
fie-care an și se stabileau prin 
sat și vecinătate, unde căra 
apa cu vasele. 

Pe atunci erai numai trei 
fîntîni de slatină (saramură): 
I. Olga, 2. Elena, 3. Gheorghe 
sai Fintîna-Cneazului. Izvorul 
al patrulea s'a descoperit mai 
tirziiă, 

Cea d'intiiii analiză a apelor 
acestea s'a făcut pe la anul 
1839, de'către dr. 1. Cihac ȘI 
provizorul Franz Humpel, cu care - 
ocazie s'a văzut că conţin: acrime 
carbonică, idro-sulfurică Și idro- 
clorică; apoi sodă, magnezie, po- 

„tasă, calce, fier și iod. Izvorul- 
Cneazului era cel mai îmbelșugat, 
dind peste 100 de oca de apă 
pe minut; temperatura apei era 
de 14% sub presiunea atmosfe- 
rică de 240, 

O a doua analiză, și mai com- 
plectă de cit cea-Paltă, s'a făcut 
la 1856, de dr. Stenner. Cu a- 
această ocazie s'a constatat, că 

boalele, cari craii combătute cu 
Succes prin băi, sunt: Poala albă, 

guturaiul  încuibat, ' umflătura 
ghindurilor şi alte boale scrofu- 
loase, reumatizmul cronic, pete- 
le, picingine, noduri, beşicuțe, 
bube, limbrici, trinji și felurite 
boli. nervoase.   
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Mai tîrziă băile s'aii dat în 
antrepriză particulară. 

La 1870 stabilimentul de pri- 
mire a vizitatorilor cra compus 
dintr'o clădire de lemn, cu 24 
de odăi, în formă de potcoavă; 
avînd pe lingă dînsele șase bu- 
Cătării şi șase cabine pentru 
feredee.. Tratamentul boalelor 
se făcea ordinar, după prescrip- 
țiunea . arendașului, care pe a- 
cele vremuri era un Evreii. 

La 1878 s'a cumpărat de la 
Principele D. Știrbeiti, de d-l dr. 
D. Cantemir care a făcut, prin a- 
jutorul d-lui dr. Konya, o ultimă 
analiză amănunțită, schimbînd 
tot-odată și numirile izvoarelor : 
No. 1, Carol I; No.2, Indepen- 
dența: No. 3, Elisabeta; şi No. 
4; Cuza-Vodă (20 Octombrie 
1885). Rezultatele acestei ana- 
lize: sunt: 

I. Izvorul Carol I: Apa este 
limpede, cu un gust sărat-amar 
şi cu o reacțiune oare-cum aci- 
dă. Temperatura apei, la 20 
Octombrie 1883, era de 71 
C. Greutatea specifică: 12206. 
In 1000 grame de apă: Clor 
143,7023, brom, 0,0661, anhi- 

_ dridă sulfurică 0,8096, anhidridă 
carbonică 0,1052, anhidridă si- 
licică 0,0064, sodă 130,5079, po- 
tasă 0,1576, calciii 0,5265, mag- 
nezie 0,2828, protoxid de fier 
0,0099, urme de iod. Grupînd 
între dinsele aceste Substanțe 
în combinaţiunile, în care se află 
probabil, în apă, avem urmă- 
torul rezultat: Clorură de na- 
trium 237,1435, bromură de mag- 
nezie 0,0761, sulfat de potasă 
0,2913, sulfat de calciii 1,2789, 
sulfat de magnezie 23,3911, sul- 
fat de natriu 10,7111, carbo- 
nat de fier 0,0130, carbonat de 
magnezie 0,0368, fosfat de alu- 
miniii 0,0064, substanță orga- 
nică 0,0166; suma substanțelor 
fixe: 272,9957. Acid carbonie 
combinat cu carbonaţii simpli   
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în bicarbonaţi 0,0383, acid car- 
bonicliber 0,3561; suma totală a 
părților constitutive: 263,3901. 
Părţi constitutive nepondera- 
bile: iod și litiu, 

2. Izvorul-Elisabeta: Acest îz- 
vor se află la ciţi-va pași de 
Izvorul-Carol 1. Proprietăţile sale 
fizice și chimice sunt aceleași, 
cu deosebire în cantitatea săru- 
rilor. Temperatura, la 20 Oc- 

„ tombrie 1884, a fost de6,ş0C., iar 
greutatea specifică: 1,2033. A- 
naliza cantitativă: Clor 1 28,4962, 
brom 0,0652, anhidridă sulfurată 
2,6480, anhidridă silicică 0,0075, 
sodă 116,0105, potasă 0,1706, 
calciu 0,1426, magnezie 0,3153, 
protoxid de fier 0,0054. Grupîn- 
du-le, avem următorul rezultat: 
Clorură de natriu 21 1,9561, bro- 
mură de magnezie 0,0749, sulfat 
de potasă 0,3153, sulfat de cal- 
ciii 0,8419, sulfat de magnezie 
22,6036, sulfat de natriu 8,0814, 

carbonat de fier 0,0072, carbo- 
nat de magnezie 0,1132, fosfor 
de aluminiu 0,0258, acid sili- 
cic 0,0075, substanţe organi- 
ce 0,0194; suma părților fixe 
244.0763. Acid carbonic com- 
binat cu carbonați simpli în bi- 
carbonat 0,0620, acid carbonic 
liber 0,3031; suma totală a păr- 
ților constitutive 244,4414. Părţi 

constitutive neponderabile: iod, 

. litiu și acid sulfidric. 

3. Izvorul-Cuza-Vodă: Acest 
izvor se află: aproape de cele- 
lalte două. El se întrebuinţea- 
ză ca medicament intern. Apa 

este sărată, în săruri minerale, 

limpede, cu un gust sărat-amar. 
Reacţiunea apei este neutră. 

Temperatura, la 20 Octombrie 
1884, cra 79. Greutatea speci- 
cifică: 1,0148, Analiza cantita- 
tivă: Clor 8,7323, brom 0,0094, 
anhidridă sulfurică 2,1743, anhi- 
dridă carbonică 0,5527, anhidri- 
dă silicică 0,0319, sodă 8,1602, 
potasă 0,1254, calciii 0.4976,
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magnczie 0,5900, protoxid de 
fier 0,0015. Grupind între din- 

sele aceste substanțe, daii: clo- 
rură de natriu 14,4060, sul- 
fură de magnezie 0,0108, sul- 
fat de potasă 0,2318, sulfat de 
calci 1,1902, sulfat de mag- 
nezie 1,0023, sulfat de natriă 
1,2125, carbonat de fier 0,0024, 
carbonat de magnezie 0,5199, 
acid salicilic 0,0319, substanțe 
organice 0,0362; suma părților 
fixe 18,640. Acid carbonic com- 
binat în bicarbonat 0,2732, acid 
carbonic liber 0,0053; suma păr- 
ților în total 18,9225. Părți ne- 
ponderabile: stronţiii, litiii și iod. 

4. Izvorul Independenţa, a- 
vind multă analogie cu izvorul 
Catol I, a fost analizat numai 

calitativ, 

Din analizele expuse, rezultă, 
că aceste ape minerale trebuesc.: 
ciasate în clasa apelor clorurate- 
sodice, și mai rees următoa- 
rele concluziuni: 1. că aproape 
a patra parte din apă, consistă 
în clorur de sodiu; 2. caracte- 

ristic pentru apa sărată din Băl- 
țăteşti, este marea lor bogăție 
în sulfate, ceca-ce contribue mult 

la valoarea lor terapeutică. In- 
trebuințarea practică a acestor 
ape poate servi: 2) la inhala- 
țiuni și pulverizaţiuni; 4) la băi 
gradate : calde și reci; c) pen- 
tru băut este numai acea din îzvo- 
rul Cuza-Vodă. 

Din apele minerale de la Băl- 
țătești se extrage prin evapo- 
rațiune, o sare de coloare albă- 
cenușie, numită sare minerală de 
Bălțătești, care servă pentru băi, 
și afară de aceasta o sare cris- 
talizată, cu un gust amar-sărat 
şi cu efecte purgative excelente, 
numită: sare aternială de Bălță- 

tești. A fost analizată de d-nul 

dr. Bernarth şi a prezintat ur- 

mătoarea compoziţie : sulfat de 

sodiii 43,550 gr., clorură de sodiu 

0,880 gr., carbonat de sodiu   
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0,060 gr., apă de cristalizațiune 

54,490 gr.; total 99 gr. 950%. 

Astă-zi stațiunea balneară Băl- 

țătești merge pe cale propăşi- 

toare sub toate raporturile. (Vezi 

dr. Al. Șaabner-Tuduri: «Stu- 

diii asupra apelor minerale din 

județul Neamţu», 1890. Ase- 

menea dr. Cantemir: «Băile mi- 

nerale de la Bălțătești», 1854; 

idem «Asachi», revistă, Piatra, 

1884, No. 3, etc.). 

Bălțăteşti, zoșie, în jud. Neamţu, 

situată între moșiile Văraticul, 

Crăcăoani, Hangul ş. a. A fost 

proprictatea visticrului Iiic Can- 

tacuzin, apoi mai tirziii a cnea- 

zului Gh. Cantacuzin şi acuma 

a Principelui Știrbeiii. Are sat, 

Bălțăteşti, moșie, din com. Bră- 
ești, pl. Cirligătura, jud. Iași, 

pe care este înfiinţat satul noi, 

Valea-Oilor. Are o întindere de 

862 hect., pămînt foarte roditor, 
Accastă moșie este propricta- 

tea statului. Ă 

Bălţăteşti, pzriiaş, c. Bălțătești,pl. 

de Sus-mijlocul, jud. Neamţu. 

Bălţăţanul, căzza, ţine de com. 

rur. Greci, pl. Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinți. 

Bălţăţei, dea/, spre apus, în co- 

muna Băleni, pl. Zimbrul, jud. 

Covurluiii, între piraiele Suhu- 

luiul-Sec și Suhuluiul-cu-Apă. 

Bălţăţei, ae, corespunzătoare 
dealului cu același nume, în co- 

muna Băleni, pl. Zimbrul, jud, 

Covurluiă. 

Bălţești, sa/, face parte din com. 
rur. Podeni-Vechi, pl. Podgoria, ! 

jud. Prahova. Are o .biserică 

vechie, făcută de locuitori. Anul 

fondărei și ctitorii nu-i se cu- 

nosc. 

  

BĂ LUȘ-SILVESTRI 

Acest sat înainte de a se uni 

cu Podeni-Vechi, forma o com., 

cu cătunul Izeşti, și se numca 

de locuitori: Cireșeanca, Si- 

naia, Polini și Piscupia. 

Bălţile-din-Todireşti, mlaștină, 

în jud. Suceava, pe șesul drept 

al piriului Suha-Mică. 

Bălţoican, pir, în com. rur. 

Cleanovul, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Bălşița, za/e și mic pirît, curg 

-pe lingă com. Cîmpeni, pl. Ol- 

tețul-Oltul-d.-s., jud. Romanați. 

O mulțime de alte văi sc picrd în 

valea Balșiţa, iar de-o parte şi 

de cca-l-altă se ridică dealul de 

S. al Balşului. Valcea sc termină 

în Valea-Olteţului, la com. Vir- 
tina. 

Bălura, dea/, situat la S. de sa- 

tul Godincşti-d.-j., com. Godi- 

nești, pl. Berhcecii, jud. Tecucii. 

| Baluş sait Baloş, sa/, jud. Ba- 

| 
| 
| 
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căii, plasa Sirctul-d.-s., al com. 

Odobeşti, situat d'a stînga pi- 

riului Odobeşti, la o depărtare 

de 2700 m. de satul Odobeşti. 

In apropiere de acest sat se 
prădaii odinioară de tilhari, că- 

lătorii, ce străbăteaii şoseaua Ba- 

căii-Birlad. In sat sunt 32 capi 

de familie și 134 suflete. Ani- 

male sunt: 10 cai, 134 vite cor- 

nute și 24 porci. 

Băluş, deal, jud. Bacăii, pl. Si- 

retul-d.-s., din com. Berbenceni. 

Băluş (Dealul-lui -), ea, pe 
teritoriul satului Iazul-Noiă, din 

com. Șipotele, pl. Bahluii, jud. 

Iași. Numit ast-fel, se zice, după 

numele unui hoţ, ce-și avea lo- 

cuința pe el. 

| Băluș-Silvestri, vzojie, jud. Ba-
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căi, pl. Siretul-d.-j., din com. 

Odobeşti, cu o întindere de 294 

fălci. 

Bălușa, name, ce mai poartă sa- 
tul Băluş, jud. Bacău. 

“Băluşca, fădure a statului, în 
jud. R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s,., 

com. Jideni. Face parte din cir- 
cumscripţia VII-a silvică, ocolul 

Băbeni. Se întinde pe Dealul- 

Coţateului, Esenţele principale 
sunt: fag, jugastru și frasin. In- 

tinderea pădurei este de 200 

hectare, 

Băluşeni, com. rur., situată în 

partea de S. a plășii Tirgului, 

jud. Botoșani; se întinde pe un 
teritoriii deluros şi acoperit parte 

„cu pădure, 

Comuna se compune din sa- 
tele: Bălușeni (Zosin), Buzeni, 

Coșuleni, Stănceni, Tocileni, Tul- 

bureni și Zeiceşti. 

Suprafaţa comunei e de 8296 
hectare. Are o populaţie de 879 : 

familii sau 3200 suflete, avind 

618 contribuabili, 

Pămîntul este mai mult ar- 

gilos, avind coloarea .brună-ce- 

nușie şi în unele părți roșiatică; 

este însă de calitate bună și ro- 

. ditor, 

Intinderea locurilor cultivate 
„e de 2783 hectare. 

In partea de Vest și Sud-V, 

a comunei sunt păduri de ste- 

jar, cari se exploatează şi aii o 

întindere de 243 hectare. 

Comuna e străbătută de pi- 

raiele Sicna şi Teişoara și are 2 

iazuri mari ; iazul Stănceni și 

iazul Bălușeni sai Zosin, din 

- cari se scoate mult pește, stuh 

şi papură ; sunt şi 3 iazuri mai 

mică. 

Are 2 mori de apă, cu mai 

multe pietre, la cele două iazuri 
. mari, 

Numărul vitelor e de: 782 boi, 

  
| 
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762 vaci, 218 cai, 1984 porci, 

2310 oi, LI capre și bivoli; 220 

stupi. 

Prin partea de Nord a co- 
munei trece calea judeţeană pie- 

truită, Botoșani-Ştefânești; ase- 

menea prin partea de Vest e 
străbătută de calea naţională 

Botoșani-Hirlăiă. 

Budgetul comunei e de 13445 

lei la venituri și 11649 lei la 

cheltueli. 

Sunt 6 biserici cu 4 preoți 
şi 9 cintăreţi; 2 școli cu 2 în- 

vățători, 120 băeţi şi 20 fete; 

13 circiume. Sunt 14 comerci- 

anţi şi 22 meseriași, 

Băluşeni (Zosin), saș, în partea 
de Sud a comunei Bălușeni, pl. 
Tirgului, jud. Botoșani, așezat pe 

coasta dealului Zosin, în dreapta 

pîriului Sicna. Moșia are o su- 
prafață de 2373 hect. şi o po- 
pulație de 210 familii cu 795 
suflete, avind 162 contribuabili. 

„Spre Nord de sat, pe valea 

piriului Sicna, se află iazul Bă- 
luşeni, saii Zosin, bogat în pește, 

stuh și papură; are o moară 

de apă; spre Est de iaz se află 

grădini de zarzavaturi, cultivate 

de Bulgari, cari vin aici în toţi 

anii şi fac comerț de legume 

pe piața orașului Botoșani; ei 

întrebuințează apă din iazul Bă- 

luşeni, pentru irigațiune cu un 

sistem de roți mari purtate de 

cai. Aici este reședința primă- 

riei comunei Bălușeni. Are o 

biserică cu 1 preot și 2 cîntă- 

reți și 1 școală, cu un învăţător, 

frecuentată de 70 şcolari, 

Numărul vitelor este de: ş1o 
vite cornute, 58 cai mari și mici, 

730 oi, 11. capre, 3 bivoli, 591 

porci, 70 stupi cu albine. 

Sunt 8 meseriași, 3 comerci-. 
anți; 2 cîrciumi. 

: Băluşeni-Stamatele, saţ, în par- 
tea de Nord a comunei Fînti-   

nelele, plasa Siretul, județul Bo- 

toșani, aşezat pe loc șes. Are 

o suprafaţă de 938 hect. și o 

populaţie de 281 familii sati 1446 
suflete și 300 contrib. Locuito- 
rii sunt parte Romiîni și parte 

Ruși; sunt: şi cîte-va familii: de 

Evrei. Locuitorii se ocupă cu a- 
gricultura și cu creșterea vitelor. 

Pe moşie se află o mică pă: 
dure de stejari de 13 hectare, 

și cite-va lunci, păduri de ră- 

chită, la Siret. Se află și o. 

moară de apă pe girla morii; 

un lac numit Plisa; și bălțile: A- 

lior, Iliasca. și Trestioasa, bo- 

gate în pește, | 

In acest sat se află o bise- 
rică, cu un preot și doi cîntă- 
reţi; o școală, a comunei, cu 

un învățător și 49 şcolari. In 

sat se găsesc: 471 vite cornute, 

50 cai mari şi mici, 1351 oi, 

8 capre, 111 porci şi 275 stupi. 

Se află doi comercianți; 11 me- 
seriași; o cîrciumă. 

Băluşenilor (Iazul -) saii Zo- 
Sin, îas mare, pe valea Sic- 
nei, în partea de Nord a satu- 
lui Bălușeni-Zosin, comuna Bă- 
lușeni, pl. Tirgului, jud. Boto- 
șani. Are o întindere de 100 hec- 
tare ; din acest iaz se scoate mult 

pește şi mult stuh și papură; are 
o moară de apă, sistem noii. 

Bălușești, co. rur., în jud. Ro- 
man, plasa Fundul, spre S.E. 
de orașul Roman şi la o de- 
părtare de 13 kil. de el, şi de 
9 kil. și 509 metri de reşedinţa 
plășii. Teritoriul acestei comune 
este foarte accidentat și dru- 
murile în rea stare. E formată 
din satele : Bălușești, Mestea- 
căni și Tabăra, cu reședința co- 
munci în satul Bălușești. Are 
255 capi de familie, 240 con- 
tribuabili, 1098 locuitori, din 

cari 25 ştii carte; 281 case. 
Popul. acestei com, este com-
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pusă din Romini și Unguri. Un- 
gurii sunt 107 familii, 470 loc. 
Mai sunt și 2 fam. de Evrei. Se 
lucrează puţin olăria. Sunt 622 
capete vite mari. Are 2 biserici: 
una ortodoxă, de lemn, și una 
catolică, de zid. Are o școală 
primară mixtă, înființată în anul 
1886, și care a fost frecuentată 
în anul 1886—87 de 45 elevi, 
44 băeţi și 1 fată, 

Această comună ţine de cir- 
cumscripția fiscală Bătrînești, 
Veniturile anuale al com. este 
de 3228 lei și cheltuelile de 
3228 lei, 

Băluşeşti, sat, în: com. Dochia, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
așezat pe podișelc, ce se întind 
în curbătura dealurilor Mărgi- 
neni. Se mărginește la Vest cu 
satul Dochia, de care se des- 
parte prin culmea dealului Măr- 
gineni; la Est cu satul Itrinești; 
la Nord cu hotarul comunei 
Bărgăoani. 

In acest sat sunt 25 de case, 
populate de 20 de familii, saii 
51 de bărbaţi, ş2 femei, dintre 
cari: 56 necăsătoriți, 36 căsă- 
toriți şi 11 văduvi, toți răzeși 
rămași aici, în urma împroprie- 
tărei locuitorilor la Dochia. 
„Posedă: o biserică cu 1 preot 

și 1 dascăl; un fierar și un rotar. 
Numărul vitelor se urcă la ş5 

capete: 18. boi, 22 vaci, 6 cai, 
5 rimători și 4 junci. 

Băluşești, saţ, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Bălușești, pe 
malul drept a ptriului Bălușeşti, 
spre S.-E. de orașul Roman și 
la o depărtare de 13 kil. de cl 
şi de 9 kil. 500 m. de reședința 
plășii. Este așezată pe coasta 
despre S. a dealului Bălușești. 
Este reşedinţa com. Bălușeşti, 
Are 213 capi de familii, 193 con- 
tribuabili, 89o locuitori, din cari 
24 știii carte; 234: :case, Din   

aceştia, 107 familii, 470 locui- 
tori,. sunt Unguri și 2 familii 
Evrei. Se lucrează puţin olăria. 

"Sunt 591 capi vite mari. Are 
o biserică ortodoxă, de lemn şi 
una catolică de zid. Formează 
împreună cu satele: Călugăreni, 
Migla, Negri, Poiana-lui-Iurașc, 
Recea, Roșiori şi Ruși din jud. 
Roman, precum şi cu satele Bog- 
dănești, Buhociii, Prăjești și Sa- 
tul-Noii, din jud. Bacăii, o paro- 
hie catolică, cu reședința preo. | 
tului în satul Prăjești, jud. Bacău. 
Are o școală primară mixtă, în- 
ființată în anul 1886 și care a 
fost frecuentată în anul școlar 
1886—87 de 45 elevi, 44 băcțţi, 
1 fete. [ste legat de orașul Ro- 
man prin şosea. Se mai numește 
şi Bălușeşti-Boerești.... 

Băluşeşti, dea/, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Bălușești, pe 
coasta căruia este așezat satul 

Bălușeşti. Acest deal face parte 
din șirul dealurilor din stinga 
Siretului. 

Băluşeşti, zz0șie, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Băluşeşti. A- 
vea parte aici mai înainte, pe 
la 1840, și mănistirea Neam- 
țului, care cra închinată sf. Mi- 
tropolii, starea I-iă. 

Bălușeşti - Boereşti, vezi Bălu. 
șești, sef, în jud. Roman, plasa 
Fundul. 

Băluşeşti-Mici, saz, în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-s., com. Da: 
gița, spre S.-E. de satul Dagiţa 
și la o depărtare de vr'o 3 kil. 
de el. Are 24 capi de familii, 
24 contribuabili, 126 locuitori, 
dintre cari 11 ştii carte ŞI 37 
case. Populaţia este romînă, a- 
fară de o familie Evrei. Acest 
sat ținea pănă la 1 Aprilie 1887,. 
de desfiinţata com: Vovrieşti, 
care s'a alipit la com. Dagiţa. 

    

  

Băluşeşti-Todireşti, sas, pe mo- 
şia Ruginoasa, com. Văscani, 
pl. Siretul-d.-s., jud. Suceava. 
Se crede că-și trage numele de 
la niște pădurari fugiţi de la 
familia Băluş (Balș) și adăpos- 
tiţi aci. E așezat pe ambele 
coaste ale dealului Ciumalul. | 
Numără 118 case, populate cu 
156 capi de familie, sai şIş 
suflete, din cari 252 bărbaţi și 
263 femei. Din aceștia sunt 5 
Evrei. Are 124 contribuabili. Va- 
tra satului ocupă suprafața de ș3 
fălci și 32 prăjini. Despre mo- 
șie, vezi Ruginoasa. Improprie- 
tăriți, după legile din 1864 și 
1878, sunt 29 fruntaşi, 60 mij- 
locași și 95 codași, stăpinind 
356 fălci și 70 prăjini. 

Arc o biserică de lemn, lipo- 
venească, 5—6 familii dintre să- 
teni fiind lipoveni împroprietă- 
iți aci. Școala din Todireşti ser- 
vă și acestui sat. 

Drumuri principale sunt: la 
Bidilița, 2010 m., la Strocști, 2 
kil., la Hărmănești, 4 kil. metri 
şi jum. 

Pe la 1850, <Bălușeşti, la ținu- 
tul Sucevei, ocolul Siretului, 
moşie a dumi-sale Logofătului 
Costache Sturdza. Are un sat 
cu doi nevolnici, două vădane, 
un vătav. Pe lingă moșiile: Cri- 
vești, Ruginoasa și altele, cu 
un număr de 15 locuitori». («Bu- 
ciumul Romîn», anul 1, 1873, 
pag. 142.). 

Bălușului (Dealul-), /ea7, situat 
la E. de satul Burdusaci, în jud. 
Tecuci. Se află pe lingă satele: 
Deleni şi Burdusaci. Merge pănă 
în drumul ce duce la Birlad, 
unde începe Dealul-Bucşci, for- 
mînd hotarul spre județul 'Tu- 
tova. 

Băluţa, căfuu, în com. rur. Po- 
noarelc, plaiul Cloşani, jud. Me- 
hedinți. Are 30 familii,
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Băluţa, Zac, în com. Pănătăul, 

căt: Plăișorul, jud. Buzăii. 

Băluţoiul, ziri4; izvorește din 

dealul Izvoarele, com. Zăvideni, 

pl. Oltul-d.-s. și se varsă în riul 
Oltul, în jud. Vilcea. 

Bănăguiul, i, jud. Dolj, plasa 
Jiul -d.-mj., com. Intorsura, pe 
dreapta piriului Dăsnăţuiul. 

Bănăânăi, saz, pe Argeș. Are 45 

fălci. Face parte din com. rur. 
Prundul, (vezi acest nume), jud. 
Argeș, pl. Piteşti. 

Bănăreşti, saţ, cu 149 fam., jud. 

Argeş, plasa Pitești. Face parte 
din com. rur. Săpata-d.-j. 

Bănăţeni, numire vechie, a cătu- 
nului Gingiova, jud. Dolj. 

Bânceasca (Drăgaica-Veche), 
căt. al com. Simileasca, judeţul 
Buzău, cu 560 loc. în 116 case. 

Bănceasca (Iorguleasca-), pzo- 
șze, în com. Simileasca, judeţul 

Buzăii, căt. Bănceasca; fostă pro- 

prietate a statului; pendinte de 

Episcopie; 1090 hect., din care 

390 s'a dat locuitorilor, iar 700 
S'aii vindut. Aceasta are ca 500 

hect. arabile,. mare parte gră- 

dini de zarzavat, 140 fineaţă și 
60 crivină; renumită pentru vi. 
nat şi mai cu seamă pentru : be- 
caţe, 'sitari, etc. Pe această mo- 

şie s'a cultivat și orez. 

Bănceasca-Crivina, pădure, pe 
moșia Bănceasca, jud. Buzăă. 
(Vezi Bănceasca). 

Bănceni, saţ, în comuna Mamor- 
niţa, pl. Ilerţa, jud. Dorohoiii, 
cu 67 familii saii 272 suflete. 
Poziţiă plăcută. Așezările săte- 
nilor sunt parte bune, multe aii 

livezi, restul grădini, 

54634, Marele Dicționar G:ografe, 

* 
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Proprietatea. moșiei este a E- 
pitropiei Sf. Spiridon din Iași. 

Sătenii împroprietăriți posedă 
211 hect. 23 arii pămînt; iar 

proprietatea moșiei are 587 hect. 
16 arii cîmp și 85 hect. 92 arii 
pădure. , 

Piriul, ce trece prin moșie, se 

numește Sanihăul. 

Drumul principal e cel jude- 
țean Herţa-Mamorniţa. 

Moșia se învecinește cu: Hreaţ- 

ca, Molniţa, Prutul și Sanihăul. 

Bănceşti, saz, în jud. Tutova, pl. 

Tutova, comuna Voinești, spre 
SE. de satul Voinești. Are 136 

loc., din cari 9 ştii carte; 33 

case, 

Bânceşti, dea/, pe teritoriul com. 

Băneasa, plasa Prutul, jud, Co- 

vurluiii, Incepe din Valea-Bă- 

neasa şi merge spre Jorăști, 

Bănceşti, moșie mo nenească în > y Ș , 

com. Lipia, jud. Buzăi, are ca 

6oo hect. arături, vii, livezi şi 

„păduri. Se sub-divide în urmă- 

toarele sfori: Buduceşti, Băni- 

cioi, Gogălniceanca, Glodeni, Pi- 

roceşti, Pistrești, Măculești şi 

Toan-Băcanul. 

Bănceşti, sfoară de moşie, în com. 

Valea-Teancului, jud. Buzăă, a- 

vînd 70 hect, arături şi vie, 

Băncila, numire, dată unci părți 

din pădurea statului Vintilă-Vo- 
dă, jud. Buzăii, 

Băncilă, nzzefe unui căt., care a 

aparținut comunei Bolotești, pl. 

Girlele, jud. Putna. E situat, pe 

Putna, la un Kkil. departe de sa- 

tul Baloteşti, : 

Băncilă (Valea-lui-), ză/cea, 
care se formează pe teritoriul 

comunei Milcovul, pl, Siul-d,-s., 

jud. Olt și dă în rîul Oltul,   
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Băncileasca, pădure, pe terito- 

riul comunei Baloteşti, pl. Gir- 

lele, jud. Putna, aparţinind ră- 
zeșilor de căt. Băncilă. Are o 

întindere de 29 hect. 

Băncileşti, cătun, jud. Argeș, pl. 
Pitești. Face parte din com. rur. 

Băbana. Are 8 fam. 

Băndoiul, zărre, în jud. Brăila, 

situată în pl.. Balta. Se mărgi- 

nește din toate părțile de Cîm- 

pul-Bălței. Suprafaţa este de 1 
hect.; esență ; salcie. 

Băndoiui, priva!, în jud. Brăila; 

începe din Vilcii, mai.jos de 

cătunul cu același nume; se în- 

. dreaptă către N..şi se varsă în 

japșa Rogozul.. 

Băndoiul, &r/ă, în jud. Brăila, 

pendinte de com. Stăncuţa, pl. 

Balta; pe malul drept al Vîlciului, 

unde începe gura Verigei-Băn- 

doiului; cu 88 sufi., 16 faniilii. 

Băneasa, com. rur., în pl. Prutul, 

jud. Covurluiii, pe valea Chine- 

jei, la 64 kilom. de Galaţi; se 

- mărginește la N. cu com. Ba- 

lintești, la E. cu Vlădești (căt, 

Roșcani), la $. cu Bujor (căt, 

Moscu) și la V. cu Jorăști, 

Comuna aceasta, proprii zis, 

"n'are cătun, ci numai niște sim- 

ple mahalale, odinioară deose- 

bite, azi aproape împreunate, 

cari poartă numele de Băneasa, 

Bucșeneasca, Fulgerești și, puţin 

mai în sus, Slobozia-Băneasa. A- 

ceasta din urmă, e singura re- 

cunoscută oficial ca cătun, 

Locuitorii. de aici, și anume 

din mahalaua Băneasa și parte 

din Fulgerești, sunt răzeși, iar 

cei din Bucșeneasca și ȘI.-Bă- 

neasa, foști clăcași; capi de fa- 

milie 345, cu 1557 suflete, din 

„cari 625 bărbaţi, 630 femei, 654 

necăsătoriți, 523 căsătoriți, 78 

40
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văduvi, 243 știii carte, 1012 nu; 

străini nu sunt, de cît doi Evrei, 
ce ţin prăvălii de băcănie și mă- 
runțișuri, 

Teritoriul este accidentat mai 
mult; sunt dealuri, rîpi şi văi, prea 
puţin loc șes; suprafaţa sa e de 
3748 hect., din cari trei părți 
arabile, 53 hect. păduri, 715 
imaș, 57 fineţe, 6o!p vii. In va- 
tra satului sunt păduri şi lunci 
de salcie. Proprietăţei mari a- 
parţin 1591 hect. 24 arii, îm- 
părțite la trei moșii : Slobozia-Bă- 
neasa, Boereasca și Bucşeneasca, 
(V.a.n.). 

Numărul total al vitelor din 
com. Băneasa e de 2135 capete, 
și anume: 580 boi, 260 vaci, 
70 miînzaţi, 8 minzate, 185 vi- 
ței, 8 cai și epe, 700 oi și miei, 
30 berbeci, 50 ţapi şi capre, 
și 100 rimători, 

Circiumi sunt 4, şi prăvălii 
de alte mărfuri 2; mori de vînt 
4, ce produc anual cîte 150— 
200 lei; sunt: o mașină agricolă și 
pluguri sistematice 10. Se cultivă 
în mare parte: cînepa, inul și 
gîndacii de mătasă ; albinele 
puţin. 

Veniturile comunei se ridică 
la 6931 lei pe an, iar cheltuie- 

lile la 3519; dările directe în 

total se cifrează la 7160 1., 16 b. 

Biserici sunt 4: Buna-Vestire, 
în mahalaua de jos Băneasa, zidi- 
tă la 1814; Sf. Atanasie și Chiril, 
despre care, legenda spune, că 
ar fi existind din 1790, în Bucşe- 
neasca; Prea-Cuvioasa-Paraschi- 
va, în Fulgereşti, din 1844; şi 
Sf. Gheorghe, în Sl.- Băneasa, 
din 1803. Dintre acestea, Sf, 
Gheorghe şi Sf. Atanasie şi Chi- 
ril sunt închise, fiind ruinate. 
Toată comuna Băneasa formează 
o parohie, cu catedrala Buna- 
Vestire, deservită de 1 paroh, 
1 preot ajutor și 4 cîntăreți, 

Are o şcoală mixtă, frecuen- 
tată de 45 elevi, din 75 înscriși.   
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Prin Băneasa, pe o întindere 

de 5 kil., trece calea vecinală 

Bujor-Berești; asemenea, căi ve- 

cinaie-comunale mai mici sunt: 

spre Jorăşti la V. de 7 kil., și 
spre Roşcani la E. de ş kil. 
Pe aici trece și linia ferată Ga- 
laţi-Birlad. 

Legenda spune, că numele de 
Băneasa ar veni de la soția unui 
Ban, căreea îi zicea Bănoaia sati 
Băneasa; probabil, că era pro- 
prietara vre-unci moșii de aici. 
Se mai povestește din bătrîni, 
că în Băneasa ar fi existat în 
vechime un tirg marc. Povesti- 
rea aceasta se întemeiază pe 
faptul, că cu ocazia săpăturilor 
făcute, s'aii găsit urme de cără- 
mizi, oalc, etc., de formă ve- 
chie. 

Băneasa, com. rur., la extremi- 
tatea de NE, a plășii Călmă- 
țuiul, jud. Teleorman, pe valea 
Călmățuiului, în partea stingă, 
la vr'o trei kil. de com. Puti- 
neiii. IEste situată între dealurile 
acelei văi şi între șoseaua ju- 
deţeană Turnul-Roșiori și com. 
Salcia. Are trei cătune: Bădu- 
leasa, Șipotele și Iamandinul. 

Jumătate com. Băneasa este 
situată pe deal și jumătate pe 
şes; cătunele Iamandinul și ȘI- 
potele se află situate pe o altă 
vilcea, numită a Șipotelor, :tot 
pe partea stingă a Călmățuiului, 
la o depărtare de 4 kilometri, 
în partea opusă despre E. a 
com. Băneasa; iar cătunul Bă- 
duleasa, pe coasta dealului Și- 
potelor, 

Comuna Băneasa se înveci- 
neşte la N. cu cîmpia moșiei Be- 

- litori, la S. și S.-V. cu cătunul 
Cirlomanul, din com. Putinciii și 
moșia Putineiă, la E. cu moșia 
Belitori și la V. cu com. Salcia. 

Cătunele lamandinul, Șipotele 
şi Băduleasa se învecinesc la S. 
cu cnm. Putineiii, la N. cu mo-   
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șia Belitori, la E. cu com. Bog- 

dana și la V. cu com. Băneasa, 

de care aparţin. 

Comuna Băneasa este udată 

în partea de V. şi S.-V. de pi: 

riul Călmăţuiul şi este așezată în- 

tr'o poziţie foarte frumoasă, pe 

coasta dealului. Cătunele Șipo- 

tele și Iamandinul, de asemenea 

sunt așezate pe valea cu ace- 

lași nume, formînd ca o grădină 

naturală, înconjurată mai de toa- 

te părțile de dealuri, pe care 
sunt plantate vii. 

Populaţia comunei, dimpreună 

cu a cătunelor, este de 1446 

suflete, din cari 421 capi de fa- 

milie și 270 contribuabili. 

Numărul vitelor din comună 

și. cătune este de 5797 capete, 

din cari 1112 vite mari cornute, 

446 cai, 3750 vite mici cornute 

și 491 porci. 

Budgctul acestei comune este 

“delei 3761.70 lavenit. și 3759.50 

la cheltueli. 

Are două școli, una în com. 

Băneasa și alta în cătunul Bă-! 

duleasa ; cea din Băneasa, cu un' 

număr de 20 elevi, și cea din 

Băduleasa, cu un număr de 15 

elevi, Aceste școli sunt dotate 

cu cite Sif hect. de pămint 
arabil. Are două biserici, una 

în com. Băneasa, și alta în că- 
tunul Băduleasa, cu trei preoți 
și trei cîntăreți. 

Comuna Băneasa se lcagă cu 

gara şi comuna Salcia prin o 

șosea vecinală, împietrită pe o 

întindere de 21, kilometri. 

Calea județeană trece pe deal, 

între comuna Băneasa și cătu- 

nul Băduleasa. De la fie-care din 

acestea pleacă cite o ramură de 

şosea vecinală, care se impre- 

ună cu șoseaua judeţeană. O 
altă şosea spre Putineiă, după 

ce străbate cătunul Cirloman, 

ese tot în șoseaua judeţeană. 
Drumul-lui-Traian trece prin 

partea de Vest a cătunului Bă-
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" dulcasa, venind despre Putinciu, 
și luînd direcțiunea către cătu- 
nul Adîncata, din comuna Be- 
litori. 

Pe coamele dealurilor comu- 
nei Băneasa, sunt mulțime de 
măguri, din care unele aii mare 
“importanță istorică. Ast-fel este 
Măgura-Colunului sai a Străi- 

“nului, în care s'a găsit dife- 
rite monete; măgura Poșirlia ; 
Măgura-Serafimului,. spre com. 
Belitori, şi altele, 

"Din poalele dealului Șipote- 
le, curg abundente izvoare de 

“apă, cari, după ce udă livezile, 
merg de se scurgîn Călmățui, 
formînd un teren mlăștinos. 

„ Dealurile, pe cari sunt aşe- 
“zate aceste cătune, poartă ace- 
leaşi numiri, ca şi cătunele. 

Teritoriul, pe care se află a- 
şezată comuna cu cătunele și 
moșiile cei. aparțin, ocupă o 
întindere de peste 4900 hectare 
și se împarte ast-fel: comuna 
Băneasa cu moșiile ei 2050 hec- 
tare ; cătunele Iamandinul, Și- 
potele și Băduleasa 1845 hec- 
tare, Locuitorii împroprietăriți 
sunt: din Băneasa 153 pe 601 
hectare, în cătunul Băduleasa 
53 pe 225 hectare, în: cătunul 
Șipotele 32 pe 125 hect. şi în 
cătunul Iamandinul 38 pe 1go 
hectare. : 

Pe. moșia statului Șipotele- 
Bădulcasa aii fost împroprietă- 

_riţi, la anul 1879, un mare nu- 
măr de însurăţei, și vinzarea în 
loturi a continuat și în anii din. 
urmă. Viile din această comună 
și din cătune, ocupă o întindere 
de 92lj2 hectare, 

Terenul este de o bună ca- 
litate ; pe dinsul 'sunt livezi în- 
tinse, precum și izlazuri bune 
pentru pășunat. . . 

Moșia. statului Șipotele a fost 
„a mănăstirei Vieroșul, iar Bă- 
--duleasa a mănăstire! Schitul- 
Trivalea. Cătunul Iamandinul   

s'a format în urma împroprie- 
"tărirei însurăţeilor din anul 1879. 

Băneasa, com. rur., jud. Vlașca, 
compusă din cătunul Băneasa- 
Sf.- George, Băneasa - Hagiului 
Saii ' Angelo, Băneasa. Brăiloii, 
azi a d-lui Rizu, situată pe ma- 
lul drept al Dunării, avînd, în 
jos, balta cu același nume. 

Suprafaţa tuturor acestor pro- 
prietăți este de 5238 hectare, 
din care s'a dat în 1864, la 140 
locuitori, foști clăcași, suprafața 
So2 hectare. 

Venitul întreg al. acestor mo- 
șii, în care întră și satul Gos- 
tinul, este de ş2000 lei. 

In 1888, se aflai 177 contri- 
buabili, 245 familii, cu $60 su- 
flete. 

Venitul comunal, pe 1886, era 
de 4272 lei, iar cheltuelile de 
3489 lei. In 1887, venitul co- 
munal era de 3470; iar cheltu- 
elile de 3178 lei, | 

S'a cultivat, în 1887, în în- 
treaga com,, suprafaţa de 1500 
hect. S'a produs mai mult grii, 
porumb, puțină rapiţă, ovăz și 
meii. 

„Se lucrează rogojini din pa- 
pura, ce se află pe baltă; ele 
se vind la Giurgiu, Alexandria 
și București. 

"- În această comună se află o 
biserică, pe proprietatea d-lui 
Rizu, la care oficiază un preot 
și doi cîntăreţi; depinde de pa- 
rohia Frasinul. In 1888 s'a ofi- 
ciat 38 botezuri, 8 căsătorii și 
22 înmormîntări, 

Este o şcoală mixtă, cu 2 
clase, bine construită, la care aă 
urmat, în 1888: băeți 36, fete 14. 
„In 1888 era cultivată o su- 
prafață de 63 hect., 25 arii cu 
vie. Produce vin bun. 

Este un petic de pădure, a sta- 
tului, în suprafață de 69 hec- 
tare, depinde de ocolul silvic 
Giurgiu. Pe marginea satului 

. Brîncoveanu.   

trece șoseaua judeţeană, ce duce 
la Giurgiu. Asemenea trece şo- 
seaua, ce duce la stația Băneasa; 
drumul de fier Giurgiu-Bucureşti. 
De București este departe cu 
53 Ril., de Giurgiu cu I9 kil., 
iar de Stănești, reședința plășii 
Marginea, cu 22 kil. Prin com. 
mai trece șoseaua, judeţeană, care 
duce la Pruntul- Comeni, unde 
ese din judeţ și întră în Ilfov. 

Pe proprietățile, ce depind de 
această com, se află Lacul-Roșu; | 
se mai află lacurile Coţofana- 
Mare şi Coțofana-Mică; Moarta, 
0 viroagă ce desparte proprie- 
tatea Rizu, de domeniul Giur- 
giu; Cracul-Domnesc, o viroagă, 
ce ese din Moarta și dă în Du- 
năre; Comasca, o altă viroagă, 
ce ese din Dunăre, în creşterea 
ci și dă iarăși în Dunăre, după 

ce Sa unit cu Cacova. 
În com. sunt 6 cîrciumi. 
În comună sunt de asemenea 

Şi 5 pichete de păzit grînele, 

Băneasa, sa/u/, sai mat bine zis, 
mahalaua principală din comuna 
cu același nume, pl. Prutul, jud. 
Covurluiii. (Vezi Băneasa, com.). 

Băneasa, saz, plasa Dimboviţa, 
județul Ilfov. Face parte din co- 
muna rurală Băneasa-Herăstrăiă, 
Este situat la “Nord: de Bucu- 
rești, pe malul stîngal rîului 
Colentina și pe calca națională 
Bucureşti-Ploești, distanță ş kil, 
de București. Este proprietatea 
principesei Helâne de Montes- 
quieu. : 

A fost proprietatea familiei . 
Are o frumoasă 

pădure, care servă ca loc de 
preumblare, locuitorilor din Bu- 
curești. In timpul lui Vodă-Su- 
țu, aparținea boerului Nicolae 
Văcărescu (Cocoșatul). La'1821, 
Tudor puse sentinele la Bă- 
neasa, pentru a împiedica fuga 
boerilor,



BĂNEASA 

Numele său, Băncasa, sc da- 

toreşte principesci Băncasa Zoc 

Brincoveanu, care întemelă a- 

cest cătun, pe la anul 1839. 

Biserica, despre care vorbim 

mai jos, este fondată de Enă- 

chiță Văcărescu. Lîngă biserică 

se află ruinele mărețe ale pala. 

tului, fostului Domnitor George 

Bibescu, început la anul 1848 şi 

rămas neterminat în urma eve- 

nimentelor întîmplate în acel an 

şi a abdicării Prințului Bibescu. 

Suprafața totală a satului e 

de 695 hect., aparţinînd princi- 

pesci de Courval, din cari se 

cultivă 180 hect., 350 pădureşi 

165 rezervate pentru izlaz. Impre- 

ună cu Dămăroaia și Grefoacele, 

arc 571 loc., cu 126 contrib. 

Aci este reședința primăriei, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită 'de 1 preot 

şi 1 cîntărcț. In sat sunt două 

şcoale: una de băcţi și alta de 

fete, frecuentate de 28 elevi și 15 

eleve. Cu ambelc, statul şi com. 

“cheltuesc anual 6016 lei. Localul 

şcoalei este în bune condițiuni. 
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c de 84,18 m. Venitul acestei 

staţii, pe anul 1896, a fost de 

21677 lei, 25 bani. 

Băneasa, 4a//ă, în jud. Vlașca, 

ce ţine de comuna cu același 

nume, [E situată pe proprietăţile 

statului și a d-lui Angelo, am- 

bele cu același nume; şi în jo- 

sul Giurgiului. Provine din văr- 

sătura Dunării. Din ea se scot 

cantităţi mari de pește şi raci. 
. 

Băneasa, «/ea/, corespondentul 

văici cu același nume, din jud. 
Covurluiti, 

Băneasa, /înfnă, com. Tina, pl. 

Mijlocul, jud. Vilcea. 

Băneasa, /ac, format de riul Co- 

lentina, pe lingă satul cu ace- 

lași nume, în jud. Ilfov, 

Băneasa, moșie nelocuită, în pl. 

Talomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, co- 

muna Poiana; cu suprafața de 

1500 hect., din cari 110 hect. 

piidure, pentru care se plătește 

foncieră 300 lei anual. 

Băneasa, va/e, 
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purile Goleasca, Dinulcasa, Cil- 

ceasca, Tomeasca, Ghorăsoaia, 

Chiriceasca și Chiţeasca, o în- 

tindere de 1350 hect. Pădurea 

e compusă din : stejar, fag, car- 

pen, jugastru, plop şi frasin. 

Băneasa, fădure, pe muntele cu 

același nume, supusă regimului 

silvic, comuna Albeşti, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. E în în- 

tindere aproximativă de 450 

hect.,..cu vegetațiunea activă. 

Masivul e rar, avind ca 'esență 

principală, fag și puțin molift. 

“Virsta ci variază între 40 şi 

100 ani. 

Se învecineşte la N. cu pă- 
durea Jupînești, la S. cu statul, 

la E. cu pădurea Cernatul, la 

V. cu muntele Papăul. 

Băneasa, petic de /âădure, de 

60 hect. pe proprietatea statului 

cu același nume. E pendinte de 

ocolul Giurgiu, jud. Vlașca. 

care începe din 

teritoriul com. Bereşti, pl. Ho- 

rincea, jud. Covurluii, și se ter- 

Băneasa, sa, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Giurgeni, spre N. 

de satul Giurgeni şi la 3 kil. 500 

m. de el. Are 9 capide familie, 

8 contribuabili, 88 locuitori, din 

cari 1 ştie carte. In sat sunt 

mină la satul Băneasa, com. omo- 

Băneasa, moșie, situată la S. de nimă, de la care și-a luat numele. 

satul Condrăchești, pl. Berhe- 

ciul, jud. Tecucii. Băneasa-Herăstrău, cor. rur., 

pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, situată 
Băneasa, pădure, în pl. Ialomiţa- la N. de București, pe țărmul 

10 case. Locuitorii ai 24 ca- 

“pete vite mari. Satul se mai 

numește și Slobozia-Săcăleni. 

Băneasa, cătun, pendinte de co- 

muna Mihăilești, pl. Cilnișştea, 

jud. Vlașca. 

Băneasa, stație de drum de fier, 

județul Vlașca, pl. Marginca, 

comuna Băneasa, pe linia Bu- 

curești-Giurgiu, pusă în circu: 

laţie la 1 Noembrie 1869. Se 

află între stațiile Comana (18,1 

kil.) și Frătești (12.4 kil.). Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării   
Balta, jud. Ialomiţa, pe ţărmul 

drept al rîului Ialomiţa, terito- 

riul comunci Poiana; are supra- 
fața de 110 hect, 

Băneasa, pădure particulară, pe 
moşia Băneasa, com. Băneasa, 

jud. Ilfov, în întindere de 200 

hect. Porțiunea de pădure, din 

interiorul linici ferate a forturi- 

lor, este supusă regimului silvic. 

Băneasa, pădure, supusă regi- 

mului silvic, comuna Glimbo- 

celul, plasa Podgoria, judeţul 

Muscel, avînd împreună cu tru-   
sting al riului Colentina și pe 

calea naţională Bucureşti-Ploești, 

la 5 kil. departe de Bucureşti. 

Sc compune din satele: Bă- 

neasa, IDămăroaia, Grefoacele, 

Floreasca, Herăstrăul şi Pipera, 

cu o populaţie de 2333 locui- 

tori, cari trăesc în 563 case. 

Suprafaţa totală a comunei 

e de 3363 hect. 

Proprietarii au 2580 hectare, 

din cari eultivă 1560 hect., 470 

rezervate pentru izlaz și 550 hect. 

pădure; iar locuitorii ai 783 

hect., pe cari le cultivă, fără să 

aibă locuri sterpe saii de izlaz.
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Comuna arc 246 contribuabili, 

cu un budget de 14.399 lei la 

venituri şi 11.716 lei la chelt, 

Dintre locuitori, 219 sunt plu- 
gari, 12 industriași, 58 ai di- 

ferite profesiuni. Ocupaţia lor 

de căpetenie e agricultura și 
creșterea vitelor. 

Arătuta se face cu 133 plu- 

guri: 131 cu boi şi 2 cu cai. Lo- 

cuitorii aii 210 care și căruţe: 

149 cu boi şi 61 cu cai. 

Comerciul se face de 17 cîr- 
ciumari. 

In comună sunt 958 vite mari, 

“din cari: '186 cat: și epe, 2 ar- 

măsari, 264 boi, 191 vaci, 40 

viței, 13 tauri, 76 bivoli şi 186 

bivolițe; și 1365 vite mici, din 

cari: 1254 oi, 2 capre și 109 rî- 
mători, CI 

Improprietăriți sunt 140 loc. 

și neîmproprietăriți 166. 

S'ai stabilit în comună 22 
străini. Această comună este a- 
"șezată între Bucureşti și forturi, 

Băneasca, zir?i, izvoreşte din 

dealul Cărbunele și se varsă în 

riul Argeșelul, în raionul comu- 

nei Boteni, pl. Argeșelul, jud. 
Muscel, . 

Bănesele, izvor, jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Coşoveni-d.-j. 

Bănesele, ziriz, jud. Dolj, plasa 

Ocolul, com. Malul-Mare ; izvo- 

reşte în apropiere de comuna 

Coşoveni-d.-s. şi se varsă în bal- 

ta Nicola (vezi Nicola), pe. teri- 

toriul comunei Malul-Mare. ' 

„Băneşti, -com. zur. plaiul Pra- 

hova, jud. Prahova, situată "pe 

loc șes și pe:dealuri, aproape 
de riul Doftana, ' 

Această com. se mărginește 

la E. cu comuna Telega, la V. 

cu riurile Prahova și Doftana, 

la N. cu com. Telega, iar la S$. 
cu moşia Bobolia.   
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Terenul comunei -este acci- 

dentat de piscurile: Piscul-cu- 
Stina, Măgura şi de valea, nu- 

mită Valea-Rea. 

Această com. este udată de 

riul Doftana, pe care se află un 

pod, ce aparține jumătate acestei 

comune și jumătate căt. Slo- 
bozia, 

Com. a fost fondată de loc. 

Căt. de reședință este Urleta. Se 
compune din 2 cătune: Urleta 

şi Băneşti. In anii 1875 și 76 

cuprindea și cătunele Bobolia şi 

Slobozia, pendinte azi de com. 

Poiana. Pe teritoriul acestei co- 

mune se află siliştea Băneşti, 

(V. Băneşti, siliște). 

Sunt două biserici, una în 

căt. Urleta şi alta în căt. Bă- 

neşti. Cea din Urleta a fost fon- 

dată la 1843—44; azi este rui- 

nată. Cea din Băneşti a fost zi- 

- dită la 1865—66. Sunt doi pre- 

oți și doi cîntăreţi. Fie-care are 

cîte 17 pogoane, date după le- 

gea rurală din 1874. Cea din 

Urleta are hramul Sf. Voevozi, 

iar cea din Băneşti, Adormirea 

Maicei' Domnului. 

In cătunul Băneşti se află o 

școală mixtă, ce funcționează de 

la 1859 și este întreținută de 

stat şi de comună. Are un în- 

vățător. Localul de zid este în 

bună stare. A fost frecuentată 

de 94 băeți și 4 fete. Știii carte 

30 în Urleta și 40 în Băneşti. 

Populaţia comunei este de 

1433 sufi., din care: în Urleta 

sunt 104 bărbați, 94 femei, 129 

neînsuraţi, 9 văduvi și 113 fete; 

în căt. Băneşti sunt 209 băr- 
baţi, 220 femei, 205 neînsuraţi, 

14 văduvi, 242 fete. După legea 

rurală din 1864 sunt 218 îm- 

proprietăriți. După legea din 

1870, sunt 35 însurăţei, precum 

şi 118 cumpărători ai moșiei. 

statului Băneşti-Urleta. 

In căt. Urleta sunt 150 case. 

In Băneşti sunt 202 case. Unele   
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case sunt de zid, altele de nu- 

cle şi paiantă. Toate ai grădină. 

In comună sunt: 543 boi, 

199. vaci, 115 viței, 140 cai, 

5 cepe, 657 oi, 20 capre și 23 

porci; 40 stupi cu albine. 

Suprafața întregului teritorii 

comunal este de 1122 hect., din 

„care 669 hect. pămînt arabil, 

354 hect. fineaţă și 99 hect. pă- 

duri tufăriș. 

Moşia din com. se numește 

Urleta-Bănești ; aparținea statu- 

lui, care a dat-o în loturi mici 
locuitorilor. Se seamănă griii, 

porumb şi ovăz. Pădurile ai 99 
hect., aparţin locuitorilor și se 

compun din tufă, aluni, plopi şi 

mesteacăni.. Se găsesc 7 hect. 

vii, care aparțin la 11 locuitori, 

Se află în comună cite-va vel- 
niţe, unde se fabrică rachiu de 

prune. În căt. Urleta sunt 6 me- 

seriași, iar în Băneşti sunt 10. 

In Urleta sunt două cîrciumi, 

iar în Bănești sunt trei. Comer- 

cianți sunt cinci, toți cîrciumari. 

Locuitorii își transportă pro- 

ductele la Ploești și prin comu- 

nele, în care se ţin bilciuri. Trans- 

portul îl fac cu carele, pe șo- 

seaua naţională şi pe șoseluţe, 

cari ai în comună o lungime 
de 9 kilometri. 

Contribuabili sunt 376. 

Băneşti, saz, jud. Argeş, pl. To- 

pologul; face parte din com. rur. 

Urluești-Băbeni. (V. a.n.). 

Băneşti, sat, cu 410 loc., jude- 

ţul Argeș, pl. Oltului; face par- 

“te din com, rur, Stoiceni-Ple- 

şoiă. (V. a. n.). 

Băneşti, saț, în centrul comunci 
Fintînelele, pl. Siretul, jud. Bo- 

toșani, pe șesul Siretului. Arc o 

suprafață de 595 hect. și o po- 

pulație de 127 familii, sai 405 

suflete. In acest sat e o luncă 

de salcie și plop la Siret; în
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„Sat e o moară de apă, la iazul 
Văduleţ. 
“Are r:biserică deservită de 1 

preot și 2 cîntăreţi. Numărul vi- 
"telor: 118 vite cornute, 28 car 
mari și mici, 160 oi și 5I porci; 
95 stupi. In localitate sunt 9 
mescriaşși și 3 comercianţi; 
cîrciume. 

Băneşti, sar de reședință, a co- 
munci Băneşti, pl. Prahova, jud. 
Prahova; cu 980 loc. ; 202 case; 
I biserică și 1 şcoală; 3 cir- 
ciumi. 

Băneşti, sat, face parte din com. 
Crăești, jud. Tecucii. E situat 
în partea de V. a comunei, pe 
valea cu același nume, la o de- 
părtare de reședința comunei 
de 4 kil. şi 300 m.. 
„Are o populaţie de 96 capi 

de familie cu 253 suflete, locu- 
ind în 92 case. Știii carte 18 
“bărbaţi și 4 femei. 

Aci este o școală, care s'a în- 
» fiinţat în anul 1892, întreținută 

de comună. Se frecuentă de SI 
capii, 49 băeţi și 2 fete, din nu- 
mărul de 65, în virstă de şcoală, 

Are o biserică cu hramul S-ţii 
Vocvozi, făcută de locuitori la 
anul 1872. Locuitorii spun, că 
satul arc o vechime de 300 ani. 

Băneşti, dea/, comuna Băneşti, 
plaiul Prahova, jud. Prahova, 
pe care se cultivă 212 hect. vie, 

Băneşti, moşie, pe teritoriul com. 
Băneşti, pl. Prahova, jud. Pra- 
hova, cu o întindere de 5571 
hect,, fostă proprietatea statului, 
iar acum dată în loturi locuito- 
rilor. Se seamănă pe ea: porumb, 
ovăz și griîii, 

Băneşti, moşie, în jud. Neamţu, 

„aparținuse Bănesci 

Bănică, movilă, 

Bănicioaia,   fără sat, cu părți şi răzășească; - 
"este situată pe lingă moșia Cos- 
tişa, în plasa Bistriţa. O parte | 

"318 

Crupenski. 

Băneşti, si/iște, pe teritoriul co- 
munei Băneşti, plaiul Prahova, 

„jud. Prahova, numită şi Lunca- 
Șiliștea, situată pe malul Pra- 
hovei, spre S. de confluenţa ex 
cu Doftana. Se spune, că aci era, 
înainte de venirea Tătarilor, sa- 

“tul Băncști.; și se povestește că 

în ziuă de Vinerea-Mare (Sf. 
„ Paraschiva), cînd sătenii jucat 

hora, de o dată sai pomenit 

cu un potop de Tătari, care 

ai măcelărit pe toți, afară de 
4 familii, care ai 'stat ascunse 

în girlă, sub stufuri, 4 zile; iar 

după plecarea Tătarilor, acele 
4 familii ai fondat actualul sat 
Băneşti. 

Bănetului (Dealul - Bumba - 
rul-), colină, în com. Minzălești, 
jud. Buzău, căt. Săreni; e aco- 
perită de tufăriş şi fincaţă. 

în plasa Cîm- 
pului, comuna; Bărbulești, jud. 
Ialomiţa. 

Bănică (Vălceaua-lui-), vă/cea, 
“com. Tetoiul, pl. Mijlocul, jud. 

„Vilcea, 

Băniceşti, rup de pădure, a sta- 

“tului, situat în comuna Ciîrstă- 

neşti, plaiul Horezul, jud. Vil- 

cea; în întindere de 32 hec- 

tare, formind împreună cu tru- 

pul Penca, pădurea Cucești. 

numire, dată unei 

părți din moșia Băncești, a moș- 

nenilor din Lipia, jud. Buzău, 

Bănoaia, va/e, comuna Foleşti- 
d.-s., plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Bănţeşti, sa/, face parte din com. 
rur. Mădulari, pl. Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţiune | 

Smaranda ; 
! 

| 
| 
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de 586 locuitori, 306 bărbaţi 

şi 280 femei. Populaţia școlară 

e de 77 copii. 

Bănuteşti, saţ, jud. Argeş, pl. 

Oltul; face parte din com. rur. 

Drăgutești-Săpunari. 

Bănuţă, deal, situat la V. de co- 

muna Priscaca, pl. Oltul-d.-., 

jud. Olt, cu direcția de la N. 

la S. şi cu o lungime de 1500 

metri. 

Bănuţul, /ea/, în com. Roșia, pl. 

Jiul, județul Gorj. Incepe de la 
N. comunei, din cătunul Rogo- 

| jelul și se termină în şoseaua 

comunei, la locul numit Valea- 

Roșiei. Pe acest deal se află 

plantaţii de vii și pruni, pe coaste; 

iar creasta e acopeită cu pă- 

dure. 

Bărangi, sa!, cu S2 suflete, jud 
Argeș, pl. Oltul; face parte din 
com. rur. Cremenari-Moșneni. 

Băranul, cîmpie, în comuna rur. 

Dedoviţa, pl. Ocolul-d.- Sa jud. 
Mehedinţi. 

Bărariul, dea/, în jud. Fălciii, 

pe care se află vii. (V. Buncşti, 

comună, pl. Crasna). 

Bărasca, îzoor, în com. Cislăul, 

jud. Buzău. Esc din munţii Gil- 

ma și Seciul şi se varsă în Iazul-. 

Buzăului, la Popa-Moise. In timp 

de ploae, e foarte violent și a- 

duce mari pagube locuitorilor, 
înecînd lunca Cislăului. 

Băratul, zane, în com, rur. Le- 

rești, plaiul Dimboviţa, jud. Mus- 
cel, situat la confluenţa riului 

Tirgul cu riul Riușorul. 

Bărăcea, piriiaș, pl. Trotușul, co- 

muna Cașinul, jud. Bacău; izvo- 

rește din două fintîni de pe te-
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ritoriul cătunului Cașinul și se 
varsă de partea stingă. a pirtu- 
lui Cașinul. 

Băsrăcea, zirii, udă com. Poseşti, 

pl. Teleajenul, jud. Prahova; se 

varsă în piriul Zeletinul şi îm- 

"preună cu acesta, în riul Bisca. 

Bărăcea, zirii, izvorește din pă- 

durea  Drăgănești-Ţigănia, din 
pl. Tirgului, jud. Telcorman, și 

se varsă în riul Vedea, în drep- 
tul comunei Peretul. Are pietriș 

foarte abundent (prund) şi ser- 
vește ca hotar al mai multor 

MOȘII, . 

Bărăcelul, zz0oifă, în jud. Brăila, 
la S. movilei Baracul. 

Bărăganul, câmp întins, în mij- 
locul jud. Ialomiţa; face parte 
din plășile Borcea și Ialomiţa; 
Balta şi este cimpul cel mai mare 
şi mai productiv al Romîniei, 

„ Poartă numirea de Bărăganul, 
din riul Ialomița spre S. pină 
în Valea-Rusului, Valea-Vişinei 

şi Coasta-de-S.; iar de la-E,, 
” din canalul Borcea, spre V. pănă 

în Valea-Culcaţilor şi valea Dor- 
„Mărunt, avind o suprafață (apro- 
ximativ) de 250.500 hect. 

Bărăganul este un cîmp în- 
clinat de la N. spre S.-E. şi 
formează o continuare a cîm- 
piilor din jud. Ilfov și pl. Cim- 
pului. E. întreruptă la N. de rîul 
goli la E. de Borcea și la 

de Coasta -de- S. Inălțimea 
a la nivelul Mării-Negre este 
în partea de N. în dreptul sa- 
tului Slobozia, 62 m. 60; în 
mijloc, la gara Ciulniţa, 54 m. 
85; la gara Siliștea, şt m.'25. 

Acest cimp a fost mult timp 
un pustii, presărat de movile și 
acoperit de plante anuale, a că- 
ror înălțime: serveaă de ascun- 

- zătoare fiarelor sălbatece, și :pe 
“suprafața căruia se întretăiati 
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drumuri, cari duceaii de la sa- 
tele de pe Borcea, la cele de pe 
riul Ialomiţa; iar din distanță 
în distanță se afla locuințe izo- 

" late, cari servea călătorilor ca 

locuri de adăpost. In unele tim- 
puri ale anului, Bărăganul era 
cutreerat de vinători de dro- 
pii, cari mergeau în căruţe aco- 
perite cu coviltire, ce serveau de 
ascunzătoare, singurul mijloc 
spre a se apropia de acele pă- 
sări. 

Mai tirziă, acest cimp a în- 
ceput a servi pentru pășunatul 
vitelor, formindu-se pentru acest 

scop, din loc în loc, tirle şi ast- 
fel pustiul a început a fi locuit. 
Imprejurul acelor . tirle a înce- 
put a se semăna cereale în mi- 
că cantitate, a căror frumoasă 
reușită a atras plugari din sa- 
tele de pe lingă Borcea, riul 
Ialomiţa, din alte judeţe și chiar 
din Transilvania. Acești plugari, 
făcînd bordeie și case mici de 
nuele lipite și acoperite cu pae, 
ai format cătune, purtînd nu- 
mirea de tirle; iar dinşii aă luat 
numirea de tirlaşi, numire care 
se dă și astă-zi plugarilor, cari 

„cultivă acest cîmp. Acum, pe 
Bărăganul, se află o mulțime de 
tîrle, cari prezintă aspectul unor 
sate şi plugarii locuiesc pe aici . 
vara și adesea și iarna, aproa- 

„pe părăsind locuinţele ce le a- 
veaii prin sate, . 

Pătura de pămînt pentru cul- 
turăa Bărăganului, este formată 
"de un strat negru argilo-nisipos, 
amestecat cu substanțe organi- 

„ce. În partea de E. predomină 
"nisipul. A trecut prin două fa- 
- ze distincte, adică," mai 'întiiă 
neexploatarea pe un timp ce nu 
se poate . preciza și apoi pășu- 
natul, cari sunt condiţiunile cele 

mal avantagioase, pentru ca un 
pămînt agricol să fie cit de pro- 
ductiv, 

Statul posedă pe Bărăgan 21   

BĂRĂGANUL 

moșii, cari aduc un venit, ce 
„ din an în an se măreşte. Aces- 

te proprietăți sunt: Petroiul, 
„Călărași, Stelnica - Pirţani, Bla- 
godeasca, Buciumeni- -Frățitești, 
Bobul sai Cornoaica, Cărăreni 
sai Hagieni, Fundul-Crăsani, Je- 
gălia sau Deleanca, Buești, Fe- 
tești, Piersica-Bordușelul, Dichi- 
seni, Trimșeani cu trupurile, Ber- 
leşti-Popeşti, Ceacul, Găiţa, Ca- 
lărași-Vechi, Sudiţi și Pisculeas- 
ca. Eforia spitalelor civile po- - 
sedă 4 moșii: Călărași-Lichireşti, 
Dudești, Popeni și Stolnica, 

Pe cîmpul Bărăganului, statul 
a plantat, după toate cerințele 

"ştiinţei, pe moșia Trimșeani, 250 
hect. pădure de salcîimi; ase- 
menea plantație, :pe o întindere 
de 500 hect., s'a făcut pe teri- 

„toriul com. Jegălia și în curînd. 
se vor mai planta 1000 hect, 
pe teritoriul com. Hagieni. Cele 
două păduri d'întiii sunt în dez- 
voltare, ceea ce dovedește că 
terenul și clima Bărăganului este 

„. favorabilă salcîmului. In curînd 
se .va face încercare de a se 
împăduri acest cîmp și cu stejar. 

Ape curgătoare și lacuri lip- 
sesc cu desăvirșire pe Bără- 
gan ; chiar apa de băut nu se 
poate procura în unele părți; 
iar într'altele se scoate 'cu bur- 
duful tras de vite de la o adin- 
cime de 25-30 metri; ceea ce 
a făcut ca să se prevadă acum 
ciţi-va ani în budgetul statului, 
suma de 100.000 lei, spre a se 

"face studii pentru construirea 
-de puțuri arteziene, 

Pentru ca Bărăganul să. fie 
locuit întrun mod stabil, este 
neapărată trebuinţă de un sis- 
tem de canale de irigaţiune și 
prin aceasta, pe pustiul de altă 

"dată, vor înflori sate și orașe 
mari și bogate. | 

Bărăganul este străbătut” de 
trei căi ferate: București-Feteşti 
cu 'staţiile Dilga- Mare, Ghim- 

N
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paţi, Ciulniţa, Mărculești și Ele- 

na; Călărași-Slobozia, cu staţiile 

Siliștea și Ciulniţa şi calea fe- 

rată Fetești - Făurei, avind pe 

Bărăgan stația Hagieni. 

Afară de calea judeţeană Că- 

lărași-Slobozia, cu şosea neîm- | 

pietrită, cele-l'alte căi de pe Bă- 

răgan sunt drumuri primitive. 

Istoria spune, că Bărăganul 

a fost adesea loc de refugiii 

și luptă al popoarelor, cari aii 

trecut saii aii ocupat ţara pen- 

tru un timp Gare-care; așa, în 

anul 335 înainte de era creș- 

tină, Alexandru-cel-Mare, re- 

gele Macedoniei, trecînd într'o 

noapte Dunărea, pe la -Silistra, 

a surprins pe Geţi, cari s'au 

închis mai întiiii într'o cetate de 

lemn, ce era construită de ei, 

la depărtare de trei sferturi de 

ceas de Dunăre; dar, neputind 

rezista, luară fuga pe cai, cu fe- 

mei, cu copii și tot ce aveai 

şi se năpustiră pe cîmpul Bără- 

ganului. 

La 597 după Christos, Petru, 

fratele lui Priscu, general Bizan- 

tin, trecu Dunărea pe la Trans- 

marisca (Turtucaia); ucide în 

luptă pe Pirogost, voevodul Sla- 

vilor, înaintează în contra aces- 

tora, cari populat în mare desime 

locurile din partea de jos a riu- 

lui Ialomiţa, însă, rătăcind trei 

zile pe cimpul Bărăganului, a 

„fost silit a se retrage. 

" La 1398, sultanul Baiazet, su- 

pranumit și Fulgerul, intrind în 

țară, trecind Dunărea pe la Si- 

listra, pradă şi ucide tot -ce 

întilneşte în cale ; iar Mircea-cel- 

Mare, cu 3000 Romini, se în- 

tărește în pădurile dese, ce țăr- 

muiaă cimpul Bărăganului, unde 

armata turcă își făcea mișcările, 

şi după mai multe hărțueli, la 

Rovine, bătu pe Turci şi îi sili 

a se retrage peste Dunăre. 
Prin multe judeţe ale țării, 

poporul romîn, dă numire de 

Bărăganul, mumzre, pe care a 

Bărăganul, dea/, la N. comunei 

Bărăganul, /uucă, pe teritoriul 

Bărăganul, 

Bărăganul, pofană, com. Raco- 

Bărăganul, pisc, la V. de com. 

Bărăganul, za/e, com. Racoviţa, 

Bărăganul, vale, izvoreşte din 

în raionul comunei. 

Bărăganului (Valea-), za/e, în   

bărăgan, ori-cărui loc saii cîmp 
mai întins și păstrează în limbă 

mai multe zicători, ca: «Strigă 
ca pe Bărăgan; merge ca pe 

Bărăgan; pare că se află pe Bă- 

Tăgan», etc. 

purtat-o satul Mihaiă-Viteazul, 

judeţul Ialomiţa, și care se mai 

păstrează de populațiune. 

Dobriceni, plasa Ocolul, jud. 
- Vilcea. 

comunei Leicești, plaiul Nuc- 

şoara, jud. Muscel. 

moşie nelocuită, a 

statului, în plasa Borcea, jud. 

Ialomiţa, fostă pendinte de mă- 

năstirea Cernica. Arc suprafața 

de goo hect., din cari 20 hect. 

pădure, și este arendată pe pe- 

riodul 1888—1893, cu suma de 
15000 lei anual. 

vița, plasa Rîul-Doamnei, jud. 

Muscel. 

Ciomăgeşti, pl. Oltul-d..s., jud. 

Olt. Servește parte pentru cul- 

tură, parte pentru pășunarea vi- 

telor. 

pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel. 

culmea Scărișoara, com. Foleşti- 

d.-j-, plaiul Horezul, jud. Vilcea, 

şi se varsă în riul Bistriţa, tot 

plasa Borcea, judeţul Ialomiţa. 

Bărăneşti, 

  Se intinde de lîngă satul Fău- 

rei, comuna Ulmul, spre NE. | 

și ţine pănă la satul Valea- 

Mare. 

Bărăgănoiu, oc 750/aţ, com. Pur- 

căreni, plasa Riul-Doamnei, jud, 

Muscel. 

sat, face parte din 

comuna rurală Rijleţul-Vieroșul, 

plasa Vedea-d.-s., judeţul Olt. 

Are o populaţiune de 128 loc. 

Bărăneşti, zoș7e nelocuită, în 

jud. Roman, plasa Fundul, co- 

muna Bălușești. 

Bărăneştilor (Piscul-), pisc, co- 

muna Rijleţul-Vieroșul, plasa Ve 

dea-d.-s., jud. Olt. 

Bărănoaia, dea/, judeţul Bacăii, 

plasa Tazlăul-d.-s., din comuna 

Băsăști, 

/ 

Bărăţul, vâ/cea, în plasa Tele- 

orman, județul “Teleorman, în- 

cepe din pădurea Cornctul a- 

proape de comuna Ciolănești- 

din-Deal și se pierde în valea 

Tinoasa, în dreptul comunei Gă- 

răgăul, 

Bărăscul, cîșmea, judeţul Dolj, 

„plasa Jiul-d.-s., comuna Bra- 

'lostița. 

Bărăşti, sat, face parte din co- 
muna rurală Bărăşti- de - Vede, 

plasa Vedea-d.-s., județul Olt. 

Aci e reședința comunei. Cade 

în centrul comunei și are o po- 

pulațiune de 80 locuitori. liste 

situat lingă riul Vediţa. 

Bărăşti, sa/, face parte din com. 

rur. Maldărul, plasa Vedea-d.-j., 

jud. Olt. Are: o populaţiune de 

40 familii, Aci e o biserică în 

ruină. Anul fondării și ctitorii 

nu i-se cunosc, pentru că în- 

scripția de d'asupra ușei s'a 
şters,
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Bărăşti, saţ, în judeţul R.- Sărat, 
“plasa Rimnicul-d.-s., cătunul co- 
munci Sgirciţi, așezat în partea 
de. miază-zi a comunei; este sat 
format de curînd;. are o întin- 
dere cam de 910 hectare. 

Bărăşti, sa, pe moşia spitalului 
Stamate, din Fălticeni, şi a lui 
Const. Mirza, din com. Ciumu- 
ești, plasa Moldova, judeţul Su- 
ceava. IE așezat pe șesul stîng al 
Moldovei. Partea de N. poartă 
numele de Bărăști-Mirza, iar cea 
de Sud Bărăști-Ganea. Numără 
IO case, populate cu 117 capi 
de familie, sai 441 suflete, din 
cari 220 bărbaţi și 221 femei; 
din aceștia sunt 13 izraeliţi. Arc 
121 contribuabili. In acest sat 
sunt 2 circiumi şi 4 moriște, pe 
apa Șomuzului- Băei. Vatra sa- 
tului ocupă suprafaţa de 3 fălci 
şi 35 prăjini. Așezările locuito- 
rilor sunt bunicele. Mai înainte 
de Mirzeşti, a fost proprietar al 
moșiei, Nicolae Beldiceanu, care 
o cumpărase de la Constantin 
Ganea. | 

Ambele moşii ai întinderea 
de 360 fălci, din cari 260 fălci 
loc de cultură, 4 fălci. pădure, 
30 fălci finaț și 60 fălci loc ne- 
productiv. Improprietăriți, după 
legea din 1864, sunt 9 fruntaşi, 
10 pălmași și 22 codași, stăpi- 
nind 64 fălci și 35 prăjini. 

Biserica și şcoala din Ciumu- 
lești - Ganea servește și acestui 
sat. Drumurile principale sunt: 
la Fălticeni 16 kil. 
gușeni 11 kil, 

La 1803: «Bărăsci, a lui Ioniţă 
Iamandi, avea 100 liuzi plătind 
bir 1344 lei», (<Uricarul», de T. 
Codrescu VII, p. 250). 

In «Statistica moșiilor din Mol- 
dova», alui E. C., publicată în 
«Buciumul Romîn»>, 1875—77, 
citim : «Calna, Costești și Be- 
reşti, toate întrun hotar, la ţi- 
nutul Sucevei; moșie cu părți 

64594, Marele Dicționar Geografie, 

și la Dră-.   
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şi răzășească, în care moșie aii 

parte și d-lor comisul Costache 

Ganea, Fraţii Morţunești, d-lor 
Constantin Hiîrlescu, Iconomul 
Eftimie Stamate și alții ; pe lin- 
gă moșiile: Cămtrzani, Ciomu- 

leşti și altele, fără sat». («Buc. 

Rom.>, An. II, p. 94). 

Tot în «Buciumul Romîn», 

anul ÎI, p. 237, în aceeaşi sta- 
tistică, mai citim :« Bereşti, Calna 
şi Costeşti, toate întrun hotar, 
la ținutul Sucevei, moșie cu 
părți și răzeșească, pentru care 
moșie la 1841, d-lui comisul Cos- 
tache Ganea se judecă la divan, 
pentru de a se trage linii pe 
hartă despărțitoare de părţile 
d-lor- sale fraţii Morţunești și 
Constantin Hirlescu. cu părțile 
ce aii acolo. Are parte și Sf. 
Sa Iconumul Iftimi Stamate şi 
alți mai mulți răzeși și părtași 
în ea; pe lingă moșiile Boroaia, 
Bogdănești și altele, fără sat». 

Bărăşti, căfun, al comunei Cis- 
lăul, județul Buzăii ; 460 locui- 
tori și 106 case. 

Bărăşti, fădure a statului, în co- 
muna Cislăul, jud. Buzău, ca de 
1000 hect.; face parte din ma- 
rele corp Cislăul cu trupurile. 

Bărăşti-de-Cepturi, comună ru- 
rală, plasa Vedea- d.-s., judeţul 
Olt, situată și foarte răspîndită 
pe dealurile și văile riturilor Ve- 
dița, Ceptura și Eiul, cam la 
40 kil. depărtare de capitala 
judeţului și la 4 kil. de a plășii. 

Se compune din 6 cătune: 
„. Lăzărești, Prodani, Mărunţei, Vîr- 

şești, Boroeşti și Veţeni, cu o 
populaţiune de 850 locuitori, în 
care intră și 3 familii de “Ţi- 
gani; 280 capi de familie; 200 
contribuabili, locuind în 245 case. 

Locuitorii se ocupă numai cu 

- agricultura. Produsul muncei îl 

"desfac în orașul Pitești. EI au   

BĂRĂȘTI-DE-VEDE 

350 boi, 160 vaci, 20 cai și epe, 

1700 oi și 175 porci. 

Locuitorii sunt moșneni. Co- 
muna se întinde pe o supra- 
faţă de goo hect. 

In raionul comunei sunt 3 bi- 
serici: la Lăzăreşti, Veţeni şi 
Boroești, deservite de 3 preoţi, 

plătiţi de locuitori şi comună. 
Terenul cultivabil produce 

cam 3000 chile porumb, 4000 
chile grîii, Soo ovăz și prea pu- 
țin orz. Pămîntul nu e prielnic 
la toată cultura, 
Sunt în comună 470 pomi ro- 

ditori. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Veniturile comunei se ridică 
la 1969 lei anual şi cheltuelile 
la aceeași sumă, 

Se mărginește cu comuna Bă- 
răști-de-Vede la Est, Spineni la 
Vest, Mereni la Nord şi Vlaici 
la Sud. Terenul săi e delos Și 
ripos. Se leagă spre Nord cu 

- comuna Mereni, prin o şosea 
comunală și spre Sud cu Vlaici. 

Bărăști-de-Vede, co. rur., pl. 
Vedea-d.-s., judeţul Olt, situată 
d'alungul riului Vediţa, la 56 
kil. departe de capitala judeţu- 
lui și la 8 kil. de a plășii. 

Se compune din 8 cătune: 
Motoești, Mogoșești, Blegi, Bă- 
răști, Chirci, Păvăloiul, Cirsteşti 

"și Pleșeşti; cu o populație de 
2420 locuitori, 1008 bărbaţi și 
1412 femei; 450 capi de fami- 
lie; 318 contribuabili, locuind în 
450 case, 

Reședința comunei e în căt,. 
Bărăști. 

După cum se spune, această 
comună pare a fi înființată, cam 

"pe la anul 1800. 
Afară de agricultură, 40 lo- 

cuitori, se mai ocupă cu cojo- 
căria și cizmăria. Produsul mun- 

cei îl desfac la Piteşti. 

Toţi locuitorii sunt moșneni. 

4



BĂRĂȘTI-DOMIREȘTI 

Iîi aă: 80 cai, 480 boi, 100 vaci, 

so capre, 600 oi, 400 porci și 

60 îepe. 

Comuna, cu izlaz cu tot, are 

1500 hect. 

În raionul comunei sunt 3 

biserici: la Moţoești, Blegi şi 

Pleșești, deservite de 3 preoți, 

plătiți din fondurile comunei. 
“Şcoala funcționează, regulat, 

de la 1879. Localul s'a clădit 
la anul 1847 şi este proprietatea 

comunei. Se frecuentă de 14 

copii, 13 băeţi și 1 fată, din nu- 

mărul de 200 copii, 146 băcți 
şi 54 fete, în virstă de şcoală, 

„ Știii carte 600 bărbaţi. Cu în- 
treținerea. şcoalei, statul cheltu- 
eşte anual 1080 lei. 

In termen mijlocii, se fabrică 

anual pănă la 480 hectol. ţuică; 

iar viile daii pănă la 32 hecto- 

litri vin. Inul şi cînepa se cul- 
tivă, mai puțin însă. 

Terenul cultivat produce în 

termen mijlocii 6000 chile po- 

rumb, 5500 chile griii, 3000 chile 

orz şi 200 chile meiii. Pămîntul e 
favorabil tutulor cerealelor. 

Dintre pomi roditori, se gă- 

sesc aci: 2000 meri, 780 peri, 

6500 duzi, 14740 cireși, 1000 

nuci. Livezile daii 300 care de 
fîn. 

Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari,. | 

Veniturile comunei, după ul- 

timul budget, se urcă la 1476 

lei și cheltuelile la 1366 lei. 

O șosea comunală o pune în 

comunicaţie la N. cu com. Vaţa 

și la S$. cu com. Vlaici. 

IE brăzdată de dealul Gruiul, ce 

face limita între această comună 

„și com. Bărăşti-de-Cepturi, cu 

care se învecinește la V. și de 

dealul Guineștilor, care este si- 

tuat între căt. Bărăști şi Moţo- 

ești. Direcţia lar e de la N. la   S. şi pe ele se cultivă diferite 
cereale. ! 

E udată de apele: Vediţa, Ză. | 
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gașul, Mărghia și Runcul şi de 

văile: Ulmul-Mare, Ulmul-Mic, 

Strimba-Mare şi Strimba-Mică, 

Riul Vedița face în dreptul 
școalei, o mare ocolitură spre E. 

și apoi revine iarăși la cursul 

de mai înainte. 

Se mărginește la N. cu com. 

Vaţa, la S. cu com. Vlaici, la 

E. cu jud. Argeș și la V. cu 

com. Bărăști-de-Cepturi. 

Bărăşti-Domireşti, pădure în- 
semnată, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rimnicul-d.-s., com. Sgirciţi. A 

dat numele săii și satului, ce se 

formează acuma. Face parte din 

circumscripția VII silvică, oco- 

lul Băbeni. Are o întindere de 

191 hect., din cari, 16 proprie- 

tatea statului și 175 aparţin par- 

ticularilor. Iisențele principale 

sunt: stejarul și ulmul. 

Bărăști-Ganea, v. Bărăști, jud. 
Suceava. 

Bărăşti-Mirza, v. Bărăști, jud. 
Suceava. 

Bărăşti-Popii, saț, pe moșia cu 

același nume, din com. Boroaia, 

pl. Moldova-d..j., jud, Suceava. 

Așezat pe șesul dintre piriul 

Rişca și Moldova; numără 66 

case, populate cu 71 capi de 

fam., saă 295 sufl., din cari 135 

bărbaţi şi 160 femei. Din aceștia. 

sunt 7 izraeliți. Are 60 contrib. 

Vatra satului ocupă suprafața 

de 5 fălci și 621) prăjini. Așe- 

zările locuitorilor sunt de mijloc. 

Moșia e proprietatea spitalului 

Stamate, din Fălticeni, cumpă- 

rată fiind de decedatul proprie- 

tar Iconomul Iftimie Stamate, de 

la mănăstirea Rişca. E în întin- 

dere de 190 fălci, din cari 140 

cultivabile și şo fălci prundiş 

nefolositor. 

Improprietăriți la 1864 sunt 

31 pălmași, stăpînind 77 fălci și |   

BĂRBĂLENI 

40 prăjini şi la 1879 s'aii îm- 

proprietărit încă $ însurăţei cu 
24 fălci, 

Are o biserică, zidită de Ico- 

nomul Iftimie Stamate, deservită 

de un preot şi 2 cîntăreţi. Școala 

din Boroaia-Rișcăi servă şi a- 
cestui sat. 

Intre 1841—1843: «Bărăști, la 

ţinutul Sucevei, ocolul Moldovei, 

moșie a Sf. Sale Iconom. Iftimie 

Stamate. Are sat cu o biserică, 

un preot, 2 'dascăli, un privile- 

giat, 3 nevolnici, 12 vădane, 7 

slujbași volnici, un vătaf, 4 Ji- 

dovi; pe lingă moşiile Boroaia, 

Giulești, Orţeşti și altele, cu un 

număr de 40 locuitori». Și iarăși: 

«Bărăști, la țihutul Suceava, o- 

colul Moldovei, moșie a Sf. Mă- 

năstiri Rișca, închinată Sf. Mi- 

tropolii, starea I-a, pe lingă mo- 

șia Boroaia și altele, fără sat». 

(«Buciumul Romîn», An. 1, 1875, 

pag.:225 şi 334). 

Bărbacarii, Za//ă, pe teritoriul 

com. Păltinișul, pl. Prutul-d.-j., 

jud. Dorohoi ; este formată din 
vărsarea Prutului. 

Bărbatul, dea/, situat la E. de 
com. Pirlita, în jud. Brăila, în 

apropiere și în drumul spre Stăn- 

cuța. 

Bărbatului (Valea-), za/e, în 

com. Pleșcoiul, jud. Buzăiă; în- 

cepe dela muntele Moara-de-Vint 

şi dă în valea Hotărasca.: 

Bărbăcuţi, de/ișor, pe teritoriul 
satului Mitocul, din com. Șipo- 

tele, pl. Bahluiul, jud. Iaşi. 

Bărbălăul, vaf/e, la S. de satul 

Belciuneasa, com. Crăeşti, plasa 

Stănisești, jud. Tecuciii, 

Bărbăleni, sa/, cu 20 fam. și 

100 suflete, jud. Argeș, pl. Ol- 

tul, pendinte de com.:rur. Lău-



BĂRBĂLOTEȘTI 

ncle-d.-s. Are o biserică cu hra- 
mul Adormirea, cu un preot și 
un cîntăreț, 

Bărbăloteşti, saz, cu 200 loc., 
jud. și pl. Argeș; face parte din 
com. rur, Cerbureni-lași. Are o 
biserică cu hramul Inălţarea, a- 
vind un preot şi un cîntăreţ. 

Bărbărigeni, sar; face parte din 
com. rur, Cermegești, pl. Cerna- 
d.-s., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 240 locuitori, 100 băr- 
baţi şi 140 femei. 

Copii în virstă de școală sunt 
40, 18 băeţi și 22 fete, din cari 
urmează numai 3. E la distanță 
de 600 metri de Chiricești, re- 
ședința comunci. 

Aci e o bis. Anul fondărei 
şi ctitorii, nu se cunosc. 

Bărbăteasca, saz, jud. Argeș, pl. 
Oltul, pendinte de com. rur, Băr- 
bătești. (V. a. n.). 

Bărbătescu, sa, în plasa Cim- 
pului, jud. Ialomiţa, pendinte de 
com. Axintele. Este situat pe 
lunca și sub coasta rîului Ialo- 
miţa, la un kil. de rîul Ialomiţa. 

Numirea vechie a acestui sat 
cra Mărăcineanca,. luată după 
numele unui fost proprietar al 
moșiei. 

Populaţia este de 60 fam. de 
Romîni, 3 fam. de Greci și una 
de Unguri. . 

Biserica și şcoala din Axin- 
tele servesc și locuitorilor din 
Bărbătescu, 

Bărbătescu. (V. Coasta-Bărbă- 
teștilor, jud. Suceava). 

Bărbăteşti, cop. rur., jud. Ar- 
gcș, pl. Oltului, la 34 kil. de 
reședința  subprefecturii, com. 
tur. Tigveni și la 3 kil. de Pi- 
teşti. Se compune din satele Băr- 
bătești, Bărbăteasca, Brînzeşti,   
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Cătuşea, Ciocești, Linia-Ţigani, 
Piculești și Redeşti, avînd peste 
tot 125 contrib., din 654 loc., 
în care intră 44 fam. de Țigani. 
Are: o biserică veche făcută de 
locuitori; o școală primară ru- 
rală; o cîrciumă, Budgetul co- 
munci, pe anul 1582—83, a fost 
de 931 lei, 38 bani la venituri 
și de 869 lei la chelt.; iar pe 
anul 1887—88 a fost de '2245 
lei la venituri și de 2007 lei la 
chelt. Numărul vitelor cra în a- 
nul 1887 de 315 capete vite 
mari: 300 boi și vaci, 15 cai Și 
de 415 vite mărunte: 200 oi, I5 
capre şi 200 rimători. Această 
comună se mai numeşte și Băr- 
băteşti-Cotmenei. 

Bărbăteşti, com. rur., în partea 
de Sud a comunei Pirîul-Boia, 
pl. Gilortul, jud. Gorj, spre S.- 
V. şi la o distanță de 37 kil. 
de oraşul T.-Jiul. Se compune 
din cătunele: Bărbătești, Socul 
şi Curteana. E situată pe Dea- 
lul-Bărbăteștilor și malul drept 
al Gilortului. Are o suprafață 
cam de 1560 hect,, din cari 128 
hect. arabile, 20 hect. vie, 30 

„hect. livezi de pruni, restul pă 
dure, fineţe şi tufăriș, proprie. 
tate a d-lui maior Gr. Călinescu. 
Produce anual cam: 1230 hec- 
tolitri porumb, 50 hectolitri griă, 
2000 decalitri vin și 6000 deca- 
litri ţuică, 

Are o populaţie de 467 fa- 
milii, cu 2190 suflete, din cari 
337 contribuabili. Locuitorii po- 
sedă 5opluguri, 117 care cu boi, 
I căruță cu cai, 576 vite mari 
cornute, 742 0, 341 capre, 574 
rimători și 60 cai. Venitul co- 
munci este de 1568 lei, 34 bani, 
iar cheltuelile sunt de 1577 lei, 
89 bani. 

Riul Gilortul trece prin mij- 
locul hotarului. Aci este podul 
de fier al căiei ferate T.-Jiul- 
Filiaşi. Comuna este traversată   

BĂRBĂTEȘTI 

de şoseaua județeană T..]iul- 
Filiași ce vine de la N. legînd-o 
cu comuna Piriul-Boia. La E, 
se leagă prin calea. vecinală cu 
Vierșani, traversînd linia ferată 
lingă gara Bărbăteşti; la V. cu 
Țicleni printr'un drum de care, 
peste deal. In marginea de E. 
a satului este stația Bărbătești 
a căiei ferate T.-Jiul-Filiaşi. 

Comuna are 2 cișmele de zid, 
22 puțuri cu cumpănă și $ iz- 
voare acoperite; 41 stupi. 

Arc 3 biserici, una zidită la 
1849, alta în 1866, iar cea de 
a treia în 1882; toate făcute de 
locuitori și deservite de 1 preot 
şi 2 cîntăreți, 

Bărbăteşti, com. rur., pl. Hore- 
zul, jud. Vilcea. N'are nict un 
cătun alipit. După cum spun 
bătrânii, numirea de Bărbăteşti 
i sa dat după numele strămo- 
şului lor Bărbăteanul, care sa 
stabilit cel dintii aci. 

Este situată pe riul Otăsăul, 
între dealurile Dobriceni şi Cos- 
teşti, la 27 kil. departe de re- 
ședința județului și la 20 kil, 
de a sub-prefecturei. 

Are o populaţiune de 1597 
locuitori (797 bărbaţi şi 800 fe- 
mei), în care intră şi 6 familie 

- de Țigani; 471 capi de familie, 
cu 360 contribuabili și 376 case. 

In comună sunt 6 biserici 
(împreună și cu Schitul-Pătrun- 
sa): Biserica Ernaticul, cu hra- 
mul Buna-Vestire, care este pa- 
rohială, fondată la anul 1780, 
de: Iosif Eromonahul, popa N. 
Gorovoii, Samoil Eromonahul, 
etc. ; biserica, Mierleşti, făcută, 
îni anul 1776, de kir Macarie 
Eromonahul și alții; biserica, 
Vătășeasca, fondată de Ștefan 
Vătaful, la anul 1679, cu hramul 
Sf. Nicolae, în zilele lui Ștefan 
Voevod Cantacuzino. Despre 
cele-lalte nu se cunoaște nici 
anul fondării, nici ctitorii,



BĂRBĂTEȘTI 

Pe. lingă agricultură, locui: 

torii sc mai ocupă: 4 cu tîm- 

plăria, 6 cu rotăria, 2 cu dul- 

gheria, 2 cu cojocăria şi 6 cu o- 

lăria. Ei desfac produsele mun- 

cei lor, la: Craiova, Caracal, Sla- 

tina și în jud. Teleorman. 

In comună sunt: 64 boi, 390 

vaci, 240 cai, 2060 oi, 350 ca- 

pre, 400 porci; în total 3504. 

In raionul comunei sunt 12 
“mori, 

Locuitorii toți sunt moșneni. 

De această comună aparțin mun- 

ţii Piatra şi Albul (Buila), 

Pe teritoriul comunei se gă- 

seşte un fel de piatră, numită 

trand, și un alt fel, din care se 

fabrică var. 

Școala există în comună, de 

la anul 1845.. Actualul local s'a 

clădit în 1889. Clădirea ce bună; 

e proprietatea comunei, Este fre- 

cuentată de 13 băeţi, din nu- 

"mărul de 160 copii, 70 băeți 

și 81 fete, în virstă de şcoală. 

Știi carte 178 bărbaţi și 8 femei. 

Cu întreținerea școalei, statul 

cheltuește anual 1512 lei, iar 

comuna 70 lei. 
Cînd anii sunt productivi, se 

fabrică pănă la 3000 decalitri 

ţuică. 

Toată comuna are 750 hect. 

pămînt, 

Dintre cereale, se cultivă aci, 

numai porumbul. 

O şosea comunală leagă a- 

ceastă com. cu Dobriceni, spre 
E. și Bodești, spre S. 

Veniturile și cheltuelile co- 

munei se urcă la 1730 lei. 

Comuna este udată de riul 

Otăsăul și de următoarele văi: 

Dingaţi, Pătrunsa, Vătășeasca, 

Bradul, Ponorul, Negoeşti şi 

Găina. 

Bărbăteşti sau  Bărbăteşti - 
Cotmenei, sa/, judeţul Argeş, 

plasa Oltului; face parte din. 

comuna rur. cu același nume,   
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Are 150 loc. şi o biserică, cu 

hramul Cuvioasa-Paraschiva, cu 

un preot și un cîntăreț. In a- 

cest sat este reședința primăriei. 

Este şi o şcoală primară ru- 
ralăi. 

Bărbăteşti, sat, în partea despre 

apus a com. Băiceni, pl. Bah- 

luiul, jud. Iaşi, situat pe coasta 

dealului cu asemenea numire, 

pe lingă care trece pîriul Bah- 

lucțul. Are o populaţie de 25 
familii, cu 111 locuitori. 

Acest sat este întrupat în 
moșia Cucuteni. 

Numărul vitelor este de 269 

capete, din cari::74 vite mari 

cornute, 5 cai, 165 oi şi 25 ri- 
mători. 

Bărbăteşti, câfuu, în jud. Gorj, 

reședința comunei, situat pe ma- 

lul drept al Gilortului şi sub 

dealul cu același nume. Are o 

suprafață cam de 700 hect., din 

care şI hect. cultură, 6 vic, 15 

livezi de pruni; restul pădure, 

fineţe și tufăriș. Pămîntul, pe 

vale, c fertil și produce anual 

cam 500 hect. porumb, 10 hect. 

griti, 600 decal. vin, zoo decal. 

ţuică. 

Are o populaţie de 171 fa- 

milii, cu 660 suflete, din cari 

117 contribuabili. Locuitorii po- 

sedă 18 pluguri, 60 care cu boi, 

1 căruță, 216 vite mari cornu- 

te, 267 oi, 117 capre, 220 ri- 
mători și 16 cai. 

Riul Gilortul udă acest cătun 

de la N. la $S. i 

Cătunul e traversat de şo- 

scaua. judeţeană T.Jiul-Craiova, 

ce-l leagă la N. cu Socul, iar la 

S. cu Pietreşti-d.-]., la E. cu com. 

Vierşani, prin cale vecinală. 

Cătunul are 12 puțuri cu cum- 

pănă şi 2 cișmele de zid, 

Are 1 biserică, făcută la anul 

1866, de locuitori; deservită de 

1 preot și 2 cintăreți.   

BĂRBĂTEȘTILOR (CUL.MEA-) 

Bărbăteşti, straie de dr. d. f., 
jud. Gorj, pl. Gilort, căt. Băr- 

bătești, pe linia Filiaşi-Tirgul- 

Jiului, pusă în circulaţie la 16 

Ianuarie 1888. Se află între sta- 

țiile Bibești, 10,4 kil. și Căr- 

bunești, 9.6 kil. Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării de 174,32". 

Venitul acestei staţii, pe anul 

1896, a fost de 20.955 lei. 

Bărbăteşti, /ea/, în comuna cu 

același nume, jud. Gorj. Are di- 

recțiunea N.-S., fiind o prelun- 

gire a dealului Socul. Se ter- 

mină la S$., lingă com. Săuleşti, 

în Valea-Gilortului. 

Bărbăteşti, Zea/, în jud. laşi, pe 

coasta căruia e situat satul cu 

asemenea, numire, din com. Băi- 

ceni, pl. Bahluiul, 

Bărbăteşti, dea/, în raionul co- 

munci cu același nume, pl. FHo- 

rezul, jud. Vilcea, pe care se 

cultivă 50 arii vie, 

Bărbăteşti, foc îso/at, în comuna 

Bodești, plaiul Horezul, judeţul 
Vilcea. 

Bărbăteşti, moșie nelocuită, în 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 
Giurgeni. 

Bărbăteşti - Cotmenei, saz, în 

jud. Argeș. (V. satul Bărbătești). 

PBărbăteştilor (Culmea-), cu/pe 
de munte, în jud. Vilcea; por- 

nește din culmea Vinturariţa. 

Această culme desparte mun- 

tele Vinturariţa de Piciorul-Mo- 

trului, separind riul Otăsăul de 

Govora (Birsescu) și se termină 

în apropiere de Olt. 

La S. de com. Bărbăteşti, a- 

ceastă culme întră în regiunca 

dealurilor şi poartă numele de 

Dealul-Birseștilor, Birlogul, Cu- 

răturile și altele,
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Bărbeşti, cătun, al com. Știrbeiul, 
pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 
manați, situat pe stînga Olte- 
țului. Are 300 locuitori, toţi Ro- 
mîni, cu 80 de familii. Areo 
biserică, S-ţii Voevozi (18 50), cu 
un preot şi 2 cîntăreți, 

Bărbeşti, în jud. Roman, pui. 
ve, ce se da mai de mult sa- 
tului, Brănişteni-d.-j., pe. moșia, 
care era a cronicarului Miron 
Costin. 

Bărbeşti, în jud. Roman. (Vezi 
Birlești). 

Bărbeşti, ///isă de moșie, în jud, 
Roman, plasa Siretul-d.-j., com. 
Brănișteni-d,-j. 

Bărbiciul, Zea/, acoperit de pă- 
șuni, lîngă satul Stroești, din 

com. Văscani, jud. Suceava. 

Bărbierul, zr/val, în jud. Brăila, 
situat în ostrovul Iapa. Incepe 
din partea dreapta a Mănușoaiei; 
traversează pădurea Vulpasul și 
dă spre N. în iezerul Vulpasul. 

Bărbînţa, dea/; vezi Tatărăni, 

deal în com. Teleajna, plasa 
Mijlocul, jud. Vaslui. 

Bărboasa, saţ; face parte! din 

com. Oncești, pl. Stănișeşti, jud. 

Tecuciii. Situat pe coasta dea- 
lului Stircul, Are o popula- 
ție de 85 capi de familie, cu 
288 suflete, în $3 case. Co- 
pii în virstă de şcoală şo, 29: 
băeţi și 21 fete. Comerciul se 
face "de 2 cîrciumari. Aici se 
află o biserică, cu hramul Na- 
şterea Maicei Domnului, zidită 
de Popa Iosif, sati Iosup. A 
doua s'a făcut de locuitori, în 
1818, după cum se vede din 
inscripția, ce a avut de-asupra 
uşci, și care s'a pus greșit și la 
actuala biserică, care s'a făcut   
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la 1844. S'a reparat în 1874. 
Locuitorii i-ai donat 12 stîn- 
jeni de pămînt arabil. La dis- 
tanța de 100 m. de biserică, se 

află un rimnic cu pește, care 
se numește Rimnicul-lui-Popa- 
Iosup. | 

Bărboiul, com. ruz., în pl. Dum- 
brava, jud, Mehedinţi, la dis- 
tanță de. 68 kil., de orașul Tur- 
nul-Severin. Este situată pe faţa 
dealului, numit al Lupeștilor; cu 
poziţiune : frumoasă, fiind udat 
în partea de S. de piriul nu- 
mit Valea-Corzului. Mai e bră- 
zdat și de ogașele Ochioiului 
spre apus, Bărboiului și Cepoeș- 
tilor. 

Formează comună singură, 
mărginîndu-se : la răsărit cu co- 
muna Țiul, pendinte de jud. 
Dolj; la apus cu com. Grecești; 
la miază-noapte cu com. Secul, 
prin cătunul Țiuleni, şi la mia- 
ză-zi cu com. Gogoși, de jud. 
Dolj. Are 189 contribuabili, cu 
1000 locuitori, în 328 case, 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura și creșterea vitelor, 

Calitatea pămîntului e foarte 
bună. Loc. posedă 42 pluguri, 77 

care cu boi, 15 căruțe cu cai 

și 60 stupi. In com. e o bise- 
rică, deservită de 1 preot și 2 

„cîntăreți. 

Budgetul comunei coprinde! 
la venituri suma de 1079 lei, 
iar la cheltueli 942 lei. Numă- 
rul vitelor este de: 563 vite mari 
cornute, 47 cai, 436 oi și 401 
rimători. Prin această comună 
trece șoseaua comunală Bicleșul- 
Corzul-Bărboiul. 

Bărboiul, dea, la V. de com. 
Călugăreni, pl. Cricovul, jude 
țul Prahova. 

Bărboiul, gir/ă; izvorește din 
partea de N.-E. a com. Călu- 
găreni, pl. Cricovul, jud. Pra-   
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hova; curge spre S,, face mai 

multe zigzaguri şi întră în com. 
Vadul-Săpat, pl. Cricovul, 

Bărboiul, ogaș, în com. rur. Băr- 

boiul, din jud. Mehedinţi, plasa 
Dumbrava; se scurge în piriul 

Valea-Corzului și trece în Dolj. 

Bărbosul, rup de moșie, a sta- 
tului, în jud. Olt. 

Bărboşi, saf, în com. Filești, pl. 

Siretul, jud. Covurluii, în apro- 
pierea gărei cu același nume, 

Are 57 fam. cu 182 suflete. Are 
biserică și o școală. 

Bărboşi, com. 7ur., în partea de 
„N. a plășii Mijlocul, jud. Fălciă ; 

formată din satele Bărboși și 

Tăetura-Bărboși, cari împreună, 

formează o singură moșie, pro- 

prietatea Domniței Elena Cuza, 
Intinderea comunei e de peste 

2000 hect., şi cu o populaţie 

de 100 fam., cu 293 sufl. şi 79 
contribuabili. 

Are o biserică; o curte boe- 

rească. 

Prin com. trec 3 pîriaie: Moi- 

sie, Izvorul și Pruna. Pădure se 

află în supraf. cam de 474 hect. 

Budgetul comunei cuprinde 

la venituri 2371 lei, 35 bani, şi 

la cheltuele 2110 lei, 24 bani. 

Vite mari cornute 310, 162 

Oi, 44 cai și 55 porci. 

Bărboşi, saz, în comuna. Bărboși, 

pl. Mijlocul, jud. Fălciii, și care 

împreună cu satul Tăctura-Băr- 
" boși, formează o singură moșie, 

fostă proprietate a fam. Cuza. 

Se află situat între două dealuri, 

sub pădurea Bărboşi. Din întin- 

derea moşiei (V. Bărboși, com.) 

vatra satului cuprinde 53 hect,, 

iar locuitorii împroprietăriți cam 
476!k hect. pămînt. Numărul 

" locuitorilor e de: go fam., cu 

„253 sufl. și 74 contrib,
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Aici se află: primăria, palatul 
fostului Domnitor Cuza, și bise- 
rica, deservită de un dascăl şi 

făcută în anul 1797. 
Prin sat trec piraiele: Moi- 

sie și Izvorul. 

In acest sat s'a născut Ale- 
Xxandru Ioan I. Cuza, Domni- 

torul Romîniei, 

Bărboşi, (vezi Dobroseşti), plasa 
Znagovul, jud. Ilfov. 

Bărboşi, numire, ce se da în ve- 
chime satului Brănișteni-d.-j. din 
pl. Siretul-d.-j., jud. Roman. 

Bărboşi, stație de dr. d. f., jud. 
„ Covurluii, pl. Siretul, com. Fi- 

leşti, pe linia Brăila-Galaţi, pusă 
în circulație la 13 Septembrie 
1572. Se află între staţiile Vă- 
deni (81 kil.) şi Galaţi (12 kil.). 
Înălţimea d'asupra nivelului mă- 
rii 7,4 m. Venitul acestei stații, 
pe anul 1896, a fost de 63.410 
lei, şo bani, 

Bărboşi, dea/, în jud. Fălcii ; se 
întinde între comunele: Bărboși 
și Mălăești, pl. Mijlocul, pănă la 
satul Poșta-Elanului, de unde 
formează ramura despre Valea- 
Rădiului, care sc prelungește 
pănă la marginea de Sud, spre 
com. Urdeşti. 

Bărboși, dea/, în jud. Fălcii, pe 
teritoriul satului Ghermănești, 
com. cu asemenea nume, plasa 
Podoleni ; în partea de Sud. 

- Bărboşi, moşie particulară, de 
560 hect., în com. Fileşti, pl. 
Siretul, jud. Covurluiu, 

Bărboși, moşie, în jud. Neamţu, 
fără sat, așezată între moșiile 
Rădiul, Muncelul, ş. a. în plasa 

Bistriţa. Aparține casei răposa- 

tului vornic Sandu Crupenski. 
Se zice, că această moșie ar   

fi fost odinioară a lui Miron 

Costin; părerea însă este cu de- 
săvirşire eronată, de oare-ce e 
numai o asemănare de nume ; 

adevărații Bărboși ai lut Miron 
Costin se numesc astă-zi Bră- 

nișteni. De aici l'a răpit Dumi- 
trașco Macrin, vătavul de pă- 
hărnicei, împreună cu lefegii, 
și l-a dus la Roman. Acum nu 
mai aparține jud. Neamţu; de 
cînd cu o delimitare a hotaru- 
lui între judeţe, a trecut la ju- 
dețul Roman. 

Bărboşi, pădure de salcie, în ju- 

dețul Brăila, ca de 2 hect. în 

cotul format de riul Siretul, din 

faţa gărci cu același nume, din 
jud. Covurluiă. 

Bărboși (Podul-de-la-), pad, pe 
Siret, lîngă stația dr. d. f. de 

la Bărboși, jud. Covurluiu, care 

pănă la construirea liniei ferate 
Mărășești-Buzăii, după războiul 

din 1877178, era cheia comuni- 
caţiilor dintre Moldova şi Mun- 
tenia. Din punctul de vedere 
militar, rolul acestui pod a fost 

mare: cine dintre beligeranți 

avea stăpînirea lui, era sigur 

de mersul înainte al trupelor 

sale.: De aci provenea, că întiia 

preocupare, ce aii avut-o tot- 

Mauna, mai ales Rușii, în răz- 

boaiele lor contra Turciei, a fost 

d'a-și asigura trecătoarea pe a- 
cest pod. Astă-zi, de şi impor- 
tanţa strategică a podului de la 

" Bărboși a mai scăzut, totuşi ea 

este încă destul de mare, fie 

din punctul de vedere militar, fie 

economic, fiind-că leagă comu- 

nicația de uscat între Galaţi și 

Brăila şi între Brăila cu Moldova. 

Podul acesta este tubular, de 

fier, de 246 m. lung, sprijinit 

pe 10 arcade; opt dintre ele 

ati cite 19 m. de deschidere, și 

cele două din mijloc, aii o lun- 

gime de 47 m.   

Bărboşi-Galaţi, variantă de li- 
nic ferată, menită a scurta cu 
7 kil. curba dintre Bărboşi şi 
Galaţi, care e de 19 Kil., pe 
cînd distanța directă între Ga- 
laţi-Bărboși e numai de ş kil. 
Această variantă, lungă de 4 
kil., serveşte și spre a depărta 
linia ferată de malul Brateşului, 
supus într'una năruirei. Deviaţia, 
de la linia principală, începe de 
la distanța de 6! kil. de la 
stația Bărboși şi dă în ea la 
Ii. kil. de stația Galaţi. Intra- 
rea în oraş se face printr'un tu- 
nel din nordul Galaţilor (Vadul- 
Ungurului), în lungime de 767 
m. La fie-care cap al tunelului 
este cite o adincime pănă la 18 
m., iar ca lungime cea despre 
Bărboşi are 1357 m. şi cea, des- 
pre Galaţi 474, reprezintînd a- 
mîndouă un cub de pămînt de 
aproape 100000 metri cubi. 

Această variantă, construită 
în 1882, nu s'a putut întrebuința 
de îndată, din cauză că talazu- 
rile. tăieturilor tunelului, s'aii sur- 
pat mai înainte, In 1890 s'a 
făcut nouă lucrări de îmbunătă- 
țiri şi rectificare, după cari s'a 

şi dat tunelul, circulației, 

Bărboşi-Ghermăneşti, moșie a 
statului, în jud. Ilfov, pendinte 
de mănăstirea Căldărușani; s'a 
arendat, pe periodul 1885-95, cu 
7000 lei anual. 

Bărbuleanca, numire, ce se mai 

dă părței de moșie Bădeni-Miluiţi, 

din com. Clondirul, jud. Buzău. 

Bărbuleanca, sfoară de moșie, 
în com. Merei, jud. Buzău, pro- 

prietate a statului, pendinte de 

mănăstirea Barbul. Are 3o hect. 

arătură şi vii, e ruptă din tru- 

pul moşiei Poporul-Lipia. (Vezi 
Pangratia). 

Bărbuleanca, numire, ce se mai
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dă moșiet Sălcioara din com. 
Smeeni, jud. Buzăiă. 

Bărbuleanca, 7toşie, în comuna 
A marul, căt. Miroși, jud. Buzăi, 
fostă proprietate a statului. Are 
654 hect., din cari 580 arabile, 
52 izlaz și restul sterp. 

Bărbuleasca, moșie, în com. și 
căt. Largul, jud. Buzăti. Are 500 
hect., mare parte arabile. 

Bărbulescul, zz00/ă, în judeţul 
Brăila, la 1 kil., spre N. de sa- 
tul Deduleşti, pe hotarul de V. 
al com. Ianca, pe muchia Bu- 
zeelului, pănă unde se întinde | 
comuna Ciineni, din județul R.- 
Sărat. 

Bărbuleşti, com. rur., în plasa 
Cimpului, jud. Ialomiţa, pe par- 
tea stingă a rîului Ialomiţa. Te- 
ritoriul acestei comune are o 
suprafață de 3300 hect., din cari 
Gro hectare pădure. Se întinde 

din riul Ialomiţa, spre N., tre- 
cînd peste piriul Sărata, pănă 
în teritoriul satului Cotorca, în- 

vecinîndu-se cu comunele: Ur- 
ziceni, Armășeşti, Jilavele, Mol- 

doveni și Coșereni. 

Cuprinde trei moșii, aparți- 

nînd la trei proprietari, și după 
legea. rurală din 1864, sunt îm- 
proprietăriţi 111 locuitori şi ne- 
împroprietăriți aii mai rămas 49. 

Se compune din satele: Băr- 
bulești, Poșta și Ursari, cu re- 

şedinţa primăriei și a judecăto- 
riei comunale, în Bărbulești. 

După recensemîntul din anul 
1890, populația comunei este 
de 1736 loc., din cari 369 capi 
de familie, cu 1367 suflete, sau 

508 bărbaţi și 856 femei. După 

naţionalitate sunt: 1730 Romîni 

și 6 Bulgari, toți de religiune 
creștină-ortodoxă. După profe- 

siuni: 342 agricultori, 2 mese- 

riași, 4 comercianți, 70 munci:   
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tori şi 10 servitori, Din aceștia, 

45 persoane ştiu carte. 
După statistica din 1887, po- 

pulația comunei era de 177 fa- 
milii Romini, 93 familii Ţigani 
şi 4 familii Austro-Ungari, saii 
1323 locuitori, din cari 339 
bărbaţi, 358 femei şi 626 co- 
pii. Numărul contribuabililor era 
de 211, din cari 6 se ocu- 
pai cu comerciul de băuturi, 
producte, etc., iar cei-l'alți cu 
agricultura, avînd cultivate: 425 
hect. griii, 170 hect. orz, 52 
hect. ovăz, 116 hect, secară, 

770 hect. porumb, 39 hect. fa- 
sole, 8 hect. zarzavat, 170 hect, 
fincțe și 56 hect. bostănării. 

Vite sunt: 576 boi, 137 cai, 
7 bivoli, 11 asini, 344 rimători 
şi 1375 oi. 

Venitul comunei în 1887-88 
“era de 3555 lei și cheltuelile de 
4244 Lei. 

Instrucţiunea populației se 
predă într'o școală mixtă de un 
învățător, retribuit de comună, 
la 20 elevi și 4 eleve. 

Pentru cultul religios se află 
o biserică, la care servește un 
preot și 2 dascăli, plătiți din 
budgetul comunei, 

Pe teritoriul comunei, în par- 
tea de E,, trece calea naţională, 
șosea împietrită, București-Ur- 
ziceni. 

Bărbuieşti, sas, în plasa Cim- 
pului, județul Ialomiţa, pendinte 
de comuna cu acelaşi nume. Este 
situat pe un mic grind, pe ma- 
lul drept al pirîului Sărata, în- 
tre acest piriii şi rîul Ialomiţa 
și spre Vest de Urziceni,. 

Aici este reședința primăriei 
şi a judecătoriei comunei Băr- 
bulești. 

Populaţia satului constă din 
124 familii Romini, 93 familii 

Țigani și 4 Austro-Ungari. 
Se află o școală mixtă, cu un 

învăţător, retribuit de comună   
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și cu o populație de 32 elevă 
și 5 eleve. 

Biserica satului este constru- 
ită la 1815, dată care se con- 
servă în inscripția asupra în- 
trării şi este deservită de 1 preot 
şi doi dascăli. 

Sunt în sat: 428 boi, 121 cai, 

3 bivoli, 1090 oi, 2 capre, 9a- 
sini şi 250 porci. 

Bărbuleşti. (Vezi Mateeşti). 

Bărbuleşti, mahafa, din comuna 
Bălteni, plasa Siul-d.-s., judeţul 
Olt, numită ast-fel după numele 
unuia din primii fondatori ai 
comunei Barbu-Ghindea. 

Bărbuleţul, com. rur., în jude- 
țul Dimboviţa, plaiul Dimboviţa- 
Ialomiţa; se compune din mai 
multe văi, ulițe sati cătunașc, 
precum: Ghemeleul, Valea -Ti- 
sei, Centrul și altele, cu o po- 
pulaţie de 1121 locuitori Romini. 
Această comună este situată pe 
dealuri și pe văi, cari se numesc: 
Cetăţuia, Ghemeleul, Virful- Ia- 
covului, Virful - Comani, Virful- 
Rîului, Gorganul, Mărul - Pădu- 
reţ, Omul-Mort, Burenul, Saula 
și Virful - Teiului, Prin raionul 

„ acestei comune curg piraiele: 
Valea-Tisei, Valea. Bărbulețului 
şi Valea- Runcu, avînd un' pod 
peste Valea-Tisei și un pod pe 
Valea - Runcului. Apoi mai are 

comuna şi două lacuri: Lacul- 

Spătăroiul şi Lacul-Purcelica. In 
„raionul acestei comune, pe dea” 
lul numit Cetăţuia, este un izvor 
cu apă minerală cu gust de pu: 

cioasă. In Bărbuleţ este o bi- 

serică, întreținută de enoriași şi 

o școală întreținută de stat, Ca 
industrie, este o moară de apă. 
Bărbulețul se învecineşte, spre 
răsărit cu comuna Riîul-Alb, de 

care. se desparte prin dealuri 
pline de păduri și cu care se 
unește prin șoseaua comunală;
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spre, apus se învecinește cu 'co- 

muna Gemenea, din judeţul Dim- 

bovița și Micloșani, din județul 

Muscel, de cari se desparte îa- 

răși prin dealuri, acoperite cu 

păduri, unindu-se cu Micloșani, 

prin șoseaua comunală, iar cu 

Gemenca prin drum practic ne- 

şoseluit; spre miază-noapte se 

învecinește cu comuna Pucheni, 

judeţul Muscel, despărțindu- se 

prin dealuri, văi și păduri și u- 

nindu-se prin drum practic; iar 

spre miazăzi se învecinește cu 
comuna Pietrari, de care se des- 

„parte iarăși prin dealuri, văi şi 

păduri, dar cu care se leagă 

printr'o frumoasă șosea vecinală. 

Şcoala din Bărbuleţ este înfi- 

ințată în 1884—1885; e mixtă 

cu un învățător și e frecuentată 

de 5o—6r de elevi și eleve. 

Comuna are un venit de 1298 

lei și peste 250 contribuabili, 

Bărbunceasca, zafe, în comuna 

Grăjdana, jud. Buzău; ese din 

pădurea Bărbuncești și dă în 

Nișcovul: - 

Bărbunceşti, căzun, al comunei 

Grăjdana, jud. Buzăii; are 60 

locuitori și 10 case; sub-divizia 

Glodeneni. 

Bărbunceşti, zzoșie, în comuna 

Grăjdana, județul Buzăi, cătu- 

nul Bărbuncești; proprietate a 

statului, pendinte de Episcopie. 

Are 17 hectare arabile, din cari 

I1 S'aii dat locuitorilor, « 

Bărbunceşti -Zapodia, pădure 
a statului, în comuna Grăjdana, 

județul Buzăii, căt. Bărbuncești, 

pendinte de Ipiscpie; are 231 
hectare, 

Bărbunța, zirîz, ce udă. terito- 
riul comunei Colacul, pl. Vran- 

cea, jud. Putna, și se varsă în 
Putna. -   

Bărbureaua, za/e, comuna Stoe- 

nești, plasa Ocolul, județul Vil-- 

cea. Se varsă în riul Cerna, tot 

în raionul acestei comune. 

Bărbureaua, va/e, comuna De- 

joiul, plasa Cerna-d.-j., judeţul 

Vilcea ; izvorește din Dealul-Sco- 

roșul, crește mai cu deosebire 

din ploi și se varsă în rîul 
Cerna. 

Bărbusa, 247/ de muute, în dreap- 

ta rîului Argeș, județul Argeș, 
plasa Loviștea. 

Bărbuşa, vechie szburdie, a ora- 

șului Cîmpulung, jud. Muscel. 

Bărbuşeni, moșie, fără sat, în 

județul Neamţu, comuna Rădiul, 

plasa. Bistriţa ; așezată între mo- 

şiile Rădiul, Polobocul, ş. a. Se 

stăpinește de către clironomii 

reposatului Sandu Crupenski. 

Bărbușşor, ziriă, în judeţul R.- 
Sărat, plasa Rîmnicul-d.-s., co- 

muna Pardoşi; izvorește din dea- 

lul Ernatica ; udă partea de mia- 

ză-zi a comunei și merge de se 
varsă, după un curs de ş kil., 

în rîul Cilnăi, pe partea stingă 

a lui, mai jos de cătunul Cos- 
tomirul. 

Bărca, saţ, face parte din com. 

rur. Turia, plasa Oltul-d.-j., ju- 

dețul Olt. Are o populaţivne 

de 225 locuitori. Aci e o bise- 

. rică, fondată la anul 1882, de 

locuitori. 

Bărca, moșie a statului, în ju- 

dețul Olt, fostă pendinte de mă- 

năstirea Plumbuita, care pe pe- 

riodul 1856—96, s'a arendat cu 
6şoo lei, anual. 

Bărca, pădure, în pl. lalomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa, lingă satul 

Fundul-Crăsani.   

Bărca, (vezi Valea-Mare), pădure 
a statului, în jud. Olt. 

Bărcaciul, căzuu, pendinte de 

com. Gruiul, plaiul Novaci, jud. 

Gorj, în partea de E. a comu- 

nei; situat pe Valea-Piriului, nu- 

mit Valea-Gruiului; are o su- 

prafață cam de 105 hect., din 

"cari 40 hect. arabile, 25 hect. 

fineţe, 7 hect. pomet, 2 hect. 

vie, 16 hect. pădure, 11 hect. 

izlaz şi 4 hect. vatra satului. 

Produce anual cam So hectol. 

porumb, 350 kgr. grii, 350 de- 

cal. rachiu, 70 decal. vin și şo 

kgr. lină, 
Are o populație de 60 fami- 

lii, cu 158 suflete, între cari 30 

contribuabili. Locuitorii posedă 

5 pluguri, 10 care cu boi, 142 

vite mari cornute, 13 cai, 154 

oi, 27 rimători şi 30 capre. 

Cătunul mai are 2 puțuri. 

Are și 1 biserică de lemn, 

deservită de preotul din com. 
Gruiul. 

Bărcaciul, (vezi Muntele-Vălea- 

nul-și-Bărcaciul), moșii ale sta- 
tului, 

Bărcaciului (Gura-), numire ve- 

chie, a cătunului Pometești, din 

com. Adincata, pl. Amaradia, 

jud. Dolj, 

Bărcanul, feser, în jud. Brăila, în 

- balta com. Tichilești, între pri- 

valul Porcul şi Filipoiul; comu- 

nică cu privalul Porcul, în par- 
tea de N-V. 

Bărcana, ziriiaz, în partea de 
N. a com. Răchitoasa; curge 

prin jud. Tecuciii, spre S.-E, şi 
se varsă în Zeletin. 

Bărcanele, moșie a statului, si- 
tuată în com. Păușești-Otăsăii, 

plasa Ocolul, jud. Vilcea, fostă 

pendinte de schitul. Dintr'un
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Lemn. S'a arendat pe periodul 
1858-93, cu 638 lei anual. 

Bărcăneasca sai Bucşiani-de- 
Sus, câ/un. (Vezi com. Bucșia- 
ni-d.-s,) 

Bărcăneşti, corp. rur., în pl. Cîm- 
pului, jud. Ialomița; este situată 
pe partea dreaptă a riului Ta- 
lomița, între comunele Fliza- 
Stoeneşti și Speteni. 

Teritoriul comunei se întinde 
din riul Ialomiţa, spre S., co- 
prinzind lunca, coasta rîului şi 
cîmpul șes, pănă în teritoriul sa- 
tului Vlăiculeşti și are supra- 
faţa de 1875 hect., din cari 175 
hect. pădure, aparținînd la dor 
proprietari. După legea rurală 
din 1864, - sunt împroprietăriți, 
192 locuitori și neimproprietă- 
riți 13. 

Se compune dintr'un singur 
sat, situat la marginea de S.a 
luncii şi d'alungul coastei riului 
Ialomița, în vecinătatea satelor 
Speteni şi Eliza-Stoeneşti. Aici 
este reședința primăriei și a ju- 
decătoriei comunale. 

După recensimîntul din anul 
1890, populaţia comunei constă 
din 1727 locuitori, cu 428 capi 
de familie și 1299 membri de 
familie, sai 859 bărbați şi 868 
femei. După naţionalitate sunt: 
1703 Romini, 15 Bulgari, 1 Grec 
şi S alte naționalități. După re- 
ligie se află: 1718 Creştin! orto- 
doxi, 6 Catolici şi 3 Mosaici. 
După profesiuni se află: 447 
agricultori, 5 meseriași, 10 co. 
mercianţi, 5 profesiuni libere, ş 
muncitori şi 25 servitori. Din 
aceștia, 195 ştii carte și 1532 
nu știi. 
După statistica din 1887, po- 

pulația comunei consta din 370 
familii Romiîni, 4 familii Țigani, 
I familie Greci, 1 familic Izrae- 
liți, 2 familii Germani și 1 fa 
milie Unguri, sai 1504 locuitori, 

54594. Marele Dicţionar Gsografe, 
SS 
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compuşi din 354 bărbați, 373 
femei şi 777 copii. Numărul con- 
tribuabililor era 256, din cari 
33 se ocupa cu comerciul de 
băuturi, producte, vite, etc., iar 
cei-lalți cu plugăria, avînd cul- 
tivate: 566 hect. griă, 55 hect. 
orz, 150 hect. ovăz, 60 hect. se- 
cară, 450 hect. porumb, 75 hect. 
meiii, 200 hect. fasole, ş hect, 
vii, 5 hect, zarzavat, 30 hect, 
bostănării și 15 hect, pomi ro- 
ditori. 

Vite: 385 cai, 408 boi, 3480 | 
0i, 43 capre, 8 bivoli şi 585 
porci. 

Venitul comunei, în 1887-88, 
se urca la 3918 lei și cheltue- 
lile la 4701 lei, 

Instrucţiunea se predă într'o 
școală primară mixtă, de un în- 
văţător, retribuit de stat și co- 
mună, la 62 elevi și 43 eleve. 
Localul școalei este în bună 
stare și este construit de co- 
mună. 

Aici se află o biserică, cu un 
preot şi doi dascăli, plătiți de 
comună, cu suma de 480 lei. 

Bărcăneșşti, co. rur., pl. Cri- 
vina, jud. Prahova. 

Dintr'un document de la Pe- 
tru-Vodă, nepotul lui Mircea- 
Vodă, din anul 1567, se vede 
că Petru-Vodă întărește, logofă- 
tului Coresi, cumpărătoarea Mo- 
șiei Bircăneşti, de la un oare- 
care Manea şi 5 răzoare de mo- 
șie, de la un Avrut, din Ploeşti. 

Nu se ştie, dacă pe acea vre- 
me a existat sat. 

N'are nici un cătun alipit. Are 
o populaţiune de 502 locuitori; 
105 capi de familie, 94 contri- 
buabili și 127 case de locuit, 

In comună e o singură bise- 
rică, cu hramul Adormirea Mai- 
cei Domnului, fondată, la anul 
1838, de Scarlat Bărcănescu, 
proprietarul moșiei, deservită de 

un Singur preot, 
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Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și parte cu zidăria. In 
comună sunt 40 cai, 65 vaci, 
130 boi, 40 rîmători și 2 bivoli, 

Sai împroprietărit, la 1864, 
după legea rurală, 91 locuitori. 

Şcoala s'a înființat la anul 
1890. Localule proprietatea d-lui 

„ Scarlat Bărcănescu şi s'a fre- 
cuentat, în anul școlar 1892-93, 
de 43 băeţi şi 2 fete. Cu între- 
ţinerea școalei, statul cheltueşte 
anual 1080 lei, 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 327 hect. pămînt de 
muncă și izlaz. Vin și ţuică nu 
se fabrică, 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 2 cîrciumari. 

P'aci trece şoseaua națională 
București-Ploești. 

În marginea, comunei este e- „. 
leșteul Tătărani, din care ese 
mai multe izvoare, ce se varsă 
în riul Prahova. 

Bărcăneşti, com. rur., pl. Siul- 
d.-s., jud. Olt, situată pe valea 
și amîndouă malurile Iminogului, 
la 22 kil., departe de capitala 
județului, fiind și reşedinţa plășii. 

Se compune din 4 cătune: 
Bărcănești, Greci, Vilcelele-d.-s., 
Vilcelele-d.-j. Cu o populaţiune 
de 3324 loc., 1680 bărbaţi, 1644 
femei, din cari 769 capi de fam. 
şi 520 contrib., cu ş80 case de 
locuit și 50 bordeie. 

Afară de 14 familii de Țigani, 
parte fierari, .parte lăutari, toți 
loc. sunt Romîni, și se ocupă 
excluziv cu plugăria. 

Data înființărei comunei, nu 
se știe. Bătrinii povestesc, că 
primii fondatori, ar fi parte po- 
posiți aci din Oltenia, parte 
descins din părțile muntoase ale 
Munteniei, Se crede, a fi foarte 
vechie, 

Sai împroprietărit, după le- 
gca rurală, din 1864, şo6 loc, 
dindu-li-se 1518 hect. Eiau: 700 

42
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cai și cpe, 800 boi, 300 vaci, 

5O capre, 5000 oi şi 1400 ri- 

mători. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 5450 hect, 

Sunt patru biserici, adică în 

fie-care cătun cite una. Cea mai 

vechie e cea din căt. Greci, zi- 

dită la anul 1819, de răposatul 

Drăghiceanu și Elena. Ele sunt 

deservite de 6 preoţi, 8 cintă- 

reți și paracliseri, plătiţi din bud- 

getul comunci și de locuitori, 

Școala datează aci cam de pe 

la anul 1857, şi a funcţionat cu 

întreruperi. Actualmente sunt 

două: una în căt. Bărcănești, 

înființată de vr'o 7 ani, și alta 

în căt. Greci, proprietate a d-lor 

frați Kalinderu, înființată de 3 

Amindouă clădirile sunt 

bune. ile sunt frecuentate de 

45 elevi, din numărul de 323, 

ani, 

în virstă de școală. Cu întreţi- 

nerca lor, statul cheltuește anual, 

2268 lei. Ştiii carte 200 bărbaţi 
şi 15 femei. 

Cultura albinelor numără cam 

143 stupi. Cinepa şi înul sunt 

puţin cultivate. 

Comerciul se exercită de 9 

cîrciumari. In comună, pe lingă 

alte mici stabilimente, se află şi 

o moară de aburi, 

Budgctul comunci, pe ultimul 

exerciţii, prezintă la ven. suma 

de Ici 3015 şi la cheltucli- 2713 

lei anual. 

Comuna e străbătută de șo- 

scaua judeţeană: Slatina-Roșiori, 
prin căt. Greci, dela V.la E. 

și de șoseaua comunală Mierleşti- 

Izvoarele, care o traversează de 

a-lungul, pe Valca-Iminogului, 

dela N. la S$. 

Pe teritoriul acestei comunc, 

în partea de N.-V. trece Braz- 

da-lui-Novac. În partea de N., 

pe malul drept al Iminogului, 

în căt. Greci, se află schitul 

Greci, azi mai mult ruinat. In ! 

dreapta și stinga Iminogului, sc 

  

ridică cite-va dealuri neînsem- 

nate, cu direcțiunea dela N. la 
Sud. Unele sunt cultivabile, iar 

altele sunt acoperite cu păduri 

și fineţe. Dincolo de aceste dca- 

luri, spre E., se întinde Cimpia- 

Boianului. 

Afară de Valea-Iminogului, 

teritoriul acestei comune e tra- 

versat de următoarele piraie: 

Cernatul, Valea-Calului, Valea- 

lui-Ispas, Valea-lui-Meilă spre E. 

și Liza, Valea-Ciobanului, Va- 

Ica-Grecilor, Valea-Ustrucei, Ţi- 

ganca, Rudăreasa, Tomirul-Mare 

și Tomirul-Mic, spre V. Toate se 

varsă în riul Iminogul, 

Pămintul acestei com. ec mai 

mult șes, mai ales spre E., în 

Cimpia-Boianului, unde ce mai 

mult argilos și puţin fertil; în 

cele-V'alte părţi, e puțin acciden-. 

tat şi mai prielnic culturei ce- 

rcalelor. 

Comuna se învecinește la N. 

cu Mierleşti, la 1. cu Șerbăneşti, 

la S. cu Izvoarele și la V. cu 

Coteana. 

Bărcăneşti, sâ!, în jud. Neamţu, 

așezat pe coastele dealului Pi- 

clăul (Țicliul), spre S.-V. de sa- 

tul Cindești, în căt. Cindești, pl. 

Bistriţa; cu partea sa de către ! 

Sud formează hotarul jud. Bacâii. 

Are o întindere de 414 hect. 

Cu o populaţie de 548 sufl., sait 

300 fam., 10 văduve şi 16 ne- 

volnici. Toţi sunt Romini, şi 

se ocupă cu exploatarea pămin- 
tului, cu plutăria și cu industria 

primitivă. 

“Terenurile, cari alcătuesc cu- 

prinsul săi, sunt mai mult mun- 

toasc și deluroase, prezintind în 

formațiunea lor depozite calca-. 

roase, din care se extrage varul, 

de o calitate mijlocie. Locurile 

pentru agricultură sunt restrinsc, : 

așa că semănăturile, sunt repre- 

zentate de abia prin: 71 hect. 

61 arii de grii, 8 hect. 88 arii 

  
  

Bărcăneşti, sa/, în 

de secară, și aproape la nemică 

alte culturi. 
In acest sat se află: o bise- 

rică, cu un preot și 2 dascăli, 
întreținuţi din fondurile comu- 

nale; 2 vărării, 4 rotării, 1 fie- 

rărie. 

Numărul vitelor se urcă la 

472 capete, dintre cari: 50 boi, 

100 vaci, 200 oi, 12 cai, Şori- 

mători și 60 vite mici cor- 

nute. 

Comunicaţiunea, cu satele ve- 

cine, se face, prin un drum na- 

tural, care duce prin satul Cîn- 

dești. 

Bărcăneşti, saț, numit și Covec, 

face parte din comuna cu acest 

nume, plasa Siul-d.-s., jud. Olt. 

Are o populațiune de 650 loc. 

E reședința comunci și posedă 

o biserică fondată la anul 1843 

şi o. școală, zidită de comună. 

Intr'însul sunt So locuitori, îm- 

proprietăriţi, după legea rurală, 

pe 456 hect. din moşia d-lui 

Alex. Izvoranu. Locuit. posedă : 

124 boi, 160 vaci, 30 cai, 800 

oi și 356 rimători. 

Bărcăneşti, saț; face parte din 
com, rur, Stănceşti, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 281 loc., 139 bărbaţi și 

142 femci. 
Cade în partea de S. a co- 

munei, aproape de riul Cerna. 

Acie o bis., aproape ruinată. Co- 

pii în virstă de școală sunt 16, 

S băcţi și 8 fete. E la distanță de 

3 kil. de căt. Mijlocul, unde e 

școala, 

în com. rur 

Gorunești, pl. Olteţul-d.-j., jud. 

Vilcea. 

Bărcăneşti saii Bucşiani-de- 
Sus, cătun, pendinte de com. 

Bucșiani, jud. Vlașca. (Vezi Buc- 

șiani-d.-s.).
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Bărcăneşti, dea, în raionul co- ! 
munci Bărcăncști, pl. Siul-d.-s., : 
jud. Olt, pe care se cultivă 3 
hect. vie, 

Bărcăneşti, pădure, jud. Bacăii, 
plasa Bistriţa-d.-s., din comuna! 
Valcea-lui-Ion. 

Bărcăneştilor (Dealul-), «ea/, 
în comuna. Stănești, pl. Cerna- 

d..]., jud. Vilcea. 

Bărchii (Vîlceaua-), vî/cea, în- 
tre comuna Cetăţeni-din-Deal și 
Cetăţeni-din-Vale, plaiul Dîm- 
bovița, jud. Muscel. 

Bărcuţa, /oc îso/aţ, în jud. Dolj, 

pe teritoriul comunci Bărca, pl. 
Balta. E situat pe malul stîng 

- al Desnăţuiului, la 11/2 kil., la S. 

de Bărca. Aci, se văd urme de 

ziduri foarte vechi, 

Bărdănoasa, gîră, în judeţul 

„Fălciu, (V. Simineşti, comuna 
Vetrişoaia, pl. Prutul). 

Bărdănoasa, /uucă, în judeţul 
Fălciu. (V. Simineşti, șes, com. 

Vetrișoaia, pl. Prutul). 

Bărdeasca, zemire, dată unci 

sfori de moșie, proprictate a 
moșnenilor Lerești, din comuna 

- Cătina, jud. Buzăiă. 

Bărduica, căzu, numit şi Valca- 

Perilor, în pl. Ocolul-d.-j., jud. 

Mehedinţi ; ţine de comuna rur. 
Timna. 

Băreana, sa/, face parte din co- 

muna Răchitoasa, din jud. Te- 

cuciii. Situat la N, comunei, pe 

coasta.dealului Răchitoasa, la o 

depărtare de 4 kil. 890 m., de 

reşedinţa comunei. Are o po- 

pulaţiune de 65 capi de familie, 

cu 268 suflete. Toţi locuitorii 

sunt Ţigani. Ei sunt împroprie- 
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tăriți la 1864, cînd s'a format ! 
” şi satul. Mare parte din ci sunt : 
desrobiți de la Răchitoasa. Lo- 
cuințele sunt, parte case de 
gard, și parte bordec. Loc. se 
ocupă cu lemnăria și creșterea 
vitelor. In partea de E. a sa- 
tului, trece riul Zeletin şi şo- 
scaua, care duce la Coloncști. 

Băreşti, saţ, pe valea Bărceasca, 
jud. Argeș, pl. Loviştea; are 44 
familii și face parte din comuna 

„Tur. Cicănești, 

Băreşti, că/uu, al com. Morun- 
glavul, plasa Olteţul-Oltul-d.-s,, 
jud. Romanați; situat pe țărmul 
sting al riuleţului Burluiul, la 

„poalele dealului Cocorești şi Se- 
cilor. Arc So de familii și 380 
locuitori, o biserică, Sf. Nicolae 
(1844), cu un preot şi 2 cîn- 
tăreţi. 

Bărgăoani, com. rur., în județul 
Neamţu, partea despre S.-E. a 
plășii de Sus-Mijlocul, așezată 
pe valea, ce sc întinde la vre-o 
6 kil. mai către apus de tirgul 
Bozieni, în direcțiunea N.S., de 
comuna Talpa, pe o lărgime mai 
bine de 2 kil., cum și pe podi- 
şcle, ce sc scobor, de sub poa- 

Iele dealurilor: Certieni, Mestea- 
căn și Mărgineni. 

Se mărginește la E. cu ju- 
dețul Roman, comuna Bozieni şi 
com. Budești-Ghicăi; la S. cu 
com. Mărgineni; la V. cu o 
mică parte din com. Dochia, cu 
com. Șerbești și Dragomirești ; 
iar la N. cu com. Talpa. 

Este formată din satele: Bă- 
lănești, Bărgăoani, Breaza, Cer- 
tieni, Dirloaca, Ghilăești, Maxi- 
mești, Vlădiceni şi locul izolat 
Baratca ; cu o suprafață ' cam de 
7I6o de hect. Are o popula- 

„ţiune de 2405 locuitori, sati 639 
familii, din cari 1205 bărbaţi, 
1200 femei; Copii, 591 băeți și   
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541.fete. După starea civilă: 
1185 necăsătoriți, 1058 căsă- 
toriți, 154 văduvi, 57 nevolnici, 

8 divorţaţi. După instrucţiune: 
147 ştii carte și 2258 nu ştii 
carte. După naţionalitate: 7 fa- 
milii Evrei şi 156 Unguri. 

Dintre locuitorii împroprie- 
tăriți, în 1864, sunt astăzi: 121, 
cari stăpînesc înși-și locurile lor; 
205, ca urmași; 2 locuri rămase 
pe seama comunei; 107 loc. 
cari de şi însuraţi și cultivatori 
de pămint, dar nu ai nici un 
soiii de proprietate. 

Cea mai: mare parte a popu- 
laţiunci se ocupă cu agricultura, 
și cu creşterea vitelor. 

Solul este productiv, însă se 
cultivă numai pe o întindere 
de 2119 hect., și anume: 560 
hect. griă, 171 hect. ovăz, 845 
hect, porumb, 15 hect. cînepă, 
12 hect. fasole, 390 hect. orz, 
16 hcct. livezi artificiale și 110 
hect. fineţe naturale. 

Imașul are o întindere de 100 
hect. 20 arii şi nutrește 3121 
capete de vite, dintre cari: 4094 
boi, 784 vaci, 1100 de oi, 209 
rimători, 212 cai-cpe și 322 
vite mari cornute, 

Budgetul comunci este de 
6544 Iei, la venituri și- 5713 Lei, 
la cheltueli. Numărul contribua- 

“bililor, 807. 
In această comună sunt 7 

biscrici ortodoxe, dintre cari: 2 
în stare de reparaţiune, deser- 

vite de 3 preoţi şi 5 eclesiarhi, 
plătiţi din fondurile comunal, 
cu 480 lei. Are o biserică cato- 
lică, fără preot localnic; 2 şcoli; 

4 mori de apă; o fierărie și 4 

- rotării, 

Comunicaţiunea, cu satele ve- 

cine, se face prin șoseaua ju- 
deţeană Piatra-Bozieni, care par- 
curge comuna, prin mijlocul săi, 
de la apus către răsărit; prin 
şoseaua, care începe de la locul 

numit Baratca (între al 23—24
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kil. al şoselei precedente) și duce 

spre nordul văci prin satele Băr- 

găoani, Breaza și Talpa ; prin şo- 

scaua, ce se ramifică de la nor- 

dul satului Bărgăoani și trece 

prin satele Crăești și Borniș la 

Dragomirești, precum și prin 

alte drumuri mărginașe şi na- 

turale, dintre diferitele localităţi. 

Fondul drumurilor e de 1630 

lei, 40 bani, la venituri și 1090 

lei, la cheltueli. 

Bărgău, zirii, afluent al piriu- 

lai Boura, din com. Cristești, 

jud. Suceava. Este format de 

pîraiele Teilor și Sodomenilor. 

Lungimea cursului săii e de 1450 

metri, 

Bărgău, fisc de deal, în jud. Su- 

ceava, de-asupra satului Boureni. 

Bărlani, dea, în com. rur. Bala- 

d.-j., plaiul Cloșani, jud. Mehe- 

dinţi. 

Bărlădeanul-Vasile, pic/er ve- 

chiii, cu No. 89, către hotarul 

Moldovei, în jud. R.Sărat, pl. 

Marginea-d.-j., com. Corbul, în 

partea de apus a comunei. 

Bărlăleşti, saţ, în plasa Tirgul, 

com, lepureni, jud. “Tutova, spre 

S, de satul Iepureni. Arc 436 

locuitori și 106 case. 

Bărlogi, sa și con. rur., pe apa 

Drimbovnicul, un afluent al Neaj-. 

lovului, jud. Argeș, plasa Gălă- 

șești. La 12 kil. de com. rur. 

Costeşti, reședința subprefec- 

turci și la 47 kil. de Pitești, Se 

compune din satele: Bărlogul 

şi Leşile, avind peste tot 215 

contribuabili, cu 922 loc., din 

cari 16 Greci și 14 Tigani. In 

comună este o biserică vechic, 

cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 

deservită de 2 preoți și 1 cîn- 

tăreț. O școală primară rurală   

şi 5 cîrciumi. Budgetul comunci, 

pe anul 1852-83, a fost de lei 

1653, bani 59, la venituri și de 

1476 lei la cheltuelă. 

Numărul vitelor, în 1887, era 

de 713 capete vite mari: 585 

boi și vaci, 118 cai, 4 bivoli, 6 

asini, și de 2365 vite mărunte: 

2257 oi şi 108 rimători,. 

“Bărluiul, saţ, face parte din co- 

muna rur. Ciumagi, pl. Cerna- 
d.-s., jud. Vilcea. 

Bărluiul, va/e, care îşi are sor- 

gintea la locul numit La. Fin- 

tina-Scacă, com. Ciumagi, plasa 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea, şi se 

varsă în rîul Cerna. 

Bărnărelul, punte, în comuna 

Broșteni, jud, Suceava. 

Bărnărelul, priză, în com. Broș- 

teni, jud. Suceava; izvorește de 

sub Băda, curge de la V.la E, 

udă teritoriul com. pe o lun- 
gime de 10 kil., și, după ce în- 

virteşte o moară, se varsă în 

Bistrița, în dreptul satului Cru- 

cea. Drept Gura-Bărnărelului se 

află aruncat un pod peste Bis- 

trița, pod făcut de M. S. Re- 

gele și care leagă satul Crucea 

cu Dorna. 

Băroaia, ea/, plasa Amaradia, 

com. Căpreni, jud. Dolj; eaco- 
perit cu fineţe, 

Băroaia, mină de aramă, în plaiul 
Cloșani, jud. Mehedinţi. Ține de 
hotarul com. rur. Mărășești. E si- 

tuată pe valcea apei Brebina, 

spre apus de com. Mărășești, 

în apropiere de com. Obirșia. 

Gura minei începe din vălceaua 

"Băroaia, și continuă pe sub dea- 

lul numit Cracul-Manci, unde îşi 

are răsuflătorile. 

Mai jos, pe Valea-Riului, cum 

se numește în localitate apa Bre-   

bina, sc vede și astă-zi locul 

unde aii fost instalate fabricile 

pentru extragerea metalului. De 

asemenea se văd și conductele, 

săpate în piatră, prin care se 

aducea apa la cușniță. (V. Cuș- 
nița, vale, și Cracul-Manci). 

Băroaia, zrival, în jud. Brăila ; 

unește iezcrul Tituloaia, din co- 

muna Vizirul, cu canalul Vilciul. 

Băroiul, saț, face parte din com. 
rur. Tetoiul, pl. Mijlocul, jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 133 , 

locuitori, 75 bărbaţi și 58 femei. 
Ca populație școlară are 19 co- 
pii, 12 băcţi și 7 fete, 

Băroiul, gîr/ă însemnată, în jud. 

Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 

toriul comunelor Hirşova, Cio- 

banul, Girlici, Sarai, Dăeni şi 

Ostrov. Este un canal al Du- 

nării, “prin care se scurge o în- 

semnată cantitate de apă, cînd 

fluviul a crescut prea mult. Se 

desface din Dunăre, de lingă mă- 
halaua Varoși, a orașului Hir- 

şova, se îndreaptă spre miază- 

noapte, avind o direcţie generală 

de la $.-V. spre N-E., aproape 

paralel cu Dunărea-Vechie ; for- 

mează și alimentează cu apă 

bălțile Girluţa și Groapa-Cioba- 

. nului pe stinga, Cioroiul şi Ha- 

zarlic-Ghiol pe dreapta, lărgin- 

du-se ea însăși în formă de baltă 

la Nord de satul Girlici; după 

un drum de 35 kil. se deschide 

iar în Dunăre, la 212 kil. mai 

în sus de satul Ostrov, în drep- 

tul Movilei-Popii. Lărgimea me- 

dic e de 10—20 m. şi adincimea 

de 1—6 m. În ea, pe dreapta, se 

deschid văile: Viilor, Girlici, 

Bertești, “Topirsciul, Pinga şi 

Moșul. Dealungul săi merge 

drumul județean Hirșova-Măcin. 

Între ca și Dunăre se întinde 

stuf presărat cu bălți. Dealurile: 

Ciobanul, Caraula, Girliciului,
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Viilor, Dăenilor, Moşului şi Roş- 
ti ridică întru cît-va malul său 
drept, pe care se află așezate 
satele Ciobanul, Gîrlici şi Dăcni. 

Bărsanul, /oc de izvoare, județul 
Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., de pe 
muntele Brătești; loc de unde 
își ia obiîrșia p'riul Birsăneşti. 

Bărsescu, rîă. (V. Cacova), 

Bărseşti, com. rur., pl. Vrancea, 
jud. Putna, situat pe ambele 
maluri ale -Putnei. In dreapta 
riului, sub dealul numit Dum- 
brava, e situat satul Bărsești, 
iar în fața acestuia, pe malul 
sting, e satul Topești, așezat par- 
te sub dealul Curmături și par- 
te pe Muchia-Petrimanului, 

Distanța de capitala județului 
e de 53 kil. 

Mărginile comunei sunt: la 
N.-V. Negrilești, la S. Seineşti, 
la S.-V. Păulești, la E. Colacul 
și Valea-Sărci, la S.-E. Poiana. 

Această comună se compune 
din cătunele Bărsești și Topești, 
avînd reședința în cel d'întiiii. 
Populațiunea acestei comune, 
după recensămîntul din 1890, e 
de 236 capi de familie, cu 1101 
suflete, din cari: 568 bărbaţi 
și 533 femei. | 

După starea civilă sunt: 561 
neînsuraţi, din cari 320 bărbaţi 
și 241 femei, și 457 însuraţi, 82 
văduvi, din cari 20 bărbaţi, 62 
femei și 1 divorțat. După naţi- 
onalitate sunt: 1007 Romiîni și 
4 Unguri. După religie: 1097 
ortodoxi și: 4 catolici. După fe- 
lul ocupaţiunei : 229 agricultori, 
2 industriași, 4 comercianţi, 3 
profesiuni libere, So muncitori 
şi 30 servitori, 

Știă carte 31 persoane, din 
cari 27 bărbaţi şi 4 femei. 

Case de locuit sunt 272, 
Cultul creștin-ortodox e re- - 

prezentat prin 2 biserici: una   
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parohială, în satul Bărseşti, cu 
hramul Cuvioasa Paraschiva, cea- 
laltă flială, cu hramul Sfinţii- 
Vocvozi, 

Comuna numără 207 contrib. 
In-anul 1886 erai 212 contrib.; 
iar în anul 1869 numai 186. 

- Budgetul comunei pe anul fi- 
nanciar 1893—94 era următo- 
rul: venituri 2342 Lei, 13 bani, 
chelt. 2338 Iei, 27 bani. 

Podișul întins de pe malul 
Putnei, în care sunt țarinele să- 
tenilor, are un pămînt fertil, ne- 
gru la suprafaţă și așezat pe un 
strat argilos galben. Com. are 
o întindere de 2300 hect., din 
cari: 150 hect. cultivabile, şoo 
hect. livezi de fin, 1400 hect. 
izlaz şi restul vii și păduri. 

Numărul cultivatorilor a fost 
în anul 1893—94, de 218. 

Instrumentele agricole, de cari 
dispun cultivatorii din comuna 
Rărseşti, sunt: 35 pluguri de 

„lemn, şi o moară de apă. 
Vitele aflate pe teritoriul co- 

munei sunt, după ultima numă- 
rătoare, 4347 capete, din cari: 
244 boi, 252 vaci, 55 cai, 3600 
oi, 50 capre și 146 rimători. 

În anul 18593 se aflaii în co- 
mună 140 stupi de albine. 

Sunt 4 cîrciumi şi 4 fabrici 
de rachiu, 

Comunicaţia în această co- 
mună se face prin căi vecinale 
și comunale, care o leagă de 
Tichiriş (14 kil), de Spinești, 
Poiana și Negrilești. 

Bărseşti, saţ, cu 120 fam, jud. 
Argeș, pl. Topologul; face parte 
din com. rur. Cepari- -Bărsești, 
Are o biserică, cu hramul Intîm- 
pinarea Domnului, deservită de 
1 preot, 1 cîntăreț și 1 para. 
cliser. Are o şcoală primară ru. 
rală. 

Bărseşti, sa/, în com. cu același 
nume, pl. Vrancea, jud. Putna. IL   
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E situat pe malul drept al Putnei, 
sub dealul numit Dumbrava. Aci 
e reședința comunei, Locuitorii 

» se ocupă mai toţi cu cultivarea 
pămîntului. 

Are o biserică arohială, cu pP 
hramul Cuvioasa Paraschiva. 

Bărseşti-Bercioiul, co. rur., 
pe apa Oltului, jud. Argeș, pl. 
“Topologul, la 36 kil. de reșe- 
dința plășii, com. rur. Tigveni, 
şi la 31 kil. de Pitești. Comuna 

„se compune din: 4 sate: Băr- 
sești- de- Olt, Bercioiul, Gălto- 
fani şi Ruda, avind peste tot 
215 contrib., cu 796 loc., din 
care 30 Țigani. In comună sunt 
3 biserici, în Bărsești-de- Olt, 
Bercioiut-și Ruda. Are o școală 
primară rurală și 4 cîrciumi, Bud- 
getul com. pe anul 1882—83 a 
fost de 1914 Iei, 46 bani la ve- 
nituri, și de 1773 lei la chelt.; 
iar pe anul 1887—88 a fost de 
3178 lei la ven. și de 2639 lei 
la chelt. Numărul vitelor a fost 
în anul 1887 de 465 capete vi- 
te mari: 420 boi și vaci, 40 cai, 
5 bivoli şi de 210 vite mărunte: 
50 oi, 10 capre și 150 rîmători, 

Bărseşti-de-Oit, sat, cu 314 lo- 
cuitori, jud. Argeș, pl. Topolo- 
gul ; face parte din com. tur. 
Bărsești-Bercioiul. Are o biserică 
cu hramul Adormirea, deservită 
de 1 preot şi 1 cîntăreț, 

Bărsoiul, com. rur., jud. Argeș, 
pl. Oltului, la 39 kil. de reșe- 
dinţa plășii, Tigveni și la 28 kil: 
de Pitești. Se compune din că- 
tunele: Bărsoiul, Linia-Dealului, 
Linia-Mijlocului și Timplari, a- 
vind peste tot 223 contribua- 
bilă, din 854 locuitori. Comuna 
are trei biserici și o şcoală pri- 
mară rurală. Budgetul comunei 
pe anul 1882—83, a fost de 1218 
lei, 40 bani la venituri, și de 
1198 lei, la cheltueli ; iar pe a-
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nul 1887—88 a fost de 4040 

“1ci la venituri și de 3889 lei la 
cheltueli. 

Numărul vitelor era în anul 

1557 de 344 vite mari, (332 boi 

și vaci, 2 bivoli şi 10 cai), și 

“de 538 vite mărunte, (308 oi, 

20 capre și 210 rimători). 

Bărsoiul, sas, cu 200 suflete, ju- 

deţul Argeș, pl. Oltului; face 

parte din com. rur. cu același 

nume. Are o biserică cu hra- 

mul Sf. Nicolae, cu un preot şi 

un cîntărcţ, şi o școală primară 

rurală. In acest sat este reșc- 

dința comunci, 

Bărtăluşul, saș, în jud. Tutova, 

pl. Paraschiv, com. Sendrești, 

spre E. de satul Șendrești. Are 
264 loc. și 112 case. Această 
populațiune c socotită cu aceca 

din Băclești și Valea-Casei, 

„Bărtăluşul, saș, în jud. Tutova, 
pl. “Tutova, com. Pucşti. Are 

416 loc.. și 91 case. Mai înainte 
satul se numea Mocani. 

Bărtălușşul, saz, în jud. Tutova, 

pl. Tutova, com. Pucşti, spre 

S.-V. de tirguşorul Pucști. Arc 

"235 loc. şi 60 case. Mai de mult 

„satul se numea Lingurari. 

Bărtăşeşti, sa, jud. Bacău, pl. 

Siretul-d.-j., al com. Botești, si- 

tuat pe dealul Rahova, da stîn- 
ga piriului Răcătăul, la o de- 
părtare de, 2300 metri de satul 

Botești. Are o cîrciumă. Capi 

de familie sunt 43 cu 157 sufl. 

Animale sunt: 3 cai, şo vite 

cornute și 6 capre. 

Băruiul, /ac, în plasa Borcea, 

comuna Dichiseni, judeţul Ialo- 
miţa. 

Bărvăreaţa, fa//ă, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Mihăiţa.   
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Bărăzuțul, (ung. Bardocz-patak) 

piriiaş, pl. Muntelui, com. Dăr- 

măncşti, jud. Bacău. Vine din 

Transilvania, intră în țară la 

Vălcica-Caprci, sc încarcă cu pi- 

riiașul Nemira, de unde rămîne 

pe graniță 7 kil., pănă ce se 

varsă d'a dreapta în Uz, cur- 

gînd de la S. spre N. 

Bărzăvoaia, căfun, în pl. Ialo- 

miţa-Balta, comuna Larga, jud. 

Ialomiţa. 

Bărzuica, cătun, al com. Birza, 

pl. Olteţul-Oltul-d.-j., judeţul Ro- 

manați. Se mai numeşte şi Se- 

lește. E situat spre răsărit de 

Birza, se învecinește la E. cu 

comuna Brăncţul. 

Are 69 locuitori. Altitudinea 

terenului asupra nivelului mă- 
rii este de 13 m. 

Bărzuleşti, sa/, pl. Bistriţa-d.-j., 
comuna Dealul-Noi. E situat d'a 

dreapta piriului Turluiul, mai 

la vale de satul Iazul. Satul nu- 

mără 13 capi de familie și 32 

suflete, Animale sunt: 5 cai, 

18 vite cornute, 10 porci și 2 

capre. 

Bărzuleşti-Coman, moșie, jud. 
Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., comuna 

Dealul-Noii, cu o întindere de 

56 fălci. 

Băsărăboaia, ea/, pe teritoriul 

satului Băiceni, com. Curtești, 

pl. Tirgul, jud. Botoşani. Și-a 

luat numele de la cea întiii fa- 

milic, venită, se zice, din Ba- 

sarabia, care s'a așezat pe locui 

satului Băiceni. Acest deal sc 

prelungeşte pe teritoriul satului 

Orășeni, sub numele de Dealul 

Vici și înaintează şi pe teritoriul 

comunei Cristești, sub numele de 

Muchia-Miletinului. 

Băsăşti, com. rur., jud. Bacăi,   
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pl. Tazlăul-d.-s., situată în valea 

de sus a riului Tazlăul-Mare. 

Este alcătuită din 5 cătune: Bă- 
săşti, reședința, Hăincala, Lu- 

dași, Timărești și Bălcani. . 

Bălcani, dimpreună cu mă- 

năstirea Tazlăul, în condica Liu- 

zilor, se găsesc făcînd parte din 

județul Bacăi; în urmă aii fost 

trecute în jud. Neamţu, rămi- 

nînd numai o parte din. Băl- 

cani în jud. Bacăi («Buciumul 

Romîn» şi «Statistica» din 1875). 

Tot în acele timpuri, Băsăști 

se găscai, alcătuind o comună 

cu Schitul-Frumoasa; azi sunt 

deslipite. 

Băsăști avea o moșie apar- 

ținînd parte Spătarului Spiridon 

Pandele, iar parte răzășcască, cu 

7 Evrei, etc. (« Buciumul Romin», 

anul I, p. 227). 

In «Chestionarul arheologic» 

al d-lui Odobescu, de la Acade- 

mia romînă, sc vorbeşte de dealul 
Runcul.-Fetei şi de locul numit 

Chilic din acestă comună. 
Teritoriul comunci se înve- 

cinește la N. cu comuna Taz- 

lăul (ud. Neamţu); la N.-E. cu 

comuna și căt. Valca-lui-lon şi 

Blăgești, la S.-E. cu teritoriul 

comunei Băhnășeni şi la V. cu 

com, Schitul- Frumoasa. 

Riul 'Tazlăul-Mare străbate de: 

la N.-V. spre S.-E. comuna, lă- 

sind satele Bălcani și Ludași 

pe dreapta, iar pe stinga satul 

Băsăști. 

La E. se întind dealurile Bă- 

săşti, Dumca și Jghiabul, cite-și 

trele din seria dealurilor, care 

despart Tazlăul-Mare de Bistri- 

ţa; la N. se află dealul Bălcani, 

iar la S. dealul Bărănoaia. Toate 

îmbrăcate cu păduri. 

Are o școală mixtă, care func- 

ționează din 1866, în satul Bă- 

săști; e întreținută de comună, 

întrun local în stare bunicică, . 

in valoare de 2400 Iei, dăruit 

pentru tot-d'a-una comunei. La
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1891, școala a fost frecuentată 
de 17 copii, dintre care 2 fete. 

Se găsesc: 2 biserici, una în 
Băsăști și alta în Ludași, cu un 
preot și 3 cintăreți; 453 case 
de locuit, dese în Băsăști și 

Hăincala, rari în cele-Valte; 10 

circiumi, 

Populaţiunea numără 461 capi 
de familie, cu 1544 suflete, din- 

tre cari 1536 Romini și S Ivrei, 

de protecțiune austriacă. După 

felul ocupaţiunei se deosebesc 
în 680 agricultori, 20 meseriași, 

9 comercianţi, 13 profesiuni li- 

bere, 300 muncitori și 25 ser- 

vitori. Ştii carte 126, dintre 
cari. 10 femei; nu știii carte: 

I418, dintre cari 748 femei. 

Sunt 279 contribuabili. După 
- legea rurală, din 1864, la 192 
locuitori s'au dat 639 fălci pă- 

mint în împroprietărire. 

Teritoriul comunei are întin- 

dere de-peste 5000 hect. Pădu- 

rile Dumca, Jghcabul, Bălcani, 

Băsăști, Pirîul-Codrului, Cornul, 

Piciorul-Șarpelui și Brusturoasa- 

Căsoasa, ocupă o suprafață de 

4000 hectare. 

Intre proprietari sunt: Epis- 

_copul de Buzăii, Dionisie CIli- 

mescu, care arc o moşie de a- 

proape 292 hect., cu'un venit a- 

nual de 3465 lei, și Ecaterina 
Gheorghiu, care are o moşie de 

301 hect., cu un venit anual de 

3400 lei. 

După controalele diviziei fi- 

loxerice (1891), vica lucrătoare 

ocupă 360 hect. 

Animale sunt: 70 cai, S4 

vite cornute, 147 porci, 23 ca- 

pre și 1000 oi, 

Stupi de albine sunt 104. 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 824 hectare. 

Budgetul comunci pe exerci- 
țiul 1891-92 avea la venituri lei 

9140, bani 78, și la cheltueli lei 
4968, bani 57. 

Teritoriul comunei este stră- 

'/ 
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bătut de calea vecinală : Băsăşti- 

Cimpeni-Gura-Şolonţul-Scorţeni, 
și de căi comunale, care leagă 
satele între ele. 

Distanţele : la Bacăii, capitala 
districtului, 39 kil.; la com. Moi- 
nești, 21 kil.; la com. Valea.-lui- 
Ion 74 kil.; la com. Blăgești 69 
kil.; la com. Băhnășcni ş kil.; la 

com. Schitul-Frumoasa 11 kil.; şi 

la Scorţeni, reședința plășii, 8 
kilometri. 

Băsăşti, com. rur., în partea de 
S.V. a plășii Mijlocul, jud. Făl- 
ciii, situată pe două dealuri, nu- 

mite Podişul și Dealul-Viilor, cari 

aii direcțiunea de la N. spre S. 
Este formată numai din satul Bă- 

șăști. Prin mijlocul săii, în partea 
de jos, se deschide o scurgere 
a pîriului Manole, ce vine din 

partea de N. a dealului Podișul. 
Suprafața teritoriului comunei e 
de 2145 hect., din cari 433 

„hect. pădure. Are o populaţie 
de 252 familii, cu 928 suflete şi 

256 contribuabili. - 

Locuitorii din vechime ait fost 

moșneni însă cu timpul ai pier- 
dut moşia și documentele, fi- 

indu-le, se zice, răpite de către 

proprietarii megieși, 

Această moșie, mai tirzii, a, 

venit în proprietatea Domniței 
Natalia Ghica, fiica fostului 

Domnitor Grigorie Al. Ghica. 

Vodă, pănă la 1883, cînd s'a 
vindut d-lui N. Juvara. 

In acest sat se află: o școală, 

înființată în 1878, frecuentată 

de 42 elevi; două bisericc, una 
afară din sat, pe deal, fondată 
la 1851 de Grigorie Al. Ghica- 
Vodă, și alta, fără inscripție, dar 

care, după spunerea bătrînilor, 
ar avea o vechime de 200 ani, 

fiind făcută după ce se stricase 
un schit, care se află în pădure 
la E. de Drumul-lui-Angheluță. 
Fie-care biserică are cite un 
preot și 2 dascăli, 

  

  

Budgetul la venituri e de 3553 
lei, iar la cheltueli de 3154 lei, 

65 bani. | 
Vite mari cornute sunt 608, 

cai 80, oi 683 şi porci 285, 

Băsăşti, saz, jud. Bacău, pl. Taz: 

lăul-d.-s., reședința comunei cu 

același nume, Băsăşti crai îm- 

părțiți în: Băsăști-Boierești, Bă- 
săști-d.-s. și Băsăști-d.-j. (Stati- 
stica din 1875). Situat pe dea- 
lul din stînga Tazlăului- Mare. 
Are o şcoală mixtă, o biserică 

cu 1 preot și 1 cîntăreţ, zidită 
de locuitori, şi 5 cîrciumi, Capi 
de familie sunt 162, şi suflete 
538. Animale se numără: 32 
cai, 207 vite mari cornute, 64 
porci și 14 capre. 

Băsăşti, sat, în jud. Fălciii. (Vezi 
Bășești, com. rur., pl. Mijlocul), 

Băsăşti, dea/, jud. Bacăi, plasa 
Tazlăul-d.-s., din partea estică 
a comunei cu același nume ; face 
parte din șirul dealurilor, care 
desparte Tazlăul de Bistriţa, 

Băsăști, moşie, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Băsăști, cu o 
întindere de Soo fălci. Pe această 
moșie se află un izvor de ape 
clorhidrice. Despre această mo- 
şie, Th. Codrescu, se exprimă 

ast-fel : («Buciumul Romin>, pa- 
gina 227) «cu părți şi răză- 
şească, în care are parte casa 
răposatului Spătarului Spiridon 
Pandele; sunt şi alți mai mulți 
răzăși și părtași în ca. Are sat 
cu 2 biserici, 4 preoți, 4 das- 

căli, 1 privilegiat, 18 mazili, 2 

căpătăieri, 20 nevolnici, 21 vă- 

dane, 25 slujbași-volnici, 1 vă- 

tav, 7 jidovi; pe lingă moșilie 
Văsăieşti, Răţeni, Schitul-Fru- 

moasa, și altele, cu 180 loc.» 

Băsăști, pădure, jud. Baciu, pl. . 
Tazlăul-d.-s., din com. Băsăști,
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Băseni, saz, cu 164 familii, jud, 
Argeș. pl. Cotmeana; face parte 
din com. rur. Băseni-Stirci. Are 
o biserică, cu hramul Cuviâsa Pa- 
raschiva, deservită de un preot, 
un cîntăreț și un paracliser. Are | 
o școală primară rurală. 

Băseni, 745, în jud. Iași, în va- 

lea dintre dealurile Nihăila şi 

Bodruz, format de pîriul Băseni, 

pe moșia Țiganași, com, Cirni- 
ceni, pl. Turia. 

Băseni, zâriz, în jud. Iași; izvo- 
rește din pădurea podișului Bă- 
seni, din com. Cirniceni, plasa 
Turia; curge de la N. la S. şi 
formează iazul Băseni, de pe 
moșia 'Țigănaşi. 

Băseni, podiș, în jud. Iași, pe care 
se află situat tîrgușorul Cămină- 
reşti, din c. Cîrniceni, pl. Turia; 

„este oramificare a dealului Turia. 

Băseni-Stîrci, com. rur., jud. 
Argeș, pl. Cotmeana, pe apa 
Teleormanul, la 18 kil. de Cos- 
tești, reședința plășii, și la 31 
kil. de Piteşti. Se compune din 
satele: Băseni, Stirci-d.-j. și Stir- 
ci-d.-s., avînd peste tot 22: 
contribuabili din 1030 locuitori, 
Comuna are două biserici, una 

în Băseni și una în Stirci, a- 
vind doi preoți, doi cîntăreți 
și doi paracliseri, și o școală 
primară rurală. Buugetul co- 
munci pe anul 1882-83 a fost: 
de 2047 lei, 17 bani la veni- 
turi și de 1976 lei la cheltueli; 
iarîn anul 1887-88 a fost de 
2026 lei la venituri și de 2150 

„Iei la. cheltueli. “Teritoriul co- 

munci este udat de apele Te- 

leormanul și Teleormănelul. 

Numărul vitelor a fost în 1887 

“de 360 “capete de vite mari: 

318 boi şi vaci, 42 cai, și'de 
1210 vite mărunte: 1020 oi, 10 

„capre și 180 rîmători. |   
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Băseşti, com. rur., la extremita- 
tea de N. a plășii Călmățuiului, 
jud. Teleorman, limitrofă cu ju- 
deţul Olt. Are un cătun, Raţa- 
Tolceasca, înființat, după anul 
1880, pe proprietatea statului cu 
același nume, din spornicii în- 
surăţei. Este situat pe coasta 
despre Vest a Călmățuiului, iar 
cătunul Rața, mai sus de Căl- 
mățuiii, pe loc şes, la o depăr- 
tare de 3 kil. de comună și la 
alți trei kil. de limita jud. Olt. 

La N. se află comuna Mihă- 
eşti-d.-j. din jud. Olt, la o de- 

" părtare de 5 kil.; la Sud com. 
Dorobanţul; la Est piriul Caăl- 
măţuiul; și la V. comuna Crin- 
geni. 

In depărtare, ca de 2! kilo- 
metri, e pîriul Călmățuiul, care 
curge pe două cracuri, cari se 
împreuncază aci și ia direcțiu- 
nea la Sud, spre comuna Doro- 
banţul. La N.-E. comunci se află 
un lac, numit Lacul-Ciocîrlici, 

Pe șesul acestei comune se 
găsesc încă trei lacuri : Brotă- 

neasa, Lacul-lui-Pirjol și Lacul- 
lui-Scarlat, 

Întinderea comunei, dimpre. 
ună cu moșiile ce cad în raza 
ci, este de 5140 hect. Pe moșii 

sunt diferiți proprietari, dintre 
cari statul cu 3043 hectare ră- 
mase pe seama sa, din cari 

230 hectare sunt pădure; moș- 

tenitorii decedatului C. Ionescu, 

în cătunul Rața, posedă 173 hec- 
„tare; preotul M. Bunescu 183 
hectare; iar cei-l'alți proprietari 
ai cite 5o—7o hectare pămînt 
arabil. 

” Locuitorii împroprietăriți în 

această comună sunt: pe moșia 

Băseşti 262, pe o întindere de 

1158 hectare. Viile din coprin- 
sul comunei sunt ca de 55 hec- 

tare. Terenul este clasificat prin- 

tre cele de calitate superioară ; 

este negru-vegetal și foarte pro- 

ductiv,   

BĂSEȘTI 

Pădurea e împărțită în 4 pil- 
curi și anume: a lui Dima,a lui 
Marinescu, a lui Pirvan și cea 
de a patra a Tufelor saii Bra- 
niștea-Grecului. 

Populațiunea comunei este de 
2456 locuitori, dintre cari în 
com. Băsești sunt 355 capi de fa- 
milie şi 307 contribuabili, iar în 
cătunul Rața sunt 310 suflete 
și 26 contribuabili, 

Numărul vitelor este de 2698 
capete, dintre cari '201 cai, iepe, 

etc., 762 vite mari cornute, 1093 
oi şi berbeci și 639 porci. 
-Producţiunea agricolă în anul 

-1890 a fost de 21000 hectolitri 
griii, 300 orz, 100 ovăz, 12000 
porumb şi 400 hectol. cînepă. 
Pe moșia statului sunt So hec- 
tare pădure. Budgetul comunei 
este de 5701 lei, 30 bani la veni- 
turi și 5391 ci, 24 bani la chel- 
tueli, 

Are: o școalii cu un învățător 
și 33 elevi; două biserici, una 
în comuna Băsești și alta în că- 
tunul Rața, fie-care cu cite un 
preot şi doi cîntăreți. 

La extremitatea despre N.a 

comunei, unde este și conacul 

moşiei, se găsește o fabrică de 
spirt a d-lui G. Miliaressi; tot 
aci se află şi o moară de măci- 

nat cu aburi. 

Căile de comunicaţiune. sunt: 
spre orașul Roșiori şoseaua ve- 

cinală, pe o distanţă de 20 kil.; 
spre com. Dorobanţi şi comuna 
Cringeni tot șosele vecinale, - 

Imprejurul acestei comune se 
găsesc mai multe măgure: AMă- 
gura-Mare, de S m. înălțime şi 
50 metri la bază, Măgura-Cornii, 
Măgura - Chirului şi altele mai 
mici. 

Comuna Băsești își trage nu- 

mirea de la vălceaua Basa. Ea 

sa populat mai cu temeiii; pe 
la anul 1800, de către niște mo- 

cani, ce ati venit aci cu oile la 

pășunat. După ce s'aă stabilit
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aceștia și aii început să formeze 
Satul, ai mai venit în urmă Și 
alţi locuitori de peste Olt ce | 
pribegeaii, din cauza răzmiriţei 
de pe timpul lui Pazvantoglu. 
La aceștia s'aii adăogat şi cîte- 
va cete de Bulgari de prin pre- 

:jurul Plevnei, cari s'aă împărțit 
și la satul vecin, Crîngeni. 

In apropiere de Băseşti, spre 
N. era satul Băcăleşti, ale cărui 
urme se văd și astă-zi; peste 
300 gropi de bordee și locul 
unde a fost biserica, sc găscaii 
pănă acum ciîţi-va ani, | 

Satul Băcăleşti făcea parte 
din județul Olt, plasa Marginci; 
în nomenclatura comunelor din 
1769 nu se vede trecut, fiind 
considerat ca un cătun de pu- 
țină importanță. 

Tolceasca “purta în vechime 
numirea de Gilmeiul, iar o altă 
parte din moșia statului apar- 
ținea familiei Ionașcu, din Sla- 
tina, care a dăruit mai multe 

moșii, pentru întreţinerea școa- 
lelor și bisericei din acel oraș, 
instituind pentru acest scop fon- 
dațiunea, care poartă numirea 
Ionașcu. 
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proximativ la 12 hectolitri po- 
rumb, 13 'hectolitri gri, 700 
decalitri vin, So kilograme lină 
şi 9000 kilograme fîn. 

Are o populaţie de 88 familii 
cu 356 suflete, din cari şi con- 
tribuabili, toţi ocupîndu-se cu 
agricultura şi creșterea vitelor, 
Locuitorii posedă 7 pluguri, 18 
care cu boi, 181 vite mari cor- 

“nute, 225 oi, 8 cai, 50 rimă- 
tori, 40 stupi de albine, cari 

daii 50 kilograme miere și 10 
kgr. ceară. 

Are 1 biserică de lemn, cu 1 

cîntăreţ și deservită de preotul 
- comunei Glodeni. 

Băşcuretul, cătunaş, al comunei 

Sibiciul-d.-s., judeţul Buzăii ; are 

16 locuitori şi 4 case, 

Băşica, cătun, în plasa Motrul- 
d.-s., județul Mehedinţi; ține de 
com. rur. Florești, 

Băşica, movi/ă, în comuna Bol- 

deşti, pe moșia 'Țăndărica, ju- 
dețul Buzăi, 

Băşica, ovi/ă, în com. și căt. 

Cilibia, jud. Buzău. 

  

Băşicuţele, 4a/7ă, în valea Du- 

nării, pendinte de com. Malul, 

pl.: Marginea, jud. Vlașca. 

Băşicuţele, zăzure de salcie, în 
suprafață de 249 hect., pe ma- 
lul Dunării, situată pe domeniul . 

Giurgiu; depinde de ocolul sil- 
vic Giurgiu, jud. Vlașca, 

Băşineşti, Jza/, în comuna Fin- 

țești, jud. Buzăii, acoperit de 

vii. - 

Băşineşti, va/e, în com. Finţeşti, 
jud. Buzăiă. Incepe de la Zăvoiul 

şi se scurge în valea Perşunari, 

făcînd hotar despre comuna Ju- 
-gureni. 

Bătaia, vezi Turnul, /oc îzolat, 

în jud. Muscel. 

Bătaia, pădurice, în întindere de 

5 hect., comuna Berevoești-Un- 

gureni, plaiul Nucșoara, jude: 
ţul Muscel, 

Bătaia şi Benea, zădurr parti- 

culare, supuse regimului silvic, 

aflate pe moșia Cuceşti, pendinte 

de comuna Cirstănești, pl. Io- 
Băseşti, saz, plasa . Cobia, cătu- 

nul comunci Valea-Mare, jude- 
țul Dimboviţa; are ca la şoooo 

rezul, jud. Vilcea. 
Bășica-cu-Bani, mooi7ă, în jud. 

Brăila, la apusul sat. Insurăţei. | Bătaia, în jud. Muscel, fostă fro- 
arii pădure, în raionul săit. 

Băseşti, moşie şi locuinţă izolată 
- în plasa Corodul, jud. Tutova. 

Băsnegi, căfuu, aparțiind com. 
Glodeni, din plasa Amaradia, 

județul Gorj, situat pe loc șes, 

pe malul drept al piriului Ama- | 
radia și în partea de N.-V.a 
comunei sale. Are o suprafață 
cam de 327 hect: din care 120 
hect. arabile, 30 hect, fineţe, 40 

hect. pădure, 17 hect. vie, 116 
hect. izlaz, 4 hect. vatra satu- 

lui, toate aparţinînd locuitorilor. 

Producţiunea sa se urcă a: 

64394, aarele Dicționar Geografic, 

” ” ES 

  
Băşica-de-la-Colîni, pz0v47ă, în 

com. și căt. Glodeanul-Sărat, jud. 
Buzău, 

Băşicele, două movile alăturate, 
în com. Boldești, pe moșia Rîn- 

caciovul, jud. Buzăii. 

Băşicele, zpovife, în com. Ghe- 

răseni, pe moșia Gherăseni, jud. 

Buzăii.. . 

Băşicele, movi/e, în jud. Brăila, 

situate spre V. de com. Tichi- 

lești, între șoseaua județeană 

Brăila-Călăraşi și căt. Ciucea.   
prietate a Doamnei Chiajna, fiica 

lui Radu-Vodă, pe care a dă- 

ruit-o mănăstirei Radu-Vodă. A- 
ceastă moșie a trecut mai tîr- 

ziii în posesiunea mănăstirei din 

Cimpulung, în schimbul unei alte 

moşii, numită Persiceana. Măniă- 

stirea din Cimpulung a stăpînit 
Bătaia pentru apropiere și mă- 
năstirea Radu-Vodă Persiceana, 

pentru același motiv. 

Legenda spune, că Doamna 
Chiajna a lăsat, cu gură de 

moarte ca, moșia s'o ia saii E: 

piscopia de Argeș, saii mănăs- 

tirea Cîmpulung, adică .aceea 

care o va înmormiînta. Murind 
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a luat-o călugării de la Cimpu- 

lung. Pe cînd o transportaii spre 

oraș, ar fi venit, se zice, și că- 

lugării de la Curtea-de-Argeș, 

și întilnind pe cei din Cimpu- 
lung în acest loc, s'aii luat la 

bătaie. IWatunci acest loc s'a 

numit Bătaia. Invingătorii ai 

fost călugării din Cîmpulung. 

Bătaia-Mare, petec de zădure, 

pe proprietatea Gradiștea-d.-j., 

judeţul. Vlaşca, situat în lunca 

dintre riîurile:: Argeșul şi Cil- 
„niştea, în faţa mănăstirei Co- 

mana, la 4! kilom, depărtare. 

Frații Tunusli arată în «Istoria 

“Țării» și d. Gr. Tocilescu con- 

firmă în «Istoria Romînilor» a sa, 

că la anul 1765: «un corp de 

armată de 16000 Turci, înain- 

tind din Giurgiu spre capitala 

Bucureşti, înconjură pe Ruși în 

mănăstirea Comana. Pirvu veni 

ca să-i scape, dar fu coprins și 

omorit cu toți oamenii săi (1770). 

Turcii părăsiră Comana și se 

retraseră la Giurgiu: Generalul 

rus Stoffeln, după ce-i bătu aci, 
intră în București». 

Se păsesc și azi urmele a- 
celei bătălii; 

daii peste pinteni, săgeți şi oase 
de oameni. 

adese-ori sătenii 

Bătăioasa, rî/ă, com. Foleşti- 

d.-j., plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Bătăiosului (Valea-), va/e, iz- 

voreşte din ripa. cu același nume, 

com. Foleşti-d.-j., jud. Vilcea, 

trece prin centrul comunei și 

se varsă în riul Bistriţa, în ra- 

ionul acestei comune, 

Bătălia, dea/, în jud. Mehedinţi. 
(V. com. Cireșul), 

Bătăreni, saţ, face parte din com. 
rur. Maldărul, plasa Vedea-d.-j., 
jud. Olt. Are o populaţiune de 
7o familii. 

  

Bătărînga, vale, în com. Pie- 

troasa-d.-j., pădurea Bradul-Ber- 
ca, jud. Buzăă, 

Bătășanca, va/z, izvorește din 

raionul comunci Bătăşani, plasa 

Cerna-d.-j., jud. Vilcea, și se 

varsă în riul Cerna, tot în ra- 

ionul comunei Bătăşani. 

Bătătura-Vacilor, oc îsefaț, în 

com. Cislăul, jud. Buzăii, pe 

muntele Piatra-Bufnci. E adă- 

post de vite. 

Bătăturei (Valea-), va/e, în jud. 

Muscel, ce se varsă în rîul Ar- 

geşelul, pe teritoriul com. rur. 

Davideşti, pl. Argeşelul, de unde 

izvorește. 

Bătăturile, co//nă, în com. Vis- 

pești, jud. Buzăii. Ramificaţie 
din munţii Istriţa. 

Bătăturile, zeser, jud. Brăila, în 

balta comunei Vizirul, între ca- 

nalul Vilciul și Dunărea-Vechic, 

Băteşani, com.: rur., pl. Cerna- 
d.-j., jud. Vilcea, compusă din 

două cătune: “"Ţărcănești și Pie- 

lești, Iși are numirea de la va- 

lea Băteşanca. liste situată pe 

valea riului Cerna, la 65 kil. 

departe de capitala judeţului și 

la 20 kil. de Drăgășani. 

Are o populaţie de 784 lo- 

cuitori, 387 bărbaţi şi 397 fe- 

mei; cu 184 capi de familie, 

121 contribuabili, locuind în 203 

case, 

In comună sunt 2 biserici. 

Anul fondării lor nu se cunoaște. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, rotăria, butăria, cizmă- 

ria, cojocăria şi olăria. Ei des- 

fac produsul muncei lor la Cra- 

iova, Drăgășani, Bălcești și rare- 

ori la Caracal și Măgurele, 

Locuitorii sunt moșneni, afară 

„de 18, cari s'aii împroprietărit   

la 1864, pe moşia d-lui 1. Ote- 

teleşanu și cărora li s'a dat 63 

hectare. Locuitorii ati: 12 cai, 

194 boi, 75 vaci, 388 oi și 159 

rimători. 

Şcoala există în comună de 

la 1864. Clădirea este proprie-' 
tatea comunei. Se frecuentă de 
36 copii, din numărul de 78 în 
virstă de școală. Știii carte 5o 

de bărbaţi. Cu întreținerea școa- 

lei statul cheltuește anual 1188 

lei şi comuna 40 lei, 

Vatra satului. are 138 hect., 

iar cu izlazul 1000 hect. 

„Terenul cultivabil produce 
pănă la 745 kile de porumb, 
griă, orz și ovăz, 

In comună e o șosea comu- 

nală, care o leagă cu Mărgineni 

la N., Pietroasa la: S,, și prin- 

tr'insa trece șoscaua județeană, 

care leagă Măciuca cu Oteteli- 

șul. Veniturile și cheltuelile co- 

munci se urcă la Soo lei. 

E brăzdată de dealurile: Ro- 

* gojina şi Sociul la E.; Dealul- 

cu-Viile la V.; şi udată de văile: 

. Rogojina, Silia, Sirbeaua, Va- 
lea-Mare, Popa și Băteșanca, şi 
de riul Cerna, care-i udă partea 
de V. 

Se mărginește cu comunele : 
Mădulari, la I:.; Vasilaţi, la V.; 

Mărgineni, la N.; şi Pietroasa, 

la S. 

Băteşani, dea/, în com. Băteșani, 
pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea, pe 

care se cultivă 54 hect. vie. 

Băteşti, com. rizr., plasa Crivina, 
jud. Prahova. Această comună 

aparținea înainte vreme de pl. 

Cimpul şi se numea Romîneşti, 
Date sigure despre înfiinţarea 

ei nu Sunt. In arhiva primăriei 

se găsesc acte din anul 182$, 

relative la comună. 

liste situată pe loc șes, la 10 

ki]. departe de capitala jud. și 

la 4 kilom. de reședința plășii,
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Se compune din 2 cătune: 
Bătești și Cătunul-Moara, avind 
o populaţiune de 767 locuitori, 
367.bărbaţi și 400 femei, în care 

intră și 5 familii de Țigani. 
Capi de familie sunt 179; 

contribuabili 160; case de lo- 
cuit 200. 

In comună c o singură bise- 

rică, cu hramul Nașterca-Maicii- 

Domnului, ce a fost, în trecut, 

sub îngrijirca mănăstirei 'Țigă- 
neşti. Anul cînd s'a fondat, nu 

se ştie, fiind lipsită de orl-ce 

inscripție, dar sc ştie că s'a re- 

parat la anul 1841. Este deser- 
vită de un preot. 

Afară de agricultură, 23 lo- 

cuitori sc ocupă cu olăria. Pro- 
dusul muncci lor îl desfac în 

oraşul Plocști și în localitate, 

Locuitorii s'a împroprietărit 
la anul 1864 și în anul 1892, 

pe moșia statului Bătești, tru- 
purile Branciog- Poienile și Bă- 

tești-Pucheni, din cari li s'au 
dat în total 580 hect. Ei au: 
96 cai și cpe, 117 vaci, 7 bivoli, 

54 capre, 547 oi, 814 porci. 

In raionul comunei, pe rîul 

Lcaot, sunt 2 mori de măcinat. 

Școală nu există în comună 
(1890). In virstă de școală sunt 
52 băeți și 4 fete. Ştii carte 18 
bărbaţi şi 5 femei. 

Toată suprafața comunci este 

de 1080 hectare. 
Țuică se fabrică în mică can- 

titate. Pămintul e priincios nu- 

mai porumbului, griului şi ovă- 
zului. Se cultivă și puțin meiii. 

Un hectar dă în termen medii: 
7 hectol. porumb, 14 hectolitri 
gri, 7lj2 hectol. ovăz, 7. hec- 

tolitri meiii. Dintre pomi rodi-. 

tori sunt: 100 meri, 5o peri, 

150 duzi, 20 cireși şi 100 nuci. 

Comerciul se exercită în co- 
mună, de 3 cîrciumari. 

Budgetul comunei prezintă la 

venituri suma de 3496 lei, 33 
bani și la cheltueli 2305 lei. 

La 
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Şoseaua com. Băteşti - Brazi- 

Pucheni - Mari o pune în legă- 

tură cu şoseaua naţională Bu- 
curcști-Ploești. 

E udată de riul Leaotul și 

de riulețul Ograda, zis şi La- 
Fintîna - Radului, riuleț ce :se 

varsă în riul, L.caotul, în fața 

bisericei. 

Băteşti, sa/, face parte din co- 
muna rurală Bătești, plasa Cri- 

vina, jud. Prahova, 

Băteşti-Pucheni, pădure a sta- 
tului, în jud. Prahova, cu o în- 

tindere de 538 hectare, formată 

din trupurile : Bodirlanul, 263 

hect.; Văcăria, 25 hect.; Balota, 

100 hect., și Pucheni 150 hect,, 

pendinte de comunele Băteşti şi 
Pucheni, plasa Cricovul. 

Băteşul, zezer, în jud. Brăila, la 

Sudul iezerului Bălaia, din com, 
Gropeni. 

Bătiasca, sa/, face parte din co- 

muna rurală Vultureşti, plasa 

Argeșelul, judeţul Mușcel. Aci 

este o biserică în bună stare, 

clădită de curînd. Loc. săi s'ati 

împroprietărit pe moșia statului 

Bătiasca, ce are peste 1500 hect, 

Bătiasca, proprietate a statului, 

pe care, la 1864, s'aii împroprie- 
tărit locuitorii din cătunul Bă- 
tiești, comuna Vulturești, plasa 
Argeșelul, jud. Mușcel, 

Bătiasca-de-Est, păure a sta- 
tului, în întindere de 600 hcct., 
situată în comuna Vulturești, 
plasa Argeșelul, jud, Muşcel. 

Bătiasca-de-Vest, pădure a sta- 
tului, în întindere de 353 hect,,: 
situată în comuna Vulturești, pl. 
Argeșelul, jud. Mușcel. 

Bătineşti, com. rur., în plasa Șu-   

BĂTINEȘTI 

șița, jud. Putna. Comuna Băti- 
nești ce situată în cîmpia de pe 
malul sting al Putnei, ce pur- 
cede din vale de la Țifești și 
merge pănă în Siret, Canalul 
de la Oleșești începe d'aici, îna- 
inte a servi de apă nu numai 
la mori, din cari 3 sunt în co- 
mună, dar şi la udatul grădi- 
nelor. Din Bătinești începe re- 
giunea de cîmpie; satele încep 
a nu mai fi cu casele înconju- 
rate de vii și de pomi roditori. 

Distanţa de capitala județu- 
lui e de 15 kil., spre Nord, iar 
de Odobeşti de 12 kilom., spre 
Nord-Est. 

Inălțimea este de 102 metri 
deasupra nivelului mării. 

Comuna Bătinești e! formată 
din cătunele: Bătineşti, Igeşti şi 
Pătrășcani. Inainte de noua îm- 
părțire administrativă din 1892, 
accastă comună făcea parte din 
plasa Giîrlele. | 

Populaţiunea comunci, după 

recensămîntul din 1890, era de 
224 capi de familie, cu 853 de 

suflete, din cari: 441 bărbaţi şi 

411 femei. Accastă populațiune 
sc împărțea ast-fel: 

„După starea civilă: 452 ne- 
însurați, din cari: 245 bărbați 
şi 207 femei; 354 însuraţi, 45 
văduvi, din cari: 21 bărbaţi și 

24 femei; 4 divorțați, din cari: 

I bărbat şi 3 femei, Si 
După naţionalitate: 832 Ro- 

mini, 1 Sîrb, 2 Unguri şi: 20 

de diferite naționalități. 

După protecțiune: 852 Ro- 
mini, 2 Unguri și 1 Sîrb. 

După religiune :: 832 Orto- 

doxi, 2 Catolici, 1 Armean și 

20 Mozaici. 

După. felul ocupaţiunci: 179 

agricultori, 19 meseriaşi, 31 co- 
mercianți, 3 profesiuni libere, 

90 muncitori și 14 servitori. 

Știii carte 226, din cari: 212 
bărbaţi și 14 femei. 

Numărul caselor de locuit 197
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Mişcarea populațiunci, în anul 

1S02 a fost : 10 căsătorii, 33 

nașteri și 40 morţi. 

Cultul creștin ortodox e re- 

prezentat prin 2 biserici: una 

parohială, cu hramul Sfinţii-Voi- 

vozi ; cealaltă filială, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe. Ambele sunt 

situate în satul Bătinești. Pen- 

tru întreținerea lor, comuna vine: 

în ajutor cu 200 ci anual. 

Instrucţiunea se predă într'o 

şcoală mixtă, situată în satul 

Bătinești şi care e frecuenta- 

tă de 35 copii, din cari: 32 

băcți, 3 fete, din 101 în virstă 

de şcoală. Comuna vine în aju- 

torul şcoalei cu 247 lei anual. 

In comună sunt 187 contri- 

buabili. | 

Budgctul comunci pe anul fi- 

nanciar 1893/094 cra următorul: 

Venituri 4.728,93, cheltueli 
4.727,22. 

Pămintul comunci este parte 

pictros şi parte lutos, de co- 

loare închisă. Locuitorii sca- 

mănă mai mult porumb de cît 

cereale de toamnă și de primă- 

vară. Griul produce de la 20-25 

hectolitri de hect.; asemenea 

şi orzul. Recolta porumbului 

este cite o dată pînă la 30 hec- 

tol. de hect. Grădinile cu zar- 

zavaturi formează cu deosebire 

resursa de căpetenie a locuito- 

rilor. Afară de fasolea și ma- 

zărca, pe care loc. le seamănă în 

porumb, se mai cultivă cartofi, 

morcovi, usturoiă și mai cu 

scamă ceapă și varză. 

Numărul cultivat. e de 129. 

Instrumentele agricole, de cari 

dispun cultivatorii din com. Bă- 

tinești, sunt: 2 mașini de se- 

mănat, 3 mașini de treerat, ş 

de vînturat, 2 de bătut porumb 

și 3 mașini de bătut porumb 

cu manivelă, 22 pluguri de lemn, 

56 pluguri de fier, 12 grape de 
ficr şi 60 care. 

Vitele aflate pe teritoriul 'co- 

“prin .partea de răsărit a comu- 

Bătineşti, sa, în comuna cu a- 

din 49 în vîrstă de şcoală. 

Bătineşti, farohie, formată din   Bătlăgioaia, mozi/ă, la 112 kil. 
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munei sunt: 1.094 capete, din | 

cari: 373 boi, 231 vaci, 90 cai, : 
300 oi, 15 capre şi 85 porci. 

Se mai află în comună $6 stupi 
de albine. 

Industria din com. Bătineşti 

e puţin dezvoltată. Arc 1 fa- 

brică de rachiii, ş de mături, 1 

varăric, 1 cizmărie și 3 mori de 

apă. Comerciul se exercită de 

12 persoane: 8 Romiîni și 4 Iz- 
racliți, în 12 stabilimente, din 

cari: 8 de băuturi spirtoase şi 

4 de băuturi și coloniale. 

Comunicaţia în această co- 

mună sc face prin șoseaua na- 

țională Focșani-Bacăiă, care trece 

nei și prin șoselele vecinale şi 

comunale, cari o pun în legă- 

tură cu Odobeşti și 'Țifești. 

Linia ferată Focșani-Mărășeşti 

trece în apropierea ci, 

O parte din familia Sturdza, 

se găsește, din vechime, aci, 

celași nume, pl. Şușiţa, jud. Put- 

na. IE situat pe malul stîng al 

Putnei, în cîmpia ce purcede 

din vale de Țifeşti şi merge pănă 

în Siret. E udat de Girla-Mo- 

rilor, care punc în mișcare 3 

mori ale locuitorilor. 

Cultul ce reprezentat prin 2 

biserici; una parohială, cu hra- 

mul S-ții Vocvozi ; alta filială, 

cu hramul Sf. Gheorghe. Are 

o școală mixtă, întreţinută de 
comună. E frecuentată de 18 

copii, din cari: 16 băcți şi 2 fete, 

comuna cu acelaşi nume, plasa 

Șușiţa, jud. Putna, coprinzind 2 
biserici, situate în satul Băti- 

nești: una parohială cu hramul 

S-ţii Vocvozi ; alta filială cu hra- 
mul Sf. Gheorghe.   

BATRINA 

spre E. de satul Berteşti-d.-j., 

din jud. Brăila, pe țărmul drept 

al privalului cu acclași nume. 

Bătlăgioaia, przva/, în Jud. Brăi- 

la, care unește lacul Bertea, din 

com. Bertești-d.-j., cu pîriul Căl- 

mățuiul, pe teritoriul com. Bcr- 

tești-d.-s. 

Bătnişul, priva/, în jud. Brăila, 
care uncște iczcrul Bătnișul, în 

partea de E., cu iezerul Lebă- 
doiul, şi partea de N.-E. cu pri- 

valul Ruptura-Băndoiul. 

Bătnișul, zeser mare, în jud. Brăi- 
la, în partea de E.a com. Stăn- 
cuța, între Vilciul și Dunărca- 
Vechic. 

Bătoaia, deal, în partea de S. şi 
S.V. a comunci Urși, pl. Cerna- 
d.-s., jud. Vilcea. 

Bătoaia, va/e, com. Urşi, plasa 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bătoaia și Şorleșşti, pături par- 
ticulare, supuse regimului silvic, 
aflate pe moșia Urși, com. Urși, 

pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bătrina, canal, (prival), în plasa 

Borcea, jud. Ialomiţa, teritoriul 
com. Vărăşti. 

Bătrina, dea/, al com. Stănești, 

situat spre IE. de comună, în 

jud. Gorj. Incepe din com. Rugi 
şi sc termină în comuna ur- 

bană T.-Jiul. 

Bătrîna, /ac, în jud. Brăila, la 

500 m. spre E. de satul Sluji- 

tori-Albotești, sub muchia pla- 

toului de S. al județului despre 
lunca Călmățuiului, 

Bătrina, moșie, pe care, la anul 

1864, s'ai împroprictărit parte 

din locuitorii comunei Vadul-Să.-



BĂTRÎNA, SAU GHERGHEASA 

pat, pl. Cricovul, judeţul Pra- 
hova. 

Bătrina sat Ghergheasa, moşie 
a statului, în jud, R.Sărat, pl. 
Rimnicul-d..j., com. Ghergheasa, 

„în întindere de 3050 hect, 

Bătrina, movilă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-j., com. So- 
cariciul, în partea de răsărit, pe 
malul drept al bălții Socariciul. 
A fost punct trigonometric de 
observaţie al statului major aus- 
triac și al celui romîn. 

Bătrina, munte, 
viţa, aproape de graniţă, lingă 
Obirșie. Sub muntele Bătrina 
este mănăstirea Peștera-Obirșici, 
sub o peșteră. Această sute- 
rană este lungă ca de 150 metri 
și merge aproape orizontal sub 
munte, din ce în ce micșorîn- 

du-se, pănă ce ajunge așa de 
mică, în cît omul nu mai poa- 
te pătrunde. De acolo ese un 
izvor de apă foarte limpede. In 
această peșteră sai grotă, la 
20 pași de mănăstire, este o 
cruce, de la care nu poţi înainta 
mai departe, de cît numai cu 
lumînarca. (V. Peştera, schitul). 

Bătrîna, munte, în raionul com. 
rur. Lerești, plaiul Dimboviţa, 
jud. Mușcel, situat la Nordul co- 
munci, pe culmea Carpaţilor. 

Bătrîna, pădure, supusă regimului 
silvic, pe moșia Muntele- Bătrina, 
com. Lercști, plaiul Dimboviţa,, 
jud. Muscel, în întindere apro- 
Ximativă de 400 hect., cu un 

„masiv des, compus din fag, 
“plop, mesteacăn, spre virfși pu- 
țin molift. E situată pe pante re- 
pezi, din cari se scurg piraie. 

Se învecineşte la N. cu Bor- 
căşiul, la S. cu Riul-Tirgului, la 
E. “cu Plaiul-lui-Pătru şi la V, 
cu Piscanul. 

4 

în jud. Dimbo-. 
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Bătrina, pichet vechii, de fron- | 
ticră, pe Dunăre, în pl. Ialomiţa- 
Balta, jud. Ialomiţa, în dreptul 
satului Făcăeni, 

Bătrînă (Stîna-), munte însem- 
nat, între comunele Lapoșul și 

-Cislăul, jud. Buzău, acoperit de 
pădurca statului Piscupeasa; face 
parte din corpul Cislăul. 

Bătrineanca (Stimnicul-), zi- 
riiaş, care începe din județul 
Prahova. Udă com. Bătriîni, pl. 
Telcajenul, de unde izvorește 
(şi anume din muntele Vîrful-lui- 
Țigăn). Curge spre S.; trece pe 
la E. de com. Poșești, și întră 
în jud. Buzăii pe la Malul-Pie- 
trei și muntele Carafte. Primeşte 
pe stînga giîrla Chiojdul, și iz- 
voarele Valea-Anii și Rotarea. 
Se varsă în rîul Bisca-Chiojdului 
în com. Cătina. 

Pe această gîrlă sunt 4 mori 
pentru măcinat. 

Bătrineanca, za/e, pe care cur- 
ge girla cu același nume, jud. 
Prahova și Buzău, 

Bătrinei (Dealul-), dea/, în jud. 

Neamţu, grupul munţilor Tar- 

căul-Mare, com. Pingărați, pl. 
Piatra-Muntele. 

Bătrinei (Dealul-), ea/, în par- 
tea de S-a com Cursești, pl. 
Racova, jud. Vasluiu. 

Bătrinei (Piriul-), pirizaz, în 
jud. Neamţu, ce izvorește din 
dealul cu a sa numire, situat în 
fundacul format de munții Mă- 
gura, Șomuzul, la V.; ramura 
dealurilor Crivei, la N., şi ra- 
mura dealurilor Pietrei, la S. 
Curge prin valea lor, în direc- 
țiunea V.-E. pănă la capătul 
despre răsărit al celor două 
culimi, Criva și Piatra, în dreptul 
cărora se varsă pe partea stingă   

a piriului Tarcăul, cam la vr'o 

3 kil. în susul satului Tarcăul. 

Bătrînele, Zea/, în com. Breaza, 

jud. Buzăii, pe moşia statului 

Sf. Gheorghe-Noii. E acoperit de 
vii. 

Bătrineşti, com. rur., în judeţul 

Roman, pl. Fundul, pe malul 

stîng al rîului Siretul, spre S.- 

S.-E. de orașul Roman și la.o 

depărtare de 20 kil. de el şi de 
5 kil. de reședința plășii. Este 

așezată pe un teren accidentat. 

E compusă din satele: Bătrîneşti 

(Bătrineşti-d.-j.și Bătrîncşti-d.-s.), 

Rocna și Spiridonești, cu reşe- 

dința com. în satul Bătrînceşti. 
Are 192 capi de fam., 203 con- 

tribuabili din 744 loc. din cari 

44 ştii carte; 177 case, Po- 

pulația este romînă afară de 3 
fam. Evrei. Se face comerciti cu 

vite și cereale. Sunt 683 vite 
mari cornute. Sunt două bise- 
rici: una de zid şi alta de lemn. 
Are o școală primară mixtă, câre 
a fost frecuentată în a. 1886-87 
de 27 elevi, din 34 înscriși. For- 
mează cu comunele: Băluseşti, 

Dămienești, Iucseşti și Negri o 
circumscripție fiscală. Venitul a- 
nual al comunci este 2802 lei, 

32 bani şi chelt. de 2693 lei.! 

Este legată prin șosea cu Ro- 
man. Are un pod plutitor pe 
riul Siretul, la căt. Spiridoncşti. 

Bătriîneşti, sas, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Bătrincști; la 

confluenţa piriului Vălcelele cu 
piriul Glodeni, spre S.S.-E. de 
orașul Roman și la o depărtare 

de 20 kil. de el și de ş kil. de 
reședința plășii. Este așezat pe 
o coastă de deal. Este reședința 
comunei Bătrînești. Are 7i capi 
de fam., 83 contrib. cu 290 lo- 
cuitori, din cari 25 ştiu. carte; 

66 case. Populaţia este romînă, 
afară de o fam, Evrei. Face co-
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merciă cu vite și cereale. Sunt 

236 vite mari cornute, Arc o 

biserică de lemn și o şcoală 

mixtă, care a fost frecuentată | 

în anul 1886—87 de 27 elevi, ! 

dim 34 înscriși. 

Acest sat mai înainte cra cu- | 

noscut sub numele de; Bătri- 

neşti-d-j., (Bătrinești-lui-Burchi, 

Bătrinești-Iermeziului și Bătri- 

nești-Răzeși, după numele pro- 

prictarului moșiei) și Bătrincști- 

d.-s., (Bătrineşti-lui-Doni). 

Bătrineşti-de-Jos, parte din sa- 
tul Bătrineşti, jud. Roman, care 

aparținca mai înainte familiilor: 

Burchi, IHermeziul și mat mul- 
tor răzeși, 

Bătrîneşti-de-Sus, parte din sa- 

ul Bătrineşti, jud. Roman, ce 

aparţinea mai de mult familici 

vornicului Gr. Doni. | 

Bătrineşti - Guloaia (Zahari- 
oaia), saț, în com. Șoldănești, 

pl. Tirgul-Miletinul, jud. Botoșani, 

în partea de N. a comunei, pe 

valea Dristea. Arc o suprafață 

de 1754 hect.și o populaţie de 

120 fam., sai 460 sufl., cu 114 

contribuabili. 

Arc o biserică cu 1 cîntăreț. 

Se zice, că în Silistra de astăzi 

a locuitorilor, a fost în vechime 

un Sat cu numele Zaharioaia. 

Numărul vitelor e de 213, din 

cari: 98 cai mari și mici, 1999 

oi și GI porci. 

Bătrineşti-Hermeziului, parte 
din satul Bătrinești-d.-j., jude- 
țul Roman. 

Bătrineşti-lui-Burchi, parte din 
satul Bătrîncşti-d.-]., judeţul Ro- 
man. 

Bătrineşti - Răzeşi, parte din 

satul Bătrineşti-d.-j., judeţul Ro- 
man.   

Bătrîni, com. rur., pl. Teleajenul, 

jud. Prahova, situată pe valea 

girlei Bătrîncanca, la 60 kil. de- 

parte de capitala judeţului și la 

28 kil. de a plaiului. 

Asupra, înființărei acestei co- . 

mune, legenda spune următoa- 

rele: Această comună s'a în- 

ființat de un bătrin numit Chi- 

ojdul, care s'a așezat aci cu fe- 

meia. şi doi copii ai săi. Pe cel 

mai mare, tatăl-săii l'a căsătorit 

și i-a dat ca zestre locul despre 

miază-noapte, unde s'a format 

comuna Star-Chiojdul, Chiojdul 

după numele băiatului și Stari 

= om cu avere; iar pe feciorul 

cel mic La instalat, după ce a 

însurat, pe locul unde este azi 

Chiojdul-Mic, saii Chiojdul-din- 
Bisca, jud. Buzăă. 

Ambii copii vencaii să vadă 

pe părinţii lor, pe bătrîni, cari 

rămăseseră pe acest loc; de 
aceea această comună s'a numit 

Bătrini, 

Legenda mai spune, că bă- 

trinul s'a stabilit aci încă din 

timpul invaziunei Tătarilor, ba că 

chiar era Tătar. Cea ce se prea 

poate, cici mai toate numirile 

topice din Chiojdul-Mare sunt 

tătăreşti. D-nul Macoveiă din 

Chiojdul-Mare posedă o impor- 

tantă colecţiune de hrisoave şi 

alte documente privitoare la 
istoricul comunelor Bătrîni și 
Chiojdul. 

Comuna Bătrini se compune 

din 2 cătune: Poiana-Mare și 

căt. de reședință Bătrîni, avînd 

o populațiune de 1598 locuitori, 

733 b.,' 665 f., cu 533 capi de 

familie, 283 contrib. Sunt 376 

case de locuit și 176 odăi și 

bordee. 

In comună sunt două biserici, 

deservite de 2 preoţi, una re- 

parată la anul 1851, şi una fă- 

cută din noii la anul 1866, 

Locuitorii se ocupă cu crey- 

terea vitelor, lemnăria de con-   

strucții și parte din el, cu cul- 
tura livezilor de pruni. Ei des- 
fac produsul muncei lor la Vă- 
Ieni-de-Munte, : Plocşti și Bucu- 

rești. In comună sunt: 141 cai, 
595 boi, 235 vaci, 276 capre, 

1439 oi şi 275 porci, 

Pe girla Bătriîni, în raionul 
comunei, sunt 4 mori. 

Școala funcționează în com. 
din anul 1839. Localul e pro- 

prictatea comunci și s'a frecu- 

entat în anul şcolar 1892—03, 

de 52 copii, din numărul de 

301 în virstă de şcoală. Cu în-. 

treţinerea școalei, statul chel- 
tucşte anual 1080 Iei. Știii carte 
57 bărbaţi şi 8 femci, 

Comerciul se exercită în cu- 
mună de 3 circiumari. 

Veniturile comunci se urcă la 
3000 lei și cheltuelile la 2800 
Ici anual. 

Nu are de cit o singură șo- 
sca, ce merge din Star-Chiojdul 
la Rîncezi și Văleni spre Plocşti, 

Comuna este brăzdată, în par- 
tea de N.-E., de dealul Ilcrul 
și spre S.-V. de Păltinișul. Pe 
ambele sc cultivă cereale ; parte 

„servesc pentru fineţe. 
E udată prin centru de girla 

Bătrîneanca și de alte mici iz- 

voare, precum e Zmeurătul, cari 

se varsă în girla Bătrincanca. 
Se mărginește la N. cu munții 

Transilvaniei, de care se des- 

parte prin virfurile: Virtejul, Ri- 
pa-Măgarului, Topora şi Zimeu- 
rătul; la Sud cu comuna Po- 

sești şi cătunele Valea-Plopu- 

lui și Rotarca, de care se des: 

parte prin Girla-Stimnicului; la 

E. cu com. Star-Chiojdul; la V. 

cu com. Rincezi. : 

Bătrini, sa/, face parte din co- 

muna rurală cu acelaşi nume, 

plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

Aci e reședința comunei, 

Bătrini, zic/reț de graniță, în jud.
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Prahova, despre Transilvania și 
trecătoare pe la muntele Breaza. 

Bătrini, plaiz, jud. Prahova, pe 
unde era pichetul și trecătoarea 
Minieţi, spre Transilvania. 

Bătrînul, deal, în com. Temişani, 
din plasa Jiului, jud. Gorj, spre 
S$. de comună. Incepe din lo- 
cul numit Groapa-Lupilor, merge : 
de-alungul comunei spre S$.; de 
aci intră în comuna Drăgoteşti, 
care aparţine jud. Mehedinţi. 

Bătrinul-Izvoreţ și Ciudin, 7p0- 
șfe particulară de 156 hect., în 
comuna Cudalbi, pl. Zimbrul, 
jud. Covurlui, 

Bătrinului (Stina-), co/ină, în i 
com. Nehoiașul, jud. Buzăti, că- 

tunul Bisceni. 

Bătrînului (Vălceaua-), vă/cea, 
în moşia Letca-Veche, care se 
varsă în Valea-Păişului, judeţul 
Vlaşca, 

Bătrioara, va/e, izvoreşte dintre 
munții Gilmeia și Comarnicul; 
curge de la N.-E. către S.-V. și 
se varsă în rîul Prahova, pe ma- 
lul sting, în raionul com. Comar- 
nicul, pl. Peleșul, jud. Prahova. 

Băţcoveni, com. rur., situată pe 
coastele văci Cleniţa, la vestul 
judeţului, în pl. Glavaciocul, ju- 
deţul Vlașca, 

Proprietatea Seminarului Ni- 
fon rămasă de la fostul Mitro- 
polit Nifon. Inainte aparţinea fa- 
miliei N. Băţcoveanu. Aci mai 
sunt ciți-va moșneni Petre Cioc 
și alții. 

Suprafața totală este de 3200 
hect. 

S'a împroprietărit la 1864 200 

locuitori, pe 600 hect. 

Venitul anual al moşiei este 

„de 30000 lei,   

„dețeană care duce prin Galete- 

Băţcoveni, sai Riîndurica ori 

Băţcoveni sai Linia-Coastei, 
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In 1887 se aflaii aci 174 con- 

tribuabili, din 748 suflete. 

Venitul comunal în 1886, era 

de 3410 lei, iar cheltuelile de 
2225 lei. In anul 1887 venitu- 
rile eraii de 2410 lei, iar chel- 

tuelile de 1540 lei. 
"Sa cultivat în 1887 o supra- 

față de 1000 hect. cu diferite 
cereale, între care mai mult arii 

și porumb, 

Este o biserică cu hramul 
Sf. Nicolae, zidită în 1857, de- 
servită de un preot și 2 ciîn- 
tăreți, 

Este o şcoală comunală mixtă, 
cu 6 clase, condusă de un în- 
vățător și frecuentate de 32 băeți 
şi 8 fete, din numărul de 3ş 
în vîrstă de școală, 

Este departe de Giurgiu cu 
52 Ril. de Obedeni, reședința 
plășii, cu 27 kil., de Alexandria 
cu 25 kil. 

Printr'însa trece șoseaua ju- 

nul și Frasinul, 

Sunt: patru circiumi; o moa- 
ră pe apa Clinița. 

Rotăreşti, căzu, pendinte de 
comuna 'Talpa-Băţcoveni, plasa 

Glavaciocul, jud. Vlașca, pro- 

prietatea, d-lui 1. Culoglu. Are 
o suprafață de 300 hect. Sunt 45 
Joc., împroprietăriți la 1864, pe 
o suprafață de 125 hect, Aci 
ai și moșnenii Băţcoveni par- 
tea rămasă lor, (Vezi Talpa- 
Băţcoveni). - 

mahala, pendinte de comuna 

Talpa - Băţeoveni, pl. Glavacio- 
cul, jud. Vlașca, proprietatea 
d-lui N. Juga; în suprafață de 
200 hect. Aci, în 1864, s'a îm- 
proprietiirit 30 locuitori, pe o 
suprafață de $6 hectare,   

Băţcoveni, va/e, ce vine despre | 

Șoricești și dă în Valea-Cliniţei, 
jud. Vlașca. 

| A 
| Băţcoveni-de-Jos sai Gurgu- 

eţi. (Vezi Gurgueţi). 

Băţcoveni-de-Sus, sau Talpa- 
Băţcoveni, cătun, pendinte de 
com. Talpa-Băţcoveni, judeţul 
Vilcea. 

Băuca, ziriz, în jud. Suceava, 
afluent al pirîului Neagra-Șaru- 
lui. Izvoreşte din muntele Caăli- 
manul. Are o lungime de 4 
kil. In el se varsă, pe stinga, 
pîr. Băucuţa. 

Băucuţa, afluent al piriului Băuca, 
din jud. Suceava. Are o lungime 
de 1 kil. 200 m. 

Băzăchita, /oc, pe teritoriul co- 
munci Işalniţa, pl. Ocolul, jud, 
Dolj, unde se găseşte pietriș 
bun din albia Jiului, 

Băzălăul, si/iște de sat vechie, 
pe proprietatea Stănești, plasa 
Marginea, jud. Vlașca. 

Băzăvani, sat, în com. rur, [lo- 
răști, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Băzăvani, dea/, în com. rur. [Ho- 
răști, pl. Văilor, jud, Mehedinţi, 

Băzga, sar, pl Siretul-d.-j., com, 
Răcătăul, jud. Bacăii, situat în 
valea Răciătăul, de-a dreapta pi- 
rîului, la o depirtare de goo m. 
de satul Răcătăul. Are „1 cîr- 
ciumă. Capi de familie sunt 54 
cu 194 suflete, Animale sunt: 
14 cai, Gr vite mari cornute, 
31 rîmători și 34 capre. 

Băzgărei, com. rur., pl. Olteţul- 
Oltul-d. - s., jud, Romanați, si- 
tuată pe niște dealuri mari, lîngă 
apa Geamartaluiul. E formată 
din Băzgărei-d.-s. și Băzgărei-
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d.-. (170 locuitori și 35 familii); 

Prisaca (119 locuitori și 35 fa- 

milii), și Simniceni (100 locui- 

tori și 20 familii). E departe 
cu 52 kil. de Caracal și cu 21 

kil. de Balş. Altitudinea tere. 

nului d'asupra nivelului mării e 

de 200 m. Are 84 contribua- 

bili, cu 86 familii, din cari: 2. 

de Nemţi și 2 de Tigani, iar 

restul Romini, şi o populaţie 

de 389 locuitori, din cari 214 

bărbaţi și 175 femei; 100 căsă- 

toriți şi 1099 necăsătoriți; 20 

știă carte, 

Budgetul comunei pe 1886/87 

a fost de 1015 lei la venituri 

şi de 1003 la cheltueli. Ocupaţia 

locuitorilor e agricultura și creș- 

„terea vitelor, In 1887 s'a cul- 

tivat 133 hect. cu griiă, 102 cu 

porumb, 25 cu orz, 1 cu ovăz, 

şi 4 cu vii. Vite mari at fost 

291, vite mici 457. Are o bise- 

rică, Adormirea Maicef Dom- 

nului (1801), deservită de un 
preot şi 2 cintăreți. 

Băzguţa, /oc izolat, în jud. Făl: 

ciii, la stînga piriului Bazga, co- 
muna cu asemenea numire, pl. 

Podoleni. Se zice, că aici ar fi 

fost un mic sătișor, care nu prea 

de mult s'ar fi desființat. 

Beceni, com. rur., în plaiul Slă- 

nic, jud. Buzău, situată pe am- 

bele maluri ale rîului Slănic, de- 

parte de Buzău de 33 kil. Limi- 

tele sale sunt: La N., începînd 

din marginea rîului Slănic, din 

gura izvorului Bodea, merge pe 

acest izvor, spre V., pănă în Muc- 

hia-Corbului, de unde selasăspre 

V.pe plaiul muntelui Ocea, pe 

care merge pănă în muntele Vir- 

"ful-Mare și de aci pănă în Muc- 

hia-Văiei-Puţului, despre com. 

Beciul. La S., din Muchia-Văiei- 

Puțului, merge pe plaiul mun- 

telui Moțoiul, pănă în rîul Slănic, 

lingă izvorul Valea-Vacii, trece 
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Slănicul, urcă pe Muchia-Văiei- 

Părului şi ajunge în muchia Gar- 

doaia, despre com. Cărpiniștea. 

„La E. continuă pe muchia Gar- 

doaia pănă în muchia Dimia- 

na, despre jud. Rimnicul-Sărat, 

de unde se curbează spre V., 

coboară muchia Dimiana, mer- 

gind pe plaii pănă în albia 

riului Slănic, în dreptul izvorului 
Gura-Bodii, com. Dimiana. 

Suprafața acestei comune e 

de 2106 hect., din cari 787 a- 

rabile, 389 pădure, 148 fineață, 

553 izlaz, 16 livezi, 10 vie și 

212 sterp. Proprietăţi mai în- 

semnate sunt: Beceni, Băldimă- 

neasa, IEnăcheasca, Enculeasca, 

Mărgăriți şi Potlogea. Parte sunt 

particulare, parte ale cetelor de 

moșneni :  Becenii, descendinți 

din moșul lor Popa Luca Be- 

ceanul ; Enăchești, descendinți 

din moșul lor Enache Blănarul 

și moșnenii Potlogea, descen- 

dinţi din moșul Chir Potlogea. 
Teritoriul e foarte accidentat, 

atit de coline, cit și de multele 

văi cari îl străbat. Cultura prin- 

cipală e porumbul și griîul, mai 
cu seamă cel de vară. Sunt li- 

vezi de pruni şi de pășunat. 

Din: punct de vedere geologic, 

malurile Slănicului, prezintă aci 

cel : mai mare interes prin te- 

renul cu paludine în stratificaţii 
oblice, conţiind foarte multe fo- 

sile, precum: psilodonţi, unio, 
litoglifi, sferosiderit, etc. 

Are o mică industrie cu cojo- 

căria şi boengeria. Multă lem- 

nărie și vite se desfac la cele 

-6 tîrguri, ce se ţin aci în fie- 

care an, la: 20 Iulie, 6 August, 

13 August, 8 Septembrie, $ 

Noembrie şi 26 Decembrie. Ca. 

lea cea mai însemnată de co- 

municaţie, e şoseaua județeană 

Sapoca- Lopătari, pe care însă 

circulația se întrerupe, cînd rîul 

Slănic vine mare. Clima e sănă- 

toasă, apele riului Slănic, prin   

substanțele ce le conțin, ușu- 
rează mult pe suferinzi, cari vin 
în timpul verii aci pentru băi 
reci, 

Vite are: 175 boi, 121 vaci, 

75 viței, 14 cai, 13 cpe, 7 

mâînzi, 2000 oi, 33 capre şi 135 
porci. 

Această comună e formată 

din cătunele: Beceni, Enculești, 

Gura-Ocii, Mărgăriţi, Ocea și Oi- 

lești, avind o populaţie de 730 

loc., din cari: bărbaţi însurați 

138, neînsuraţi 21, văduvi 9, 

băeți 204; iar femei măritate 

138, văduve 32 și fete 188, cari 

locuesc în 157 case. Meseriași 

sunt: 4 cojocari, 2 lemnari, 1 

butnar, 1 cizmar, 1 boengiu și 

2 brutari, Media nașterilor e de 

25, a deceselor de 15, a căsă- 

toriilor de 6. Populaţia crește cu 

o medie anuală de 10 suflete, 

Comuna are ItI contribua- 
bili, din cari 11 comercianți Ro- 

mini și 1 străin. Stabilimente 

comerciale sunt 11. Budgctul 

comunei e.de lei 5113,20. 

Are o școală în căt. Beceni, 

populată de 39 elevi şi 2 eleve. 

Carte știii 86 loc. Arc o bise- 

rică cu hramul: Intrarea în Bi- 

serică, cu 1 preot, 1 cintărcţ și 

1 paracliser. Are 7 cîrciumi. E 

reședința unei companii de do- 

robanți și a servit mai mult 

timp de reşedinţă , sub-prefec- 
turci plaiului Slănic. Casele lo- 

cuitorilor sunt în genere curate 

şi bine construite. Sunt de vă- 

zut casele Perieţianu-Buzăi, cari, 

prin stabilimentul lor horticol, a 

trag mulţi vizitatori. 

După tradiție, numele aces- 

tei comune ar deriva de la unul, 

Recea, care în timpii de invazii 

și-ar fi găsit scăparea în pădurile 

de aci. Mai în urmă arfi adunat 

și pe alți membri ai familiei 

sale, ar fi zidit biserică la anul 

1589 și ar fi făcut pe fiul săii 

Luca preot. Din acest preot de-
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rivă moșnenii Beceni, numiți și 
Ceata Preoților. Dintrun chri- 
sov, dat de Mateiu Basarab, în 
1663, prin care fixează hotarele 
mai multor proprietăți ale mă- 
năstirei Ot Menedecul (Vintilă- 
Vodă), ce se învecina cu Moș 
nenii Beceni, rezultă, că ceata 
moșnenilor Beceni exista în a- 
cel timp şi își avea proprietă- 
țile recunoscute. 

Beceni, cătun de reședință, al co- 
munei Beceni, jud. Buzăii, cu 260 
locuitori şi 52 case. Are un co- 
merţ animat și începuturi de în- 
dustrie, mai cu seamă cojocărie. | 

Beceni, moşie, în com. și căt. 
Beceni, jud. Buzăi, proprietate 
moșnenească. Are 320 hect., din 

care 64 arabile, 57 pădure, res- 
tul fincaţă, izlaz, livezi și sterp. 
Se mai numeşte și Ceata-Preo- 
ţilor. 

Beceni-de-Jos, numire ce se mai 
dă moşiei Cocorăști, jud. Buzăii, 

din com. Cărpiniștea. 

Beceşti, sa/, pe moșia cu asc- 
menea numire, com. Hreaţca, 
pl. Herţa, jud. Dorohoi, cu 49 
familii și 206 suflete. Biserica, 
cu patronul St. Nicolae, are 1 
preot, 2 cîntăreţi și 1 palâmar; 
este mică, de lemn şi tencuită, 

făcută de Sandu Brahă. 
Calitatea pămîntului este, în 

parte, bună. Sătenii împroprie- 
tăriți ai 7 hect, 16 arii pămînt; 
iar răzăşii 555 hect. 65 arii cîmp 

“și 117 hect. 43 arii pădure. Pi- 
riul ce trece pe moșie este Mol- 
nicioara. Hotarele moșici sunt: 
Buda, Fundoaia, Hreaţea, Go- 
dinești și Tirnauca. 

Becheanul, za/e, ce începe din 
proprietatea Uzunul și se scurge 
în Valea-Găvanei, chiar pe a- 
ceastă proprietate, jud. Vlașca. 

64594, Marele Dicjlonae Geografie, 
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Becheni, căzu, aparţinînd com, 
Zorlești, jud. Gorj. E situat la 
partea de E. a com., pe Dealul- 
Muerii, avind o suprafață cam 
de 440 hect. Produce anual cam 
128 hect. porumb, 75 hect. fa- 
sole, 130 decalitri vin, 242 de- 
calitri ţuică, 216 kgr. lină, 39000 . 
kgr. fin. Cu o populaţie de 22 
familii, 106 suflete, din cari” 15 
contribuabili, Locuitorii posedă 
7 pluguri, 9 care cu boi, 86 
vite mari cornute, 7 cai, 144 
0i şi 22 rîmători, 

In cătun sunt 6 fîntîni; cîr- 
ciumă. Cătunul are biserică, 

Becheriţoiul, mahala, în jude- 
țul Mehedinţi, com. rur. Maătă- 
sari, plasa Văilor. 

Becherul, zea/, sub Virful - Do- 
rului, spre N.-V. com. Gornetul- 

Cuib, plasa Podgoria, jud. Pra- 

hova. S'a numit ast-fel, pentru- 

că a fost locuința unui locuitor 
becher, din căt. Gornetul, anu- 

me Samoil. Aci a plantat vie, 
"care şi azi se numește Via-Be- 

cherului. 

Locuitorii îi mai zic și Bi- 

-. chelul, 

*-Becherul, însu/ă, în Dunăre, 

drept lacul Greaca, din jud, Ilfov. 

Becherul, zădurice a statului, în 
întindere de 15 hect,, în jude- 
ţul Ilfov. (Vezi Șanalul-Dunărei, 
pădure). 

Bechetul, com. rur., în județul 
Dolj, plasa Jiul-d.j., la 63 kil. 
de reședința plășii, com. Căciu- 
lești, 

Situată pe malul stîng al Du- 
nărei, în faţa portului bulgăresc 
Rahova. 

Se învecineşte la Nord cu co- 
muna Damian, la Sud cu Du- 
nărea, la Est cu com. Călărași 

-şi la Vest cu com. Grindeni.   

BECIIE'TUL 

Terenul comunei este cu totul 
şes; nu se găsesc de cit cite-va 
movile pe hotar, pe limitele de 
Nord-Est şi Vest, 

Comuna Bechetul este udată la 
S. de Dunăre, care are, în drep- 
tul săii, o lăţime de 1450 me- 
tri și o adincime de 30 metri, 
Nivelul său de-asupra Mărir-Ne- 
gre, este cam de 16 metri. 

Comuna mai este udată de 

riul Jiul, ce se vărsa în Dunăre, 
chiar în dreptul satului cu ace- 
laşi nume, pănă acum 15 ani. 
Fundul albiei sale, ridicîndu-se, 

pe de o parte din cauza. nimo- 
lului depus de apele rîului, pe 
de altă parte din cauza nisipu- 
rilor aduse de vinturi, au silit 

Jiul să-și caute un alt drum, văr- 

sîndu-și apele chiar în fața în- 

sulei Copaniţa. Aci, pe malul 
sting al Jiului, se găsesc ade- 
vărate dune, cari nu ai fost fi- 
xate, de cit cind locuitorii s'ati 

„hotărit să facă plantațiuni de 
salcîmi. 

In com. Bechetul se găsesc o 
mulțime de bălți, între cari se 
numără: Balta-Luminoasă, for- 
mată din revărsările Jiului, si- 
tuată în V. comunei; are o lun- 
gime de la Vest la Est de 300 
metri și are 100 metri lăţime de 
la N.-S.; suprafața e de zo kil. 
pătraţi. 

Lacul Rădanul în E. comunei, 
format din izvoare şi din revăr- 
sările Dunărei ; este acoperit cu 
stuh, trestie și papură. Are o 
lărgime de 100 metri și o lun- 
gime de 3000 metri. 

Balta-lui-Pică e formată din 

revărsările Jiului. Balta-din-Sat, 
e formată din ploi. 

Jiul se revarsă în timpurile plo- 

ioase și la topirea zăpezilor. 

„ Comuna, Bechetul a fost înfi- 
inţată, la anul 1830, în următoa- 
rele împrejurări: După termi- 
narea rezbelului din 1828, din- 
tre Ruși și Turci, o parte . din 

+
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Romini, ce locuiaii în Turcia (azi 

Bulgaria), ai trecut Dunărea, în 

Rominia, și s'a așezat cu lo- 

cuinţele lor, pe locul numit pe 

atunci Pichet, care era un punct 

de apărare al țărei, drept Ra- 

hova Bulgariei. Apoi veniră lo- 

cuitorii din alte părţi ale com. 

și ast-fel fundară comuna Be- 

chetul, care fiind port, a făcut, în 

1874 mare trafic cu importul 

mărfurilor pentru orașele Olte- 

- niei. Portul comunei Bechetul sc 

numea înainte Schela-Ciobanu- 

lui. Aci s'a bătut Mateiii-Basa- 

rab cu “Turcii, după cum arată 

inscripţiunea de pe mănăstirea 

Sadova. 

Bechetul a fost teatrul mul- 

tor lupte dintre Romini și Ruși 

contra Turcilor. Prima luptă este 

acea purtată de Mihaiui- Viteazul 

la 1598, care, după ce se lup- 

tase vitejeşte contra Turcilor, 

urcîndu-se de la Nicopole spre 

Vidin, se hotărise să-și întoarcă 

oștile pe la Rahova. De abia 

jumătate oaste trecuse, şi începu 

un vint cu vifor, în cît cea- 

altă jumătate a trebuit să aș- 

tepte 10 zile, pină să se.poto- 
lească vintul. 

Tot ast-fel aii păţit și oștile 

romiîne în 1877, cînd din cauza 

unei picle dese şi a unui vint 

viforos, ce bătea asupra Raho- 

vei, aii fost silite să păriscască 
acest oraş. 

Pe la Bechet a trecut gene- 

ralul rus Geismar, la 1820, şi-a 

ocupat Rahova. La anul 1877 

Bechetul a fost atacat și jefuit 

de Turci şi de bande de Cer- 

chezi, care treceaii lD)unărea în 

bărci, pentru a săvirși jafuri și 

omoruri pe teritoriul romin. Tur- 

cii nu s'au sfiit atunci, ca să 

vină cu vapoare de rezbel, cu 

nave cuirasate și monitoare, să 

intre în apele şi forturile romîne, 

să ia cu sila, șlepuri și vase în- 

“ cărcate cu grii sub pavilionul   
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romin şi chiar străin. Ast-fel aii 

făcut la gura Jiului, la Bechet, 

unde soldații otomani debar- 

caii, prădai şi ardeaii cu pe- 

troliii proprietăţile și pichetele 

Rominilor, în cari nu se aflati 

de cit doi saii trei oameni de 

pază, pe cari îi măcelăreaii fără 

milă. Tot atunci, la anul 1877, 

S'aii așezat escadroanele regi- 

mentului 1 de roșiori, patrulind 

și avind sub privighere malul 
Dunărei. 

Cind cu atacurile Turcilor de 

la 11 Maiii 1877, la Bechet se 
afla un batalion din regimentul 

15 dorobanţi, escadrorul Ilfov 

din regimentul III călărași, o 

secţie din bateria III, regimen- 

tul 1V de artilerie, trupe făcînd | 

parte din detașamentul colone- 

lului Cantilli, Mai bine de 1! 

oră, două tunuri rominc, aii sus- 

ținut cu vigoare lupta cu 12 

tunuri turceşti și focul nostru 

nu s'a oprit de cit cînd Turcii 

aii încetat pe al lor. Vaporul ru- 

sesc ce staționa acolo, a putut 

să intre în apa Jiului, dar din 

cauza nisipurilor de la gura 

Jiului în Dunăre, se înămoli și 

inamicii făcură mari stricăciuni 

avind o ţintă fixă. La 17, 20 

şi 21 Maiui, artileria noastră de 

de la Bechet s'a luptat cu cea 

protivnică şi cu bastimentele de 

rezbel turceşti, care încrucișat 

între Rahova și Nicopole. La 

24 Maiu, la Bechet, se află re- 

gimentul 16 de dorobanţi cu 

un detașament la Ostroveni, pe 

malul sting al Jiului, un bata- 

lion din regimentul 15 dorobanţi, 

bateriile 1 şi 2 din regimentul 

IV de artilerie, regimentul VII 

de călărași. Numai la 14 lunie, 

la amiază, începe atacul cel mare 

asupra întăririlor de la Rahova, 

cind se distrug mai multe edi- 

ficii şi se dă foc cetăţei turcești. 

Acţiunea tunurilor romîne ţinu 

pănă la 6 ore seara și fu atit 
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de vie, în cit sili garnizoana 

turcească a părăsi orașul. Bom- 

bardarea reincepe a doua zi, 

dar Turcii nu răspund; numai 

pe scară artileria turcească răs- 

punde viguros pănă în noapte. 

La 14 Septembrie se făcu un 

început de atac asupra cetăţei 

turcești. După ordinul ce-l pri- 

mește colonelul Slăniceanu, să 

atace Rahova, generalul Lupu, 

comandantul corpului de obser- 

vațiune de la Calafat, primeşte 

ordinul să susțină pe malul sting 

al Dunărei, acțiunea ce trupele 

noastre de pe malul drept al Du- 

nărei aveaii să întreprindă în con- 

tra Rahovei. Și într'adevăr, după 

ce remite comandamentul din 

fața Vidinului, colonel. Anghele- 

scu, se duce la Bechct, cu scop de 

a ajuta atacul îndreptat asupra 

Rahovei. In $S Noembrie, Turcii 

simțindu-se împresuraţi de toate 

părțile pe malul drept, văzind 
mişcările de îmbarcare făcute de 

trupele generalului Lupu la Be: 

chet, spre a-i lua în spate, de- 

moralizați de energicele atacuri 

de peste zi, se retrag spre O- 

gost, către Lom-Palanca. Gene- 

ralul Lupu trece la Rahova, după 

ce “Turcii părăsiseră orașul, 

In comună sunt 2 biserici, 

din care una fondată la 1833, de 

lemn, cu hramul Sf. Gheorghe, 

azi cu totul stricată. Cea-l-altă, 

începută în 1861 și terminată la 

1870, s'a fondat de loc. comu-. 

nei şi serbează hramul Sf. Nico- 

lae. Are un preot și doi cîntăreţi. 

In com. sunt trei școli: una | 

de băeţi una de fete și una 

mixtă cu o singură clasă, Cea de 

băeţi funcţionează de la anul 

1835 și are un învăţitor. A fost 

frecuentată de 70 băcţi. Școala 

de fete funcţionează de la anul 

1881, Octombrie 1; are o învă: 

țătoare. A fost frecuentată de 

28 fete. Învățătorul și învăţă- 

toarea sunt plătiți de stat, iar



BECIIETUL 

cele-l-alte chelt., precum lemncle, 
servitorii şi localul, sunt în sar- 
cina comunci. Școala mixtă func- 
ționcază de la 1 Aprilie 1890. 
Localul de zid este în bună | 
stare. În 1892—93 a fost fre- 
cuentată de 30 copii. 
“In virstă de şcoală sunt 02 
băcți și 104 fete în toată com. 

Știti carte, 235 bărbaţi și 125 
femei, 

Populaţia comunei estede1 169 
suflete, din cari 48 străini ȘI a- 
nume: 6 Evrei, 2 Germani, 4 
Unguri, I Sirb, 25 Greci ŞI IO 
Bulgară, 

Sunt 587 bărbaţi, ş82 femei; 
314 capi de familie. 

După legea rurală din 1864, 
sunt 146 împămînteniți, iar după 
cea din 1879 sunt 82 însurăţei. 
Case sunt 277. şi bordee 25, 

Suprafaţa teritoriului comunal 
este de 2040 hectare, din care 
1440 hect. pămînt arabil, 146 
hect. fincață, 120 hect. izlaz, 
44 hect. lac, 50 pădure. 

Moșia se numește Bechet-Că- 
lărași. Afară de pămîntul dat lo- 
cuitorilor, după legile din 1864 
și 1S79, aparţine statului. A- 
renda în total este de 127100 
Iei anual. 

Inainte, această moșie aparți- 
nca schitului Roaba. 

Păduri sc găsesc pe moşia sta- 
tului, în întindere de şo hect. 
Pe Dunăre sunt ş ostroave, a- 
coperite cu păduri: Drăcinul cu 
100 hectare; Prundul-Gol.300 
hect. ; Prundul-Noii 30 hect., ete. 

Ati aparținut și aparțin sta- 
tului, care le dă în tăere prin 
licitaţiuni. 

Viile în întindere de 49 hect., 
sc găsesc pe moșia locuitorilor 
și produc vin roșu mediocru. 

Se fabrică ţuică; cazane sunt 
două, mici, ce aparţin locuitori- 
lor. Se țese pînză de în, cînepă, 
bumbac şi borangic, numai cît 
trebue pentru casă.   
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Sunt: 2 ateliere de timplăric, 
2 ficrării cu o rotărie și 3 fierari 
Țigani. Sunt 5 ficrari, 4 tîm- 
plari, 2 tinichigii, 3 cizmari şi 
2 croitori. 

Cărămidă sc lucrează de la 
400—600 bucăţi pe zi şi se vind 
după calitate între 25 și 35 lei 
miea. | 

Comerciul cel mare sc face 
în comună, unde find şi port, 

are o mare activitate. Aci se 
află o căpitănie de port, de 
clasa 3-a, 

In 1891 s'a perceput în vama 
Bechctului 20570 Ici din impor- 
tațiuni în valoare de 316959 lei. 
S'a exportat mărfuri în valoare 
de 5437636 Iei. 

Comuna este străbătută de 
şoscaua județeană, ce ducc la 
Craiova, avînd în comună o lun. 

gime de 3 kil. O cale comunală 

lungă de 2 kil. o lcagă cu Că- 
lărași la N.-I. și cu Ostroveni 

la N-V. 
Circiumi și băcănii sunt 26. 

Comercianţi sunt 63, din cari 
26 străini, 

In Bechet sc află un spital 

cu 10 paturi, întreținut de ju- 
„deţ, înființat la anul 1882. 

Contribuabili sunt 265. 

Ven. fonciar e de 37660 |. 12 
b.; ven. budgetar pe 1893-94. 

"este de 41474 |. 60 b.; chelt, 

sunt de 40974 lei 22 bani, 

Vite cornute sunt-475. Sunt 

500 oi, 70 cai şi 140 porci, 

Imprejurul Bechctului se văd 
niște ruine vechi. 

Odinioară, acest orășel purta 
numirea de Ciobanul. Numirea 
actuală de Bechet, însemnează 
„pe rusește pichet de graniţă; de 
aceea, pe hărţile Statului-major 
austriac, localitatea este însem- 
nată cu Pichet, 

Bechetul, con. rur., pl. Olteţul- 
Oltul-d.-s., judeţul Romanați, si- 
tuat pe riulețul Burluiul (Beche- 
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tul). E înconjurată de dealuri 
şi arc o altitudine de 5o metri, 
d'asupra nivelului mării. E de- 
parte de 7 kil. de Balș şi de 33 kil. 
de Caracal. E în apropiere de 
calca ferată și şoscaua Slatina- 
Craiova și de linia ferată Co- 
rabia-R.-Vilcea. Se compune din 

Bechetul-d..j. (228 loc.) și Be- 
chetul-d.-s. (193 loc.). 

Are 84 de contrib., 119 capi 

de familic şi o populaţie de 421 

locuitori, din cari: 220 bărbaţi 
şi 201 femei; 225 căsătoriţi și 

175 necăsătoriți. 

Budgetul com. pe 1886/87 a 
fost de 759 1. la venituri și 754 

Iei la cheltueli, 

In anul 1887 s'a scmănat 114 

hect. cu griii, 126 cu porumb, 

9 cu orz, 2 cu ovăz, 7 cu se- 

cară, 2 cu cinepă și 26 cu vii, 

Arc o circiumă. Școală nu 
este. Arc o biserică, Sf. Treime, 

(1557); e deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreți, 

Bechetul, sa/, jud. Dolj, plasa 

Dăsnăţuiul-d.-j., com. Călugăreni, 

cu 108 suflete, 63 bărbaţi şi 45 

femci, Locuesc în 24 casc şi 2 

bordcee. Copiii din acest sat ur- 

mcază la școală mixtă din satul 

Călugărei, ce este la o depăr- 

fare de 1500 m. Aii urmat re- 
gulat la școală, în anul 1892-93, 
12 băcţi. Cu vîrstă de școală sunt 
15 băcţi şi 4 fete. Ştiu carte:10 

- bărbaţi și 3 femei. 
" Acest sat este așezat la 2500 

m. spre E. de Călugăreni. 

Bechetul, saț, jud. Mehedinţi, în 
com, tur. Pătulele, pl. Blahniţa. 

Bechetul, da/ă, situată la N. co- 

"munei cu același nume, judeţul 
Dolj, pl. Jiul-d.-j. 

Bechetul, dea/, jud. Dorohoiii, pe 
moșia Buhaiul, com. Șendriceni, 
pl. Coşula,
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Bechetul, dea/, în jud. Mehedinţi, 

pl. Ocolul-d.-s., punct bun de 

observațiune pe marginea Du- 

nărei. 

Bechetul, gza/, în jud. Aehe- 

dinți, pl. Ocolul-d.:s., ţine de 

com, rur. Piatra-Albă. ” 

Pechetul, dea/, lingă satul Blă- 

geşti, în com. Pașcani, judeţul 

Suceava. 

Bechetul, /ocuiufă izolată, în jud. 

Tutova, pl. Tirgul, com. Gura- 

Simila, aproape de vărsarea pt- 

riului Horoeta, în Birlad, 

Bechetul, moșie, com. Călugării, 

satul Bechetul, jud. Dolj, plasa 

Dumbrava-d.-j. Are întindere de 

400 pogoane. Aparține d-lui 

Verbiceanu, Cuprinde pe dinsa 

25 pogoane fineţe. 

Bechetul, moșie, jud. Dolj, plasa 

Dumbrava-d.-j., com. Călugărei, 

satul Bechetul. Are o întindere 

de 250 pog. și aparține d-lui 

Calistrat Strîimbeanu. 

Bechetul, pz0z:/ă, situată la E. de 

comuna Ulmul, pl. Călmăţuiul, 

jud. Brăila, distanță de 2 kil. 

de această comună. Aci era sta- 

țiunea poștei vechi la Brăila-Bu- 

curești. Servea Rușilor în cam- 

pania din 1877. 

Bechetul, păzure a statului, jud. 

Dolj, com. Bechetul. Are o în- 

tindere de 50 hectare. Se giă- 

sește pe moşia statului Bechetul, 
Lemnul, care predomină, este 

salcia, ! 

Bechetul, fâă/., divizată sub trei 

numiri: Bechetul, Păulești și Pir- 

lita. Se întinde pe dealul Be- 

chetul, de-a stînga piriului Vas- 

lueţul, comuna Poiana-Cirnului, 
pl. Crasna, jud. Vasluiu,   

Bechetul-Călăraşi, moșie a sta- 
tului, jud. Dolj, plasa Jiul-d.-j., 

com. Bechetul. Are o întindere 

"de 0455 hect. A fost arendată 

de la 1593—98, cu 127100 lei a- 

* nual. Inainte aparținea schitu- 

lui Roaba. 

Bechetul- Călăraşi, pădure 2 
statului, jud. Dolj, pe teritoriul 

" comunelor Bechetul și Călărași. 

Face parte din ocolul Murta, 

circumscripția XVII siivică. 

Bechetul-de-]Jos, căzuu, al co- 

munci Bechctul, jud. Romanați. 

IE așezat pe țărmul drept al 

riului Burluiul (Bechetul). Se în- 

vecinește la apus cu comuna 

Bobiceşti. Are 2868 locuitori, 

Bechetul-de-Sus, căzu, al co- 

munci Bechetul, jud. Romanați, 

E situat la N. de Bechetul-d.-j., 

tot pe malul drept al Burluiu- 

lui. Are 193 locuitori. 

Bechi, poiană, com. Scorţeni, 

plaiul și jud. Prahova. 

Bechianca, va/e, com. Mogo- 

șești, pl. Vedea-d.-j., jud. Olt. 

Bechir-Ceair, dea/, în jud. Tul- 

cca, pl. Babadag și pe teritoriul 

com. Slava-Ruscască. EI este 

mai mult o prelungire orientală 

_a dealului Deolniuc-Bair, din pl. 

Istrului, comana Ciamurli-d.-s. 

Face hotarul între aceste două 

plăși, despărțind și com. Slava- 

Rusească de Ciamurli-d.-s, Se 

întinde spre răsărit, avind o 

direcţiune generală de la N-V. 

spre S.-E. şi merge de sc sfir- 

şește pe malul apusan și drept 

al piriului Slava-Rusească. Punc- 

tul săi culminant are o înăl- 

țime de 192 m. și cste punct 

trigonometric de observaţie, de 

rangul 3-lea. Pe la poalele lui ori- 

„entale, şi pe malul piîriului Sla-   

va, trece drumul vecinal Can- 

gagi-Slava-Ruscască. Este aco- 

perit cu păduri și puţine fineţe. 

Bechirul, căfua (tirlă), în plasa 

Borcea, jud. Ialomiţa, comuna 

Rasa, 

Beciul, com. rur., în plaiul SIă- 

nicul, jud. Buzău. E situată d'a- 

lungul văci Băligoşi, într'o po- 

ziție foarte izolată și la o dis- 

tanță de Buzăă de 36 kilome- 

tri. Limite: La Nord începe din 

muchia Deleni, mergînd spre - 

“Vest peste plaiă, pănă în Mu- 

chia-lui-Cirlig (despre comuna 

Niculești). La Vest, din Muchia- 

lui-Cîrlig, se lasă în jos peste 

Golul-Băligoasci, dă în hotarul 

moșiei Gura-Văci, se urcă puţin 

spre N., pe lingă apa Băli- 

goasci şi iar se întoarce în ho- 

tarul moșiei Gura-Văci, pe care 

merge pănă în muntele Nego- 

şina; se lasă apoi în jos pe 

hotarul moșiei Scorţoasa, pănă 

în Muchia-Cătinei (comunele 
Grabicina şi Policiori). La Sud, 
din Muchia-Cătinei, printr'o lim- 

bă foarte îngustă de pămînt, 

merge în muntele Moara-de-Vînt 

(despre comunele Piclele şi Pleş- 

coiul). La Est, din muntele Moa- 

ra-de-Vint, se îndreptează spre 

muchia Piua (despre comuna 

Cărpiniştea) şi se urcă continui 

prin muchiile: Vizireanul, Be- 

ciul, Galbeza, muntele Occa, 

muchiile Cerbului și Băligoşi, 

pănă ajunge la Fagi; de aci 

merge în muchia Deleni (des- 

pre comunele Beceni şi Gura- 

Dimienii). Suprafața sa este de 

2631 hect., din cari 9I1 arabile, 

304 pădure, 552 fineață, 615 

izlaz, 55 livezi, 13 vie și 180 

sterp. Proprietăţi mai însemnate 

sunt: Beciul, Băligoși şi Tocila- 

Băligoasa, a singurei cete de 

moșneni, aflați în această co- 

mună, numiţi Tocilenii, descen-
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denți din Șerban Tocilă. Teri- 
toriul e muntos și puţin fertil, 
însă e important din punct de 
vedere geologic. Aci se găsesc 
salzele de la Arbănași, piicură 
și alte substanțe minerale. Co- 
municaţia e dificilă. Anual se ţin 
două tirguri: la 14 Septembrie 
şi la 31 Noembrie. 

Vite are: 280 boi, 315 vaci, 
130 viței, 20 cai, 5 epe, 3 mînzi. 
3000 oi, 35 capre, 100 porci şi 
2 asini. Stupi 75. 

Comuna e formată din cătu- 
nele Băligoşi, Beciul, 'Tocila și 
Schitul, avînd o populaţie de 
S60 loc., din cari: bărbaţi în- 
suraţi 152, neînsurați 37, văduvi 
20, băcţi 228; iar femei mări- 
tate 152, văduve 26, fete 245. 
Ei trăesc în 175 case. Străini 
şi meșteșugari n'are. Media naș- 
terilor e de 26, a deceselor de 
19,:a căsătoriilor de 6, Popu- 
Jaţia crește cu o medie anuală 
de 7 suflete. 

Comuna are 117 contribua- 
bili; 2 comercianți. Venitul fon- 
ciar e de 24514 lei; darea 'căilor 
de comunicaţie 702 lei; foncie- 

ra 1386.70; taxa spirtoaselor 
270.80; total fiscal 2381.50; per-. 
ceperea 211.08; judeţene 422.16; 
drum. 140.80; comunale 422.16; 
comerciale 1.60. Total general 
3579.32. Budgetul comunei e 

"de lei 664.57. 

Ştiu carte 23 loc. Biserici sunt 
două: una în Beciu și alta în 
Băligoși, cu doi preoţi și trei 
cîntăreți. Biserica parohială e 
Sf. Nicolae. 

Numele i s'a dat după pozi- 
țiunca sa, fiind înconjurată de 
dealuri și munți înalți, cari cul- 
mincază în Virful-Imprumutului. 
Locuitorii stai prin văi. Nu- 
mirea, Beciul, face a presupune, 
că comuna și-a luat începutul 
în timpul invaziunilor, cînd cei 
ce se refugeaii în aceste văi 
izolate și acoperite de păduri   
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seculare, craii siguri, că n'aii să 
fie găsiți. 

Beciul, com. rur., pl. Siul-d.-j-, 
jud. Olt, situată sub malul Ol- 
tului şi în stînga Siului, la 55 
kil. departe de capitala jude- 
țului și la 22 kil. de Drăgănești, 

reședința plășii, 

Se compune din 4 cătune: 
Beciul, unde e și reședința co- 

munci, Bălteni, Birsești şi Șo- 

tînga sai Smirdanul, cu o po- 
pulație de 1096 loc., 540 băr- 

baţi şi 556 femei, cu 411 capi 

de familie, 421 contribuabili, lo- 

cuind în 138 case și 263 bordee. 

Comuna e foarte vechie. Le- 
genda spune, că numele şi l'a 

luat de la un beciii zidit sub 
pămînt, poate chiar din timpul 
Geţilor, care servea oamenilor 
de loc de retragere în tim- 
pul primejdiilor, și mai ales pen- 

tru păstrarea trofeelor și pră- 

zilor luate de la inamici în 

timpul războaielor, după cum 
spune d-nul Tocilescu: «Războ- 
iul și prada eraii îndeletnicirile 
obicinuite ale Geţilor, EI se re- 

trăgeaii în timpuri de primejdic, 
cu tot avutul și cu vitele lor, 

în peșteri şi în scorburile mun- 

ților. Locuinţele lor erai mai 

tot-dV'auna, lingă ape». 

Alţii spun că această peșteră 
ar fi zidită, sub casele lui, de 

un vechiii proprietar, numit Bir- 

sescu, pentru păstrarea vinu- 

rilor, sati pentru scopul d'a se 

adăposti în timpul răzmirițe- 
lor, unde se închidea ca într'o 
cetate. Birsescu, murind fără 
moștenitori, închină proprietatea. 
sa Sf. Mitropolii. Bătrînii mai 
povestesc, că. părinţii lor, de 
multe ori, în vremuri de res- 
trişte, şi-au găsit mîntuirea, as- 
cunzindu-sc în acest beciti, Mai 
la urmă, multă vreme a stat sub 

stăpînirea Tutrcilor. 
In anul 1890, cu ocaziunea   
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săpăturilor la şoseaua comunală, 

Sai găsit rămășițe din zidăria 
acelui beciii. 

Toţi locuitorii, afară de 10 
Țigani, 1 Bulgar şi 1 Grec, sunt 
Romini și se ocupă cu agricul- 
tura. și cultura viilor. Productele 

le desfac la T.-Măgurele. 

S'aii împroprietarit 321 loc, 
după legea rurală din 1864, 

cînd li s'a dat 848 hect. EI au; 

251 cai, 198 icpe, 350 boi, 116 

vaci, 25 bivoli, 1900 oi și 160 

porci. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 1788 hect., din Olt 

pănă în Călmăţuiii. Pămîntul de 

cultură e mai mult șes și de 

luncă, nu tocmai fertil, argilos- 

nisipos. 

In raionul comunei sunt 2 

biserici, deservite de 3 preoți, 

4 cintăreţi şi 2 paracliseri, plă- 
tiți de comună. 

Şcoala funcționează regulat 

de la anul 1889. E frecuentată 

de 11 copii. Cu întreținerea ci, 
statul cheltuește 1080 lei. Ştii 
carte 26 bărbaţi și 2 :femci. 

Se fabrică în comună, în ter 

“men mijlociii, 9o hectol. tesco- 
vină; îar viile, cari ocupă osu- 
prafață de 112.75 hect. produc 
1600 hectol. vin. 

Stupi cu albine sunt 113. 

Terenul cultivabil produce 

8420 hectol. porumb, 8600 hec- 

tol. gri, 120 hectol, Orz, 97 

hectol. ovăz, 20 hectol. meii, 

Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari, Statul are aci 2 mori 

de măcinât pe apa Siului. 

Veniturile comunei se ridică 

la suma de 3400 lei şi ch tu- 

elile la 3260 lei anual. 

Comuna e legată printr'o şo-. 
"sea vecinală, pe malul Oltului, 
la N. cu Birseşti și la S. cu 
Dudul. Pe Dealul-Oltului trece 
șoseaua județeană Slatina-T.- 
Măgurele. | 

Teritoriul ci e brăzdat de Dea. .



BECIUL 

1 

lul-Oltului, care în partea de! 

N. şi S.V. e acoperit cu vii. 

Pe valca Oltului mai curge și 

girla Siul, în care se scurg 

girlele Pirlita și Piva, care for- 

mează balta Bratca. Intre Olt 

şi Sii se ridică zăvoiul statu- 

lui, numit Beciul-Birseasca ; iar 

între Si și amîndouă laturile 

girlițci Piva, se întinde izlazul 

Statului, ca 48 hect. La E. de 

comună, pe Dcalul-Oltului, se 

întinde un şes mare, cu locuri 

arabile, pănă în valea Călmă- 
țuiului, - 

Această comună se înveci- 
ncște la N. cu Birseşti, la E. 

cu jud. Telcorman, la S. cu co- 

muna Dudul, şi la V. cu riul 

Oltul, care o desparte de com. 

Scărișoara, din jud. Romanați. 

Beciul, sa, face parte din com. 

rur.. cu același nume, pl, Siul- 

„dj. E situat pe coastă și sub 

malul Oltului, în partea de S. 

a comunei, S'a numit ast-fel de 

la un beciit sai peșteră vechic, 

zidită “aci, sub malul Oltului, și 

„în care cei vechi sc ascundeati 

în timpul răzmeriţilor. E reşc- 

dința comunci şi are o popu- 

laţiune de 360 locuitori, din cari 
130 s'aii împroprietărit după le- 

gca rurală. 

Aci se află o biserică, cu hra- 

mul Sf. Nicolac, fondată în a- 

nul 1677, de locuitori, deser- 

vită de 2 preoți și 2 cintăreți, 

Pe piatra de pe ușe se citeşte:: 

«Intrarea celor ce nădăjduesc 

spre tine; întărește Doamne bi- 

scrica, care ai răscumpărat cu 

scump sînge al tăii». 

Beciul, sas, în jud. R.-Sărat, pl. 

Orașului, comuna Vărteșcoi. Și-a 

luat numele de la Beciul-Călu- 

zăresc, ce se afla pe moșia mă- 

năstirii Sf. loan din Focşani. E | 

așezat în partea de Vest a co-   munci, la 4 kil. spre Vest de 
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cătunul de reședință, Rotăreşti, | 
Are 13 hectare, cu o populaţie 

de 101 familii, cu 404 locuitori ; 

110 contribuabili. Are o bisc- 

rică, care e deservită de preo- 

tul din Rotărești. 

Beciul, căfan de reşedinţă, al co- 

munci Beciul, județul Buzăii, cu 

340 locuitori și 70 casc. Are 

subdiviziunea Arbănași. 

Beciul, «ea/, în jud. Iași, com, 

Buznea, căt. Cirligătura. E nu- 

mit ast-fel de la un beciii, ce 

este sub coasta lui răsăriteană. 

Se află între dealurile Horpazul 

şi Lăcătuşele, prelungindu - se 

pănă - de-asupra iazului: numit 

Buznea. Pe podișul lui, în par- 

tea despre Vest, e situat satul 

Buznea. 

Beciul, «ea, în raionul comunci 

Obilești- Vechi, plasa Negocşti, 

jud. Ilfov. Incepe de pe terito- 

riul comunci şi are direcțiunea 

de la Nord la Sud. S'a numit 

ast-fel, pentru-că pe el a avut 

Constantin Brincoveanul, palat 

la anul 1712. Acest palat, după 

ce Brincoveanul a fost dus la 

Constantinopol, a căzut în ruine, 

răminînd numai beciul de sub pa- 

lat, ale cărui urme se văd și as- 

tăzi, Pe acest deal Brincovea- 

nul a avut și un observator, de 

unde privea în București. 

Beciul, dea/, în jud. Mehedinţi, 

com. rur. Bobaiţa, plasa Ocolul, 

(Vezi com. rur. Bobaiţa). 

Beciul, Zea/, în raionul com. Be- 

ciul, plasa Siul-d.-j., judeţul Olt, 

pe care se cultivă 112 hectare 

Și 75 arii vic, 

Beciul, 7ns+/ă, în lacul Suhaia, 
A - . . 

în. dreptul comunci Suhaia, ju- 

deţul Teleorman. Locuitorii din 

această comună îşi pășunează   

RECIULUI (DEALUL) 

vitele în această insulă, Pe dinsa 

sc văd cite-va movile, cari n'a 

nici o importanță. 

Beciul, /zzor, în com. Beciul, ju- 

dețul Buzău; începe din mun. 

tele Balaurul și se scurge în 

valea Băligoasa. 

Beciul, foc, judeţul Mehedinţi, în 

com. rur. Vinjul-Mare, cătunul 

Poroiniţa, în apropiere de pă- 
durea Virciorova. 

Beciul, moșie, în com. Beciul, ju- 

dețul Buzăă, de 1420 hcet. Are 

păcură. S'aă săpat 10 puțuri, 

dar produsul lor ncsatisfăcind 

pe proprietari, s'a abandonat ex- 

plorarca. Are sorginţi minerale 

a căror scurgere, dati terenului, 

pe o întinsă suprafață, o co- 

loare albastră -vinătă. Pe dinsa 

se află și salzele de la Arbă- 

naşi, unde intensitatea gazelor 

în fierbere, e ca și la salzele de 
la Piele. 

Beciul, moșie a statului, judeţul 

Olt. (Vezi Bărsești), 

Beciul, movilă, în pl. Ialomiţa: 

Balta, comuna Sărăţeni, judeţul 

Ialomiţa. Pe această movilă se 

văd mai multe săpături nere- 

gulate, Se povestește că ar fi 

fost aci cind-va un sat tătă- 

Tesc, 

Beciul, piure, în jud. R.-Sărat, 

plasa Orașului, com. Virteşcoiu, 

cătunul Beciul. 

Beciul-Tătăresc. (Vezi Dcalul- 

Coteni, jud. Bacăă). 

Beciului (Dealul-), Zea/, în ju- 

deţul Roman, plasa Fundul, co- 

muna Roșiori, la Est de satul 

Ruși. Se întinde de la Nord la 

Sud. Partea despre Sud a aces- 

tui deal se numește Crăcana.
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Beciului (Dosul-), pădure, pe 
moșia Beciul, jud. Buzăi, avind 
47 hectare. 

Beciului (Gura), păzure, în ju- 
deţul Buzău, comuna Beceni, că- 
tunul Ocea ; proprietate moș- 
nenească. 

Beciului (Valea-), sas, în plasa 
Marginea-d.-s., cătunul comunei 
Slobozia, jud. R.- Sărat, așezat 
în partea de Vest a comunei, 
Intinderea și populația sunt so- 
cotite în ale cătunului Coroteni. 
(V.a. n). 

Beciului (Valea-), pâăzure, în 
com. și căt. Policiori, jud. Bu- 
zii, Are 16 hectare şi se află pe 
moșia Gura-Văci. 

Beciului (Virful-), zî7/, pe cul- 
mea dealului Gornetul, județul 
Prahova, com. Gornetul - Cuib, 

plasa Podgoria. "E numit ast-fel, 
pentru-că în vechime se fiicuse 
aci de proprietari niște beciuri 
pentru conservarea vinului. A- 
cest virf este situat în- partea 
de Vest a comunei și e acope- 
rit cu vie și pădure. 

Beciurile, /oc îzo/at, pe ţărmul 
stîng al riului Suceava, comuna 

Suceava, plasa Siretul, județul 
Botoșani, 

Legenda spune, că pe acest 

loc a fost biserică și case mari, 

cari ai fost sfărămate de Tătari, 

Beciurile-Domneşti, subterană, 
jud. Bacăii, plasa Trotușul, com. 

și mănăstirea Caşinul. Are 3 me- 

tri adincime. Se intră într'insa 

printr'o deschizătură de piatră 

din curtea fostei mănăstiri. Be- 

ciurile ai plafondul boltit şi sus- 

ținut de columne. In fundul a- 

cestor beciuri, legenda spune, 

era ușa unui drum subteran, 

azi astupat, care răspundea pănă   

în pădure, loc de retragere al 
Voevodului Gh, Ștefan. 

Becşani, sas, face parte din co 
muna rurală Virleni, pl. Cerna- 
d.-j., jud. Vilcea. Are o popu: 
laţiune de 350 locuitori. Aci ce 
o biserică reparată la anul 1850 
şi Schitul-din - Dealul -Viilor, ce 

ține tot de cătunul Becșani, re 

parat la anul 1864. 

Beculeşti, saz, județul Olt; face 

parte din com, rur. Ciomăgești, 

“plasa Oltul-d.-s. Are o popula- 
iune de 278 locuitori. In sat e 

o biserică făcută din lemnele ce 

eraii pe moșia mănăstire! Co- 

zia. Este lucrată de enoriaşi și 

s'a reparat la anul 1860 de Ilie 
Piscan, care i-a cumpărat un 

clopot și a învelit-o din noti. 

Beculeşti, căzu, al comunei Ce- 
pari, plasa Olteţul-Oltul-d.-s., ju- 

dețul Romanați. Se mai numeşte 

şi Beiculești, pentru că e situat 

lingă rîul Beica. Are 100 locui- 

tori și o biserică, Sf. Nicolae, 

fondată în 1832 și deservită de 

un preot. 

Begene-Ceair, za/e, în judeţul 

Constanţa, plasa Silistra -Nouă, 

pe teritoriul comunei rurale Ese- 
Chioi, Este formată din -uni- 

rea a două văi mai mici: Punar- 

Orman-Ceair şi Chilege-Ceair, 

ce pleacă amîndouă din colinele 

Cuciuc-Cainardjiului, de pe teri- 

toriul bulgăresc aul comunei Ese- 

Chioi. Unirea se face chiar pe 

hotarul Dobrogei, spre Bulgaria. 

Se dirige âpoi spre N., într'o di- 

recție generală de la S.-V. spre 

N.- Est, printre dealurile Tium- 

bet- Bair şi Tanas-Siîrti, brăz- 

dind partea sudică a plășii şi cea 

răsăriteană a comunei. După un 

drum de 6 kil. se deschide în 

valea. IEse-Chioi, pe dreapta, la 

2 kil. mai jos de satul Girliţa,   

Malurile sunt acoperite cu ver- 

deață. Prin vale merge un drum 

comunal, ce duce de la Ese-Chioi 

la Gărliţa și Galiţa. 

Begul, cătun, al comunei Pănă- 

tăul, jud. Buzăii; are 180 locui- 
tori și 41 case, 

Begul, zeser, jud. Brăila, situat 
în ostrovul Iapa, la Sud-Vest 

de iezerul Jegara. In el dă Pri- 
valul-lui-Iancu. 

Begul, 7zvor, în com. Pănătăul, 

jud. Buzău, cătunul Begul. Ise 

din muntele Blidişelul și se 

scurge în Valea-Pănătăului, 

Begul, pante, în comuna Pănă- 

tăul, jud. Buzăi, de 840 metri 
înălțime. E acoperit mare parte 

numai cu pomi și mai cu seamă 

cu nuci. 

Begul, zăcea, comuna Stănești, 

plasa Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Beguleasa - (Movilele-), două 
movile alăturate, în plasa. Ialo- 

mița-Balta, comuna Slobozia, 

jud. Ialomiţa.. 

Beguleştilor (Virful-), - punte, 
în comuna Gura-Teghi, județul 
Buzăi, căt, Argăsălesti, Aco- 

perit de fineață și aluniş. 

Beharca, sa, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., comuna Coţofeni-din- 
Faţă. E situat la 1şoo metri 
N-V. de Coţofeni-d.-j., unde 
e reședința comunei. Cu 457 

suflete, 197 bărbaţi şi 260 femei. 
Locuesc în 93 case. 

In sat este o școală mixtă, ce 
funcţionează din 1848, fiind în- 
treținută de stat și comună. Lo- 
calul, construit din zid, este în 
bună stare. Are 1 învățător și 
2 săli de studii. Sala 1 are o 
suprafață de 48 m. p. și sala
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Il de 14 m. p. In anul școlar 

1892—93 a fost frecuentată de 

6o copii, 5$ băeţi și 2 fete, și 
anume: 16 băeţi din Coţofeni- 

d.-]., 21 băeți și 1 fată din Be- 

harca și 26 băcţi și 1 fată din 

Coţofeni-d.-s. Ai avut virsta 

de școală 56 băcţi şi 25 fete, 

Știii carte 68 bărbaţi şi 1 femec. 

Pe aci trece şoseaua naţio- 

nală Craiova-Tirgul-Jiii și linia 

ferată Craiova-T.-Severin, 

Bei-Aslan-Bair, Zea/, în judeţul 

Constanţa, plasa: Medjidia, pe 

teritoriul comunei Mamut-Cuius, 

' E situat în partea sudică a plășii 

și cea sud-vestică a comunei, 

Se desface din dealul Biulbiul 

şi se întinde spre miază-noapte, 

înte'o direcţiune de la S.-E. spre 

N.-V. printre văile Bei-Aslan- 

Culac-Dautlar spre răsărit și 

Dichilitaș-Dere spre apus. Are 

127 m. în virful Cuciuc-Biulbiul. 

E acoperit cu fineţe și semă- 
nături. 

Bei-Aslan-Bair, ea, în jud=ţul 

Constanța, plasa Medjidia, în 

comuna rurală Biulbiul, Se în- 

tinde spre apus, într'o direcţie 

generală de la E. spre V., prin- 

tre văile Bei-Aslan-Culac-Dautlar 

la miază-zi și Odagi-Culac la 

miază-noapte. La poalele sale 

sudice se găsesc ruinele satului 

Roșianu. Este acoperit cu se- 

mănături şi pășuni și are 115 

m. înălțime, 

Bei-Aslan-Culac-Dautlar, za- 

le, în jud. Constanţa, pl. Med- 

jidia, pe teritoriul comunei ur- 

bane Medjidia şi pe acela al 

comunei rurale Ciuciuc- Biul- 

biul. Este adevăratul nume al 

văei Dautlar-Biuiuc-Dere. E în- 

dreptată spre miază-zi, cu o di- 

recţie de la N.-V. către S.E.; 
merge printre: dealurile Bei-As- 

lan-Bair, care se află şi la ră-   

săritul și la apusul acestei văi 
și se termină cu malurile nord- 

vestice ale dealului Oreen-Bair, 

după un drum de 6 kil. In a- 

ceastă vale se află și căt. Ro- 

șianu. lEste traversată în lungi- 

me de drumul Roșianu-Mamut- 

Cuius și tăiată pe la mijloc 
cruciș, de drumul Endec-Cara- 

Chioi-Mamut-Cuius. Brăzdează 

partea sud-estică a plășii, pe cea 

sudică a comunei Medjidia și 

pe cea vestică a com. Biulbiul, 

Bei-Bugiac, saz, în jud. Tulcea, 

plasa Tulcea, cătunul comunei 

Sarinasut. E situat la 3 kil, 

spre N.-E. de reședința comunei, 

lingă un lac sărat numit Sără- 

turile. Numele săă este turcesc 

şi înscamnă colțul (saii moşia) 

Bciului. Are 220 hect. întin- 

dere. Populaţia e de 110 familii, 

cu 448 suflete, din cari 106 Ro- 

mîni, 342 Turci, Tătari. Locui- 

torii se ocupă cu agricultura. 

Bei-Daut, com. rur., situată în 

partea sudică a jud. Tulcea și 

cea: centrală a plășii Istrului, 

pe piriul Bei-Daut. 

Se mărginește la N. cu co- 

muna Ciamurli-d.-s.; la E. cu 

comuna Potur, la V. cu com. 

Casimcea şi la S$. cu comunele 

Tocsof şi Cogelac. 

Face parte din regiunea dealu- 

rilor. IE brăzdată de următoarele 

dealuri: Cesme(284 m.), Cail-De- 

re, Ciaric-Cairic (257 m.), la N.- 

V. ; apoi dealurile Durale laN.; 

Movila-Verde (100 m.) la E.; Pe- 

clic (147 m.), Bair-Hagi-Avat la 

S.; Gogea-Bair (192 m.), Sari- 

ghiol (273 m.), Ghiurgeamric- 

Caragea-Punar (259 m.) la V. 
Aceste 3 din urmă sunt aco- 

perite cu păduri și tufărișuri, 

cele-lalte cu livezi și semănături, 

Apele, care udă com., sunt: 

piriul Bei-Daut, de la N.-V. spre 

S.-E.; apoi afluenții, pe stinga:   

valea Calaigi la N.; pe dreapta: .- 

valea Ciarinci la N.-V.; văile 

Cail-Dere și Gogea-Dere la V.; 

văile Culac-Alcea, Curt-Balic și 

Sarighiol-Dere la S.-V.; văile 

lurtli şi Hagi-Avat la S. 

Cătunele care o formează 

sunt: Bei-Daut, reședința, la E. 

pe piriul Bei-Daut; Cail-Dere, 

la 7 kil. spre N.-V., pe piîriul 

Cail-Dere; Sarighiol, la ş kil. 

spre V., pe valea piriului Sari- 
ghiol-Dere. 

Intinderea comunei este de 

5380 hect., din cari 270 hect. 

vetrele. celor 3 sate, 2920 hect. 

ale locuitorilor, 1190 hect. ale 

statului, 

Populaţiunea este amestecată; 

elementul predominant este cel 

bulgăresc. Sunt 214 familii cu 

1107 suflete, din cari 270 biir- 

baţi, 234 femei și 603 copii. 

După naționalitate avem:. 33 

Romini, 386 Bulgari, 161 Turci, 

8 Tiătari, 4 Evrei și 15 Ţigani. 

Calitatea pămîntului e bună 

pentru agricultură. S'aii semă- 
nat 3441 hect., din cari: gri 

1575 hect. cu 12600 hectol; 

orz 1250 hect. cu 17500 hectol.; 

ovăz 95 hect. cu 1420 hectol; 

porumb 285 hect. cu 570 hec- 

tol.; mciii 35 hect. cu 35 hec- 

tol.; în 23 hect, cu 23 hectol:; 
legume 8 hect. cu 9oo hectol;; 

fineţe naturale 167 hect. cu 
63460 kil. 

Locuitorii ai: 220 pluguri; 

vite în numir de 2027 capete, 

din cari: 512 boi, 210 vaci, 180 

cai şi cepe, 1015 oi și capre, 

110 porci. Sunt 12 comercianţi. 
Venitul comunci « de 4819 

Iei, îar cheltuelile de 4634 lei. 

Sunt 201 contribuabili. 

Comuna e legată cu Potur, 

Cogelac, Ciamurli și Casimcea, 
prin căi comunale. 

Școli sunt două, întreținute 

de stat, cu 2 invățitori, 92 elevi 
înscriși,
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Biserici sunt 2: una în Bei. 
Daut, cu hramul Aducerea MOŞ- 
telor St. Nicolae; a 2-a în Sa. 
ri-Ghiol, cu hramul St. Haralam- 
bie. Bisericele ai 10 hect, pă- 
mint. Sunt deservite de cite un 
preot și un cîntăreț. 

Bei-Daut, saț, în jud. Tulcea, pl. 
Istrul, cătunul -de reşedinţă al 
comunei Bei-Daut, IE așezat la 
E., pe piriul Bei-Daut. Are o 
întindere de 120 hect. Popula- 
ţia sa este de 102 familii cu 
460 suflete, ocupindu-se cu a- 
gricultura și cu creșterea vitelor. 

Bei-Daut, ziriă, în jud. Tulcea, 
plăşile Babadag și Istrul, și pe 
teritoriile comunelor Bei-Daut 
și Potur și Ciamurli-d.-s. Izvo- 

rește din dealurile de lingă sa- 

tul Baș-Punar; se îndreaptă spre 
miază-zi, avind o direcţiune ge- 

nerală de la N.-V. spre S-E, 
descriind un mare semi-cere. Es- 

te format de două piriiașe: Dura- 
sa-Cairac și Cavaclac-Cairac. U- 

dă satele Testemel, Bei-Daut, ale 

comunei Bei-Daut, Potur şi Ha- 

mamgi, ale comunei Potur. Cursul 

siiii este de 20 kil. Malurile sale 

până la satul Bei-Daut sunt ri- 

poase şi înalte, iar de aci, pănă 

la vărsare, curge prin cîmpie, 

brăzdind partea nordică a plă- 

şii Istrul. Curge printre dealu- 
rile: lurtluc-Bair, Sari-Meșelic, 

Durale, Movila-Verde, Cara-Bu- 

run la N.; dealurile Cesme, 

Cail-Dere, Ghiurgeamric, Go- 

gea-Bair, Peclic, Dealul-Mare și 

Maadem-Bair la S. Basinul său 

este de 35 kil. p., coprinzind 
partea nordică a plășii Istrului, 
cu teritoriul comunelor Bei-Daut 
şi Potur, și partea sudică a plă- 

șii Babadag, com. Ciamurli-d.-s. 
E coprins între dealurile Dolama, 

Ceșme, Ciaric-Cairac, Caragea. 

Punar, Sari- Ghiol, Hagi- Avat- 

Bair și Maadem-Bair la S.; Cia- 

54594, Marele Dicţionar Geografic, 
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murli, Ciuciuc - Bair, Eniceri , 
Cara-Burun la N. Afluenți prin- 
cipali sunt: Dolojan, Calaigi și 
Ciamurli-d.-s. pe stînga; văile 
Ciarînci, Cail-Dere, Dulgea, Sari- 
Ghiol, Hagi-Avat, pe dreapta. 

Bei-Orman-Bair, dea/, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul bulgăresc al comunei 
Girliţa. Se desface din dealul 
Tamas-Sirti și anume din virful 
Cuiugiuc. Se întinde spre mia- 
ză-noapte, avînd o direcție ge- 
nerală de la N. spre S$., brăz- 

dind partea de miază-zi a plășii 
și a comunei. Pe poalele sale 
răsăritene trece drumul comu- 
nal Girliţa-Cuciue-Cainargi, pre- 
cum și valea Cavac-Culac-Ceair, 
care-l desparte de culmea Gar- 
van-Bair. Are o înălțime 145 m. 
dominind drumul şi valea de 
mai sus. liste acoperit numai 
cu finețe şi tufărișuri, resturi 
din întinsele și frumoasele pă- 
duri ce-l acoperea odinioară și 
care aii fost distruse prin o tăere 
nesistematică, 

Beica, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic. Aparține 
com. Drăganul, pl. Cerna-d.j., 
jud. Vilcea. 

Beica, ri, izvorește dintre dea- 
lurile Drăganul și Gușoeni, jud. 
Vilcea. Curge de la N. către 
SIE. şi se varsă în Olt, din sus 

de com. Arcești, jud. Românaţi, 

după ce udă comunele: Mădu- 

lari, Ușurei, Șușani și Rimești. 

Lărgimea medie a rîului în 

timpul -verei este de 3 m.; adîn- 

cimea de o m., 20. Lărgimea 
medie a albiei este de 20 m., 
iar la Arcești are 44 m. Fun- 
dul conține numai nisip; iar 
țărmurile ati o înălțime de la 4 
pănă la 5 m., și sunt foarte ri- 
poase. 

De la origine şi până la Rî-   

mești, valea este îngustă, iar 
d'aci înainte se lărgește mult și 
atinge maximul săi la Coco- 
răști, de 2 kil. 

„Valea acestui rîu este pro- 
ductivă. În această vale se află 
o şosea comunală, care unește 

Stupina cu Pleșoiul. Un singur 
pod de lemn traversează Beica, 
stabilit aproape de Arcești, jud. 
Romanați, care are o lungime 
de 44 metri, și aparţine şoselei 
naţionale Piatra-Drăgășani. 

Primește mai mulți afluenţi 
de puţină însemnătate. 

Se mai numește și Beiha. 

Beica, va/e mare, prin care curge 
riul cu același nume, jud. Ro- 
manaţi. 

Beiculeşti. (Vezi Beculeşti, jud. 
Romanați). . 

Beila. (Vezi Fistica, deal, jud, 
Vasluii). 

Beili, deal, în jud. Tulcea, plasa 
Tulcea, pe teritoriul comunei 

Beș-Tepe, și anume pe acela al 
cătunului săi Pirlita. E situat 

„în partea centrală a plășii şi în 
cea de apus a comunei, Are o 
direcțiune generală de la apus 

„spre răsărit. Se ridică pănă la 
o înălțime de 197 m. E punct 
trigonometric de observaţie, de 
rangul 3-lea, şi domină asupra 
satului Pirlita, precum și asupra 
brațului Dunării St. Gheorghe, 
pe o mare întindere. -La poa- 
lele sale nordice și pe malul 
drept al braţului St. Gheorghe, 
se întinde satul Pirlita. La ră- 
sărit se prelungește cu dealul 

Chiuciuc-Beili. Din poalele sa- 

le estice izvorește piriul Tu- 
ria. Pe la poalele sale apusane 
curg văile Curcusul-Mare și So- 
fular. Pe la N, trece drumul 
comunal Malcoci-Pirlita-Mahmu- 
dia, pe la S. calea judeţeană 
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Tulcea-Mahmudia, iar pe mu- 

chie calea vecinală Pirlita-Sari- 

Ghiol. El este acoperit numai 

cu finețe și cu puține semănă- 

turi, 

Beilic-Ceair, un alt nume al i- 

rîului Almalii. Udă partea apu- 

sană a pl. Silistra-Nouă, în jud. 

Constanţa, și pe cea centrală și 

răsăriteană a comunei Almaliii, 

Se întinde de la satul Almaliii 

pănă la confluenţa sa cu piriul 

Pampur - Ghiolgiu - Ceair. Malu- 

rile sale sunt înalte și ripoase ;ju- 

mătate apusană este acoperită cu 

nisip; malul sudic este acoperit 

cu vii frumoase. Iste închis în- 

tre dealurile Trîncovița și Sari- 

Meşea-Bair. Prin valea sa mer- 

ge drumul comunal, ce duce 

de la Almaliii la Ese-Chioi și 

la iezerul Girliţa, 

Beilic-Ceair, va/e, în jud. Cons- 

tanţa, pl, Silistra-Nouă, pe teri- 

toriul com. rur. Beilicul, Carau- 

lic şi Ghiuvegea. Se desface din 

pantele sud-estice ale dealului 

Mezarlic-Bair, din apropiere de 

s. Ghiuvegea. Se îndreaptă mai 

întîiii spre miază- noapte, pănă 

dă de calea judeţeană ce duce 

de la Ostrov la Cuzgun. De aci 

înclină puţin spre răsărit, pănă 

lingă satul Beilicul, de unde o 

ia spre N.-I. spre a se des- 

chide în lacul Mirleanu, în par- 

tea sud-vestică numită lacul Bei- 

licul, Are o direcţiune generală 

de la S..V. spre N.E. Brăz- 

dează partea centrală a plășii 

şi a comunei Beilicul, pe cea 

nordică a comunei Ghiuvegea   
şi pe cea apusană a comunei ! 

Caranlie. Dealurile, între care e : 

coprins teritoriul brăzdat de a- 

ceastă vale şi adiacentele sale, 

sunt: Calaurgina-Ciacal, Mer- 

chez, Cișla, la V.; Mezarlic-Bair, 

la S.; Ciatal- Orman și Ilasan- 

Oman la E. Are o lungime de 

15 kil. Malurile sale sunt în 

general joase şi acoperite cu 

livezi și fineţe. Văile adiacente 

ale sale sunt: Cișla- Punar u- 

nită cu Valea-lui-Ghenciiă, iar 

pe dreapta, mai multe văi fără 

vre-o însemnătate. liste tăiată 
de două drumuri comunale, ce 

duc de la Ghiuvegea la Beilic. 

Beilicul, com. rur., din jud. Con- 

stana, pl. Silistra-Nouă, 

Este situată în partea apusană 

a județului, la 85 kil. spre V. 

de orașul Constanţa, capitala 

districtului, și în cea de N. a 

plășii, la 38 kil. de oraşul Os- 

trov, reședința ocolului. Comu- 

nele învecinate cu dinsa sunt: 

Mirleanu la 5 kil. spre N.E., 

Cuzgun la 7 kil. spre S-E. A- 
liman la $ kil. spre N.-S., Ca- 

ranlic la 8 kil. spre S$., Oitina 

la 8 hil. spre V. 

Forma comunei este accea a 

două dreptunghiuri alipite. Lun- 

gimea totală e de 44 kil., iar în- 

tinderea totală de 13220 po- 
goane saii 6399 hect. 

Se mărginește la miază-noapte 

cu jud. Ialomiţa, de care se des- 

parte prin Dunăre ; la răsărit cu 

comuna rurală Mirleanu, de care 

- este despărțită prin lacul Mir- 

leanu, și dealul Chiorcuius, cu 

com, Aliman, despărțită fiind 

tot prin dealul Chiorcuius și cu 

com. Enige, din pl. Medjidia, 

despărţindu-se de aceasta prin 

dealurile Polucci, Uzun-Culac- 

Ceair și IEchi-luiuc-Olceac; la 

miază-zi cu com. urb. Cuzgun, 

de care e separati printr'o linie 

convenţională și cu com. rur. 

Caranlic, de care e separată prin 

dealul Hasan-Orman ; iar la apus 

cu com. Oltina, de care 

este separată prin dealurile Ol- 

tina, Calburgina și Tuna-Orman. 

Tur. 

Relieful solului este în genc- : 

ral accidentat, afară de partea 

centrală, pe unde se întinde larga 

  

vale numită Beilicul. Dealurile, 

cari brăzdează teritoriul comu- 

nei, sunt: Tuna-Orman (117 m.) 

și Calburgina (121 m.) la N. și 

N.-V,, dominind Dunărea, lacul 

Mirleanul şi satul Beilicul; IIa- 

san-Orman (134 m.), dominînd 

satul și valea Beilicul; Cuzgun 

(173 m.), dominind valea Beili- 

cul, și satul Dunărea și orașul 

Cuzgun. Dealurile Chiorcuius 

(21 m.), Polucci (72 m.), Uzun- 

Culac-Bair (86 m.), și Echi-Iuiuc- 

Olceac, cu virful Cuzgun (18: 

1n.), se găsesc pe hotarul răsă- 

ritean al comunei și trimet ra- 

mificaţiile lor vestice şi sud-ves- 

tice să brăzdeze interiorul. iile 

sunt acoperite: cele de la N. 

și N.-V. cu finețe și semnături ; 

cele de la S. cu pășuni şi tufă- 

rişuri; cele de la răsărit cu pă- 

duri întinse şi frumoase. Movile 

sunt în număr de șase, și gră- 

mădite în partea nordică, unde 

se află movila Calburgina (126 

m.) pe hotar chiar, și în partea 

sudică, unde este movila Cuz- 

: gun (IS1 m.) în colțul sud-estic 

al comunei; ele sunt artificiale 

și acoperite cu iarbă; aii servit 

ca puncte de observaţie. 

Dunărea udă com. la miază- 

noapte, pe o distanţă de 4 kil. 

Malul săi ce destul de înalt, dar 

nu abrupt şi pietros, ridicindu- 

se în pante puţin escarpate. In 

dreptul dealului Tuna-Orman, 

fluviul are una din cele mai mi- 

nime lățimi (409 m.) pentru cur- 

sul săi inferior. Formează un os- 

trov de formă lunguiaţă (10 hect.) 

numit 'Talerul, acoperit cu săl- 

cii și pietriș. 

Văile sunt numeroase: va- 

lea Curu-Orman la apus și S.V.; 

Beilicul prin mijlocul și sudul 

comunei, amindouă deschizinrlu- 

se în lacul Beilicul ; cea d'a doua 

are ca văi adiacente, pe dreapta, 

valea Demircea, ce trece prin 

satul Demircea, unită cu valea
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" Voinca-Mare; valea Mirlcanu cu ! 
adiacenta sa pe stinga, valea 
Bac- Cuius-Ceelac, prin partea 
nordică și răsăriteană a comu- 
nci, cca d'a doua trecînd prin 
satul Bac-Cuius; în fine valea 
Tiutiuluc-Ceair, prin partea nord: 
“estică a comunei, Malurile lor, de: 
şi sunt înalte, nu sunt abrupte. 
Ale celor din urmă cinci sunt a- 
coperite -cu tufărișuri și păduri 
întinse. | 

Bălți avem: Mirlcanu la ră- 
sărit. Aparține în întregime co- 
munci Mirleanu. Prelungirea sa 
sudică, lacul Beilicul (So hect.), 
c acoperită cu stuf şi mici insule 
plutitoare, în partea de răsărit 
a satului Beilicul. 

Comuna se compune din trei 
căt.: Beilicul, reşedinţa, așezat în 
partea apusană a com., pe malul 
apusan al lacului Beilicul, la poa- 
lele nordice ale dealului Hasan- 
Orman, între deschiderile celor 
două văi principale, Curu-Orman 
şi Beilicul. E aşezat pe niște pante 
ale dealului, cu case frumoase, 
bine zidite și așezate regulat 
pe 15 uliți. Demircea e așezat 
în partea sudică a comunei, la, 
4 kil. spre S.-E. de reședință, 
în ambele maluri ale văei De- 
mircea, lapoaleleapusane ale dea- 
lului Bac-Cuius și cele răsăritene 
ale dealului Cuzgun. Casele sunt 
mici și așezate pe două uliţe 
transversale; în partea apusa- 
nă sunt viile satului; Bac-Cuius, 
sat mic, cu casele neregulate, 

răi zidite așezate ici și colo, 

este situat în partea răsăriteană 
a comunei, la 6 kil. spre S.E.- 
E. de reședință, între păduri, pe 
ambele maluri ale văei Bac-Cuius- 

. Culac, la poalele nord-vestice 
ale dealului Echii-Iuiuc-Olceac, 
şi la cele răsăritene ale dealului 
Bac-Cuius-Bair. 

Suprafața totală a comunei 
este de 6399 hect., din cari 127 
hect. ocupate de vetrele celor 
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3 sate cu 169 case, iar restul 

de 6272 hect., împărțite între 1o- 
cuitori, ce posedă 5933 hect. și 
statul cu proprietarii cari au 
339 hect. 

Populaţiunea totală în 1896 era 
de 268 fam. cu 1068 sufl., îm- 
parţită după cum urmează: 531 
bărbaţi, 537 femei; 575 necă- 
sătoriți, 448 căsătoriți, 45 vă- 
duvi; 88 știu carte. N 

După ocupațiuni sunt: 380 a- 

gricultori şi meseriași, ş cîrciu- 

mari, 6 diferite profesii. 
Contribuabili sunt 391. 
In ceea ce privește calitatea 

pămîntului, cele 6399 hect. ale 
comunei sc divid în: 

282 hect. loc neproductiv, din 
cari 127 hect. vatra satului, ş7 
hect. bălți, stuf, etc.; 6117 hect, 

loc productiv, din care: 3508 

hect. loc cultivabil, şoo hect, 

ale statului cu proprietarii, 3008 
hect. ale locuitorilor; 400 hect. 

loc necultivabil, tot al statului, 

bălți, stuf, mlăștine, etc,; 230 

izlaz al locuitorilor; 935 hect, 
păduri, din cari g9oo hect. ale 
locuitorilor, 

Budgetul comunei e la veni- 

N 

turi de 4375 lei și la cheltueli de : 

3053 lei, remănînd deci un ex- 
cedent în plus de 133t lei. 

Căi de comunicaţie sunt: un 

drum mare ce vine de la Ra- 

„sova prin Mirleanu, Beilic-Ol- 

- tina, drumuri comunale la Olti- 

na, Aliman, Demircea şi Cuzgun. 

Biserici sunt două, una în 

Beilic cu hramul Sf. Haralambie, 

"a 2-a în căt, Demircea cu hra- 

mul S-ta Treime, fundate de lo- 

cuitori, întreţinute de comună, 

cu cîte 10 hect. de la stat, de-. 
servite de 1 preot, 2 paracliseri, 

şi 1 cîntăreț. | 
Școală e una singură, rurală, 

mixtă, cu 1 învățător și 1 în- 
văţătoare, cu 125 elevi înscriși, 
Go băeţi și 65 fete. Școala are 
10 hect,   
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Beilicul, saţ, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, căt. de reşe- 
dință al comunei rurale Beilicul. 

„E sat. frumos, bine aranjat, case 
bine zidite, pe 15 uliți ce se 

întretaie regulat. Este așezat pe 
malul apusan al lacului Beilicul, 
la poalele nordice ale dealului 
Iasan-Orman, între văile Curu- 

Orman și Beilicul. Teritoriul său 

sc mărgineşte la N. cu jud. Ia- 
lomiţa, de care e despărțit prin 
Dunăre; la E. cu com. Mirleanu 
şi căt. Demircea; la S. cu co- 
muna urb. Cuzgun şi cea rurală 
Caranlic; la Vest cu comuna 
rurală Oltina. E traversat de 
două văi largi: Curu-Orman și 
Beilicul. Dealurile, cari brăzdea- 
ză căt., sunt: Tuna-Orman (117. 
m.) și Calburgina (126 m.) la 
N. și N-V.; Hasan-Orman, 136 

m., la S.; Demircea, 126 m., la 

E. Sunt acoperite cu fineţe și : 
tufișuri. Movili sunt puţine, ar- 
tificiale. Printre ele însemnăm : 

Calbargina, 126 m., la N.-V.,, 

dominind satul. Dunărea udă 
satul la N., pe o distanță de 4 

kil., formînd ostrovul Talerul, a- 

coperit cu sălcii. 

Intinderea totală e de 4563 

hect. ocupate de vatra şi gră- 

dinile satului. 

Populaţiunea este de 350 fa-: 

milii, cu 1068 suflete, ocupîn- 
du-se cu agricultura. 

Beilicul, sat, în pl. Boreca, pen- 
dinte de com. Jegălia, jud. Ia- 
lomiţa. Este situat pe malul de 
V. al lacului Jegălia, peste care 
este construit un pod de lemn, 

ce pune în comunicaţie satul . 

Beilicul cu Jegălia. | 

Are 600 locuitori, cu 200 băr- 
baţi, 19o femei şi 210 copii. 

Școala primară mixtă din Je- 
gălia serveşte și loc. din Beilicul. 

Biserica din acest sat este zi- 
dită la 1856, și este deservită 

„de 1 preot și 1 cîntăreț.
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Beilicul, căzuu, al comunci Să- 

gcata, jud. Buzăi. Arc 350 lo- 

cuitori și 68 case. Aci se văd 

încă multe urme din fortificațiile 

ridicate de generalul Langeron, 

în timpul războiului ruso-ture 
de la 1808. 

Beilicul, fa/4ă mică, în jud. Cons- 

tanța, pl. Silistra-Nouă, comuna 

Beilicul, căt. Beilicul, de la care 

și-a luat şi numele. Este for- 

mată de marea baltă Mirleanu, 

fiindu-i mai mult o prelungire. 

ste situată în partea nordică 

a plășii şi a comunci, la răsărit 

de șatul Beilicul. Are So hect, 

„întindere, puţină apă şi mult 

stuf. In ca se deschide valca 
Beilicul. 

Beilicul, cana/ (prival), în plasa 

Borcea, insula Balta, jud. Ialo- 

mița. Curge pe teritoriul comu- 

nelor Socariciul și Jegălia. 

Beilicul, moșie, în com. Săgeata, 

jud. Buzăiă, proprietatea statu- 

lui, pendinte de Sf. Gheorghe- 

Noii. Are ca 470 hect. și se 

arendează împreună cu sforile: 

.Unguriul şi Ojeasca din com. 

Măgura, şi cu sfoara Albești, 

din com. Albești. 

Beilicul, p0vi/ă însemnată, între 

comunele Glodeanul-Sărat şi Mi- 

„hăilești, jud. Buzău. 

Beilicul, va/e însemnată, din jud. ! | 

Beilicului (Moviia), movilă, pe Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

Este formată din reunirea mai 

multor văi secundare: 1. De- 

mircea, ce trece prin satul De- 

mircea ; 2, Derinea-Ceair, care 

vine din Bulgaria sub numele 

de valca Enișenlia, trece prin 

satele Hazarlic şi Enișenlia, de 

unde ia numele de Gheren-Ceair, 

trece apoi prin satul Bazirgian, 
de unde ia numele de valea 

Derinea-Ceair, care la rîndu-i   
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primește pe dreapta valea Ai- 

gelcti, prelungirea văci Tiutiu- 

liuc cu Cuciuc-Alcea; 3. valea 

Cuzgun ce trece prin orășelul 

Cuzgun; 4. continuaţia văci Ceair- 

Orman sat Iort-Culac; pe stinga: 
5. valea 'Teche-Chioi-Ceair, ce 

trece prin satele Dobromirul-din- 

Vale, Dobromirul- din- Deal şi 

Teche-Chioi şi care e formată 

din unirea văilor Medmedi-Culac, 

Tucari- Mahala- Ceair, Uzun-Cu- 

lac ; 6. valea Babuci-Culac; 7. Va: 

lea Ciucur-Chioi, ce udă satul 

Ciucur-Chioi; şi în fine 8. valea 
Caranlic, ce trece prin satul 

Caranlic. Totalitatea acestor văi 

cuprinde o suprafață de 68000 

hectare, cu comunele rurale: 

Beilicul, Caranlic, Cuzgun, Do- 

bromirul, Enișenlia și Hazarlic, 

Este cuprinsă între dealurile 

Hasan-Orman, Distrail, Sinîr- 

Ban, Sinir-lol-Bair și Uzun-Bair 

la apus, Ghiol-Punar, Mulverac- 

ceuci, IEchi-luiuc-Orman și De- 

mircea la răsărit. Valea princi- 

pală are o lungime de 48 kil. 

și se deschide în balta Beilicul. 

Toate văile acestea nu ai apă 
în permanență, din cauza puţi- 

nelor ploi, și a terenului nisi- 

pos, cu toate pădurile cari le 

înconjoară de toate părțile. Nu- 

mai văile Cuzgun și Caranlic 

aii, mai în tot-d'auna, apă. Prin 

ele trec o mulțime de drumuri 

comunale, ce unesc satele în- 

tre ele. 

teritoriul com, Obilești-Vechi, 

pl. Negoești, jud. Ilfov. Are o 

înălțime de vr'o 20 m. și s'a 

numit ast-fel, pentru că în ve- 

chime aci aveau Turcii punctul 

unde stringeaii vitele ce luaii 

de zeciuială (beilic) de la locui- 
torii ţării. 

Beilicului (Movilele-), două vpe- 
vile, în pl. Borcea, com. Jegălia, 
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jud. Ialomiţa, lingă satul Bci- 
licul. 

Beilicului (Valea-), vaze, în pl. 
Talomiţa-Balta, com. Dor-Mărunt, 

jud. Ialomiţa. Este o continu- 

are a văei Dor-Mărunt. 

Beiul, com. rur., jud. Teleorman, 

în partea de E. a plășii Margi- 

nea, la punctul, unde se împre- 

ună valea Vedci cu a Teltor- 

manului, precum și rîurile cu 

același nume, pe muchia dea- 

lului despre E. Are trei cătune: 

Beiul, reședința, Bciul-Sf.-Eca- 

terina și Cirţocleasca, căreea în 

vechime îi zicea Aninoasa. Că- 

tunul Beiul ce situat pe malul 

sting al riului Teleorman, iar 

Beiul-Sf.-Ecaterina cste situat 

în vale; căt. Cîrţocleasca pe pla- 

toul despre N. al com., în de- 

părtare de 1!/ kil. de căt. de 

reşedinţă. - 

Se învecinește cu com. Sto- 

robăneasa la S.-E., cu comuna 

Cervenia la S., cu riul Vedea 

la N-V. şi cu cîmpia numită 

Burnazul la E, 

Intinderea comunei, dimpre- 

ună cu a moșiilor de pe dinsa, 

este de 2950 hect. Proprietari 

sunt: D. C. D. Bădulescu cu 

670 hect. arabile; statul, cu pro- 

prietățile sale Beiul-Sf.-Icate- 

rina 517 hect. și Cirţocleasca 

340 hect. Din acestea şo hect. 

sunt acoperite cu pădure. 

Viile locuitorilor ai o întin- 

dere de 83 hect. Terenul co- 

munei este foarte priincios cul- 

turei, 

Populaţiunea comunci este de 

1616 suflete, din care 254 capi 

de familie şi 172 contribuabili. 

Numărul vitelor din comună 

şi cătune este de 3368 capete, 

din cari 354 cai, 350 vite mari 

cornute, 2149 oi și berbeci, 66 

capre şi 221 rimători, 

Producţiunea agricolă în anul
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1890 a fost de 9462 hectolitri | 
griii, 860 hectol. orz şi 10750 
hectol. porumb. . 

Budgetul. comunei este de lei 

491421 la venituri şi de lei 

4410,25 la cheltueli. 

Are: o şcoală, frecuentată de 

“41 elevi; o biserică, în cătunul 
Beiul, deservită de 1 preot şi 1 

cintăreț; o moară cu aburi și o 

piuă de abale, pe apa Teleor- 
manului, 

Cu comunele Cervenia și Sto- 

robăncasa se leagă prin căi ve- 

cinale. Cu calea judeţeană Ale- 
xandria-Zimnicea prin șosea ve- 

cinală, avind și un pod peste 
riul Vedea, numit Podul-Deşului. 

Numirea comunei Bciul, se 

crede, ar fi rămas de la un 

pașă turc, anume Zamet-Bei, 

care sc stabilise aci, pe la a- 
nul 1761. 

Beiul sai Buciumeni, căzun, 

pendinte de com. Chiriac, pl. 

Marginca, jud. Vlașca, pe pro- 
prietatea Chiriac. 

In 1864 s'aii împroprictărit, în 

acest cătun 52 loc., pe o su- 
prafaţă de 158 hect. 

Se află o biserică, deservită 
de 1 preot și 2 cîntăreți, pen- 
dinte de parohia Chiriac. In 
1888 s'aii oficiat 57 botezuri, 9 
“căsătorii și 25 înmormântări. 

Sunt 3 cîrciumi, 

Beiului (Movila-), poză, în 
jud. Constanţa, pl. Constanţa, 

„pe teritoriul comunei rurale Ca- 
ra-Harman, și anume pe acela 

al cătunului său Peletlia. E si- 
tuată în partea nordică a plășii 
și apusană a comunei, pe muchia 
dealului Peletlia. Are 136 m. şi 
domină piriul Peletlia, fiind la 
2 kil. spre S.-V. de el. 

Bejan (Movila-lui-), movi/ă, pe 
teritoriul com. Cudalbi, pl. Zim- 
brul, jud. Covurluii, pe moșia, | 
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numită Vatavul, în spre V., la 

Drumul-Mateci, jud. Tecuciii. 

Bejani, zrup din satul Humulești, 
com. Humulești, pl. de Sus-Mij- 

„locul, jud. Neamţu. 

Bejănarilor (Drumul-), drum 
vechii, în jud. Tecuciii; începe 

din hotarul de S. al comunei 

Iveșşti, traversează com. Bucești, 

Liești, și se termină pc terito- 

riul moșiei Șerbănești, comuna 

Lieşti, 

Bejănărița, numire vechie a sa- 

tului Măldăreşti, comuna Negu- 

lești, pl. Berheciii, jud. Tecuciti. 

Bejenari, saț, com. Dracșani, pl. 

Tirgul-Milctin, jud. Botoșani. 

Bejenele, va/e, pl. Cîmpul, com. 
Piscul, jud. Dolj. 

Bejeneşti, saz, în partea de S.- 
E. a comunei Laza, plasa Ra- 
cova, jud. Vasluii, situat pe. 

coasta dealului Bejeneşti. 
Are o întindere de 35 hect,, 

din cari 8 hect. vie, şi o po- 

pulaţie de 8 familii sai 32 sufl, 
Romini, Locuitorii posedă 3 plu- 
guri, 4 care cu boi, 1 căruță 

cu cai; 10 stupi cu albine. 
Moşia este proprietatea sta- 

tului, 

Numărul vitelor este de: 24 
vite mari cornute, 50 oi, 6 cai 
și 16 rimători. 

Bejeni, fa/ră, pl. Cimpul, com 
Piscul, jud. Dolj, cu o suprafaţă 
de 10 pog.; are puţin peşte.. 

Bejenia, ea, pl. Tazlăul-d.-s., 
com. Ardeoani, jud. Bacăă. A- 
coperit cu păduri și fineţe. 

Bejenia, dea/, în jud. Mchedinţi, 
comuna rur. Șovarna-d.-j,, plaiul 
Cloșani. 

    

BERIR-AGA-CULAC 

Bejenia, pădure, de arbori foioși, 
jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j., în 
com. Tiîrgul-Valea-Rea. 

Bejenia, pădure, pl. Tazlăul-d.-j., 

în com. Sănduleni, jud. Bacări. 
Are o întindere de şoo hect. 

Numele săi vine probabil de la 

faptul, că aci se ascundeaii oa- 

menii pe timpurile de bejenic, 

produsă de invaziile străine. 

Bejenia, zîriă, pl. Tazlăul-d.-s., 
com. Ardeoani, care îşi are o- 
birşia la Scursura, jud. Bacăii, 

Curge pe teritoriul satului Ar- 

deoani şi se varsă în Tazlăul: 

Sărat d'a stînga. | 

Bejenia, șes, pl. Tazlăul-d.:s., în 
com. Ardeoani, județul Bacău, 

lîngă satul Iliești, 

Bejenia, za/e, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-j., pe teritoriul satului 

Mateeşti, din com. Sănduleni, 

Bejeniţa, /ir4, jud. Mehedinţi, 

în com. rur. Orzeșşti, plaiul Clo- 

şani, ” 

Bejgani. (Vezi satul Larga, jud. 
Talomiţa). 

Bekir-Aga-Bair, dea, în jud. 

Constanţa, plasa Medjidia, com. 

urb. Cernavoda, în partea apu- 

sană a plășii şi răsăriteană a co-" 
munci, Se desface din dealul 

Oba-Bair, cu o direcţie spre S., 

pănă în balta și valea Carasu. 

E de natură stîncoasă. Are 114. 

m. în virful Cilibi-Chioi. Este a- 
coperit cu semănături. Pe la poa- 
lele sale sudice trece calea fe- 
rată Cernavoda-Constanţa. E tă- 
iat de drumul județean Cerna- 
voda-Medjidia, 

Bekir-Aga-Culac, vale, în ju-. 
dețul Constanţa, pl. Medjidia, 
com. Tortoman, căt. Cilibi-Chici.



BEKIR-AGA-GII,CAZAR 

Vine din dealul Oba-Bair, sub 

numele de. Oba-Culac; merge 

printre dealurile Bekir- Aga .- 

Bair, la apus, pe dreapta, și Ci- 

occurac-Bair spre stinga, şi se 

deschide în valea Carasu, lingă 

staţia Mircea-Vodă. E tăiată de 

drumul Cernavoda-Medjidia. 

Bekir - Aga -Gilcazar, zale, în 

jud. Constanţa, plasa Medjidia, 

com. urb. Cernavoda. Vine din 

dealul Bekir-Cuga-Bair ; sc în- 

dreaptă spre apus pe la poalele 

sudice ale Dealului - Turcului, 

Prin interiorul comunci se unește 

  
cu Valea-Turcului și formează ; 

Valeca-Cişmelii, ce se deschide - 

în balta Carasu. 

Bekter, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. comunci rur, 

Cazii-Murap, situat în partea a- 

pusană a plășii și a comunei, 

la 7 kil. spre NV. de căt. de 

reşedinţă, pe valea Borungea, la 

locul de întilnire al acesteia cu 

valca Baş-Punar și la poalele 

nordice ale dealului Baș-Punar. 

Are o suprafață de 520 hect., 

din cari 12 hectare ocupate de 

vatra satului, cu 53 case; iar. 

populaţia este de 60 familii cu : 

227 suflete, ocupindu-se în spe- : 
cial cu agricultura. 

Bela, com. rur., plaiul Ialomiţa, 

jud. Dimboviţa, situată parte pe 
dealuri și parte pe văi. Are în 

apropierea sa: Piscul - Miercan, 

Virful-Țicului şi Valea-Popii și 

este udată de piîriul Bisdidelul, 

care trece prin centrul comu- 

nci, și de vălcelele: Valea-Morii 

și Valea-Plopului. Această co- 

mună se compune din trei că- 

tune: Bela, Nistoreşti și Broş- 

teni-Noi, avînd peste tot o po- 

pulaţie de 1100 locuitori Ro- 

„mini. Are: o moară de apă; o 

biserică întreținută de enoriaşi; 

o şcoală întreținută de stat, A-   
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ceastă comună se învecinește 

spre răsărit cu comuna Urseiul, 

de care se desparte prin dea- 

luri acoperite cu păduri și cu 

care se unește prin drum neşo- 

seluit ; spre apus se învecinește 

“cu comuna Șerbănești-Podurile, 

de care se desparte iarăși prin 

dealuri și văi, unindu-se tot prin 

drum neșoseluit; spre miază- 

noapte, cu com. Besdeadul, de 

care desparte prin piriul Bisdi- 

delul și cu care se unește prin 

șosea comunală; iar spre mia- 

ză-zi, cu comuna Virfurile, des- 

părțindu-se de dinsa prin dea- 

luri, văi și păduri şi unindu- 

se cu dinsa prin drumuri rele 

şi neșoseluite. Școala din Bela 

este mixtă, cu un învățător, ȘI 

frecuentată de 42—50 elevi și 

eleve. Localul este clădit în 1883 

anume pentru școală, cu pri- 

măria la un loc, de zid, acope- 

rit cu fer, pardosit cu dușumea 

şi cu două încăperi mari și hi- 

gienice. Şcoala n'are pămînt. Co- 

muna are 1269 lei venit şi 180 

contrib. In comună sunt 57 bă- 

eţi și 53 fete cu etate de şcoală. 

Belcea, sa/, în partea de V. a 

comunei Costinești, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani, pe moșia Costi- 

neşti. Cu o populaţiune de 1ş 

familii saii 92 suflete, Satul, se 

zice, e înființat de vechiul pro- 

prietar V. Arapu, care i-ar fi 

dat numele după voe. 

Belcea, dea/,.în com. Mirono- 

slava, pl. Stavnicul, jud. Iași, lin- 

gă satul Proselnici, 

Belcea, /oc, jud. Bacăii, pl. Taz- 
liul-d.-j., com. Ripile; e întărit 

cu șanțuri, care se văd încă și 

astăzi pe teritoriul cătunului 
Slobozia-Mielului, 

Belceşti, co. rur., în centrul plă- 
șii Babhluiul, jud, Iaşi. Este for-   

BEI.CEȘTI 

mată din satele: Ciorani, Vă- 

leni și Ruși, cu numele de Bel- 

cești; Ulmi-Noi, Ulmi-Vechi, Po- 

lieni, Liteni, Arama-Protopopul, 

Coarnele-Caprei, Focurile (Pra- 

guri) şi Munteni. Are o supra- 

față cam de 14286 hect., din 

cari 256 sunt acoperite de a- 

pele iazurilor. Are o populaţie 

de 1054 familii saii 3137 locui- 

tori, din cari: 350 suflete sunt 

Evrei, 150 Unguri și 300 Ruși, 

iar cel-l-alți Romîni, | 

Privind suprafaţa în relief a 

comunei, se vede formată din 

mici dealuri, văi și şesuri, cari 

compun o regiune mai mult cîm- 

pencască. Pămintul produce tot 

soiul de cereale și se compune 

din pămînt arabil, la o adinci- 

me de aproape un metru; mai 

în jos se află argilă, calcar și 
nisip. 

Cultura griului și a păpuşo- 

iului se face în mare întindere, 

Imașele și fineţele sunt întinse 

şi abundente. 

In comună sunt: cinci bise- 

rici, cu 7 preoți, 8 cîntăreți și 

1 -eclesiarh; patru şcoli, cu 4 

„învățători și o învățătoare, şi cu 

o populație școlară de 197 c- 

levi şi 34 eleve; 5 morideapă 

şi 1 de aburi. Tot teritoriul co- 

munci e pe moşia statului, 

Budgetul este de 36204 lei 

la venituri și de 50937 lei la 

cheltueli, 
" Numărul vitelor se urcă la 

15453 capete, din cari: 4910 

vite mari cornute, $601 oi, ş6i 

cai și 1351 rimători, 

Belceşti, sat, din 'com. Belceşti, 

pl. Bahluiul, jud. Iași, alcătuit 

din trei cătune: Văleni, Ciorani 

şi Ruși. E așezat în partea des- 

pre N.-V. a comunei, pe malul 

sting al rîului Bahluiul, la o de- 

părtare de o oră de Tirgul-Fru- 

mos, spre V., și de 2 orede tir- 

gușorul Podul. Iloaci spre S.



BELCEȘTI 

Are o populaţie de 418 familii 
Sai 2071 locuitori Romini, cari 
sc ocupă cu agricultura și creş- 
terea vitelor, 

Iste reşedinţa comunei. Are: 
o casă de primărie frumoasă; o 

biserică, cu 2 preoți, 2 cîntă- 
reţi și un eclesiarh; o școală de 

"băeţi, cu 2 învățători, înființată 
la 1865, frecuentată de 92 elevi, 

avind un local frumos şi bun; 

o şcoală de fete înființată în anul 

1885, frecuentată de 26 eleve. 

In sat sunt patru mori de 
apă și una de aburi. 

In marginea de S. a satului 

se află un pod mare, construit 

din lemn, peste apa rîului Bah- 

luiul, pe care trece drumul la- 

teral, de la Podul -Iloaei spre 
Hirlăui (Botoșani). 

Numărul vitelor e de 5937 

capete, din cari: 1974 vite mari 

cornute, 172 cai, 3297 oi și 404 

rimători, 

Belcești, saţ, în jud. Neamţu, 

com. Cindești, plasa Bistriţa. E 

așezat pe şcşurile și podișele ce 

se întind în dreapta rîului Bis- 

triţa și a piriului Rădiul, spre ră- 
sărit de satul Socea, din com. 

Socea, mărginîndu-se către N. 
cu satul Beţeşti-d.-j., iar către 

S. cu satele Vădurelele și Cîn- 

dești. | 

Are o întindere de 160 hect.; 

o populațiune de 54 suflete, sai 

20 familii, toți Romini de baș- 

tină, cari se ocupă cu agricul- 

tura şi plutăria, In acest sat se 
află un rotar. 

Numărul vitelor se urcă la 

38 capete, dintre cari: 8 boi, 

10 vaci, 8 oi, 1 cal, 5 porcişi 

6 viței, 

Belceşti, saș, în jud. Tutova, pl. 

Pereschiv, com. Pogonești, pe 
piriul Tutova. Arc 107 locui- 

tori, din cari 7 ştiii carte, și 27 

case. 

7 
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Belceşti, moșie, în jud. Neamţu, 
cu părți şi răzășească, fără sat, 
situată pe lingă moșiile: Șer- 
bești-lui-Talpan, din com. Talpa, 
pl. de Sus-Mijlocul, și Tupilați, 
din jud. Roman. In ea a avut 
parte şi mănăstirea Cetăţuia de 
lingă Iași, fiind închinată Sf. 
Mormint. La 1840 Stefan Lean 
că, Stefan Lozonsky și alții vind 
o sumă de stinjeni din acest ho- 
tar Logofătului Stefan Catargiu, 
cari se stăpinesc și astăzi de 

urmașii acestuia. 

Belceşti (Parte-din-), moșze, în 

jud. Neamţu, pl. Bistriţa, com. 
Cindești; n'are sat. 

Terenurile din această parte 

conţin depozite calcare.: Prin 
văile şi apropierea riurilor se 
găsesc bolovani mari de calcar, 
pe cari locuitorii din împreju- 

rime îi adună și din cari fac un 

var de o calitate relativ bună. 
Vărării sistematice însă nu se 
găsesc. 

Belcicovul, plasa Negoești, jud. 
Ilfov. . (Vezi Dona). 

Belcicovul, moșie a statului, în 
„jud. Ilfov, pendinte de Plătă- 

rești, S-ţii Apostoli și Stavro- 
poleos. S'a arendat pe periodul 

1886—96, împreună cu trupul 

Sohatul-Moara-Nouă, cu 28400 
lei anual. 

Belci (La-), /oc, jud. Mehedinţi, 
în comuna rurală Imoasa, pl. 
Motrul-d..s. 

Belcii (Dealul-), ea/, jud.-Me- 
hedinţi, în comuna rurală Ne- 
gomirul, plasa Văilor, 

Belcii (Mahalaua-), ma/a!/a, 
jud. Mehedinţi, cu 30 case, în 

com. rur. Negomirul, pl. Văilor. 

Belcina, gîr/ă, pe proprietatea   

BEILCIUGATA 

Petroșani, jud. Vlașca. A fost 

canalizată de Ruși, la 1877, pen- 

tru a putea transporta pe dinsa, 

cu vase, cereale și a le duce la 

Dunăre, unde dă gura ei. Aci, 

în dreptul vărsăturei ei în Du- 

năre, este un pichet, unde se 

păzește graniţa și unde se fac 
şi încărcături de bucate, în va- 

sele de pe Dunăre. 

Belcineanca, mic cătun, al co- 
munei Bosoteni, plasa Ocolul, 

jud. Romanați. 

Belcineanu, /intnă, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j., com. Roziștea. 

Belcineanu, ziriă, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Roziştea. 

Belcineanu, rîpă, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Roziștea. 

Belcioaei (Valea-), za/e, com. 
Podeni-Vechi, pl. Podgoria, jud. 
Prahova. 

Belciu (La-), szrîmtoare fru- : 
moasă, formată de stînci, în co- 

muna Minzălești, jud. Buzăii, pe 

apa Rîmnicului, aproape de mun- 
tele Furul-Mare. 

Belciugata, Zac mic, în județul 
Constanţa, plasa Hirșova, pe te- 

ritoriul comunei rurale Ciobanul. 
E situat în partea apusană a 

plășii și cea nordică a comunei,. 

nu departe de malul Dunărei, 

Are o întindere de 25 hect., cu 

o formă curioasă, ce seămănă 

cu a unui ciocan și a unei ni- 

covale unite prin cozile lor, Pro- 

duce foarte puţin pește și de ca- 

litate mediocră. 

Belciugata, jud. Olt. (Vezi Sea- 

ca și Belciugata, moșie a sta- 
tului). 

Belciugata, zăvoră, în valea Ar-



BELCIUGATA-MARE. 

geșului, pe proprietatea Gră- 
diştea-d.-s., plasa Cilniștea, jud. 
Vlașca, 

Belciugata-Mare, firii, judeţul 

Dolj, pl. Ocolul, com. Pieleşti. 

Se varsă pe dreapta riului Tăz- 

luiul, lingă podul de fier din 

satul Pirşani, com. Pieleşti. 

Belciugata-Mică, pri, judeţul 

Dolj, pl. Ocolul, com. Pieleşti, 

ce se varsă pe dreapta rîului 

Tăzluiul, lingă moșia d-lui Tru- 
ţescu. 

Belciugatele-Cojeşti, co. rur., 

pl. Mostiştea, jud, Ilfov, situată 

la E. de Bucureşti, lingă valea 

Mostiștea, la distanță de 27 kil. 
de București. 

Se compune din satele: Bel- 

„ciugatele-d.-s., Belciugatele-d..j., 
Cojești și Cindești, cu o popu- 

laţie de 805 locuitori, cari trăesc 
în 211 case. 

Se întinde pe o suprafață de 
3401 hect. 

D-nii Dim. Brătianu, Fraţii 
Rasti, N. G. Marinescu şi C. 
Cioflan, ai 2760 hect. și locui- 
torii 641 hect. 

Proprietarii cultivă 1816 hect. 
"(70 rămîn șterpe, 75 izlaz și 
699 pădure). Locuitorii cultivă 
tot terenul. 
Comuna numără 183 contri- 

buabili. Are un budget de 3626 
lei la venituri și de 3625 lei la 
cheltucli. In anul 1885 eraii 182 
contribuabili. 

In comună sunt: 2 biserici, cu 
2 preoți, (la Belciugatele-d.-j. şi 
Cojești); 1 școală mixtă; 1 moară 
cu aburi, 2 mașini de treierat 

cu aburi; 5 heleștaie, 
Numărul vitelor mari e de 

991 (400 cai și iepe, 11 armă: 
sari, 284 boi, 244 vaci și viței, 
6 tauri, 10 bivoli, 36 bivoliţe 

și de 1974 vite mici (94 porci, 
IS$0 oi),   

300 

Dintre locuitori, 199 sunt plu- 

gari şi 24 ai diferite profesiuni, 

Arătura se face cu 94 plu- 

guri: 43 cu boi, ŞI cu cai. 
Locuitorii ai 136 care și că- 

ruțe: 57 cu boi, 99 cu cai. 

Improprietăriți sunt 127 loc. 

și neimproprietăriți 101. 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari și 1 hangiii, 

Belciugatele-de-]Jos, saț, face 

parte din comuna rurală Bel- 

ciugatele-Cojeşti, pl. Mostiștea, 
jud. Ilfov. Formează un trup cu 

Belciugatele-d.-s., avind aceeaşi 

poziție topografică. 

Se întinde pe o suprafață de 

SIL hect. cu o populaţie de 

297 loc. Fraţii Rasti aii 300 

hect. și locuitorii 211 hect. 

Proprietarii cultivă tot tere- 

nul, avind și o mică pădurice 

de 6 hect. 

Are: o biserică cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreț; 2 heleştaic. 

Comerciul se face de 1 hangiiă. 

Numărul vitelor e de 

356 şi al celor. mici de ş:i6. 

mari 

Belciugatele-de-Sus, sa/; face 

parte din com. rur. Belciugatele- 

Cojești, pl. Mostiștea, jud. Ilfov. 

Este situat la E. de București, 

între Valea-Mostiștea și Valea- 

Sarul, lîngă calca judeţeană Bu- 
curești-Brăila. 

Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafață de 

1009 hect. Are o populaţie de 

128 suflete. Familia răposatului 

Dimitrie Brătianu are 892 hect. 
şi locuitorii 108 hect. 

Proprietarii cultivă 562 hect., 

30 rămîn sterpe, 300 sunt pă- 

dure. Locuitorii cultivă tot te- 

renul fără să aibă locuri de pă- 
șune, 

Are o școală mixtă frecuen- ! 

tată de 12 elevi și eleve, cu în- 

treţinerea cărcea statul, județul 

  
| 

BELCIUGUL 

şi comuna cheltuese anual 1374 

lei. Localul școalei l'a oferit răp.. 

Dimitrie Brătianu. In raionul 

comunei este un heleștei, 

Comerciul se face de 1 hangiu. 

Numărul vitelor mari e de 

149 și al celor mici de 339. 

Belciugoiul, /ac, în insula Balta, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Stelnica, 

jud. Ialomiţa. 

Belciugul, saț; face parte din 

com. rur. Gherghița, pl. Cimpul, 

jud. Prahova. Are o populație 

de 520 locuitori, 258, bărbaţi, 262 

femei. Aci e o biserică cu hra- 

mul Adormirea - Maicet- Domnu- 

lui, zidită de enoriași acum 75 
ani. 

Belciugul, saţ, în com. Costieni, 

pl. Biliești, jud. Putna, situat pe 

riul Rîmnic, la întrarea sa în 

jud. Putna. Are o populațiune 

de 180 suflete, cari locuesc în 

41 case, Satul n'are nici bise- 

rică, nici şcoală. Copii în virsta 

de a urma la școală sunt 40, 

din cari: 22 băeţi și 18 fete. 

Belciugul, saz, în pl. Marginea- 

d.-j., com. Măicănești, jud. Rim- 

nicul-Sărat, la apus, pe riul Rîm- 

nicul-Sărat, la 1oşo m. spre V. 

de cătunul Bolboaca. Are $ 

hect. cu 56 familii, 227 suflete. 

Belciugul, cătun, în pl. Teleor- 
manului, jud. Telcorman. Arc o; 
populațiune de 579 suflete cu 
75 contribuabili. 

Belciugul, zea/, jud. Dolj, plasa 

Dumbrava-d.-j., com. Orodelul, 

înalt de 14 m. 

Belciugul, dea/, jud. Fălciă, nu- 
mit ast-fel de la forma sa na- 
turală, în chipul unui belciug. 
Se prelungește din com. Bere- 
zeni, printre comunele Bozia și



BELCIUGUL 

Găgești, pl. Prutul și se termi- 
nă în șesul Prutului. 

Culmea acestui deal face ho- 
tar între ambele comune. Spre 
“partea de S. a dealului, între 
moşiile Bogdănești și Jurcani, 
se află Movila-lui-Dumitru. 

Belciugul, /e/eșteă, jud. Telcor- 
man, în cătunul cu același nu- 
me, Produce pește mult, 

Belciugul, /ac, jud." Teleorman, 
la N.-V. comunei Saelele; ser- 
vește ca semn de hotar al mo- 
şiei Saclele cu moșia statului 

„Uda-Clocociovul, în direcțiunea 
spre care se află un pile de pă- 
dure cu acecaşi numire. 

Belciugul, /ac, în jud. 'Tuleca, 
pl. Tulcea, comuna urbană Mah- 
mudia. ÎI: numit așa, după for- 
ma lui. Are 60 hect. şi este 
format de braţul Sf, Gheorghe, 
cu care comunică prin 2 mici 
girlițe, 

Belciugul, Zoca/itate, jud. Brăila, 
la N. de satul Cazasul,. unde în 
vechime aii fost tîrle cu acest i 
nume. 

„Belciugul, /ocuzuţă isolată, jud. 
lifov, pl. Negoeşti, com. Gur- 
bănești, 

„Belciugul, loc îselat, com. Gă- 
neşti, pl. Mijlocul, jud. . Vilcea, 

Belciugul, zicher vechii, cu No. 
76, spre Moldova, în pl. Mar- 
ginea-d.-j., com. Măicăneşti, jud. 
Rimnicul-Sărat. 

Belciugul, zic de pădure, jud. 
Teleorman, în com. Uda-Cloco- 
ciovul. - 

Belciugul, ruptură a riului Siret, 
între satul Vădeni și. pădurea 
Bărboși, jud. Brăila, 

55213, Marele Dicflonar Geografie, 

'? 
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Belciugul, vă/cea, jud. Olt, care 
dă în Călmăţuiui, în com. Sea- 
ca-Belciugata, pl. Șerbăneşti. 

Belciul sai Belcilovul, saț, jud. 
Argeș, plasa Piteşti; face parte 

„din com. rur. Mogoșoaia. 

Belciul, /a//ă, în jud. Gorj, com. 
Bălteni, din pl. Jiului, E for- 
mată din riul Jiul și nu seacă 
nici o dată. Are o suprafaţă de 
2, hect. Din ea sc prinde mult 
pește. 

Belciul, dea/, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., com. Brătila, de pe 
teritoriul cătunului Gura-Văci, 
Acest «deal este situat d'a dreap- 

„ta Tazlăului-Mare. 

Belciul, deal, la S. de com. Că. 
lugăreni, pl. Cricovul, jud. Pra- 
hova. 

Belciul, zîrî4, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., com. Ripile, care 
îşi are obiîrșia din locul numit 
Iluitoarea. Curge pe teritoriul 
cătunului Slobozia-Mielului şi se 
varsă în 'Tazlăul-Mare. 

Belciul, șes, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d.-j., com. Brătila, pe care 
se află movila Giurchea. 

Belciuneasa, sar; face parte din 
com. Crăești, pl. Stănişești, jud. 
Tecuciii. E așezat pe coasta dea- 
lului Marghiolul, în partea de 

“V. a comunei, la o distanță de 
reședința comunci de 7 kilo- 
metri, i 

Are o populaţie de 42 capi 
de familie, cu I5I suflete, cari 
locuesc în 40 case. Sunt 19 
copii, 9 băcţi și 10 fete, în virs- 
tă de școală. Satul este stră- 
bătut de un drum, ce se des- 
parte din şoseaua ce duce la 
Stănişești și se ridică spre V. 
în sat, Este înconjurat la V,:   

BELDIMAN (SCIHITUL-LUI-) 

de Valea-Marghiolului și la S. 
„de valea Bărbălăul, 

Belciunul, sas, jud. Dolj, plasa 
Jiul-de-Mijloc, com. Foişorul. E 
situat la 8 kil. de Foişorul. Are 
227 suflete, 115 bărbaţi și 112 
femei. L.ocuesc în 78 case. Copiii 
din acest sat urmează la Școa- 

la din satul și comuna Foișo- 
rul, ce' este lao depărtare de 
7 kil. Numărul şcolarilor pe 
1892—93 a fost de. 4. Cu virstă 
de şcoală sunt 13 copii. Știu 
carte 6 bărbaţi. In 'sat este'o 
biserică cu hramul Adormirea- 
Maicei-Domnului. Are 2 cîntă- 
reți și 1 preot ce slujește și la 
biserica din Foişorul, 

Comunicaţia în acest cătun 
sc face. prin șosele vecinale și 
comunale, cari îl pun în legă- 
tură la I:. cu Foişorul, iar.la V. 
cu șoseaua județeană Craiova- 
Bistreţul și cu linia ferată Cra- 
iova-Calafat, . 

Belciunul, /ac, jud. Dolj, plasa 
Jiul-de-Mijloc, com. Foişorul, în 
care se găsesc mulți raci și pești, 

Belciunul, /ocuiuță îso/ată, pe 
malul drept al Jiului. E situată 
pe teritoriul comunei Foișorul, 
plasa Jiul-de-Mijloc, jud. Dolj. 

Beldia, dea/, acoperit cu vii şi 
pometuri, com. Filipești-de-Pă- 
dure, pl. Filipești, jud. Prahova, 

Beldiman, dra/, pl. Tazlăul-d.-j-, 
comuna Siinduleni, jud. Bacăi, 
pe teritoriul satului Sănduleni. 

Beldiman, deal, în. hotarul co- 

munci Curteni, pl. Crasna, jud. 
Fălciu, : 

Beldiman. (Vezi Miroslava, iaz, 

jud. Iași), 

Beldiman (Schitul-lui-), /oe ș- 

40



BELDIMĂNEASCA 362 
  

  

solat, în gura Văei-Arinului, co- 

muna Stănișești, jud. Tecuciii. 

Aici a fost un schit, al cărui în- 

"temeietor este Alexandru Bel- 
diman. Astăzi nu mai există de 
cît urme, iar cărţile și odoare- 

le bisericeşti se găsesc la bise- 

rica din Slobozia-d.-j., comuna 
Stănișești. 

Beldimăneasca, moșie, în co- 

muna Beceni, jud, Buzăi, cu 

" 190 hect., din cari 40 pădure, 

Valea-Nucului și Gherghina, res- 

tul arabil și islaz, 

Beldimănoaia, fâădurice a sta- 

tului; în întindere de 20 hect., 

comuna Ștefănești, plasa Riul- 

Doamnei, jud. Muscel, E com- 

pusă din anin, plută și salcie. 

Beleciugul, continuarea vestică a 

dealului Poduri, din com. Șol- 

dănești, jud. Suceava. 

Belecîine, cana/, în pl. Borcea, 

lingă satul Cacomeanca, jude- 
țul Ialomiţa. 

Beleghetul, sa/, plasa Muntelui 

com. Brusturoasa, jud. Bacăii, 

Era renumit mai înainte prin: 

fabricarea cașcavalului, care pur- 

„ta numele satului, Aici sunt 

multe stine. 

Beleghetul, 4ea/, pl. Muntelui, 

com. Brusturoasa, jud. Bacău, 

pe teritoriul satului Sulţa, de 

unde izvorește piriul cu același 
nume, 

Beleghetul sai Belgheţul, mo- 
şie, pl. Muntelui, com. bBrustu- 

roasa, jud, Bacăii, proprietatea 

lui Nicolae N. Ghica; pe ca se 

află pădurea Cărunta. Are o 

întindere aproape de 15000 hec- 

tare, cu pădurea d'impreună. Ve- 

nitul moșiei este de 70300 lei, 

" iar impozitele sunt de 4218'lei. . 

  

Th. Codrescu (cBuciumul Ro- 

min», pag. 232) se exprimă ast- 

fel: «moșie în care are parte 

“și d-lui Aga Nicu Ghica, care 
la 1840, mai cumpără ciți-va 

stinjeni de la Vasile Tisiscu; 

aii parte și d-lor Dvornicerul 

Iancu și Căminarul Costachi Le- 

ondari, clironomii răposatului 

Banul Leondari, d-lui Șatrariul 

Constantin Mariş și alţi mai 

"mulți răzași și părtași în ea». 

Beleghetul, zîriă, pl. Muntelui, 

jud. Bacăă, care izvorește de 

sub dealul cu același nume și 

din muntele Muncel și se varsă 

da stinga Trotușului, după ce | 
a udat satul cu același nume. 

Beleghetul, za/z, pl. Muntelui, 

com. Brusturoasa, jud. Bacăi, 

formată de pir. cu același nume. 

Belegosul, loc izolat, com. Că- 

limăneşti, plaiul Cozia, judeţul 

Vilcea. 

Beletinul, poiană, în com. rurală 

Isverna, plaiul Cerna, județul 

Mehedinţi. | 

Beleţeasca, zpoșie, în com. Pi- 

clele, cătunul Berca, jud. Buzăii. 

Are 350 hect. din cari 5o hect. 

pădurea Cărpinișul, 15 hect. vie 
"şi restul arabil. Pe această mo- 

şie sunt și cite-va puțuri de pă- 

cură. 

Beleţi, com. rur., pl. Podgoria, 

jud. Muscel, la S. de Cimpu- 

lung, 65 kil. departe de acest 

oraş și 25 kil. de reședința | 

subprefecturci, Este situată pe 

ambele maluri ale gîrlei Circi- 

novul. | 

Mai înainte purta numele de 
Beleţi-Negrești. 

Se compune din 3 cătune: 

Beleţi, Negreşti și Zgripceşti. Se 

- mărginește la N; cu comunele 

  

DISLIEȚI 

Davideşti şi Voroveni, la S$. cu 

comuna Priboeni, la E. cu co- 

muna Dobrești şi la V. cu co- 

muna Conţești, i 

Are o populaţie de 1438 lo- 
cuitori, din cari 680 bărbați și 
758 femei, cu 353 capi de fa- 
mnilie, cari locuesc în 348 case. 

Comuna numără 446 contri- 
buabili și are un venit de 2479 
lei anual. | 

Locuitorii acestei comune, pe 
lingă agricultură, se mai ocupi 
cu rotăria, dulgheria și facerea 
de care, pe cari le vind în 'ju- 
deţul Vlașca. Porumbul se cul- 
tivă pe 145 hect. Prunele daă 
anual cam 2500 decalitri ţuică, 

Loc. ai 316 oi, 771 capre, 
884 vaci și 363 porci. 

In jurul cătunelor sunt puţine 
vii şi livezi de pruni. Sunt pă- 
duri de fag, stejar, carpen, ete. 

Girla Cîrcinovul străbate co- 
muna de la N. spre S. In ea 
se varsă, pe teritoriul comunei, 

piraele Valea-Dobreștilor, Len- 
țea şi Valea-Vacii. Pe această 
girlă se găsesc cite-va mori şi 
ferăstrae, cari în timpul verci, 
nu funcționează din cauza lipsci 
de apă. Peste Circinov este un 
mic pod de lemn, din dreptul 
căruia se despart șoselele ce duc 
spre Dobrești și Negrești. 

Moșia e a locuitorilor din vre- 
me îndelungată, însă sunt ciți-va 
împroprietăriți pe moșia statu- 
lui Cîmpulungeanca, . în toate 
categoriile. 

Intreaga comună are aproxi- 

mativ 920 hect. d'impreună cu 

pădurile. o 
In comună sunt 3 biserici, în 

fie-care cătun cite una, deser- 

vite de 4 preoţi și 3 cintăreţi. 

Școala, cu întreținerea căreia 

statul cheltucște anual:1242 Iei, 
se frecuentă de 53 elevi din 

140, în etate de 

şcoală, Știi carte 120 bărbaţi 

și 4 femei, i 

numărul de



BELEȚI 

Dintr'un hrisov dela Radu- 
Vodă Mihnea, din 1o Martie 
"1623, rezultă că «Tatul de la Be- 
leţi» și-a cumpărat moşie aci, 
încă din zilele lui Mihaii-Vodă 
şi deci, pe acea vreme, după 

cum se constată din actul de 

vinzare de mai jos, exista satul 
Belcţi : 

«| Adecă Rada, fata lui Vintilă de Be- 

let, scris-am zabizul mei la măna Uchi- 

meii Pătru și Ja văru-meă 'Latul (fratele 

lui) și văru-meii Dragul, să filă de ma- 

"ria credință la măna lor, să să știa că 

leam văndut partia mia de moșiia cătă 

să va allah din hotarul Negreştelor pană 

într'al Priboianilor, cătă să va găsi, veri 

în satii, veri în apă, veri uscat, veri în 

„cînpii, cătă să va alla veri de moșiia 

veri de cumpărăture, și parte mia de 

mora și de viia dila Țigănesti cătă să 

(va) afla parte mia, și făcută și desfăcută, 

şi am dati drepti bani gata ughi 11, și 

la aceasta tocmeală fost'aii oameni buni 

mărăturiia, anume: “Tatul din Beleţi și 

Radul de cul;, i Șerban de acolo, i 

Pirăvul și Stau Vătaful din Bucureşti și 

Dumitrașco păhărnicul și alaţii frați care 

or pune iscăliture mai jus, și amu scris 

cu loan din Breşti. 

Eu Dimitraşco păharnic (am subscris), 

cu Rada fata lui Vintilă». . 

Vezi «Cuvinte din Bătrâni», de 

B. P. Hasdeu, pag. 101. 

Beleţi, sa/; face parte din com. 

rur. cu același nume, în jude- 

țul Muscel. Cade în partea de 

$. a. comunei. Aci e reședința 

comunei, 

Arc o populaţie de 430 loc., 
210 bărbaţi şi 220 femci, cu 126 

capi de familie. Biserica din a- 

cest cătun s'a clădit cu ajutorul 
locuitorilor. 

Beleţi, ca/, în raionul comunei 

cu același nume, pl.. Podgoria, 

jud. Muscel, pe care se cultivă 
5,50 hect. vic. 

Belețoaica, pădure, supusă regi- 

mului silvic, com. Beleţi, plasa 

Podgoria, judeţul Muscel, avind 
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750 hect. împreună cu trupul 
de pădure Golcasca. Esenţa do- 
minantă : stejar și fag. 

Belezlichi-Sirti, deal, în jude: 
țul Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 
pe teritoriul comunci rurale Al- 
maliii. Se desface din dealurile 
Bulgariei orientale, intră în Cons- 
tanța, pe la miazăzi de piriul 
Pampur-Ghiolgii, pe lingă pi- 
chetul No, S. Se îndreaptă spre 
răsărit, într'o direcţie generală 
de la S.-V. spre N.-E., printre 
pîriul Pampur-Ghiolgiii și valea 
Curu-Canara. Brăzdează partea 
apusană -a plășii şi cea sudică 

a comunei. Are o înălțime de 

II4 m. şi taie drumul Almaliii- 

Ese-Chioi și Ostrov-Ese-Chioi. 

Face ripos malul iezerului Gîr- 
lița, lingă care se sfirșește. [E 
acoperit -de tufărișuri și pă- 

Şuni. ” 

Belgheţul. (Vezi Beleghetul, zzo- 
șie, jud. Bacău). - 

Belgunul, că/. al: com. Lcoteşti, 

pl. Olteţul-Oitul-d.-s., jud. Ro- 

manaţi. Situat puţin mai la N. 
de satul Lolocști, pe şoseaua 

judeţeană, care merge în susul 

Oltețului, pe malul stîng, către 

hotarul județului din spre Vil- 
cca. 

Beli-Boi, /an, în satul Moţea, 

jud. Suceava, numit ast-fel de 

la primul lui proprietar, Se, po- 

vestește că Doamna lui Mihail 

Sturdza, proprietara moșiei, tre- 

cind o dată și văzînd că un mo- 

jic s'a învrednicit să-şi facă o 

clădire 'așa de mare, ar fi scos 

papucul, cu care ar fi lovit peste 
gură pe Beli-boi. 

Belia, riz,. jud. Prahova. Işi ia 

'naștere din munții com. Talea; 

udă partea de N. a căt. Gura- 

Belii, com. Breaza-d.-s., pl.. Pra-   

BELIBON (FÎINTÎNA-LUI-) 

hova, și se varsă în riul Pra- 
hova, la locul numit Gura-Belii, 
la. S. de com. Cormarnicul, 

Belibon (Fîntina-lui-), în jud. 
Neamţu, îsoor de ape minerale, 

situat la 1 kil. depărtare de Tir- 
gul-Neamţu, în suburbia Pome- 
te, pe piriul Corogenilor. . 

Apa filtrată este incoloră, îno- 

doză și cu un gust foarte sărat; 
lăsată puţin timp la acr, des- 
voltă beșicuțe gazoase de anhi- 
dridă carbonică și în acelaşi timp 
se turbură, lăsînd un depozit 
galben de sesquioxid de fier. 
Densitatea este egală cu 1,1347 

la temperatura de 150150. 
Analiza cantitativă raportată 

la 1000 de grame de apă a 
dat următoarele rezultate: Clor, 
106,1 132. Brom, 0,0168. Iod, ur- 
me. Anhidridă sulfurică, 3,3070. 
Anhidridă borică, 0,0006. An- 
hidridă silicică, 0,0101. Anbhi- 

dridă fosforică, 0,0025. Sodiii, 
68,5833. Potasiii, 0,5046, Litiii, 
0,0005. Calciu, 1,2287. Magnc- 
zii, 0,2021, Sesquioxid de fier, 
0,0078, 

Dacă grupăm între dinsele a- 
ceste substanţe, în combinaţiu- 
ncle, în cari probabil se află în 
apă, găsim că .100 grame de 
apă, coprind: 

Clorură de sodiii: 174,4394. 

Clorură de potasiii, 0,5395. Bro- 

mură de magneziii, 0,0193. Io- 

dură de magneziii,. urme. Sul- 

fat de potasiii, 0,4956. Sul: 

fat de magnezii, 1,0015. Sulfat 

de calciit, 4,0995. Carbonat de 

calciu, 0,0522. Carbonat de li- 

tii, 0,0026. Carbonat. de fier, 

.0,0121.Boratde magneziii, 0,008. 

Tosfat de calci, 0,0041. Anhi- 

dridă silicică, 0,0101. Suma sub- 

“stanţelor fixe, 180,6767. 
Aceste ape fac parte din gru- 

pul izvoarelor de la Oglinzi şi 

aii fost analizate de d-l Petru 

Poni. -



BELICIUL 

Numirea populară e Beli-" 
-. boul, 

Beliciul, f;r/e, pendinte de com. 

Pirlita, pl. Balta. Situate la E., 

pe malul stîng al Călmățuiului. 

Ai 6 familii, cu 3o suflete. 

Belii (Cariera-), carieră de pia- 
tră, în moșia Breaza, comuna 

Talea, plaiul Pelcşul, jud. Pra- 

hova. - E 

Belii (Lunca-), vacă, în direc- 

- țiunea N.-I. și alături de com. 

Horezul, jud.: Vilcea. Ea a fost 

dăruită mănăstirei Ilorezul, de 

un călugăr anume Beloiii, şi a 

fost încorporată cu moșia Ro- 
- mani, 

Belii (Valea-), za/e, în partea 

“de IE. a comunci Talea, pl. Pe- 

Icșul, jud. Prahova. Se varsă în 

Valea-Talici și împreună în riul 

Prahova, pe malul drept, la N, 

de com. Breaza-d.-s. 

Belimoaica, căfuu, pendinte de 
com. Zădăriciul, pl. Neajlovul, 

„jud. Vlașca, situat pe partea 

stingă a Ncajlovului. 

„Belimoaica, petic de pădure de. 

stejar, în suprafaţă de 180 hect. 

"E proprietatea statului și de- 
pinde de ocolul silvic Cirtojani, 

jud. Vlașca. 

Belina, insulă, în Dunăre, la S.- 

-V. comunci - Cioara, jud. Te- 
lcorman. Este una din cele mai 

importante pe..distanţa dintre 

gura Oltului pănă la gura riu- 

lui Vedea, la limita judeţului. 

Intinderca ci este de 23 hec: 

tare, avind pe dinsa zăvoiii de 
salcie. 

In dreptul acestei insule, pe 
marginea Dunării, se află pi- 
chetul militar, care. poartă nu- 
mirea tot de Belina.   
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Belita, dra/ gol, între Cristești și 
Drăgușeni, jud. Suceava. 

Belitori, com. rur., în partea de 

E. a plășii Tîrgului, la limita 
cu pl. Călmățuiului, jud. Teleor- 

man. Este situată pe Valea-Ur- 

luiului, la împreunarea acestei 

văi cu valea Adincata, In toată 

lungimea sa e străbătută de pi- 

riul Urluiul și udată de apele 

ce izvorăsc din dealurile ce o 

înconjoară. i 

“Trei văi importante își au 

gura lor pe . teritoriul acestei 

comune : Valca-Urluiului, cea 

mai principală; Valea-Epureasca, 

ceva mai spre N.-V. de com, 

cu un mic piriii ce dă tot în 

Urluiă și cu o ramificaţie, spre 

răsărit, numită Valca-Scrafimu- 

lui; în fine Valea- Adincata, 

care își are începutul în apro- 

picre: de com. Dorobanţul şi dă 
tot în Valea-Urluiului. Valea A- 

dincata are o ramificaţie nu- 
mită Valca-Gongului. Intre co- 

muna Belitori și cătunul Dulceni 

mai este o vălcea, căreia îi zice 

Vălccaua-Lăganului. Piriul Ur- 

luiul, alimentat de apele altor 

piraic și izvoare, prezintă, în tre- 

cerea lui prin comună, un vo” 
lum mai mare şi cste revărsat 

pe o întindere mare, formînd 

mai multe cleştaie, din cari.lo- 

cuitorii scot pește, . trestie și 

papură. o 

Comuna Belitori are alăturate 

două cătune: Adincata şi Dul- 

ceni. Cătunul Adincata se află 

situat la depărtare de 4 kil. la V. 

de reședință, pe valea ce poartă 

numirea tot de Adincata; iar 

cătunul Deleni este situat pe 

partea dreaptă a Urluiului, la 

o depărtare. de-3 kil. spreS.-l:. 

Cătunul de reşedinţă Belitori 
arc o mare întindere; este si- 

tuat pe ambele maluri ale pi- . 

- riului Urluiul, cum și în valea 

formată de dinsul.   

BELITORI 

Pe teritoriul comunci se află 
moşia statului numită Cozia-Be- 
litori, pe care ait fost împroprie- 
tăriți, în anul 1880, un număr 

de însurăţei, pe 346 hect. 

Moșiile de pe teritoriul aces- 
tei comune aparțin mai multor 
proprietari, printre cari sunt și 
mai mulți moșneni. Întinderea 
lor este de aproape Sooo hect. 
Proprietari principali sunt: d-nii 
M. C. Şuţu, Leonida Paciurea 
și Gr. Lahovari cu 6000 hect., 
din cari 4750 pămînt arabil, 630 
hect. pădure, 560 livezi și izlaz 
şi 30 hect. vie. Apoi vin locui- 
torii moșneni cu 250 hect. In 
cătunul Dulceni sunt 587 hect. 

- pămînt arabil, din care 5 hect. 
pădure. Moșia Dulceni este pro- 
prietatea d-lui P. S. Aurelian. 
In căt. Adiîncata sunt 420 hect. 
arabile, proprietatea d-lui D, Bil- 
direscu. 

Terenul acestor moșii este 

fertil. 

Pe cursul Urluiului sc găsesc 
o mulțime de grădini de zar- 

zavat, iar pe proprietățile locui- 
torilor se află 93 hect. vii. 

Comuna şi moșiile de pe dinsa 

aii ca limite: la N. moșia Ro- 

şiori-de-Vede; la V. şi S.V. 
moșiile: Dorobanţul, Cirligaţi 

şi Caravaniţi; la S. şi S-E. 

moșiile Băneasa, Băduleasa şi 

Pirlita; la E. şi la N.-E,. parte 

din moșiile Bogdana-Nenciuleşti, 
Piosca și Perctul. 

Populaţiunea comunci și a că- 

tunelor ci este de 2454 suflete, 

din cari 556 capi de familie şi 

687 contribuabili. Vite sunt 93So 

capete, din cari: 605 cai,2135 

vite mari cornute, 5603 vite mici 

cornute și 944 porci, 

Budgetul comunei este de lei 
917757 la ven. şi lei 7167,37 
la chelt, 

Are o şcoală, întrun frumos 

local, frecuentată de 155 elevi. 

Biserici sunt 2, deservite de 3



„BELIŢA 

preoţi, 2 

seri, | 
- Sunt două mori cu aburi, din 

care una părăsită, 

Căile de comunicaţie, cu care 
sc leagă comuna sunt: de la 
comuna Belitori, prin cătunul 

: Dulceni, la com. Pirlita.; spre 
com. Peretul, pe deal, prin drum 
vecinal și în fine cu calea jude- 
țeană Turnul-Roşiori, printr'un 
drum vecinal, 

ralel cu Valea-Urluiului. 

Sunt mai multe măguri: M4- 
gura-de- -Streajă la: S.. comunei, 
înaltă de 12 m. și largă de ș4 
metri; Migura-Mare, spre V.; 
Măgura-Epureasca, în pădurea 
numită IEpureasca.; Măgura-Ber- 

-becelui şi altele. Spre cătu- 
nul Adincata trece, pe o în- 

tindere de 3 kil., venind din 
spre Dunăre, Drumul-lui-Traian ; 
iar la limita comunci despre 
Roșiori, se văd urmele unci în- 
tărituri de pămînt, care a ser- 

vit şi Rușilor, în războiul de la 
1812; 

Satul Belitori îl găsim prin 
: diferite documente din' secolii 

-. din urmă. Origina numelui lui, 
„după d, Gr. Tocilescu, este cu- 
vintul be//ator, 

In timpul reformei lui Con- 
stantin Mavrocordat (1741); 'sa- 
tul Belitori se vede trecut tot 

“în plasa Tirgului; el era format 
pe atunci aproape numai din 
moșneni. 

In colecțiunile Academiei ro- 
mine se află o jăluire a unui 

„moșncan anume Vladu de la 
“ Belitori (sud Belitori), purtind 
data din luna Mai, 1794. Acest 
Vlad se jăluește, către Domni- 

” torul Alexandru Constantin Mo- 
ruzzi, în numele mat multor 
moșneni, că, avind acolo moșie 
strămoșească, li s'a cotropit de 

„ către unul, Dumitru Polizu, 

cîntărcți şi 2 paracli- 

Beliţa, va/z, jud. Olt; izvoreşte 

care merge pa- 
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de la V. de com. Negreni, pl. 
Vedea-d.-j., și se varsă în gîrla 
Negrișoara, tot în raionul co- 
munei : Negreni. 

Beloaia, munte, jud. Gorj, la N. 
comunei Polovraci, proprictate 

„a statului, IE mai mult acoperit 
cu pădure. 

Beloianul, ctșmea, pl. Trotuşul, 
com. Hirja, jud. Bacău, făcută 
de preotul Ioniţă Beloianu de 
la Sărata (Transilvania). 

Beloţul, com. rur., jud. Dolj, în 
plasa Dumbrava:d.-s., situată în 
partea-i de N.-E., la 22 kil, de- 
părtare de Craiova și la ş kil. 

„departe de Șopotul, reședința 
plășii Dumbrava-d.-s. 

Comuna este așezată pe dea- 
lurile Beloţul și Sîrsca. și pe Va- 
lea-Beloţului. 

Se învecinește la E. cu com. 
Predești ; la V. cu com. Șopo- 
tul, de care se desparte prin li- 
vezi; la N. cu com. Rasnicul, 
de care se desparte prin pă- 
dure; la S. cu com. Pleşoiul, 
de care se desparte prin pă- 
mînt arabil. 

Comuna este accidentată de 
“dealurile Beloţul și Sîrsca. * 

liste udată de pîriul Beloţul, 
ce izvorește din dealul 'Beloțul, 

„curge prin valea Bcloţul, se u- 
neşte cu piraiele Șopotul şi Go- 
goșul, şi se varsă pe malul drept 
al rîului Obedeanca, 

In vechime, comuna sc nu- 
mia -Mesdroaia și apoi Percni. 
Azi este compusă din 2 sate şi 
o mahala, satul Beloţul, sat de 
reședință, așezat pe dealul Be. 
loțul și satul Sirsca, așezat pe 
dealul Sîrsca. - Mahalaua se e chia- 
mă Pereni. . | 
În comună este 1 singură ' bi- 

” serică, fondată în 1834 de me- 
» delnicerul Ioan Poroineanu Este 

în ruină, 

  
"1570 pogu 
"de 4000 lei și aparţin d-lui I.I. 

- Grădişteanu în Beloțu şi- locui- 
„torilor. moșneni în' Sîrsca. 
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"În satul Beloţul'este o școală 
mixtă, ce funcționează din a- 
nul 1860; este întreținută de 

„stat. Localul construit din bir- 

ne este în bună stare... Are o 
singură sală de. studii cu 'un 
învăţător. In anul școlar '1892- 
1593 a fost frccuentată de 22 
copi, - 

"Totalul locuitorilor's sc urcă la 
893 suflete (519 bărbați și 374 
femei), din cari în Beloţu 580 şi 
în Sirsea 313 locuind în 151 
„case. 

Suprafaţa comunei este de a- 
proape 2640 pog., din care 2120 
pog. pămint arabil, 390: pog: fi- 
ncață, '100 pog. pădure și..30 
pog. izlaz, E 

Moșiile ati 6 întindere.. de 

cu' un venit anual 

"Păduri se găsesc în întindere 
de 30 hect. și tufărişuri în în- 
tindere de 20 hect. Se găsesc și 
pe moșia d-lui |. 1. Grădişteanu 
și pe a locuitorilor, . .! 

Inainte aparțirica d-lui 1. Gră: 
dișteanu şi moșncnilor Stănești 

și Căprioreşti. Lemnul. care se 
găsește 'cste::. stejarul, ulmul, 
carpenul; frasinul, jugastrul şi 

” cerul. . 

“Viile, în n întindere de 30 hect., 
produc vin bun roşu şi i aparţin 
moșnenilor,. 

Locuitorii lucrează cărămidă 
pentru casc, putind face un om 
pe zi pănă la 500 bucăţi. Mica 
arsă se vinde cu 16 lei, 

" Circiumi sunt 2. 
Comuna Beloţul este. unită cu 

com. Șopotul și Predeşti,. prin 
cite o șosea, vecinală, 

Contribuabili sunt 146. 

Venitul comunei pe 1892-03 
a fost de lei 1658 CĂ şi chelt. 
de 1605 lei. - a 

Vite mari cornute 314, oi 249, 

".:capre 28, cai. 18,
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BELOȚUI, 

Beloţul, sat, pl. Dumbrava-d.-s., 

com. Beloţul, jud. Dolj. E împrăș- 

tiat. Arc 580 sufi., 371 femei şi 

209 bărbaţi. In sat este o școală 

mixtă ce funcționează din 1860. 

Este întreținută de stat. 

Localul e construit din bîrne. 

-A fost frecuentată de 15 copii din 

Beloţul şi ro copii din. Sirsca. 

Cu virstă de școală sunt 24 

de copii. ” 

Beloţul, ea/, pl. Dumbrava-d.-s., 

com. Beloţul, jud. Dolj, pe care 

este situat satul Beloţul. 

Beloțul, zirîă, plasa Dumbrava- 

d.-s., com. Gogoșul, jud. Dolj. 

Esec din Dealul-Greceștilor, jud. 

Mehedinţi. Udă comunele Go-. 

goșul şi Beloţul şi în apropiere 

de com. Predești, plasa Dum- 

brava-d.-s., se unește cu piraiele 

Gogoșul şi Ştefiinelul, cu care 

împreună se varsă în riul Obe- 

deanul, aflat pe dreapta riului 

ii, 

Beloţul, zac, pl. Dumbrava-d.-s., 
„com. Beloțul, jud. Dolj. 

Belu, 4r/ă, jud. Brăila, pe ţăr- 

mul stîng al riului Buzăii, față 

în față cu satul Deșiraţi, din co- 

muna Scorțarul-Noii, la. 3 kilo- | 

metri, spre V. de Scorţarul-Noii, 

Belului (Podul-), po, pe riul 

Doamna; în cercul comunci ru- 

rale Piscani, plasa Riul- Doam- 

nci, jud. Muscel. 

Belzeni, saţ, în plasa şi judeţul 

Tutova, comuna Dragomirești. 

Are 166 locuitori, cari locuesc 

în 43 case. Se lucrează coveţi, 

linguri, căușe, etc. 

Bencea, măvură, plasa Ocolul, 

comuna Preajba, jud. Dolj, în 

Plaiul-Viilor, așezată în partea : 

de Vest a comunei Preajba, că- 

366 

comuna Balta- tre hotarul cu n 

Verde, plasa Ocolul. 

Bencheşti, jud.Vasluiui. (Vezi Bu- 

tucăria, sat). 

Benchiul, dea/ în partea de S.- 
E. a satului Zlătunoaia, comuna 

Zlătunoaia, plasa Tirgul-Milctin, 

jud. Botoșani, 

Benea, /oc, cu izvoare de ape sul- 

“furoase, judeţul Bacăă, pl. Taz- 
lăul-d.-j., de pe teritoriul comu- 

nci Ripile, 

Benea și Bătaia, pă/uri parti- 

dinte de comuna Cîrstăncști, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Benei (Dealul-), gea/, judeţul 

Bacăi, plasa Tăzlăul-d.-j., com. 

Gropile, pe teritoriul cătunului 

Capota, care desparte comuna 

Gropile, la Vest, de comunele 

Brătila și Ripile. Acest deal face 

parte din șira dealurilor ce des- 

part Trotușul'de Siret. 

Benei (Pîriul-), zii, plasa Tăz- 

lăut-d.-j., comuna Riîpile, judeţul 

Bacăii, care curge pe teritoriul 

câtunelor Petrăşcani şi Păltinata, 

prin Valca-Benci și se varsă în 

Trotuș, l'a stinga, după ce s'a 

încărcat cu pir. Păltinata-Marc, 

Piriul - Unghiului și Piriul-de-la- 

Perja.   Benei (Valea-), za/c, plasa Taz- 
lăul-d.-j., cemuna Ripile, judeţul 

Bacău, pe teritoriul cătunului 

Păltinata. 

| Beneşti, com. rur., plasa Olteţul- 

i! du-j., jud. Vilcea, situată pe va- 

lea riului Olteţul, departe 75 kil. 

de reşedinţa judeţului și la 30 

kil. de a subprefecturei. N'are 

| nici un cătun alipit. 

culare, supuse regimului silvic, 

aflate pe moșia Cucești, pen- | - 
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O tradiţie din gura bătrinilor 

afirmă, că pe aci ar fi păstorit 

Bucur Ciobanul, fondatorul. Bu- 

curcștilor, vile sale şi aceasta 

înainte de anul 1362. <Aică cra 

să fie, zic bătrinii, PBucureşti». 

Cu toate cercetările făcute, nu 

s'a putut descoperi timpul fon- 

dărei acestei comune. Locuitorii 

spun numai că satul este foarte 

vechii. 

Are o populaţie de 356 lo- 

cuitori, 189 bărbaţi și 167 fe- 

„mei, în care întră și 5 familii 

de Țigani; 69 capi de familie; 

77'contrib., locuind în SI case. 

Este o singură biserică cu in- 

scripția următoare: 

«Această sfintă biserică, cu 

hramul Sf. Treime şi Sf. Voi- 

vozi, în coprinderea celor ce 

crait scrise, s'a zidit din. teme- 

lie, de moşul meii Barbu Ote- 

telișanu, fost vornic, începind-o 

în zilele stăpînirei lui Carol al 

VI-lea, împăratul Austriei și să- 
virşind-o în zilele lui Constantin 

Nicolae Vodă, în anul 1746, 

Septembrie 1. Însă acum în zi- 

lele Mărici sale Carol I, Dom- 

nul Romîniei, Eu Grigore Ote- 

telișanu, fost mare agă, nepot 

de fii al sus numitului, ce sunt 

născut la anul 1786, Februarie 

6, văziînd-o ajunsă în proastă 

stare, căci cutremurul, cel mare 

de la 1802 surpase multă ten- 

cuială din lăuntrul, stricînd şi 

chipurile sfinţilor ce crai zugră- 

vite; iar alte stricate de timp 

şi alte împrejurări, am făcut cu 

ajutorul lui Dumnezeu cele ce 

sc arată şi am zugrăvit-o prin 

cei mai buni pictori din Craiova, 

anume Isidor Selagianu și Cos- 

tache Petrescu, la care n'a a- 

Jutat și nepotul mieii de văr Cos- 

tică N. Otetelișanu, terminînd-o 

la anul 1568 şi 82 a virstei mele», 

Această inscripţie este săpată 

în piatră și cu litere poleite in 

aur.



__BE NEȘTI 

Loc. se ocupă cu agricultura 
și mai mult cu dulgheria. Ei des- 

fac tot produsul muncei lor la 

tirgul din Bălcești și la Craiova, 

In comună sunt: 12 cai, 30 

boi, 40 vaci, 150 oi și 80 porci. 

Pe rîul Olteţul, în raionul co- 
munei, sunt 3 mori. 

Locuitorii, în număr de 71, 

S'aii împroprictărit la anul 1S64,.. 

cînd li s'a dat 210 hectare din 
moșia d-lui Gr. Otetelişanu, 

La 1821, în biserica Sf. Trei- 

me, despre care am vorbit mai 

sus, s'au ascuns mai multe fa- 

milii bocrești de peste Olteț, de 
zoana lui Tudor Vladimirescu, 

„Și aci, fiind înconjurați de pan- 

duri, s'aii apărat cu arme din 

turnul bisericei, omorind. mai 

mulţi panduri. In fine capitu- 

tulind, pandurii aii ars mai multe 
icoane, ficind foc în biserică. 

- Icoanele, puţin arse, și cărbunii 

icoanelor, se conservă încă, 

Casele Benescului, la şo me- 

tri departe de biserică, aii fost 
lecul cel mai principal de azil 

" în acel timp. Era pline de boeri 
şi baricadate erai toate intră- 
rile. Boerii capitulind, ai fost mal- 
tratați de panduri, cari ai de- 
capitat pe un profesor francez, 
luindu-l drept Gr. Otetelișanu. 
Sosind aci, slugerul Tudor a 
spînzurat pe doi panduri, ce se 
făcuse culpabili de omorirea pro- 
fesorului francez; iar capetele 

-„pandurilor le-a înfipt în ţepi, de 
o parte şi de alta a porţilor, 

Școala datează în comună de 
54 ani.. Localul e bun, construit 
de d. Gr. Otetelişanu la anul 
1838.. Acum e proprietatea co- 
munei, după legea din 1864 şi 
are 1 hect. pămint în țarină. 

Școala se frecuentă de 4 co- 
pii, din numărul de 43, 24 bă- 
cți și 19 fete, în vîrstă de școală. 
Cu întreţinerea școalei, stațul 
cheltuește anual 1188 lei, iar co- 
muna 65 lei, 
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Vatra satului se întinde pe 
20 hect. Locuitorii clăcași . ati 

210 hect. iar proprietarul 1750 
hect. pămînt, 

Veniturile comunei se urcă 

la 1050 lei anual și cheltuelile 

la aceeași sumă. 

Șoseaua judeţeană Olteţul, ce 
vine de la Polovraci și merge 
la Craiova, înlesneşte comuni- 

cația între această comună şi al- 

tele, | | 
In jurul comunei Benești sunt 

comunele: Vasilaţi, la Est; Lo- 

custeni, la Nord; Cîrlogani, la 

Nord-Est; Știrbeşti, la Vest; și 

Otetelișul, la Sud. In raionul co- 

munei sunt: Dealul - Frincului, 

Valea-Frincului,  Poiana-lui-Co- 
tocea, Valea - Caselor și Valea- 

Jivului, 

Benești, saț, spre Nord-Est de sa- 

tul: Tanacul, comuna Tanacul, 

plasa Crasna, judeţul Vasluiii, 
„Situat pe coasta dealurilor Pa. 
lanca și al Morilor, pe o întindere 
cam de 1001 hect. din cari: 61 

“hect. pădure, 16 hect. vii şi li- 

vezi, iar restul loc de cultură, 
imaș și fineț. Are o populaţie de 

"166 familii sati 541 suflete, Ro- 

mini, din cari 9 Evrei și 2 ŢI. 
gani. Locuitorii posedă : 60 plu- 
guri și 60 care cu boi, 4 plu- 

guri cu cai și 60 stupi cu albine. 

Are o biserică făcută din vă- 

lătuci la 1862, deservită de 1 

preot și 1 eclesiarh ; cite-va mori 

de vint și 2 cîrciume, 
„Numărul vitelor e de 965 ca- 

pete, din cari: 332 vite mari 
cornute, 300 oi, 33 cai i şi 300 

" rimători, 

Beneşti, dea/, în raionul comu- 
nei Benești, plasa Olteţul-d.-j., 

- jud. Vilcea, pe care se cultivă 
23 hect. şi 50 arii vie. 

Beneşti, pădure particulară, su- 
pusă reginiului silvic, pendinte   

BENGEȘII 

de com. Benești, pl. Oltețul-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Benești, za/e, în partea de S.-E. 
a satului Benești, com. Crăeşti, 
pl. Stănișeşti, jud. Tecuci. 

Benga, cătun al com. Mărunţi- 
șul, jud. Buzăă, cu 180 locui- 
tori și ŞI case, 

Benga, 7szor, în com. Mărunţişul, 
jud. Buzăii, căt. Benga. Ese din 
pădurea Benga și se scurge în 
riul Buzăi. 

Benga, moșie a statului, în com. 
- Mărunţişul, jud. Buzăii, pendinte 

de schitul Verbila, din jud... Pra- 
hova. „Are 100 hect., date acum 
însurățeilor. 

Benga, movilă, în . 

„_gelele, jud. Buzău. 
-com. Cara- 

Benga, pârure a statului, în com. 
Mărunţişul, jud. Buzăt ; are 100 
hect.; din care 14 curătură, 

Benga, pădure, situată pe teri- 
toriul com. Timpeni, plasa! Șer- 
băneşti, jud. Olt. De la această 

„pădure, se zice, cătunul Tim- 

peni-d.-j. s'a mai numit și Benga. 

Bengeasca (Sărata-), moșie, în 
com. Gura-Sărăţi, jud. Buzăii, 
căt. Atîrnaţi. Are 620 hect. vii, 

izlaz, și arături și: 15 hect., pă- 

durea Ciungălanul, proprietatea 
„D-ei Olga Ben gescu, n. Luhovari. 

Bengeşti, com. rur., în jud. Gorj, 

partea de N. a plășii Amaradia, 

situată, parte pe loc șes, în va- 

lea Gilortului, parte pe un deal 

puțin mai ridicat. E formată 
din 4 cătune, adică: Bengești- 

d.-j., Bengești-d.-mj., unde e și 

reşedinţa comunei, Bengești-d.-s, 

-și cătunul Bircei. Se mărginește 

la N, cu com, Ciocărdia, la V,
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cu 'Săcelul și Bobul, la S. cu 

Albeni şi la E. cu Cărligei. și 

Prigoria. Are o întindere cam 

de 2409 hect., din cari 230 

„hect, arabile, 290 fineţe, 25 hect, 

vii, 35 hect. pomet, 1600 pă- 

dure, 198 izlaz și 22 vatra sat, 

Are o populație de 325 fa- 

milii, cu 1460 suflete, din cari 

210 contribuabili, toţi. Romiîni, 

afară de vre-o 30 Francezi, o- 

cupaţi cu tăcerea pădurilor, .din 

care lucrează cherestea, + 

„_. Locuitorii posedă: 127 plu- 

gură, 213 care cu boi, 13 căruțe 

cu cai, 541 vite mari cornute, 

110 cai, 2724 ci și 132 rimători. 
: Budgetul comunei are la ve- 

nit 1244 lei, iar la cheltueli 

1080. Lei. . 

Comuna este udată de apele 

Gilortului şi ale Ciocadiei. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua județeană T..Jiul-Vilcea, 

prin șoscaua comunală împie- 

trită, care trece prin înteriorul 

comunei și duce la com. Bobul, 

cătunul Mogoșani, com. Săcelul 

și printrun drum ordinar, care 

pleacă din - Bengești, trecînd 

prin com, Săcelul şi peste Dea: 

lul-Șurupaţilor şi întră în com, 

Șurupâţi. | 

Comuna are: 4 mori pe riul 

Gilortul, 'din cari 3 cu cite 3 

alergători; 12 puțuri cu cum: 

pănă și 5 fîntîni. 

Are 1' local de primărie și 1 

„școală frecuenfată de 36 elevi 
„Şi 1 elevă, din 45 înscrişi. 

Are 3 biserici de lemn făcute 

de locuitorii comunci. Biserica 
„din cătunul -Bengeşti-d.-mj.,. e 

fondată la anul 1730 și a fost 

reparată la anul 1822 de locui- 

„tori. Bisericele sunt deservite de 
2 preoți şi 4 cîntăreţi. 

In această comună se găsesc 

niște ruine de' ziduri, despre 

= cari locuitorii spun că ar fi fost 

o construcție a fraților Buzești. 

Pe platoul Cimpul-Mare, la locul   

Ii 

numit Gorgani,' sunt niște mo- 

vile, numite în localitate Mete- 

reze și despre care se zice, că 

ar fi fost niște fortificaţii. 

Bengeşti,' ea, jud. Mehedinți, 

în com. rur. Samarincști, plasa 

" Motrul-d.-s. E 

Bengeşti-de-]Jos, câătuu: al co- 

„munci Bengești, pl. Amaradia, 
jud. Gorj, pe malul stîng a rîu- 

lui Gilortul și mai jos 'de con- 

fluenţa lui cu Ciocadia. Are o 

“suprafață cam de 800 hect., din 

- cari So .hect. arabile, Too hect. 

finețe, 15 hect. pomct, 8 hect. 

vic, 500 hect. pădure, 92 hect. 

izlaz şi 5 hect. vatra satului. - 

Are o populaţie de 100 fa- 

milii, cu 430 suflete, din cari 70 

contribuabili, toţi Romiîni. Lo- 

cuitorii posedă 30 pluguri, 5o 

care cu boi, 2 căruţe cu cai, 

'154 vite mari cornute, 17 cai, 

126 oi şi 29 rimători. 

In cătun sc află 1 moară, 5 

puțuri şi 2 izvoare, 

Bengeşti-de-Mijloc, căzua, re- 

ședința comunei Bengești din 

pl. Amaradia, jud. Gorj. E si- 

tuat în valea riului Gilortul, ce-va 

mai sus de punctul de confluen- 

ță a lui cu Ciocadia și pe ma- 

lul drept.al Gilortului. Are o 

„suprafaţă cam de 600 hect., din 

cari 60 hect. arabile, 80 hect. 

finețe, 10 hect. vii, 12 pomet, 

30 hcect. izlaz, 400 hect. pădure, 

S vatra satului. Această pro- 

prictate este parte a locuitorilor 

împroprietăriți după legea ru- 

rală și parte proprietărească. 

Arc o populaţie de go fami- 

lii cu 350 suflete, din cari 60 

contribuabili; sunt 30 Francezi, 

cari sunt ocupați cu tăerea pă- 

durii. Locuitorii posedă 36 plu- 

guri, 60 care cu boi, 6 căruțe 

cu cai, 110 vite mari cornute, 

"36 cat, 2112 oi.şi 40 rimiători.   

BINIA 
  

In cătun sunt 2 mori pe apa 

Gilortului, 2 puțuri şi 1 izvor, 

Arc 1 biserică deservită de 
1 preot și 1 cintăreţ. 

In cătun sunt localurile pri- 

mărici şi ale şcoalci, 

Bengeşti-de-Sus, căfun, al co- 
munci Bengești, pl. Amaradia, 

jud. Gorj, la N.-E. cătunului de 

reşedinţă. IE situat pe un loc 

mai ridicat, mai sus de punctul 

de confluență al Gilortului cu 

- Ciocadia,. şi între aceste ape. 

Are o suprafață cam de 600 

hect. arabile, 60 hect. fineţe, 7 

vic, 8 hect. pomcet, 400 .hect, 

pădure, 70 izlaz şi 5 hect. va- 

tra satului, 

Are o populaţie de 70 fami- 
li, cu 340 suflete și 40 contri-. 

buabili, L.ocuitorii posedă 28 

pluguri, 58 care cu boi, ş că- 

ruțe cu cai, 116 vite mari cornu- 

te, 21 cai, 183 oi și 28 rimători. 

In cătun sunt 2 puțuri și 1 
izvor. 

Benghea, /ac, în însula Balta, pl. 

Borcea, com. Cocargea, jud. Ia- 

lomiţa. 

Benghiul, friva/, jud. Brăila ; în- 

cepe din Privalul-lui- Stancu. 

Merge la S.-V. de se varsă în 

Dunărea-Măcinului, la Bechetul- 

Igliţa. 

Benheci, pădure, în partea de E. 

a comunci “Tudora, jud. Boto- 

"şani, Se întinde pe Dealul-Mare 

și văile de prin prejur. 

Benheci, fădure, în partea de 

S.-V. a comunei Truşeşti, plasa 

Jijia, jud. Botoşani, în întindere 

de 300 hect., proprietate a sta- 

tului. Sc exploatează şi e com- 

pusă din stejar, teiă, frasin şi 

jugastru, 

Benia, îszor, în com. Chiojdul-
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din-Bisca, jud. Buziiii, 

tarul Prahovei; se scurge în va- 
lea Brădetul. 

Benia, /oc solar şi es întins, 

între muntele Brădetul, din jud. 

Buzăi, Valea-Teiului și Valea- 

: Ștubeului, în com. Chiojdul-din- 

Bisca, pe hotarul despre jud. 
Prahova. 

Benii (Girla-), gîr/ă, comuna 

Văleni, plasa Podgoria, judeţul 
Muscel. 

Benii (Giîrla-), gîr/i/ă, jud. Pra- 

hova; izvorește din Dealul-Gru- 

iului, com. Star-Chiojdul, plaiul 

Teleajenul. Ia direcţia S.-V. și 

se varsă în girla Chiojdul, tot 
în raionul com. Star-Chiojdul.” 

Benii (Valea-), za/e, com. Go- 

lești, pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Benii (Valea-), /oc de fineze, 

jud. Prahova, la E. de cătunul 

Cuibul, com. Gornctul:Cuib, pl. 

Podgoria, ce se întinde pănă 
în dealul Baba-Ana și Dealul-Nu- 

cetului, ” 

Benii (Valea-), za/e. jud. Pra- 

hova, udă partea de E. a că- 

tunului Cuibul, com. Gornetul- 

Cuib, plasa Podgoria, de unde 
izvorește.. Curge de la N.V. 

spre S.-E., primeşte Valea-Glo- 

dului și se varsă în piriul Nu- 

cețeanca, la localitatea numită 

Podul-Frincului, com. Gornetul- 

Cuib. 

Benii (Virful-), oc îs0/at, în co- 

“muna Strimbeni, plaiul Vărbi- 

lăii, jud. Prahova. 

Bentul, căzun al com. Tăbărești, 

jud. Buzăii. Are 530 locuitori, 

“în 112 'case, 

Bentul, /ac, situat la N.V. de. 

65213. Afarele Dicţionar Geogr:jlc, 

bei 

pe ho-! 
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com. Batogul, județul Brăila. ! 1 

Sc formează din ploi și din to- ; 

pirea zăpezei. Vara, seacă. 

Bentul, /ac, în com. Tăbărești, 
jud. Buzău, la marginea rîului : 
Buzăii. ]și îa naștere de la Balta- 
cu-Stuf şi se scurge în riul Bu- 
zău. Conţine mult pește. 

Bentul (Dudeasca-), moșie, în 

com. Tăbărești, căt. Bentul, ju- 

; deţul Buzăii. Are 2200 hect., 

din cari 980 arabile, 152 pă- 

durea Cotul-Bentu, 200 izlaz, 

300 fineaţă și restul stuf şi sterp. 

Bentul-Sirbilor, adincătură sai 

Săvan, jud. Teleorman, pe.mo- 

șia Viişoara, în marginea rîului 

Călmăţuiul, la S., între comu- 

nele Liza şi Viişoara. 

Bentului (Valea-);za/2, în jud. 

Constanţa, plasa Hirşova, pe 

teritoriul comunei rurale Cioba.: 

nul, în partea apusană a plășii 

și cea sud-estică a comunei. 

Este formată din valea Cișla, ce 
pleacă din poalele apusane ale 

dealului Cardi-Cișla și din Valea- 

Bălăceanului, ce vine din. poa- 

lele vestice ale dealului Muslul. 

Cea d'intiiii trece prin satul Ca- 

di-Cişla şi amindouă, unindu-se, 

merg printre dealurile Cadi-Cişla 

la răsărit și Caraula la apus. Taie 

drumul judeţean Măcin-Hirşova, 
și se deschide în lacul Hazarlic- 

Ghiol, în partea sudică a lui, 

Bența, /oc izolat, pe teritoriul 
satului Ipureni, pl. Prutul, ju- 

dețul Fălciă, în partea de E, 

în valea de la confluența pirae- 

lor Cirţa și Bălcoia, alăturea cu 

Piscul-lui-Vodă, 

Din tradiţiune şi spusele bă- 

trinilor se narează despre acest 
loc următoarele : 

Aici odinioară a fost tirg secuese și 

după o invaziune a Tătarilur, atit tirgo-   
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veţii cît și cei-l'alți locuitori, lucrători 

de pămînt, aii părăsit locuinţele și s'aii 

ascuns în partea despre Iluzii, unde pe 

atunci erai codri seculari; iar “Lătarii 

găsind târgul nelocuit, i-a dat fac. După 

retragerea “Lătarilur, locuitorii văzind tîr- 

gul ars și locul pustiit, aii rămas în par- | 

tea Tuşilor, unde fugiseră, fiind mai la 

zdăpost prin codri. In noua lor așezare, 

parte” din Secul se ocupaii cu căsăpia, 

și ast-fel localitatea s'a numit Ilu, i, de 

la cuvîntul maghiar husit, care inseamnă 

carne, Apoi, cu încetul s'a format ora ul 

Huși. Locuitorii Uuguri aflați în Iluși 

și în satul Cornii-Uuguri, se trag din 

vechii locuitori, strămutați de la Benţa, 

în aceste localităţi. 

Ca probabil că aceşti locui- 
tori se trag din vechii Secueni, 

ne încredințează un vechiii o- 

biceii tradiţional al locuitori- 
lor catolici din Huşi şi.Corni, 

cari odată în fie-care an, la o 

zi hotărită, vin cu preotul în 
această localitate și fac rugă- 

ciuni pentru sufletele morţilor, 
îngenunchiind pe locul unde ar 

fi existat biserica; iar după ter. 
minarea procesiunci se reîntorc. 

„Timpul cînd a existat acest 

tîrg nu se cunoaște de bătrîni, 

iar dacă versiunea e adevărată, 

că după arderea lui a urmat 

înființarea orașului Huşi, atunci 

nu mai: rămîne cuvint, că vechi: 

mea ii e: foarte adincă. 

Benţul, /ac, în plasa Ialomiţa: 

Balta, com. Sărăţeni, jud. Ialo- 

miţa. Este format din apele pro- 

venite din debordarea riului Ia-. 
lomița, 

Bențul, ac, în plasa Ialomiţa- 
Balta, jud. Ialomiţa. Este situat 

între satul Dudești şi canalul 
Borcea, 

Benţul, fădure, în pl. Ialomiţa- 

Balta, comuna Copuzul, judeţul 

„Ialomiţa. Formează cu pădurea 

Odaia-Călugărului, un trup de 

130 hect., cu esență : stejar, plop 
și salcie, 

47
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Benţul, va/e, în plasa Ialomiţa- 
Balta, spre V. și în apropiere 
de satul Frăţilești, judeţul Ialo- 
miţa. Arc forma unci potcoave 
şi conţine apă numai cînd riul 
Ialomiţa debordează. 

Benţul, va/e, în plasa Ialomiţa- 
Balta, com. Căzănești, jud. Ia- 
lomița. Conţine apă numai cînd 
riul Ialomiţa debordează. 

Benţul-de-Sus, lac, în plasa Ia- 
lomiţa-Balta, com. Borduşani, 
jud. Ialomiţa. 

Benţul-Mare, /ac, în plasa Ia- 
lomiţa-Balta, com. Bordușani, 
jud. Ialomiţa. 

Benţul-Moş-Dobrică, /ac, în 
plasa Ialomiţa-Balta, com. Bor- 
dușani, jud. Ialomiţa. 

Benţuri, /ac, în insula Balta, pl. 
Ialomiţa-Balta, com. Borduşani, 
jud. Ialomiţa. 

Benţuri, două /acurz, in insula 
Balta, plasa Borcea, com. Șo- 

cariciul, jud. Ialomiţa. 

Beorlegic-Tepe, movilă, în ju- 
dețul Constanţa, plasa IHirşova, 
pe teritoriul comunci rurale Cal. 
fa, pe muchia dealului Turben: 

- cea-Rair, în partea răsăriteană 
a plășii şi a comunei, aproape 

de hotarul judeţului. Are 318 

m, și este acoperită cu verdeață, 

Berarul, jud. Prahova. (Vezi Be- 
rivoe), 

Berăria, /rup, din Tirgul-Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Berbecari sai Răsuceni, cit, 

pendinte de comuna Răsuceni, 

jud. Vlașca. 

Berbecari, za/e, județul: Vlașca,   

ce duce prin Răsuceni, de la 
care și-a luat și numirea de Ră- 

suceni-Berbecari, 

Berbecarul, vă/cea. (Vezi Bur- 
liştea, jud. Teleorman). 

Berbecel (Movila-lui-), movi7ă 
însemnată, în com, Zilişteanca, 

jud. Buzăă, căt, Haimanalele, pe 
moșia Ercari. 

Berbecelui (Măgura-), măgu- 
ră, la S-E. comunei Belitori, 

jud. Teleorman, 

Berbeceşti, numire vechie, a sa- 
tului Stănilești, jud. Fălciii. 

Berbecul, mo/lă, în com. Gă- 
vănești, lingii lacul Costeiul, ju- 
dețul Buzău. 

Berbecului: (Poiana-), Joc îzo- 
dat, în com. Nehoiașul, jud. Bu- 
zăii, căt. Gura-Siretului, ramifi- 
cație din muntele Piciorul-Baliă. 

Berbecului (Valea-), ae, jud. 
Olt; izvorește de la [. de com. 
Negreni, pl. Vedea-d.-j, Se varsă 
în gîrla Negrişoara, în raionul 

com. Negreni. 

Berbenceni, com. rur., jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-s., situată pe va- 
lea pîriului Odobul, care după ce 
se încarcă pe teritoriul ei, cu 
Girla-de-la-Văleni, se varsă d'a 
stinga rîului Siret, 

Se compune din ş cătune: 
Berbenceni, Văleni sau Berben- 

ceni-Mici şi Gura-Drumului. 

Fundeni - Răzășeşti, Berben- 

ceni-Răzășești şi Chiticeni făceaii 

parte (1503) din jud. Roman, O- 
colul-d.-j. (« Condica Liuzilor», în 
«Uricarul» lui Codrescu, Vol. 

VII, p. 250—283). 
In Statistica din 1874, găsim 

comuna alcătuită numai din cele 

dintii 3 cătune. 

  

Se învecinește: la N., cu co- 

muna Ciuturești, jud. Roman, și 

cu com. Odobeşti; la S., cu co- 

munele Săcueni şi Prăjeşti; la V., 

cu secţia Iertiona, din com. O- 

dobești; la N., cu com. Poiana- 

Iurașcu, jud. Roman.: 

Școală are, de curînd înfiin- 

- ţată, Se numără 4 biserici or- 
todoxe, deservite de 2 preoți şi 

2 ciîntăreți, Sunt 267 case de 
locuit şi 4 circiumi. 

Populațiunea numără 271 capi . 

de familie și 996 sufl., dintre 

cari: 980 Romini, 12 -Izraeliţă 

și 4 Armeni, toţi de protecțiune 

romină. După felul ocupaţiunii 
se deosibesc: 512 agricultori, 

15 meseriași, 2 comercianţi, 4 

“profesiuni libere, 17 muncitori 

"și 19 servitori. Sub raportul in- 
strucțiunei, găsim 76 cari ştii 
citi şi scrie, din care 16 femei, 

și 920 cari nu știii carte. Con- 
tribuabilii, după recensămîntul 
pentru periodul 1891 —1896, 'se 
ridică la 212. După legea ru- 
rală din 1864, s'aii împroprictă- 
rit 9 loc. cu 22 fălci şi 40 pră- 
Jini pămînt în țarină, - 

Semănăturile și recolta în a- 
nul 1890—1891 ai fost: eriii 
1259;90 hectol., porumb 231 3,40 
hectol., orz 924,30 hectol., ovăz 
„463,70 hectol., rapiță 352,60 
hectol., cinepă 64,50 hectol., 
cartofi 7229,600 kgr., fasole 
3614,800 kgr., mazăre 8520,600 
kgr., livadă naturală, fineţe 

296930 kgr. | 
Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 873,33 hect. 
“Teritoriul comunal are o în- 

tindere de 1522,05 hect. Sunt 

5 proprietari: Theodor Codrescu 
are o moșie de 101,69 hect., 

cu un venit anual de 1633 lei; 
Lascar lim. Lupaşcu are o mo- 
şie de 191,63 hect., cu un ve- 

nit anual de 3700 lei; C. Da- 

videscu are o moşie de 60,87 

hect,, cu un venit anual de 1402
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Iei; Zamfira Nacu arc o moșie 

de 211,87 hect. cu un venit de 

4358 lei; Petru Negel stăpîneşte 

82,94 hect, şi are un venit a- 

nual de 1720 lei. 

Totalul impozitelor este de 
906,12 lei, 

Pădurile, care sunt mărunte, 

aii o suprafață de 137 hectare. 

Viile ocupă o întindere de 21,23 

hect., care, în 1890, aii produs 

15,20 hectol. vin negru și 620,80 

hectol. vin alb. | 

Animale sunt: 78 cai, 789 

“vite cornute, 139 porci, 18 ca- 

pre și 278 oi, cari aparţin la, 

285 proprictari și cari, în 1891, 

aii produs 561 kgr. lină ţurcană. 

Stupi de albine sunt 169, care 

la 1890, ai dat 654,537 kgr. 

micre și 218,170 kgr. ceară. 

Budgctul comunei pe exerci- 
țiul 1891—92 are la venituri, |. 

3554 b. 29, şi la chelt., |. 1161 

b. 23, 

Teritoriul comunei este stră- 
bătut de 2 căi comunale: una 

prunduită, ce pleacă din satul 

Berbenceni şi trece prin Fun- 

deni; alta neprunduită, ce pleacă 
din Chiticeni. Amîndouă dati în 

calea județeană, ce merge la 
Bacăă. 

Distanţele:: la Bacău, capitala 

districtului, 1$ kil.; la com. O- 

dobești, 14 kil.; la comuna Să- 

cuieni, reședința. plășii, 5 kil.; 
la Prăjești 11 kil, 

Berbenceni, saţ, jud. Bacău, pl. 

Siretul-d.-s. şi reședința comu- 

nci cu același nume, situat pe 

“piriul Odobul. Biserici sunt 2: 

una clădită din vechime de că- 

lugări, acum în stare de ruină, 

și care a'fost schit, şi alta în- 

fiinţată la 1881 de locuitori, 

deservită de un preot și un das- 

căl. Se găsesc 2 cîrciumi. Capi 

de familie sunt 84 şi sufi. 360. 

Animale sunt: 28 cai, 297 vite 

cornute, 68 porci şi 16 capre.   
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Berbenceni, Bărbănceni sai 
Berbinceni, moșie, jud. Bacăi, 
pl. Siretul-d.-s., cu o întindere 
de 9oo fălci dimpreună cu pă- 
durile, care se întind prin com. 

"cu același nume, 

"Despre această moşie extra- 
gem: «Moșie cu părți și răze- 
sească, în care 'are parte d-lui 
Medelnicerul: Vasile Nacu, iară 
din răzeși sunt Niculai Bălăiță, 

. Ioniţă Călăroiu, urmașii lui Con- 
durachi Ariton, Vasile Timofti 
saii Moga, D. Damaschin, Ion. 

Lozinsca, Ștefan Obreja, Ioniţă 
Domescu și alţii mat mulți ră- 
zeși în ca; iară la 1843 Lupu 
Damaschin, se judecă pentru 
rescumpărarca a 16 stînjeni din 
ea, cu Medelnicerul Vasile Nacu, 

fostul ginere al Paharnicesei Ca- 
tinca Burchi. Arc sat cu o bi- 
serică, 46 marzili, 1 căpătăier, 7 
nevolnici, $ vădaiic, 4 slujbași 
volnici, 1 jidov; pe lingă moșiile 
Chiticeni, Fundeni, Hertioana 
şi altele, cu un număr de 75 
locuitori». (Th. Codrescu, «Bu- 
ciumul Romîn», pag. 234). 

Berbeni, fost pichet de graniţă 

la munte, în plaiul Cloșani, ju- 
dețul Mehedinţi. 

Berbeniceni, mahala, jud. Me: 

hedinţi, în pl. Motrul-d.-s.; ţine 

de com. rur. Florești, numită și 

Berbeniţa. 

Berbeniceni, mahala, jud. Me- 

hedinți, în com. rur. Dragoteşti, 
pl. Văilor, 

Berbeşti, com. rur., pl. Olteţul- 
d..s., jud. Vilcea. E compusă 

din 4 cătune: Dămțeni, Păsărei, 

Valea-Mare şi Berbești. Numele 

săii, se crede, a veni dela Bar- 

bin, un fugar, venit aci cam pe 

la anul 1682, în timpul Domniei 

lui Șerban Vodă Cantacuzin, 

Neamului săi i s'a zis Berbi-   
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ncști şi din ce în ce a rămas 
Berbești. - 

Este situată pe marginca, rîu- 
lui Tirîia, la depărtare de 54 
kil. de capitala județului şi la 
10 kil. de a sub-prefecturei, 

Are .o populațiune de 1736 
loc., 870 bărbaţi şi 866 femei ; 
250 capi de familie; 170 con- 
tribuabili locuind în 304 casc. 

In com. sunt 4 biserici: .una 
în Berbești, făcută la anul 1866; 
a doua în Dămţeni, fondată la 
anul 1854; a treia în Păsărci, 
fondată la anul 1841 și cea din 
Valea-Mare, zidită la anul 1845. - 
Toate sunt zidite cu spesele lo- 
cuitorilor. 

Locuitorii se ocupă în spe- 
cial cu agricultura. Meșteșugari 
sunt : 4 dulgheri și 2 cizmari. 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori sunt moșneni ; 12 s'au 

împroprietărit la 1864, pe mo- 
şia statului Berbești, cînd li s'aiă 

dat 49 hect. pămînt, 

Școala s'a înființat în anul 
1591. Localul e proprietate par. 
ticulară. Copii în vîrstă de școală 
sunt 91, 54 băeţi și 37 fete. Ştiu 

carte 42 bărbaţi și ş femei. Cu 
-întreținerea, şcoalci, statul chel- 

tuește anual 1080 lei. 

Țuică se fabrică cam 2500 
decal. anual. 

Intreaga comună arc 525 hect. 

Terenul cultivat produce cam 

500 chile porumb și puţin grii. 
In comună sunt: 300 meri, 250 

peri, 450 nuci, 200 cireși; iar 

livezile dai 200 care de fin. 
Șoseaua judeţeană pune în 

comunicație aceasti comună cu 
comunele Turcești şi Slăveşti. 

Veniturile și cheltuelile com. 
se urcă la 1300 lei. : 

E brăzdată de dealurile: A- 

lunul și Bălteni și udată de văile: 

Roşioarei, Pirtul-Mare, Cădăușeci, 

şi de riul Tirtia, care. udă cen- 

trul comunei. 

Se mărginește cu. comunele:
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Turceşti, Pojogi, Bădeni, Alu- 
nul și la S$. cu Valca-Strimbei, 

Berbeşti, sa/, face parte din com. 
rur. cu același nume, plasa Ol- 

tețul-d.:s., jud. Vilcea. Are o. 

populațiune de 425 locuitori, 

221 bărbaţi și 204 femei, Aci 

e o biserică fondată la an. 1866. 

Berbeşti, /ea/, în raionul comu- 
nei Berbești, plaiul Olteţul-d.-s., 

jud. Vilcea, pe care se cultivă 

7 hect. şo ar. vie. 

Berbești, moșie a statului, pen- 
dinte de mănăstirea Polovraci, 

jud. Vileca, care pe periodul 

18856—96, s'a arendat cu 2010 

lci anual. 

Berbești, pădure a statului, în 

întindere de zoo hect., fostă 

pendinte de mănăstirea Polo- 

vraci, Situată în comuna Tur- 

cești, pl. Oltețul-d.s., jud. Vil- 

cea, şi formată din trupurile Ghi- 

gi (200 hect.) şi Valea:Roșiori 

(1oo hect.). 

Berbeşul, vale, plasa Jiul-d.-s., 

com. Argetoaia, jud. Dolj, prin 

care curge Piriul-Berbeșului, 

Berbeşului (Piriul-), zii, îz- 
voreşte din jud. Mehedinți. Udă 

teritoriul com. Argetoaia, tre- 

ce în com. Salcia, pl. Jiul-d.-s., 

jud. Dolj, unde se varsă pe ripa 

dreaptă a riului Valea-lui-Petru., 

Primeşte ca afluenţi piraiele: : 

L.eurdoasa, Macrea și piriul Se. 

cul, ce vine din comuna Secul, 

jud. Mehedinţi. 

Berbotaşi-Orman, pădure, în 
întindere de vre-o 180 hect,, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul atît romînesc 

cit şi pe cel bulgăresc al com. 

rur. Garvan. In partea de mia: 

ză-zi a plășii şi a comunei se 

  

întinde pe ramificaţiile orientale 

ale dealului Garvan-Bair, prin- 

tre. văile Culac-Punar-Ceair şi 

Cara-Culac. Iste străbătută de 

un drum comunal Ciuciuc-Cai- 

nargi-Cranova. Esenţele princi- 

pale: fag, carpen și tufăriş. 

Berca, sat de resedință al com. 

Piclele, jud. Buzăii, cu 550 lo- 

cuitori și 131 case. De dinsul 

s'a alipit cătunașele: Atirnaţi,   
Alexești, Dimulești şi Valea-Lu- : 

pului, 

Berca, sa/, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul-d.-j., cătunul comunei 

Jirlăii. Pădurea Berca a statului, 

sare 200 hect.; cu esență salcie. 

Berca, /oc aradil, jud. Tecuciii, 

situat în partea de S.-l. a sa- 

tului Șerbăneşti, com. Liești, în 

marginea pădurei Hanul-Cona- 

chi. Această moșie este proprie- 

tatea d-lui Gheorghiade. Se în- 

tinde spre E, pănă în valea Căl- : 

măţuiului și la S. pănă în pro- 

prietatea d-lui Veron. 

Berca, mănăstire, în comuna Pi- 

clele, căt. Berca, jud. Buzău, si- 

tuată pe un înalt și strategic 

pisc, ce se ridică pe malul stîng 

al riului Buzău, d'asupra cătu- 

nului Berca. Ea a fost fondată 

de Mihalcea -Cindescu și soția 
sa, Alexandrina Cantacuzino, la 

anul 1694. E însemnată prin 

arhitectura ei și mai cu scamă 

prin sculpturile în piatră de la 

„ușa intrărei și de la coloanele ! 

din mijlocul bisericei, cari se 

disting foarte mult prin armo- 

nia formelor și gustul ce a con- 

dus pe sculptor. Mai multe co- 

loane de piatră, ce susţinea am- 

vonul, care s'a dărimat, ai fost 

profanate, puindu-se două, ca 

să susţie cotlonul bucătăriei de 

la Berca; iar două, pe cel de 

la Episcopie. Uşile de la întrare 

  

sunt de stejar, sculptate cu o 

mare măestrie; în mijloc poartă 

inscripțiunea.: Vel 

Stolnic Cindescu, Alexandrina 

Cantacuzino». 

Biserica a fost înconjurată de 

« Mihalcea, 

.un patrulater de ziduri tari şi 

de vaste palate, din: care tim- 

pul şi focul, n'a lăsat de cit 

ruine. Beciurile caselor se con- 

servă încă bine. Sunt demne de 

văzut bolțile şi stilpii ce le sus- 

țin. Din beciuri pleacă două 

subterane boltite: una în par- 

tea de E., care merge pănă în 

malul rîului Buzăi, distrusă în 
mare parte, şi alta spre NV. 

în' păduri, care abia se mai cu- 
noaște. 

Totul în fine denotă, că ea 

a fost zidită de Cindești, ca să 

le serve de cetate, unde să se 

poată fortifica și la pericol să 

fugă prin subterane, 

Frontispiciul este acesta: 

«Cu vrerea Tatălui, cu ajuto- 
rul Fiului şi cu sporirea Duhu- 

lui sfint, ziditu-s'a din temelie 

această sfintă și dumnezecască 

mănăstire, întru slava și lauda 

a tot ţiitorului Dumnezci, de 

robul lui Dumnezei Mihalcea 

vel Stolnicul și de roaba lui 

Dumnezeii Alexandrina Canta- 

cuzino soțul Dumisale i săi ey 

Mihalcea, Moise, Șerban și s'a 

închinat întru paza și fericita 

sfinţilor mai marilor cereştilor 

Voevozi Michael şi Gabriel, ca 

să fie D-lor vecinică pomenire. 

Slavă lui D-zeu celui ce ne-a 

ajutat după început de am a- 

juns și sfirșitul. Și s'ati zidit în 

zilele blagocestivului domn Iu 

Constantin Basarab Voevod, la 

anul 7202. țIiipwE 1694 lunie 6».. 

Dipticul ctitorilor: «Mihalcea, 

Ana monachia, (se vede că Ale- 

xandra Cantacuzino, după moar- 

tea soțului ci, a intrat în vicaţa 

“monachală), Mihalcea,,Constan- 

tin Voevod, Maria Doainna, Ma-
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teiii Voevod, Șerban Voevod 
Păuna, Udriste, Ursu, cte.». 

Această biserică a fost metoh 
al Episcopiei Buzău, care ad. 
ministra. și averile sale. Azi e 
biserică de mir. In casele ce aii 
mai rămas este instalată o școală 

; primară cu 4 clase. Școala a 
fost înființată de Episcopul Dio- 
nisie în mănăstirea Nifon, cu 
scop de a prepara pe fii să- 
tenilor pentru seminarii. După 
moartea sa, școala a trecut la 

stat, care a mutat-o aci. 

Berca, numire, ce se mat dă mo- 
șieZ Bădeni-Pietioasa din com. 

Pictroasa-d.j., jud. Buzăti. 

Berca, numire, ce poartă o parte 
din moșia statului Piclele și Ur- 

  
lători. E numită de locuitori și. 

Piclele-Berca. Se află în jud. Bu- 
zău. 

Berca, pădurice, parte din pă 
durea Hanul-Conachi, în partea ! 
de E., pe teritoriul com. Lieşti, ! 

pl. Birlad, jud. Tecuciă. 

Berca-Bradul, moșie a statului, 

jud. Buzău. (Vezi Bradul). 

Berca-Mierlari, roșie, jud. Bu- 
zăii. (Vezi Mierlari). 

Berca-Sfoara, numire, ce mai 
poartă sfoara de moșie Albești, 
din com. Albești, jud. Buzăi,. 

(Vezi Albești-Ungureni). - 

Bercarul, za, jud. Brăila, la 
N.E. de satul Cazasul, pe unde 
coboară drumul de fier şi dru- 
mul Brăila-Galaţi, muchia Baldo- 
vinești, | 

Bercăreasca, piriiaș, afluent al 
Nerejului-Mic, în partea-i dreap. ! 
tă, jud. Putna. 

Bercea (Rusca-lui-), srrpăzură, 

| 

! 
i 
l 

|   
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în malul Oltului, jud. Olt, teri- 
toriul com. Gostavăţul, pl. Siul- 
d.-j., în dreptul cătunului Ză- 

_noaga. 

Berceluiul, fa/tă, jud. Teleor-: 
formată din revărsările. man, 

Dunărei. Gura acestei bălți, la 
care sunt făcute închizători pen- 
tru ca peştele să nu poată fugii, 
este în dreptul comunei FIă- 
mînda şi poartă numirea de Ve- 
riga.; iar cind apele Dunărei vin 

prea mari, ele se întind pe lunca 
dintre Dunăre și Olt. Sunt ani 
cind apele Dunărei şi Oltului re- 

vărsate de odată, inundă tot a- 

cest teren și chiar parte din şo- 

seaua 'Turnul-Port. 

In anii cei buni se scot can- 
tităţi. însemnate de pește din 

această baltă ; une-ori se scoate 

peste 500000 kilogr. Varietă- 

ţile de pește sunt: crapul şi 

“știuca mai cu osebire, șalăul, li- 

nu, caracuda și cega,. 

Berceni, com. rur., pl. Cricovul, 

jud. Prahova. Inainte vreme a- 

parținea. de plasa Cimpul și se 
numea Moara-din-Cupe. 

Este situată pe loc şes, lîngă 

riul Teleajenul, la 7 kil. departe 

de capitala judeţului și la 1ș 
kil. de reședința plășii, 

Se compune din două cătune: 
Berceni și Cătunul, avind o po- 

pulaţiune de 712 locuitori, 413 

bărbaţi, 299 femei, în care în- 

tră și 23 familii de Tigani. 

- Capi de familie sunt 160 ; con- 
tribuabili 140; locuesc în 154 

case, . o 

In comună este o. biserică, 
construită din noi în anul 1891, 
deservită de un preot.   

Locuitorii se ocupă numai cu : 

agricultura. Produsul muncei îl 
desfac în orașul Ploești. 

Locuitorii, în număr de II7, ! 

s'aii împroprietărit la 1864, pe 
moşia Berceni, dindu-li-se' 430 

"BERCENI 

hect.' Ei aii 3o cai, 189 boi, 118 

vaci, G bivoli, 1001 oi și 69 porci. 

In raionul comunei, pe apa 
Dimbul, e o pivă și o moară, 

Școală există în comună din 

anul 1893. Localul e propric- 

tatea comunei. Copii în vîrstă 

de şcoală sunt 100: 56 băcți 

și 44 fete. 

Un hect. produce pănă la 14 
hectol. griă şi 14 hectol. porumb. 

Comerciul se exercită de un 
singur circiumar. 

Budgetul comunei prezintă la 
venituri suma de lei 2538.54; 

iar. la. cheltueli de lei 1970. 

Prin comună trece o singură 
șosea, ce merge spre orașul 

Ploești. - i 

E udată de rîul Telcajenul şi 
de riul Dimbul, 

Berceni, saţ, face parte din com. 

rur. Bobeşti - Bălăceanca, plasa 

Dimbovița, jud. Ilfov. 

Suprafața totală a satului e 
de 1060 hect., împreună cu Bo- 

bești. Aparțin d-lui proprietar 

Gr. Bălăceanu 820 hcct. şi locui- 
torilor 240 hect, 

Numărul vitelor mari c de 

139 şi al celor mici de 170. 

Berceni (Bolintinul-Cotroce- 
ni-), sat; face parte din com. 

rur. Bolintinul-din-Deal, pl. Sa- 

barul, jud. Ilfov, în apropiere 
de .riul Ciorogtrla. 

Se întinde pe o suprafață de 
599 hect. Are o populație de 
570 loc. 

D- Em. Băleanu și statul ati 

337 hect.'şi locuitorii 262 hect, 

Proprietarii cultivă. 22 hect., 

115 pidure. Locuitorii cultivă 
tot terenul, rezervînd 2 hect. 

pentru cultura viei. 
Are o povarnă. Comerciul se 

face de 2 cîrciumari şi 1 hangiu. 
Numărul vitelor mari ce de 

291 şi al celor mici de 469. 
S'au stabilit în sat 20 strătui.
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Berceni, fort, în jurul Bucureş- 
- tilor, jud. Ilfov, 
,. 

Berceni, va/e, cc trece prin com. 

Blcjești, plasa Glavaciocul, jud. 

Vlașca. (Vezi com. Blejeşti). 

. Berceni-Dobreni, com. rur., pl. 

Sabarul, jud. Ilfov, situată la 

S. de Bucureşti, pe un afluent 

al rîului Sabarul, la distanță de 

13 kil. de Bucureşti. Stă în le- 

gătură cu Dobreni prin o șo- 

seca vecinală. Este situată pe un 

loc șes și o vălcelușe, care poar- 

tă numele comunci. 

N'are nici un cătun alipit. 

Ss întinde pe o suprafață de 

2417 hect. și are o populaţie 
de 587 locuitori, cari trăcsc în 
194 case şi 1 bordeiii. 

D-I1. Pr. Dimitrescu are 1871 
hect. și locuitorii ş46 hect. 

Proprietarul cultivă 1807 hect. 
(35 sunt sterpe, 29 izlaz). 

Locuitorii cultivă şo2 hect., 
(10 sunt sterpe, 29 izlaz, 5 vie). 

Comuna numără 183 contrib. 
și are un budget de lei 3438 la 
venituri și 3526 lei la cheltueli, 
In anul 1885 eraii 170 contrib. 

În comună e: o biserică cu 
hramul Sf. Nicolac, deservită de 
2 preoți ; o şcoală mixtă, fre- 
cuentată de 16 elevi și eleve, 
cu întreținerea căreea statul Şi 
comuna cheltuește anual 1760 
lei; 1 mașină de treierat, 2 po- 

„duri statătoare, 
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Comerciul se face de 7 cir- 
ciumari. 

Bercenilor (Movila-), movi/ă, 
pl. Băilești, com. Afumaţi, în 

satul Amzulești, jud. Dolj. 

Bercenilor (Stufăria-), s/y/ă- 
rie, plasa Balta, com. Măceșul- 

d.-j., jud. Dolj. 

Berceşti, câfuu al com. Bălă- 

nești, jud. Buzăiă, 

cuitori și 40 case. 

Arc 180 lo- 

Berceşti, cătzu, aparţine comunci 

Cernădia, jud. Gorj. E situat pe 

partea dreaptă a piriului Cer- 

nădia. Numele îi este dat, de 

Bercescu, fondatorul său.: Lo- 

cuitorii sunt veniţi din comuna 

Voineasca-de-Lotrul, pe la anul 

1690. Are o suprafaţă cam de 

1530 hect., producind aproxi- 

mativ 350 hectolitri porumb, 

172 kgr. fasole, 1205 litri ţuică, 

433 kgr. lină, 100 kgr. cînepă, 
„2 kgr. ceară şi 150000 kgr. fin. 

Are o populaţie de 117 fam. 

cu 392 suflete, din care 100 

contribuabili. Locuitorii posedă 
21 pluguri, 3 căruțe cu cai, 33 

care cu boi, 148 vite mari cor- 

nute, 39 cai, 289 oi, 8 capre, 

10 rimători, | 

Cătunul are o biserică zidită 

de locuitori la anul 1835; 3 
mori și 5 fîntîni, 
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Bercioiul, saț, cu 222 loc., jud. 

Argeș, pl. Topologul; face parte 

din com. rur. Birsești-Bercioiul. 

Are o biserică cu hramul Toţi- 

Sfinții, avind un preot şi un 
cintăreţ. 

Bercioiul, moșie, cu o întindere 

de 1077 pogoane, din care cea 

mai mare parte pădure, judeţul 

Argeș, pl. Topologul, proprie: 
tatea statului și foastă pendinte 

- de mănăstirea Cozia, Are o a: 

rendă anuală de 1200 lei. 

Bercioaia, za/e, izvorește după 

propriet. statului, numită Deal. 

Curge prin comuna Domnești, 

plaiul Nucşoara, jud. Muscel, 

de la V. spre E. Din an în 
_an îngrijește pe locuitori, prin 

pagubele ce le face, mai ales 

în timpii ploioși, cînd devine 
furioasă, 

Berdila, ' zac, pl. Bistriţa-d.-s., 

dc pe teritoriul com. Ciumași, 

jud. Bacăi. 

Berea, dea, jud. Fălciă. Incepe 

de la Ripa-Porcinzi, com. Hur- 

duji, pl. Mijlocul, vine în partea 

de V. de Elan, la o depărtare 

de 1 kil. Pe acest deal se face 

cultură de cereale. 

Berea (Baloteşti), zru4 de pă- 

dure, jud. Putna. (Vezi Mera-Ba- 
lotești). 

Bercii (Sărăţelul-), firiz, jud. 

Buzăii. (Vezi Sărățelul-Bercii). 

In com. sunt 2 bălți. 

Numărul vitelor e de 682 vite 

mari: 183 cai şi epe, 316 boi, 

IS4 vaci şi viței, și de 1281 

vite mici: 123 porci și 1158 oi. 

Dintre locuitori 207 sunt plu- 

gari şi 5 au diferite profesiuni, 

Arătura se face cu 188 plu- 

guri: 177 cu boi şi 11 cu cai, 

L.ocuitorii ai 168 care și că- 

ruțe: 151 cu boi şi 17 cu cai, 

Improprictăriţi sunt 74 locui- 

tori şi ncîmproprictăriți 147. 

Bereasa, com. rur., în centrul 

plășii Mijlocul, jud. Vasluii, la 

28 kil. de oraşul Vasluiă ; şi la 6 

kil. de Codăeşti, reşed. plășii. 

Este situată pe trei dealuri: al- 

Beresci, al-Boţoaei şi Rișcani, 

cari se țin cu dealurile Cirlești 

şi Bolaţi. IEste formată din satele: 

Bereasa, Rișcani, Cirleşti şi Bo- 

țoaia. Are o suprafață de 2145 

hect., din cari 12 hect. pădure 

și 1416 hect. loc de cultură, fi- 

Bercioaia, colină, în com. Mă- 

nești, căt. Ciomagul, jud. Buzău, 

acoperită cu pădure şi izlaz. 

Bercioaia, moșie, în com. Mă- 

nești, jud. Buzăii. (Vezi Mavra). 

Bercioaia, rifă și /ocuiuţă izo- 

lată, comuna Domnești, județul 
„Muscel.    
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naț și imaș sunt ale proprie- 

tăței, iar 709 hect. sunt ale lo- 

- cuitorilor, In aceste 709 hect. 

intră “şi 8 hect. pădure şi 2 

hect. vie. Are o populaţie de 
216 familii cu 636 suflete, între 

cari 7 fam. Evrei. Locuitorii se 
ocupă cu agricultura şi creşte- 

rea vitelor. Ei posedă: 61 plu- 
“guri, 67 care cu boi, 6 pluguri 

şi 26 căruţe cu cai, precum și 

70 stupi. 

In această comună sunt: 3 bi- 

serici cu 1 preot și 3 cintăreţi ; 

2 iazuri; 2 cîrciumi.. Comer- 

ciul sc face de 3 Romiîni și 2 ) 
străini. 

Budgctul com. e de 1780 lei la 

venituri şi 1739. lei la cheltueli. 

Numărul vitelor e:de 301 vi- 

te mari cornute, 287 oi, 70 cai 

și 58 rimători, 

Bereasa, szț de reședință, la S$. 

de. comuna Bereasa, plasa Mij- 

locul, jud. Vasluiii. E situat pe 
coasta dealului Bereasa,. numit 

şi al-Dăneșştilor. Se întinde pe o 

suprafață de 572 hectare, din 

cari 7 hectare pădure și 4 hec- 

tare vie. Are o populaţie de 124 
familii, cu 382 suflete, Romini, 

răzeși şi 21 Evrei. Locuitorii se 

ocupă cu agricultura, creşterea 

vitelor şi puţin cu cultura albi- 
nelor. Ei posedă 42 pluguri și 

46 căruţe cu cai, precum și 20 

stupi cu albine. 

In acest sat este o biserică 
„ fâcută de obştia locuitorilor și 

deservită de 1 preot şi 2 dascăli. 

Numărul vitelor ce de 119 

vite mari cornute, 41 cai, 115 

oi și 25 rimători. 

Prin partea vestică a satului 

curge piriul numit al-Bercsei, 

care ese din iezișorul de pe mo- 

șia Rîşcani şi se varsă spre S. 

în apa Telejna. 

Bereasca, jud. 

Tirgșoreanca). 

7 

Prahova. (Vezi   
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Bereasca, daf, jud. Iași. (Vezi 
Dealul-Mare, com. Voineşti, pl. 
Stavnicul). - 

Bereasca, moșie. nelocuită, în pl. 
Cimpului, comuna Condeeşti, 
jud. Talomiţa. 

Bereasca, pădure, în pl. Cîmpu- 
lui, com. Condeești, jud. Ialo- 
miţa, pe moşia cu același nume. 

Bereasca, zîrii, jud. Iaşi; izvo- 
rește de sub dealul Voinești, pl. 

Stavnicul. Curge spre E., intră 
în com. Mogoșești, trece pe şe- 
sul Vocotești-Mînjești, şi, după 

ce se împreună cu pîriul Min- 
jeşti, se varsă în iazul de la 
Birca,. 

Bereasca-de-]Jos, maa/a, din 

com. rur. Ploeştiori, plasa Tirg- 

şorul, judeţul Prahova. Mai îna- 

inte se numea Ploesciori-Dimi- 
triului. 

Bereasca-de-Sus, ma/ata, din 

com. rur. Ploeştiori, plasa Tirg- 

'şorul, jud. Prahova. Mai înainte. 

se numea Ploeştiori-Mănăstirei- 

- Mărgineni și. Bereasca-Veche. 

Berendeasca, moșie a statului, 

în comuna Simileasca, județul 
Buzău. (Vezi Verguleasa). 

Berendeasca, moșie, în com. Țin- 
tești, jud. Buzăii, de 580 hect., 

„mai toate, arabile ; apoi izlaz, 

fincață și un mic pile de pă- 
dure: Ulmii, 

Berendeasca (Opăriţi- de- 'la- 
Ulmi), moșie, în comuna Țin- 

-tești, jud. Buzău, cu 320 hect. 
arabile. Făcea mai înainte un 
„corp cu Berendeasca. Are o mică 
pădure cu 2 hect.: Ulmii, 

Berendei, saz, cu 31 familii, ju- 
dețul Arges, plasa Pitești; face   
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parte din com. rur, Gălășeşti, 
Aici este reşedinţa primăriei co- 
munsi. 

+ Berendei, ză/cea, judeţul Olt, pe 
teritoriul comunei Corbul, plasa 
Mijlocul. Ese din dealul Run- 
cul; curge către S.-V. şi dă în 
Vediţa, pe stînga ei, lingă că- 
tunul Braniștea, 

Berendeiul-Noi, saș, jud. Olt; 
face parte din comuna Dăneasa, 
pl. Siul-d..j. E situat pe Valca- 
Oltului, între Olt și malul drept 
al Siului, la 3 kil. distanță de 

Dăneasa, reședința comunei, Are 
o"populațiune de 358 locuitori, 
din cari 50 împroprietăriți după 
“legea rurală. Aci e o biserică 
zidită la anul 1743. Locuitorii 
ai 170 vite mari cornute, 1$ 

"cai, 200 oi şi 45 porci. i 

Berendeiul-Vechiu, sas, jude- 
țul Olt, pendinte de com. Gos- 
tavățul, plasa Siul-d.-j, situat 
pe malul drept al Siului, la 2 
kil. spre N. de Cioflanul, reşc- 
dința comunei. Are o.popula- 
ţiune de 420 locuitori, 220 băr: 
baţi și 205 -femei, «din. cari 30 

"sunt împroprietăriți după legea. 
rurală. Fi posedă 100 vite mari 
cornute, 9 cai și epe, 598 oi 
și 108 porci. 

Aci se află o biserică fondată 
la anul 1859 de Mihail Comă- 

- neanu și reparatii la anul 1893: 

Berendești, sat, pe riul Argeş, 

cu 167 locuitori, judeţul: “Argeş, 

plasa Loviştea, face parte din 

com. rur. Corbeni. (Vezi acest 

nume). Are. o școală primară 

rurală, o biserică cu hramul A- 

dormirea, deservită de un preot 

şi un cintăreţ. 

Berendeşti, sa, jud. Roman, ce: 

exista mal înainte în plasa Mol: 

dova. Astă-zi este desființat,
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Despre el, un document de la 

1606, Maiă 12, dat de Irimia 

Movilă, zice că l'a dat, împre- 

ună cu satul Săbăoani, danie 

"mănăstirei Secul. El a fost așe- 

zat după toată probabilitatea pe 
șesul Siretului, la Est de satul 

Săbăoani, acolo pe unde curge 

astă-zi pîriul Berendișul, și unde 

tradițiunea locuitorilor de prin 

prejur, pune un vechii cimitir 

și ruinele unei biserici cu acest 

- nume, Berendești, EI era locuit 

de Unguri, 'cari de sigur la des- 

fiinţarea - satului s'ai mutat în 

-Sibioani. 

Berendişul, pizriz, ce curge prin 
plasa Moldova, comuna Tămă- 

șeni,. jud. Roman: Izvorește din 

marginea de Est a platoului ce 

separă basinul Siretului de al 

Moldovei. Curge de la Vest la 

Est prin șesul Siretului și se 

varsă în riul Siret, de-a dreapta, 

la satui Tămășeni. 

Beresei (Dealul-), Zea/, judeţul 

Vasluiii. (Vezi Surăneșţi, deal). 

Beresei (Dealul-), Zea/, pe care 
- se află satul Bereasa, din com. 

- Bereasa, plasa Mijlocul, judeţul 

Vasluiii. ! 

- Beresei (Piriul-),-pirîi, ce curge 

dintr'un mic iezișor, de pe mo- 

şia Rișcanilor, din comuna Be- 

reasa, pl. Mijlocul, judeţul Vas- 

luiă, străbate teritoriul acestei: 

comuni, trece prin partea ves- 

tică a satului Bereasa și la su- 

dul comunei dă în apa Telejna. | 

Bereşti, com. rur., plasa Bistriţa- 
d.-s., judeţul Bacăii, situată în 

valea piriiaşului Berești şi pe 

dealurile dintre Bistriţa și Siret. 

Se compune din 3 cătune: 

Berești, reședință, Climești, mai 

sus şi Pădureni, mai la Sud de 
Bereşti, 

“numele de Berești-ltești. («Uri- 

„citi și scrie. 111, dintre carl 

fost: |   
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Pe la 1803, cînd s'a întocmit | 

Condica Liuzilor, se afla în ju- 

dețul Neamţu, ocolul Siret, sub 

carul» lui Codrescu, vol. VII, 

pag. 272). 

Se învecinește : la Nord cu 

teritoriul , comunei Galbeni, ju- 

deţul Neamţu, de gara căreia 

se îndepărtează cu 6 kil.; la 

E., cu teritoriul comunei. Şer- 
bești; la S., cu secția Bradul 

(comuna Șerbești); la Vest cu 

teritoriul comunei Racova. 

Are o școală mixtă în satul 

Berești, care funcţionează din 

1860, întreţinută de stat și a- 

şezată într'un local clădit cu vă- 

lătuci, închiriat de comună. La 

1891, școala a fost frecuentată 

de 29 copii, dintre cari 9 fete. 

Biserici sunt 3, deservite de 

1 preot și 4 cintăreţi. Se nu- 

mără 370 case de locuit, dese, 

și 7 cîrciumi, 

Populațiunea numără 368 capi 

de familie şi 1525 suflete, din- 

tre cari 1480 Romini, 34 Izra:- 

eliți, 9 Armeni şi 2 Unguri, toți 

de protecțiune-romînă. După fe- 

lul ocupaţiunei se deosibesc în: 

600 agricultori, 11 meseriași, 10 

comercianţi, 25 profesiuni libere, 

40 muncitori și 31 servitori. Ştii 

II femei; nu știă carte 1414, 

dintre cari 745 femei. Contri- 

buabili, după recensămîntul pen- 

tru periodul 1891—96, sunt 323. 

Semănăturile şi recolta lor, 

în anul agricol 1890—1891, a 

Gri, 5104.10 hectolitri; se- 

câră, 25.80 hectolitri; porumb, 

10724.20 hectol. ; orz, 2175.80 

hectolitri ; ovăz, 103.20 hecto- 

litri; rapiţă, 430.00 hectolitri ; 

cînepă, 64.50 hectolitri; cartofi, 

173510.400 kgr.; fas., 3614.800 

kgr.; mazăre, 774.600 kgr ; li- 

vadă naturală, finețe, 54222 ki-   lograme. 
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Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 1149.72 hectare. 

După legea rurală din 1864 

S'aii dat 129 fălci şi 40 prăjini 

pămint, la 38 locuitori în îm- 

proprietărire. 

Comuna are o întindere de 

3661 hectare. Proprietari mari 

sunt: urmașii lui Alexandru Ca. 

targiu, care stăpinesc o întin- 

dere de 5or hectare, ce le dă 

un venit de 10000 lei anual; 

Ovanes Christea, care stăpinește 

387 hect., ce daii un venit de gooo 

lei pe an; Mihail Costea Haret, 

107 hectare, care-i dă 1700 lei; 

urmașii lui Gh. Răzmeriţă, cu 

180 hectare şi venit de 3000 

lei; Pr. C. Borcea, 95.28 hec- 

tare și venit 2300 lei; și Dimi- 

trie Giosanul cu 50 hectare și 

venit de 1800 lei. Impozitele 
ating cifra de 1555 lei. 

Pădurile (cea mai mare parte 

măruntă) ocupă 410 hectare. 

„Viile au 168 hect. şi aă pro- 

dus, în 1890, 51.68 hectolitri 

| vin alb. 

Animale sunt: 144 cai, SI7 

vite mari cornute, 264 porci și 
1328 oi, cari aparţin la 21 pro- 

prietari şi cari, în 1881, aii dat 

2656 kgr. lină amestecată, 

Stupi de albine se găsesc 60, 

care, în 1890, ai dat 232.350 

kgr. miere şi 77.460 kgr. ceară. 

Satele acestei -comune sunt 

legate între ele printr'o cale ve- 

cinală, venind de la Ciumași și 

care răspunde printr'o alta, co-. 

munală, la com. Șerbești, tăind 

calea ferată şi şoseaua naţio- 

nală Bacăi-Roman, 

Distanţele ; la Bacăă, capitala 

districtului, 18 kil.; la Girleni, 

reședința plășii, S kil: 

Budgetul comunei pe exerci- 

țiul 1891—92 are: la venituri 

lei 5245, bani 56, şi la cheltu- 

ieli lei 2885, bani 63. 

Bereşti, com. rur., plasa Tazlăul-
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d.-j., jud. Bacăi, situată de-a 
dreapta rîului Tazlăul-Mare. Este 

„alcătuită din 4 cătune: Berești, 
reşedinţa, pe valea pir. Strimbul, 
Stroești și Romineşti mai la N, 
Gura-Cernului, la confluenţa pt- 
riului Cernul cu Tazlăul: Mare, 

„și Prisaca, pe malul drept al 
Tazlăului-Mare. 

In condica Liuzilor găsim Be- 
rești- Răzășești, iar în statistica 
din 1874 mai găsim un cătun, 
Stejari-Mindri. 

Teritoriul săii se mărginește 
la N. cu al comunei Teţcani, 
la E. cu-al com. Boșoteni, la 
S. cu al com. Vănduleni (Ver- 
sești) și la V. cu al com. Buc- 
sești (Turluianul). 

Teritoriul săi este udat de 
pîriul Cernul,. în cursul săii în- 
ferior, de piriul Strimbul şi de 
Tazlăul-Mare și accidentat de 
dealurile: Pravila, Vărzari şi 
Mătăciunilor. 

Are o școală mixtă, care fune- 
ționează de la 18S1, în satul 
Berești, întreţinută de stat, a- 
vind un local în stare bună, con- 
struit de comună. In anul 1891, 
şcoala a fost frecuentată de 32 
copii, printre cari 6 fete, 

Sunt 3 bis. ortodoxe, cîte una 
în satele Bereşti, Stroeşti și Pri- 
saca, deservite de 2 preoţi și 3 

„ cîntăreți, Sunt 432 case de locuit, 
dese în Berești și Stroești, rare 
în cele-lalte două, şi 4 circiumi, 

Animale sunt: 63 cai, 1013 
vite mari cornute, 298 porci, 
27 capre și 858 oi, care apar- 
țin la 62 proprietari.și cari în 
IS91, ai dat 2257 kgr. lină 
țurcană şi 35 -kgr. lină miță. 

Producţiunea recoltei în anul 
18590—91. a fost: 

Griii 874 hectolitri, secară 99 
» hectolitri, porumb 4963 hecto- 

litri, orz 318 hectolitri, ovăz 952 
hectolitri, cînepă 108 hectolitri, 
cartofi 2100 kgr., fasole 3y00 
kgr. și finețe 342000 kgr. 

95313. Aarele Dicţionar Geograjic, 

SS 

„districtului 3o kil.;   

si? 

Suprafaţa întinderei pămîn- 
tului de cultură este de 1264.30 
hectare, 

Populaţiunea numără 433 capi 
de familie, cu 1732 suflete. Băr- 
baţi sunt 862, femei 870, Loţi 
Romini şi de protecţiune romi- 
nă. După felul ocupaţiunei sunt 
1299 agricultori, 15 meseriași, 
9 comercianți, 12 profesiuni li- 
bere, 32 muncitori şi 23 servi- 
tori. Ştiii a citi și a scrie 118 
(12 femei), nu știii carte 1614 
(858 femei). Contribuabili, după 
noul recensămînt, sunt 356. In 
anul 1864, s'a împroprietărit 
66 locuitori, cu 196 fălci și 49 
prăjini pămînt, 

Teritoriul comunci are o în- 
tindere de 1375 hectare. Pădu-: 
rile ocupă o suprafaţă de peste 
300 hectare. 

Proprietar este Constantin Ti- 
sescu, cu o moşie de 591 hect. 
ce-i dă un venit anual de 11700 
lei, şi alți mai mici precum: 
I. Muteţ, cu o moşie de 36 

hect. şi un venit -de 1000 lei; 
C. Moteţ, 39 hect. și un venit 

- de 1100 lei; Vasile Gabor, 36 
hect. și 1080 lei venit; Vasile 
S. Gabor, 37 hectare şi 1200 
lei. Totalul impozitelor 'este de 
So4, lei. 

Vii sunt pe o întindere de 
13 hect., şi-în 1890 au dat 
233 hectolitri vin alb. 

„Stupi' de albine sunt 98, cari 

în 1890 ai dat 68 ler. micre 
și tot atita ceară. 

Budgetul comunei pe exerci- 
țiul 1891—92 a avut la venituri 
3113 lei şi la cheltueli 2114 lei, 
61 bani. 

Comuna este străbătută de 
căi vecinale comunale, care o 
leagă cu comunele vecine şi cu 
şoseaua judeţeană: Bacăă-Tir- 
gul-Ocna. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 
“la Tirgul- 

Ocna 38 kil.; la com. Bucseşti   
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8 kil.; la com. Sănduleni 6 kil.; 
la com. Teţcani 8 kil.; la com. 
Boșoteni 3 kil. și la Tirgul. Va: 
lea-Rea, reședința plășii, 11 kil. 

Bereşti, comună rurală, în pla- 
sa IHorincea, judeţul Covurlui, 
reședința plășii Horincea, pe 
valea Chinejei, la 82 kil. de 
Galaţi. Se mărginește la N. cu: 
Obirșeni (jud. Tutova) şi Lu- 
peşti, la E. cu Slivna, la S. cu 
Balinteşti și Jorăști şi'la V. cu 
Vinderei și Rădești din Tutova, 
Această comună e udată de pi. 
raiele Horincea, în marginea ră- 
Săriteană a comunei, Chineja, ce 
izvorește chiar de aici şi de pi- 
riiaşul Merea. Are ş cătune: Me- 
rea, Tirgul-Berești, reședință, Sa- 
tul- Berești, Aldeşti și Șipotele, 
toate aproape unele de altele, 
afară de Aldeşti și Șipotele, cari 
se găsesc mai sus și depărtate 
de reședința comunală cu 4 kil. 
Mai e apoi lingă Șipotele un 
grupuşor de case cu numele 
Pănăşești, cari însă. nu formează 
cătun a parte. Dintre cătune, 
T.Bereşti c înființat de vr'o 5o 
ani, cele-lalte sunt mult mai 

vechi, 
Locuitorii acestei com. sunt: 

în T.Bereşti, bezmănari, mai 
mult Evrei comercianți şi me. 
seriași, prea puţini Romîni. In 
cele-lalte cătune mai mult ră- 
zeși și puţini foști clăcași, toți 
Romini însă, a căror ocupaţie 
principală ce plugăria şi crește: 

„rea vitelor. Numărul tuturor ca- 
sclor din com. Berești e de 692. 
Contribuabili sunt 527; familii 
7602 cu 2922 sufl., din cari 1492 
bărbaţi, 1430 femei, 1494 ne- 
căsătoriți, 1240 căsătoriți, 179 
văduvi, 9 divorțaţi, 325 știind 
carte şi 2597 neştiind carte. Nu- 
mărul Evreilor din T.-Berești e 
de 78 familii, cu 412 suflete. 

Terenul de aici e compus mai | 
mult din dealuri și văi; puținul 

48
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șes aflător e neroditor și aco- 

perit cu nisip. Suprafaţa în- 

treagă a teritoriului se calcu- 

lează la aproape 3771 hectare, 

ast-fel specificate. după între- 

buințare: 2661 pămînt arabil, 

491 pădure, 472 imaș, 63 fi- 

ncțe, 165!fp vii; restul vetrele 

satelor, teren netrebnic și. rîpi. 

Din pămînt, 1810 hect. aparțin 

proprietăţei mari, împărțită în 

patru trupuri de moșii: T.-Be- 

rești cu 'Tufele-lui- Păcuraru, 

Tercheleni-Voineşti- Bazan- Cau- 

şan, Voinești-Țapeni şi Călugă- 

reasca; 1961 hect, sunt ale să- 

tenilor. 

Se scamîna de ordinar: grii, 

orz, ovăz, secară și păpușoi. Pro- 

ducția. mijlocie totală se socoa:- 

te : 1.000 chile griii, 1.800 se- 

cară, 1,800 orz, peste 2.000 pă- 

pușoi şi 700 ovăz. Recolta mij- 

locie pe falce e: griii, secară și 

orz 4 chile, păpuşoi pănă la ş. 

Fasole, bob, mazere, cartofi, var- 

ză şi alte legume se cultivă în- 

deajuns. Sătenii se mai ocupă 

cu viile, livezile, cărăușia, scoa- 

terea pietrei și tăiatul pădurilor. 

Mașini agricole sunt 5; plu- 

guri sistematice 20; mori cu a- 

buri 3; cîrciume 21, osebit de 

alte prăvălii de băcănie, lipscă- 

nic, ctc. Meseriași diferiți există 

cu deosebire în Tirgul-Berești, 

unde se află și o fabrică de lu- 

mînări de ceară. Femeile se ocu- 

pă cu cultura gîndacilor de mă- 

"tasă,a inului și a cînepc. In re- 

ședința comunală e o baie ev- 

__reiască în bune condiții, precum 

și o mică baie rece la Manole 

Dima, făcută prin canalizarea și 

înmagazinarea întrun basin a 

apei unui izvoraş din partea a- 

pusană a tirgului. In Tirgul-Be- 

rești.se face bilcii săptămînal 

în fie-care Duminică. 

Vite sunt: 800 boi, 600 vaci, 

200 cai şi Goo oi. 

Veniturile comunale sc ridică   
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la 10049 lei 42 bani, iar chel- 

tuelile la 9046 lei, 12 bani. Dă- 

rile directe totale se urcă la 

19762 lei, 68 bani. 

Biserici sunt 4: Sf. Gheorghe, 

în Tirgul-Berești, care datează de 

vr'o 30 ani; Sf. Vocvozi în satul 

Berești, iarăși nu de mult con. 

struită; Sf. Nicolae în Merea și 

Adormirea Maicei Domnului, în 

Aldești. Afară de biserica din 

Aldești, care are pămînt rural 

şi e alipită de parohia Prodă- 

nești, cele-lalte biserici n'aii pă- 

mint. Populaţia respectivă for- 
mează o singură parohie, cu 

catedrala Sf. Voevozi, 1 preot 

paroh, i preot ajutor și 4 cîn- 

tăreți. 

Evreii au în Tirgul-Berești o 
sinagogă. 

Şcoli sunt 4: una de băcți, 

două mixte și una de fete. In 

întiia, de băcţi, din Tirgul-Be- 

rești, cu 40 elevi regulaţi din 

70 înscriși, se învaţă și împle. 

titul pălăriilor de paie. A doua, 

de fete, tot în Tirgul-Berești, 

are 40 eleve, care urmează re- 

gulat, din 45 înscrise. A treia, 

mixtă, în satul Berești, are 21 

școlari regulați din 54 înmatri- 

culaţi; și aice se învaţă împle- 

titul pălăriilor. A patra, tot mix- 

tă, în Aldești, are 35 elevi îns- 

crişi, din cari urmează regulat 

12—15. 
In com. Berești, și anume în 

Tirgul-Berești, e reședința uneia 

din cele două judecătorii de 

pace rurale ale jud. Covurluiă, 

precum și sediul medicului plă- 
şii Florincea. 

Bereşti, com. rur., în jud. Put- 
na, pl. Răcăciuni. 

Comuna Berești e așezată pe 

malul drept al Siretului. Dis- 

tanța de capitala judeţului e de 

51 kil. spre N., iar de reşedinţa 

plășii, Adjudul-Noii, de 7 kil. 

Mărginile acestei com. sunt:   
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la N. și N.-E. comunele Min- 

drișca și Valea-Seacă; la S. Ad- 

judul-Vechiă şi Adjudul-Noii; la 

E. Siretul, care o desparte de 

jud. Tecuciii ; iar la V. Sascutul 

şi Pănceşti. 

Populațiunea comunei, după 

recensemintul din 1890, e de 

221 capi de familie, cu 872 su- 

fiete, din cari 418 bărbaţi şi 

454 femei. 

Această populaţiune se îm- 

parte ast-fel: După stare _civi- 

lă: 464 neinsuraţi, din cari: 

236 bărbaţi şi 228 femei, 324 

însurați și 83 văduvi, din cari: 

20 bărbaţi şi 63 femei. 

După naționalitate: S28 Ro- 

mini, 1 Bulgar, 22 Unguri şi 21 

de diferite naționalități. 

După religie: 829 Ortodoxi, 

22 Catolici și 21 Mozaici. 

După felul ocupaţiunei: 154 

agricultori, 19 meseriași, 6 co- 

merciânți, 7 profesiuni libere şi 

46 servitori. 

Știu carte 67 persoane, din 

cari: 64 bărbaţi și 3 femei. 

Numărul caselor de locuit în 

această comună, e de 205. 

Mișcarea populaţiunei în anul 

1592 a fost: 6 căsătorii, 47 na- 

şteri şi 34 morţi. 

O biserică parohială, cu hra- 

mul Sf. Pantelimon, se află în 

comună, care vine în ajutorul 

ei cu 350 lei anual. 

Instrucţiunea publică se pre- 

dă într'o școală mixtă, frecuen- 

tată de 19 copii, din cari: 17 

băeţi şi 2 fete, din 102, 45 băcţi 

şi 57 fete, cu virstă de școală, 

Comuna cheltuește cu între- 

ținerea ci 852 lei anual. 

Comuna numără 171 contri- 

buabili, adică 1 la 5.10 locui- 

tori. In anul 1886 erai 147 con- 

tribuabili, iar în 1869 numai 135. 

Budgetul comunei pe anul 

financiar 1893/94 a fost urmă- 

torul: venituri 4162,68; chel- 

tucli 3970,64.
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In alți ani, budgetul de veni- 
turile și cheltuelile comunei era: 

In 1868-69 la venituri 3000 
lei; iar în anul 1885-86 la veni- 
turi 3216 lei și la cheltueli a- 
cecași sumă, 

Pămintul comunei este bun, 
; priincios porumbului, dar mai 

ales griului, care aduce 20—25 
hectol.- de hect. Cultura sfeclei 
se face pe o scară foarte în- 
tinsă. 

În anul 1892, producțiunea a 

fost: grii 5191 hect.; orz 4752; 
porumb 4214; meiă 1450; car- 

tofi 7 mil. kgr. | 
Instrumentele agricole de cari 

dispune comuna, sunt: 13 plu- 
guri de lemn și 64 de fier; 18 

“grape de fier, 9 tăvăluguri și 54 
care. 

Vitele aflate pe teritoriul co- 

munci sunt: 1114 capete, și a- 

nume: 233 boi, 218 „vaci, 85 

cai, 300 oi, 28 capre și 250 

porci. 

Numărul cultivatorilor a fost 
de. 152. 

Se află în comună 240 stupi 
de albine, cari produc 120 kgr. 
de miere și 18 kgr. ceară. Kgr. 
de miere se vinde cu 80 bani, 

iar cel de ceară, cu 4 lei, 

Industria acestei comune se 

reduce aproape exclusiv la cea 
casnică, mai toți sătenii ocu- 

pîndu-se cu plugăria. O moară 
de apă e aproape singurul sta- 
biliment industrial, 

Comerciul se exercită de 7 

persoane (5 Romini, 2 Izraeliți) 
în 7 stabilimente, din cari: ş de 

băuturi spirtoase, 1 de coloniale 
şi cereale și 1 de lemne. 

Comunicaţia acestei comune, 
cu cele din împrejurimi, se face 
prin şosele comunale şi vecinale, 

care o leagă la S. cu Adjudul- 
Vechii, la N.-V. cu Mindrișca, 

iar la V. cu Păncești și Sascut. 

În apropiere de Bereşti trece 

și șoseaua naţională, care pleacă 
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din Focșani, spre nordul Mol- 
dovei, precum și linia ferată 

Focșani-Pașcani. 

Bereşti, sas, jud. Bacăii, plasa 

Bistrița-d.-s., al comunei cu a- 
celași nume. Este reședința com. 

„Are școală. Biserici sunt 2, cu 1 
preot şi 3 cîntăreți. Una din ele 

este—zidită la 1818 de Hagiul 

Constantin Călin şi restaurată 

la 1843, și alta s'a făcut de loc. în 

1882. Cîrciumi sunt 6. Capi de 
familie se află 224 și sufi. 907. 

Animale sunt: 92 cai, 524 vite 

cornute și 174 porci, 

Bereşti, în vechime numit Strîm- 
ba, sa, jud. Bacăi, pl. Tazlăul- 

d.-j., și reședința comunei cu a- 
celași nume, situat pe valea pi- 
rîului Strîmbul. 

Are: o școală, la care, în 1891, 

din acest cătun, ai urmat 17 

băcţi şi ş fete, din 105 copii 

în vîrstă de școală; o biserică 

ortodoxă, clădită de locuitori și 

proprietar, la 1827 şi reparată 
la 1874, deservită de 2 preoţi 

și 1 cintăreț. Circiumi sunt 3. 

Capi de familie se găsesc 276, 
suflete 1043. 

Animale se numără: 39 cai, 

6ro vite cornute, 171 porci și 
13 capre. 

Bereşti, saz, jud. Dorohoii, pe 

moșia Zvoriștea, com. cu ase- 
menea numire, pl. Berhometele. 

Cu 136 fam., 544 suflete. Bise- 

rica, cu patronul Sf. Nicolac, 

fără preot, cu 2 cîntăreți, 1 pă- 

lămar, este din lemn și mică, 

făcută în anul 1800, de Vasile 
Calmuschi. 

Bereşti, saz, în jud. Iași, partea 

de E. a com. Bosiea, pl. Bra- 

niştea. E situat între rîurile Jijia 

și Prutul, pe o suprafață de 98 

hect. Are o populaţie de 21 fa- 

milii, cu 107 locuitori, cari. se   

BEREȘTI 

ocupă cu agricultura, iar în timpul 
ernei cu pescăria, cu facerea de 
rogojini și coșciuge. 

Numărul vitelor e de 304 ca- 
pete, din cari: 94 vite mari 

cornute, 175 oi, 13 cai și 22 

rimători, 

Bereşti, saz; face parte din com. 
rur, Lăpușata, plasa Cerna-d.-s,, 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 
542 locuitori, 278 bărbaţi și 264 

femci. 

Aci e o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, rezidită la anul 1885. 

Copii în vîrstă de școală sunt 
65, 29 băați și 39 fete, din cari 
urmează 15, 9 băeţi și 6 fete, 
Este la distanță de 11 kil. de 
căt. Sărulești, unde este școala. 

Bereşti, sa, jud. Mehedinţi, în 
plaiul Cloșani ; ţine de com. rur. 
Rudina; este situat pe vale, 

Berești, cătun, aparţinînd comu- 
nei Alimpiești, jud. Gorj. 

Are o suprafață de 60 hect. 
Producţiunea acestui cătun se 
sue la 215 hectol. porumb, 78 
kgr. fasole, 542 decal. vin, 45 
decal. ţuică, 93 kgr. lină, 100 
kgr. cînepă, 9 kgr. ceară, 98 
hectol. griii, 45000 kgr. fîn. 

Are o populaţie de 44 fam,, 
232 sufl., din cari 37 contrib. 
Locuitorii posedă: 4 pluguri, ş 
care cu boi, 76 vite mari cor- 

nute, 2 cai, 62 oi, 4 capre, 11 

rimători și 21 stupi. 

Căi de comunicaţie sunt: șo- 
seaua comunală Poenari, și- un 
drum de care, ce merge din şo- 

seaua comunală spre răsărit, tre- 

cind peste Dealul-Tăuzului, la 

com.. Milostea de Vilcea, unde 
dă în șoseaua judeţeană. 

Bereşti, căzu, pendinte de co- 

muna Adunaţi-Copăceni, plasa 

Cilniștea, jud. Vlașca, situat pe 

coasta dreaptă a rîului Argeș,
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proprietatea d-nei Petrovici-Ar- 

mis. Este șosea comunală pănă 

în șoseaua naţională Giurgiu-Bu- 

curești. IE departe de Giurgiu 
de 53 kil., de Bucureşti de 23 kil. 

47 locuitori împroprietăriți la 

18564 ai luat supraf. de 188 

hect. i 

In acest cătun sunt: 150 oi, 

102 boi și vaci, 30 cai și 40 

rimători. Sunt 3 cîrciumi. (V. 
com. Copăceni-Adunaţi). 

Bereşti, fost sa, către 1873, pl. 

Amaradia, com. Slăvuţa, jud, 
Dolj. 

Bereşti, dea/, jud. Mehedinţi, în 

com. rur, Bala-d.-j., plaiul Clo- 
şani, 

Berești, dea/, în jud. Vilcea. (V. 
Bălan). 

Bereşti, moșie, pl. Bistriţa-d.-s., 
com. Bereşti, jud. Bacăii, despre 

care Th. Codrescu, («Buciumul 
Romîn», pag. 235) se exprimă 

ast-fel: «moșie cu părți răzăscști, 

din care la 1841, răposatul Log, 

Lupuşor Balș cumpără o sumă 

de stinjeni de la căpitanul C. 

Fhores și d-lui Vornicul Alecu 

Catargiu, cumpără stînjeni din 

Rerești de la Gheorghe sin Ion 

Stele, Niculae Pantiziu, Dimitrie 

Ludu, cite 250 lei stinjenul și 

din Bădureni de la Gh. Stele şi 
alţii, cîte 200 ci stinjenul; are 

parte și d-lui Clucerul Haulică 

şi dintre răzeși sunt, din Lă- 

trini, Ion Ciolan, Sava Irimia 

şi Iov, Polcovnicul Vasile Li- 
chii, Tănase Tacu, cte. și alţi 
mai mulţi răzeși și părtași în 
ca. Are sat, cu 2 biserici, 4 preoţi, 

1 diacon, 4 dascăli, 1 privilegiat, 
54 mazili, 2 căpătăieri, 10 ne- 
volnici, 15 vădane, 1 jidov; pe 
lingă moșiile Climeşti, Liţcani, 

Ciumaşi şi altele; numără 200 

locuitori», .   
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Bereşti, moșie, jud. Bacău, plasa 

Tăzlăul-d.-j., comuna Bereşti, cu 

o întindere de 600 fălci, împăr- 

țiți între mai mulți proprietari. 

Despre accasta Th. Codrescu în 

«Buciumul Romîn>, pagina 236, 

ne spune: «moșie în care avea 

parte şi Sf. mănăstire Berzun- 

țul, închinată Sf. Lavre, din mun- 

tele Atos în jos; pe la anul 

1840, d-lui Aga Enachi Cru- 

penski cumpără 4 stînjeni din 

ca de la preotul Toader V. On- 

tilă, Nicolai Stancii, Ioan, Mi- 

halache și Maria sin preoteasa 

Gafiţa, din bătrînul Porcescu ; 

avea parte în ca și casa răpo- 

satului Căminarul Toma Rafailă 

şi alţii. Are sat cu biserică, 2 

preoți, 2 dascăli, 1 privilegiat, 

17 mazili, 13 nevolnici, 8 vă- 

dane, 3 jidovi ; pe lingă moșiile: 

Nadija (Nadișa), Turluiul, Ver- 

şeşti, Stroeşti şi altele; cu un 

număr de 128 locuituri», 

Bereşti, moșie, nelocuită, în plasa 

Siretul-d.-j., comuna Galbeni, ju- 

deţul Roman. - 
.. 

Bereşti, parohie, judeţul Putna, 

compusă din comuna cu același 

nume; Arc o biserică parohială 

cu hramul Sf. Pantelimon. | 

Comuna cheltuește cu între- 

ținerea ci, 350 lei anual, 

Bereşti, firii, judeţul Bacăi, 

plasa Bistrița-d.-s., care șerpu- 

ește prin comuna, ce poartă nu- 

mele săi şi sc varsă în piriul 
Turbata, 

Bereşti-Sat, saz, în comuna Be- 

rești, plasa ITorincea, judeţul 

Covurluiii. Este așezat ceva mai 

sus de tirgul cu același nume. 
Are 211 contribuabili, 284 fa- 

milii, cu 1150 suflete. Mai îna- 

inte, împreună cu cătuna Merea, 

forma comună aparte. Are o bi- 

serică și o școală.   

BEREVOESCUL-MARE 

Bereşti-Tiîrg, /irgușor rural, cel 
mai mare de acest fel din ju- 
dețul Covurluiă, în comuna Be- 
rești, plasa Horincea. Numără 
107 case, așezate aproape în şir 
şi cele mai multe lipite una de 
alta, de ambele laturi ale unci 
strade, după modelul tuturor 
tirgușoarelor rurale din țară. 
Contribuabili sunt 173, familii 
194, cu 844 suflete. Aproape ju- 
mătate din populaţiune e com- 
pusă din .Evrcei, cari se îndelet- 
nicesc cn comerciul, Mai îna- 
inte numai T.-Bereşti singur, for- 

ma.0o comună aparte. 

Terenul, 215 hect., pe care 

e așezat Tirgul-Berești, e supus 
bezmanului (embatic). Actul în 

virtutea căruia se înființează a- 

cest tirg, datează de la 15 Fe- 

bruarie (pus însă în aplicare la 

1 Septembrie), 1844. Propricta- 
rul săi actual e lipitropia Ca- 

sei Sf: Spiridon din Iași, căreia 

i-a revenit în 1879, în urma da- | 

niei făcută de către Dimitrie Su- 

cevanu, fostul protopsalt al Mi- 

tropolici Moldovei şi Sucevei, 

cunoscut mai bine sub numele 
de Psaltul Dimitriţă. 

In T.-Berești sc află: o bisc- 

rică, o sinagogă, două școli, o 

judecătorie de pace, un medic 

de plasă, o baie, etc, (Vezi Be- 

rești, comuna). 

Berevoescul, zzuufe, la nordul 

județului Muscel. Servește de 

limită a țărei spre Transilvania. 

Berevoescul-de - Jos, moșie a 
statului, jud. Prahova, compusă 

din două bucăţi, în întindere 

totală de 45 hect., din cari 23 

hect. pădure, în 3 pilcuri, nu- 

mite: Piscul - Runcului, Poiana: 

Vătafului şi Cotul-cu-Plopi. Pro- 

prietatea d-lui Naum Papazoglu. 

Valoarea ci e de 29000 lei. 

Berevoescul-Mare şi Berevo-
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escul- Mic, een//, la nordul 
județului Muscel, între riul Dim- 

" boviţa şi frontieră, 

Berevoescul-Mic, păture a sta- 
tului, în întindere de 150 hcct. 
Aparține de munţii mănăstirei 

+ Cîmpulung, cari fac parte din 
comunele Corbişori și Berevo- 
eşti, plaiul Nucşoara, judeţul 
Muscel. 

Berevoeşti, pădure, în judeţul 
Muscel, supusă regimului silvic, 
proprietate a d-lor. D. Hristescu 
și Tache Berevoescu, în întin- 
dere de 150 hcct., avînd esență 
dominantă fag, iar pe coastele 
expuse spre Ii. și stejar. 

Berevoescul,. proprirtate a sta- 
tului, în: jud. Muscel, pendinte 
de mănăstirea Vicroșul. S'a a- 
rendat pe periodul 1888—1893, 
cu 7550 lei anual. Ea coprinde 
trupurile: Hirjca, Năpirtianul, 
Braniştea, Plaiul-Lung şi Pis- 
canul. 

Berevoeşti-Pămînteni, comună 
rurală, plaiul Nucşoara, judeţul 
Muscel, la Sud-Vest de Cimpu- 
Lung, 12 kil. departe de acest 

- oraș. E așezată pe malul stîng al 
riului Bratia, pe ambele maluri 
ale piriului Valea-Satului şi pe 
dealul numit Oţelul. 

Se compune din 3 cătune: 
Berevoești-Pămînteni, Oţelul și 
Bratia, cu reședința în cătunul 
Berevoeşti. 

Are o populație de 8ro lo- 
cuitori, 408 bărbați şi 402 fe- 
mei, cu 195 capt de familie, cari 
trăesc în 102 case. 

Locuitorii, pe .lingă agricul- 
tură, se mai. ocupă cu facerea 
de uluci, fierărie, cojocărie și 
rotărie și cu creșterea, vitelor, 
In comună sunt: 703 boi și vaci, 
117 capre, 97 porci, 55 cai şi 
1771 oi, 
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In jurul comunci sunt livezi 
de pruni, păduri cu arbori, cu 
csențele: fagi, mesteacăni, a- 
nini, plopi, ulmi, carpeni, aluni 
Și stejari. 

Riul Bratia, care se uncște 
cu Brătioara, mai sus de com. 
Albești, udă această comună pe 
partea de Vest și primește ca 
afluenţi mai multe piraie mici, 
între cari Valea- Satului, Bătri- 
nul- Turnului și Piriul-lui-Meilă. 
Valea-Satului o formează Piriul- 
Tirgului și a!-Ciocanului. 

"Pe rîul Bratia sunt 5 mori Și 
1 ficrăstrăii, care taie bușteni de 
nuc și alte esențe, ce se găsesc 
în pădurile din comună. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafaţă de 4508 hect., din cari 
508 hect. sunt finețe și arătură 
şi 4000 hectare izlaz şi pădure. 
Moșia e a locuitorilor din vre- 
muri îndepărtate, afară de câţi- 
va cari aii căpătat-o prin împro- 
prietărire și dotă, 

Comuna numără 147 contri- 
buabili şi avea, la 1887, un bud- 
get de 1207 lei la venituri și 
1172 “lei la cheltueli. 
1889 — 90, venitul comunei se 
urca. la 1409 lei și cheltuelile 

“la 1251 lei. 
Numirea comunei, de Bere- 

voești, vine de la Beta, primul 
locuitor care s'a stabilit aci, și 
de Pămiînteni, pențru că locui- 
torii nu sunt veniți din altă 

"parte, ci născuţi și crescuți aci. 
In raionul comunei sunt 2 bi- 

serici și un schit ruinat, edifi- 
cat, se zice, de locuitorii comu- 

nci de atunci, și în loc de ser- 
vitori, paracliseri, cintărcți, etc., 
erai călugări cari servea, și, 
pentru întreținerea lor, biserica 
avea venit, fiind dotată cu pro- 
prietate, de fondatorii ei. Mai 
în urmă, murind dintre enoriași, 
fiii lor s'aii retras din acea lo- 
calitate mai la sat și ai delăsat 
biserica, 

In anul] 

  

BEREVOEȘTI-PĂMIN'TENI 

“Călugării ati stăpinit averea 
bisericei cît aii trăit; apoi, după 
moartea, lor, s'a luat înapoi pro- 
prietatea de moștenitorii dona- 
torilor și schitul s'a ruinat, Că- . 
lugării, se crede, ar fi venit aci 
de la schitul Ciocanul, care e în 
apropiere. Nu se știe anul fon- 
dării acelui schit; nu există nici 
o inscripție sait pisanie, 

Școala, cu întreținerea căreia 
statul cheltuește anual 1242 Lei, 
se frecuentă regulat de 21 elevi 
şi eleve. 

Pămîntul comunci e bogat în 
cărbuni, cari nu se exploatează, 

nefiind bine formaţi, 
Ca locuri istorice găsim în 

comună: Piscul- Turnului, Negru- 
Vodă și Bătaia. (Vezi aceste 
nume). 

Moșia Bătaia a fost proprie- 
tate, se zice, a Doamnei Chiajna, 
pe care aceasta a dăruit-o mă- 
năstirei Radu-Vodă. Mai tirziu 
a trecut în stăpînirea mănăs- 
tirei Cimpulung, în schimbul mo- 
șici Persiceana. 

Această comună este coprinsă 
între comunele  Berevocşti-Un- 
gureni la S..E.,' Godeni şi Ma- 
halaua-Malul la N. şi Albești 
la V. 

Pe teritoriul comunei sunt şo- 
sele comunale, cari merg pănă 
în șoseaua județeană Cimpulung- 
Curtea-de-Argeș. Pe riul Brătia 
este o punte, la Gura-Văiei-Sa- 

. tului, făcută de locuitori. Această 
punte leagă toate comunele din 
plaiul Nucșoara, cu orașul Cim- 
pulung. 

Berevoeşti-Pămînteni, sa/, face 
parte din com. rur, cu același 
nume, jud. Muscel. Este situat 
pe malul stîng al rîului Bratia 
și pe ambele maluri ale Văici- 
Satului, 

Acest sat fiind în centrul co- 
munci și mai populat, este reșe- 
dința autorității comunale,
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Are 2 biserici de zid, una pe 

Valea-Satului și alta la Gura: 

Văici-Satului. Cea de pe Valea- 

Satului este edificată de locui- 

tori, la anul 1862, pe locul unei 

alte biserici, care data cam dela 

la anul 1400; iar cea de la Gu- 

ra-Văiei-Satului s'a zidit de lo- 

cuitori la anul 1600. Pisanii nu 

sunt. Ambele sunt deservite de 

2 preoţi şi 2 dascăli, 

Școala, .cu întreținerea căreia 

statul cheltueşte anual 1242 lei, 

sc frecuentă de 21 elevi şi eleve. 

„De la 1877, localul școalei este 

cu chirie, pentru că arzind ve- 

chiul local, clădit anume la 1864, 

nu s'a mai construit altul. 

Populaţia satului e de 680 

locuitori, 340 bărbaţi și 340 fe- 

mei, cu 165 capi de familie. 

Berevoeşti-Ungureni, com. ru- 
rală, plaiul Nucşoara, jud. Mus- 

cel, situată la S.-V. de Cimpu- 

lung, 12 kil. departe de acest 

oraș, pe ambele maluri ale riu- 

lui Bratia. 

Se compune din 3 cătune: 

Berevoești-Ungureni, Măncști şi 

Gămăcești, cu reședința în Be- 
revocști. 

Iși trage numele de la un Be- 

revoescu, Îi zice Ungureni pentru 

că cei mai mulți locuitori sunt 

veniți aci de peste munți, din 
Transilvania, 

Are o populaţie de 618 lo- 

cuitori, 291 bărbați și 327 fe- 

mei, cu 140 capi de familie, cari. 

locuesc în 142 case. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, creşterea vitelor și cu 

facerea, cherestelei. Ei ai: 506 

boi, vaci şi viței, 31 cai și epe, 

170 porci, 1847 oi şi capre. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 440 hect., din cari 

266 hect, teren bun de cultivat, 

iar restul de 183 hect. impro- 

priă pentru ori ce cultură. 

Numărul contribuabililor e de   

3s2 

130. În anul 1687, budgetul său 

prezinta la venituri 956 lei și 

la cheltueli 930 lei. In anul 

1589—90, venitul se urca la 

1902 lei și cheltuelile la 975 1. 

In jurul comunei sunt: livezi 

cu pruni, dealul Teișul, pădurea 

Sterminosul şi munții Năpirtia- 

nul și Piscanul, ambii proprie- 

tăți ale statului, Pădurile conțin 

lemn de fag, stejar, ulm, fra- 

sin, plop, carpen, alun și ju- 

gastru ; iar pe munți sunt mai 

ales brazi și molifți, 

Riul Bratia udă partea de E. 

a căt. Gămăcești şi a Berevo- 

eștilor-Ungureni și partea de V. 

a căt. Mănești. Pe riul Bratia, 

în cercul comunei, sunt 2 mori, 

dintre care una funcționează, și 

o piuă în care se îngroașă di- 

miile. In partea de N. a comu- 

nci, pe marginea Riușorului, a 

fost înainte vreme un sat mic. 

Astă-zi încă se văd în acel loc 

urmele bisericei, unde s'a așe- 

zat o cruce și ciţi-va arbori, 

Locuitorii ai pămînt prin îm- 

proprietărire ; cei din Berevoeşti 

şi Gămăceşti pe moșia Vieroșul, 

şi cei din Mănești pe moșia nu-' 

mită Cîmpulungeanca. 

Statul are aci 2 moșii: Herja 

şi Bătaia, și înțărcătoarele: Riîu- 

şorul și Rogodul, pe apa Riu- 

șorul, Măcelarul, Oboarele-cele- 

Mari, Plaiul-Lung, Plesnitoarea, 

Cheia și Cindeasca, unde se află 

un îzvor de apă minerală. 

Prin comună trece șoscaua 

Cimpulung- Curtea-de-Argeș și 

şoselele comunale, mergînd spre 

S. la com. Aninoasa și spre N. 

la com. Berevoești-Pămînteni. 

Spre E., pe teritoriul comu- 

nci Berevoeşti-Pămînteni, se văd 

niște ruine vechi, unde se zice 

că a fost o cetate fondată pe 

timpul Tătarilor. Acele ruine 

sunt în locul numit Malul-Viei, 

pentru că aci ai fost odată vii. 

In com. este o bis. și o școală.   
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In partea de N.-V. sunt mine 

de cărbuni; nu se exploatează 

însă, nefiind cărbunii bine petri- 
ficați, 

Berevoeşti-Ungureni, sa/, face 
parte din com. rur. cu același 

nume, jud. Muscel. Are o po- 

pulație de 411 locuitori, 196 

bărbaţi și 215 femei, cu 95 capi 

de familie, Locuitorii s'aă îm- 

proprietărit pe moșia statului 

Vieroșul şi ai 139 hect. pămînt 

bun pentru cultură. 

Riul Bratia udă partea de E. 

a acestui sat. 

Aci este o şcoală frecuentată 

regulat de 24 elevi și eleve, cu 

întreținerea căreia statul chel- 

tuește anual 1242 lei, Școala 

datează în acest sat cam de la 

1840. De la 1877—1886 a fost 

închisă. De la 1886 funcţio- 

nează regulat, | 

Biserica, care este de piatră, 

- s'a construit de locuitori în lo- 

cul unci alte biserici de lemn. 

Este deservită de 1 preot și 1 

dascăl, - 

Berezana, sa/, în plasa Tirgul, 

com. Blăgești, jud. Tutova. 

Berezeni, com. rur., în partea 

de S.-E. a plăşii Prutul, judeţul 

Fălciu, așezată pe șesul Prutului 

în partea de E. și pe dealurile 

de la V., despre com. Roșieşti. 

E mărginită la N. cu com. Rîn- 

ceni și la S. cu com. Bozia, 

Este formată din satele: Bere- 

zeni, Vicoleni şi Satul-Noi. Se 

întinde pe o suprafață de 4433 

hect. Are o populaţie de 296 

familii, cu 1155 suflete și 360 

contribuabili, între cari sunt:. 

40 Evrei, 12 Unguri, 1o Bui- 

gari şi 7 Armeni. Toţi locui- 
torii, afară de Evreii și Armenii, 

se ocupă cu lucrarea pămîntului, 

Vica se cultivă pe o întindere de 

37 hect. Pădurea este! mică.
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Are: o școală și două biserici; 
un iaz și două bălți cu pește. 

Pruteţul şi Prutul îtudă mar- 
ginea de E.; Pirtul-Mușat mar- 
ginca de N. și Copăceanca mar- 
ginea de V. 

Budgetul la venituri de 6700 
» lei, la cheltueli de 4400 Ii. 

Vite: 1324 vite cornute, 138 
cai, 2123 oi și 226 porci, 

Berezeni, sat, județul Fălciii, în 
partea de N.-E. a comunei Be- 
rezeni, plasa Prutul, așezat pe 
platoul Prutului. Suprafaţa mo- 
şiei este de 2145 hect., Are o 
populaţie de 100 familii, cu 400 
suflete şi 125 contribuabili, 

Este reședința comunei. Are: 
o şcoală înființată în 1862, fre- 
cuentată de 20 şcolari; o bise- 
rică, cu 1 preot și 2 cîntăreți, 
foarte vechie. A fost restaurată 
în 1884. 

Acest sat e udat, în partea 
de N., de pîriul Muşatul, în cen- 
tru de piriul Berezești și la E. 
de Pruteţul. 

Satul Berezeni formează un 
trup cu satul Vicoleni, de care 
se despare numai prin piriul Be- 
rezeni ce trece printre ele. 

Berezeni, da//ă, numită şi Bozia, 
pl. Prutul, comunele Berezeni și 
Bozia, pl. Prutul, jud. Fălciii, 
formată din două girle. Este bo- 
gată în pește și stuf. Are o 
suprafaţă de 2141f hectare pe 
Berezeni, și de 2860 hectare pe 
Bozia. 

Berezeni, movilă, în partea de 
N. a satului și com. Berezeni, 

pl. Prutul, jud. Fălciu. Se zice 
că ar fi fost făcută la 1711, în 
timpul războiului de la Stăni- 
lești. 

Berezeni, girtă, jud. Fălciă ; iz- 

vorește din Dealul-Bălței, trece 

de la V. la E, dea curmezișul,   
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printre satele Berezeni și Vico- 
leni, com. Berezeni, pl. Prutul, 
şi se varsă în gîr]a Prutețul, 

Berezlogi, saș, în jud. Suceava, 
pe moșia cu același nume, din 
com. Lespezi. Așezat pe podi- 
șul de d'asupra dealului cu a- 
celași nume, e înconjurat 'de pă- 
duri mari de fag și stejar. Nu- 
mără 10 “case populate cu 1ş 
capi de familie sai 28 suflete, 
din cari 18 bărbaţi și 10 femei. 
Din aceștia sunt 10 străini, Are 
I4 contribuabili, Vatra satului 
ocupă suprafața de 2 fălci. Mo- 
şia, proprietatea d-lor Anghel 
Valy şi V. Teodorescu, este în 
întindere de 886 fălci, din cari 
126 cultivabile, şoo pădure, 209 
fineț și 60 loc nefolositor. Școala 
și biserica din Sireţel servesc 
şi acestui sat. 

Berezlogi, Zea/, în comuna Les- 
pezi, jud. Suceava, 

Berezlogi, moşie, în judeţul Su- 
ceava; are o suprafaţă de ş20 făl- 
ci, acoperite mai mult de pădure. 

Berezna, /oc, în jud. Dorohoiii, 
aproape de satul Dersca, com. 
cu asemenea numire, plasa. Ber- 
hometele, unde se află un șanț 
mare făcut din vechime și care 
are: 210 stinjeni, sai 468 me- 

tri și 38 cm. în lungime ; 6 stîn- 
jeni, sai 13 metri şi 38 cm. în 

lăţime și 2 stînjeni sai 4 metri 
și 26 cm. în adincime. Capătul 
lui dă la o parte în piriul Bu- 

haiul și la altă parte în pîriul Bu- 

hăeșul. Pămintul din acest șanț 
formează un val pe malul apu- 
san. Atit acest val înalt încă 
de 4 stînjeni saii 8 metri și 92 

cm. cît și șanțul, este curmat 

la mijloc spre a lăsa loc de tre- 
cere, De la acest val, spre Vest, 

“este o suprafață plană cam pă- 

trată, ca de 72 hect., asigurată,   
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în față, de șanț şi val, iar în 
laturi, de piîraie și în fund, de 
codru mare. Tradițiunea spunc, 
că aicea era odinioară cetate 
de apărare, avind la curmătură 
poartă. 

Berghelul, a/7ă, care în timpul 
revărsărei Siretului conţine mulți 
pești. E situată la V, de satul 
Homocea, pl. Berheciul, jud. Te- 
cuciil. 

Berghiul, za/e, la E. de satul 
Onceşti-Noi, comuna cu acelaşi 
nume, plasa Stănișești, jud. Te- 
cuciii. 

Berheciii, p/asă, situată la N.-V. 
jud. Tecuciii. Numele săi vine 
de la riul Berheciii, care o stră- 
bate în partea de E. Această 
plasă mai înainte purta numele 
de Ocolul-Polocinului. 

Se compune din 10 comune: 
Condrăchești, Corbasca, Corni, 
Găiceana, Godineşti, Homocea, 
Hurueşti, Negulești, Ploscuţeni, 
Vultureni. Are 75 cătune. 

Are o populaţie de 16290 su- 
flete. 

Limite: La N. jud. Bacăii, 
de care se desparte prin o linie 
convențională, ce începe din ma- 
lul Siretului, mergînd. pe lingă . 
satele Marvila, Pogleţul, Ghilo- 
veşti, pănă la N. comunei Godi- 
nești; la S. pl. Nicorești; la E. 
riul Berheciii ; la V. Siretul, 

Reședința sub-prefecturei este 
în Tirgul-Găiceana, comuna Găi- 
ceana, 

Comune mai populate în a- 
ceastă plasă sunt: Condrăchești, 
Corbeasca, Găiceana, Hurueşti, 

Homocea și Vultureni, 
Această plasă e brăzdată de 

2 dealuri, care merg paralel cu 
Siretul şi care' poartă numele 
satelor ce se află pe dinsul. 
Dealul, care începe de la E. de 
satul Pogleţul, merge în direcția
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N.-S.. şi se continuă pănă în 
Dealul-Nicoreştilor. 

Este străbătută de Valea- 

Berheciului și de Valea-Poloci- 

nului. 

In această plasă funcționează 
13 școli rurale mixte cu cite un 

învățător; 12 școli datează mai 

de mult, iara 13-a în satul Gher- 

dana, com. Condrăchești, este 

înfiinţată anul acesta. Aceste 

școli se frecuentă de 1963 copii, 

1007 băeţi și 956 fete, 

Are mari întinderi de păduri, 

cari parte sunt proprietatea sta- 

tului, parte a d-lui Dimitrie 

Sturdza, în com. Găiceana, 

In această plasă viea se cul- 

tivă pe o scară întinsă, după 

cum se vede din acest tabloi: 

In Condrăchești Sg hect. şo arii; 

Corbeasca 138 hect.; Corni 101 

hect.; Găiceana 183 hect.; Co- 

dinești 95 hect. şo arii; Ho- 

mocea 108 hect. 75 arii; Hu- 

ruești 143 hect.; Negulești 76 

hect.; Ploscuţeni 3 hect. şo arii; 
Vultureni 82 hect. 

Plasa Berheciu e împărțită în 

17 parohii: Parohia Ocheni cu 

biserica parohială S-ţii Apostoli 

din Ocheni, compusă din Con: 

drăchești, Florești, Fundoaia, O- 

cheni și Palanca. Parohia Gher- 

dana cu biserica parohială Sf. 

Dumitru, compusă din Drăgeşti 

şi. Gherdana, ” 

Com. Corbeasca arc 2 parohii: 

Corbcasca, cu hramul S-ţii Voi- 

vozi, compusă din satele: Cor. 

" beasca, Fofaza, Pogleţul, Băcioiii. 

parohia Scărișoara, cu biserica 

parohială Sf. Nicolae, compusă 

din Marvila, Rogoaza, Scărișoara 

şi Porcărețul. ” 
Com. Corni are 2 parohii: Pa- 

rohia Corni, cu biserica parohială 

Sf. Nicolae, compusă din Corni- 

d.-s., Corni-d.-j. și Giurgeni ; pa- 

„ rohia Tătărești, cu biserica pa- 

rohiali Inălţarea-Cinstitei-Cruci, 

compusă din Costișa, Tătăreşti   
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și Ungureni, deservită de 1 preot 
paroh.și 2 cîntăreți. 

Com, Găinceana are 2 parohii: 
Parohia Huţu, cu biserica Cuvi- 
oasa Paraschiva, compusă din 
Huţu, Ghiloveşti, Arnioasa, Zlă- 
tăreasa și Valea-Morii, deservită 
de 1 preot și 2 cîntăreţi; paro- 
hia Găiceana, compusă din că- 
tunele: Tirgul-Găiceana, Lunca, 

Petroasa, Popești şi Recea, cu 

biserica parohială S-ta Treime, 
deservită de 1 preot paroh și 
un ajutor, cu 4 cîntăreți, 

Comuna Godineşti are 2 pa- 

rohii: Parohia Godineşti, com- 

pusă din: Godinești-d.-j., Godi- 
neşti-d.-s., Valea-Lupului, Fră- 
ţia și Țigănești, cu biserica pa- 
rohială Sfinţii- Voevozi, deser- 
vită de un preot paroh şi un 

ajutor, cu 2 cîntăreți; parohia 
Valea-Sălciei, compusă din Me- 
deleni, Năstăseni, Poenele, Va- 

lea-Lupului, Valea. Sălciei, Va- 
lea-Merilor, Barna, deservită de 

I preot cu 4 cintăreţi. Parohia 
Homocea coprinde Homocea și 
Lespezi, biserica parohială Sf. 

Gheorghe, deservită de 1 preot 
paroh, cu 1 ajutor și 3 cîn- 
tăreți. 

Comuna Huruești are 2 pa- 
rohii : Parohia Huruești, com- 

pusă din: Iluruești, Căpotești, 
Dumbravă, Șarba, cu biserica 
parohială Sf. Gheorghe, deser- 

„„vită de 1 preot și 2 cîntăreţi; 
parohia Șendrești, compusă din 
Gălești, Nedelcul, Perchiul şi 
Prădăcșul, deservită de '1 preot 
și 2 cîntăreți. 

Comuna Neguleşti arc 2 pa- 
rohii: Parohia Blaga compusă 
din: Blaga, Căuia-d.-s., Căuia- 
d.-j. şi Răspochi, avind bise- 
rica cu hramul Sf. Nicolae, de- 
servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reți; parohia Măldărești, cu bi- 
serica parohială Adormirea-Mai- 
cei - Domnului, compusă din 
Neguleşti, Lărgășeni şi Măldă-   
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rești, deservită de 1 preot cu 
2 cîntăreți. 

Comuna Vultureni are 2 pa- 
rohii: Parohia Bălănești, cu bise- 
rica parohială A dormirea-Maicei- 
Domnului compusă din: Bălă- 
nești, Bodeasa, Grădeşti, Dosof- 
teiul, Meleșcani, Tăvădărești şi 
Rugetlu, cu un preot și 2 cîn- 
tăreți; parohia Vultureni, com- 
pusă din: Vultureni, Năziăroaia, 
Dădești, Deleni, Lichitişeni, cu 
biserica parohială Adormirea- 
Maicei-Domnului, 

In această plasă se află 2 sate, 
numai de Unguri: satele Ploscu- 
țeni și Unguri, în comuna Găi- 
ceana. În fie-care din aceste sate 
se află cite o biserică catolică. 

Rîurile ce străbat această 
plasă sunt: Siretul, care intră 
în județ la satul Marvila, comuna 
Corbeasca, merge în partea de 
V. a plășii, pănă la Ploscuţeni 
și intră în pl. Nicorești. Polo- 
cinul vine de la Corbeasca și 
se varsă în Siret la Homocea, 
și Berheciul în partea de E. 

Cale de comunicaţie mai în- 
semnată : Șoseaua judeţeană Te- 
cuciii-Găiccana pe Valea-Berhe- 
ciului. 

Berheciii, s/afie de dr. d. f., jud. 
Tecuci, pl. Berheciii, com. Go- 
bar, pe linia Tecuciii - Birlad, 
pusă în circulație la 13 Sep- 
temvrie, 1872. Se află între sta- 
iile Tecuciiă, 15,9 kil., şi Ghi- 
digeni, 12,2 kil. Inălţimea d'asu: 
pra nivelului mării de 44,11”, 
Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 91,629 lei 35 b. 

Berheciu, șir de dealuri, jud. 

Bacăii, plasa Siretul-d.-s., de pe 

stinga piriului cu acelaşi nume, 

între com. Oţeleşti și Filipeni. 

Berheciul (Briheciul), 77; iz- 
vorește de sub dealul Raiul, pe 

teritoriul com. Obirşia, jud. Ba-
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căi, unde se încarcă cu Baj- 
macul. Primește pe Stînga pî- 
riiașele: Mirza, Glodul și Bălăi- 
ţa, care vin din com. Mărăşti ; 
trece prin com. Tirgul-Glodu- 
rile și Oţelești și apoi intră în 
jud. Tecuciii, trecînd pe lingă 
„satele Tarniţa, Taula, L.ozinca, 
Godinești, Vultureni, Neguleşti, 
Corbiţa, Corcioveni, Brăhăşeşti, 
Nărtești-d.-s, și Nărtești.d.-i. Pri- 
mește pe dreapta următoarele 
piraie: Repriveţul, Găiceana Și 
alte mai mici piriiașe, iar pe stin- 
ga piriul Strimba și rîul Zeleti- 
nul. E] curge în direcția N.-S. pe 

- ovale întinsă și frumoasă, pe ca- 
re se face semănături și finețe. 
La capul dealului Corcioreni, fa- 
ce o curbă spre E., se unește cu 
Zeletinul, trece şoseaua naționa- 
lă, calea ferată Tecucii-Birlad și, 
după ce a parcurs plășile Berhe- 

-ciă și Zeletinul, avînd de la întra- 
rea în judeţ și pănă la vărsare o 

"lungime de 70 kil., se varsă în 
riul Birlad, în faţa satului Ne- 
grileşti, pl. Nicorești, jud. Te- 
cuciii. Pe dinsul se află 2 mori 
de apă. Are o albie de 3—4 
m. şi o adincime de 1—2 m. 
Lărgimea văci este în termen 
medii de 300 m. Primă-vara şi 
în timpuri ploioase se revarsă 
pe întreaga vale, producînd mari 

„stricăciuni. 

Berheciiă, șes, plasa Siretul-d.-s., 
com. Tirgul-Glodurile, de-a lun- 
gul piriului cu așa nume, jud. 
Bacăii. 

- Berhoi, subdiviziune a căt. Coca- 
Niculești, jud. Buzău, comuna 
Niculeşti. 

Berhometele, //asă, în partea 
de S.V. a jud. Dorohoiii, 

Mărginele acestei plăși sunt: 
la N. plasa Herţa, de care se 
desparte prin hotarul moșiilor: 
Stănești şi Tureatca din astă 

55213, Darele Dicționar Geograjie, 
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plasă, despre moșiile : Miho- 
reni, Culiceni și Tirnauca din 
acea plasă; la S. cu jud. Bo- 
toșani, de care se desparte prin 
linia ce demarcă marginele din- 
îre aceste două județe; la Vest 
cu pl. Coșula, de care se des- 
parte prin hotarul moșiilor : Tu- 
reatca, Dersca, Lozna, Virful- 
Cimpului și Ionașăni din astă 
plasă, despre moșiele: Ibănești, 
Hilișeul, Buhaiul, Șendriceni, 
Horlăteni, Sauceniţa, Prelipca, 
Goroveiul și Brăeşti din acea 
plasă; la V. cu Bucovina, de 
care se desparte pria linia ce 
hotăreşte frontiera dintre am- 
bele aceste țări. 

Forma teritorială a plășii este 
neregulată, mai mult lungăreață, 
în direcția despre N.-V,, că- 
tre Sud-Vest, mai îngustă la 
partea nordică de cit la cea su- 
dică, și puțin spintecată prin 
părticica unghiulară, ce face Bu- 
covina, între piriul Molniţa şi 
riul Siret, pănă la confluen- 
ţa lor. 

Intinderea teritoriului plășii 
e de 51668 hect. 76 arii, din 
cari sunt: 14729 hect. 46 arii 
pădure și 36939 hect. 30 arii 
cimp. Aceste de pe urmă se 
subimpart prin aplicarea legii 
din 1864, foștilor clacași 15279 
hect. 55 arii, rămiind proprie- 
tarilor de moșii 21603 hect. or 
arii cimp curat, pe lingă 14729 
hect. 46 arii pădure. 

Suprafaţa. teritoriului întregei 
plăşi, este accidentată de mul- 
tele ramuri mici de dealuri, ce 
se intind din coamele înalte ale 
dealurilor, către șesul Siretului, 
Plasa pare ca mărginită, în mare 
parte din lungimea ci, de șesul 
dealului, ce întră din Bucovina 
pe la Mitocul-Dragomirnei, din 
dreapta văei Siretului și de ȘI- 
rul dealului, ce întră iară-și din 
Bucovina, pe la Mihoreni și Cu- 
liceni, din stinga văei Siretului.   

Solul este în parte bun și 
fertil, iar parte mai slab. Acel 
de pe așezături și podișuri este 
bine compus, avind destul hu- 
mus; este bun, dar nu așa fer- 
til ca acel din plășiie de cîmp; 
numai acel de pe șes, avind 
groasă pătură de aluvian-vegetal, 
este mănos și abondent; acel 
de pe unele costișe și dealuri 

cuprinde năsip ici-colea, ames- 
tecat cu puțin prund, pe aiu- 

rea cu mai mult, iară la alte lo- 
curi chiar mari blocuri stîncoase 
de piatră. 

Păduri în această plasă sunt 
din a stinga Siretului începînd 
de la Sinăuţi, pe la: Tureatca, 
Piriul-Negru, Dersca, Lozna, Vir- 

ful-Cimpului şi Ionășăni, ce se 
țin de la olaltă. Parte este bă- 
trină, cu mari arbori, şi parte ti- 

nără, cu esențe de fag, carpen, 
stejar şi frasin, ca predominante, 
pe lingă ulmi, tei, plopi și altele; 
iară din a dreapta Siretului, în- 
cepînd din hotarul Bucovinei de 
la Mitocul-Dragomirnei, pe la: A- 
dincata, Zvoriștea, Gremești, Za- 
mostia și Hănțești, cari formează 

o continuaţie neîntreruptă, fiind 
parte bătrină, cu frumoși arbori, 
iară parte tînără, în care pre- 
domină fagul și stejarul și în 
unele locuri mesteacănul ; aproa- 
pe de frontieră către Bucovina 
se ivește bradul, 

Dintre 20 iazuri acum exis: 
tente, pe deosebite moșii, cele 

mai principale sunt: Șișcatriul, de 
10 hect., pe Zvoriștea; Baidac, 
de 3! hect., pe Tureatca; Bei- 

zadelei, de 20 hect.,, pe Dersca; 

Holban, de 2 hect., pe Lozna; 
Țarinei, de 2 hect, pe Culiceni. 

Din totalul număr al pîraielor, 
mai mult oră mai puțin mari, 
cele mai principale sunt: Arsița, 
începător de pe Buhaiii, se varsă 
în Molniţa; Baranca, începător 
de pe Zamostia, se varsă în Siret ; 
Buhaiul, de pe Dersca, se varsă în 
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Iezer la Dorohoiii; Ghilia, de pe 

Dersca, se varsă în Buhai; Fu- 

măria, de pe Zamostia, se varsă în 

Siret; Leahu, de pe Zvoriştea, 

se varsă în Siret; Meredeul, de 

pe Mogoşcești, se varsă în Siret 

la Talpă; Negrul, de pe Tu- 

reatca, sc varsă în Molnița; Si- 

retul, . rii, trece prin plasă; Si- 

rețelul, de pe Virful-Cimpului, 

se varsă în Siret la Dumbrăveni, 

jud. Botoșani; Virichia, de pe 

Botoșaniţa din Bucovina, se var- 

să în Siret; și Vlădeanul de pe 

piriul Negru, se varsă în Mol- 

nița. 

Populaţia din plasa întreagă e 
de 6190 fam. cu 24032 sufl., după 

"recensămîntul din 1890. Din a- 

ceștia sunt: 20 preoţi, 41 cîn- 

tăreți, 20 pălămari, 9 învăţători 

şi restul: proprietari, profesio- 
niști, meseriași, comercianți, a- 

gricultori și viticultori, Romini 
și străini. 

În plasă este un sub-protoc- 

reii; 33 biserici, din cari 3 va- 

cante de preoţi și 2 închise, 
fiind în rea stare, 

In plasa Berhomctele sunt: 9 

școli cu 9 învăţători și Gol c- 

levi; din acestea 7 sunt mixte, 

1 de băeţi și una de fete, în Zvo- 

riştea. Intreținerea lor se face 
de comune și stat. 

Această plasă are 9 comune 

rurale : 

1. Adiîncata, cu satele: Adin- 

cata și Mitocul. 

2. Dersca, cu satele: Cindeşti, 

Dersca, Piriul-Negru, Viţcani și 

Vlădeni. 

3. Grămești, cu satele: Bo- 
toșaniţa, Grămești, Budeşti și 

Verpolea. - 

4. Iinţești, cu satul Hinţeşti. 

5. Lozna, cu satele: Călinești, 

Lozna și Talpa. 

6. Tureatea, cu satele: Că- 

lieni, Mihoreni, Pueni, Sinăuţi 

şi Tureatca. 

7. Virful-Cimpului, cu satele:   

580 

Dobronăuţi-Hapii, lonășani, Ma- 

ghera și Virful-Cimpului. 

8. Zvoriștea, cu satele: Be- 

" reşti, Buda, Dealul, Poiana, Pus- 

taiui, Slobozia, Stinca, Zvoriştea, 

Șerbănești şi Vatra. 

9. Zamostia, cu satele: Băli- 

ncști, Ciomirtan şi Zamostia,. 

Toate aceste comune aii 32 sate. 

Veniturile comunelor din a- 

ceastă plasă ai fost, în anul 

-15889—99, de lei 68785, bani 66 

și cheltuelile de lei 5o823, bani 
63; iar în 1890—91, del. 6o050ş, 

bani 75 la venit. şi de lei şooSr, 

bani 60 la chelt, 

Numărul vitelor aflate în cur- 

sul anului 1889 a fost de: 7989 

vite mari albe cornute, 13255 

0i, 117 capre, 1351 cai, 5180 

porci şi 1540 stupi, 

Berhuleasa, moșie, în com. Ni- 

culcști, judeţul Buzăiă ; are 260 

hect., din care 40 păduri. 

Beria, va/e, jud. Olt; începe din 

„hotarul moșiei Preotești, com. 

Oporelul, pl. Oltul-d.-j.; merge 

spre $., trecînd prin moșia moş- 

nenilor Oporeni, prin pădurea 

Ilorezul și Deleanca, și se varsă 

în riul Tesluiul, la locul numit 

Fulgoiul. 

Beria-Mare, sat; face parte din 

com. rur. Oporelul, plasa Oltul- 

d.-j., jud, Olt. Are o populaţie 

de 224 loc. Aci e o biserică 

fondată de Sărdarul Ion Deleanu 

și soţia sa, la anul 1842, Iunic 12. 

Beria-Mică, sa/; face parte din 

com. rur. Oporelul, plasa Oltul- 

d.-]., jud. Olt. Are o populaţi- 

unc de 128 locuitori. 

Berila, zzaute, com. Rucărul, pl. 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Berila, pădure, supusă regimului 

silvic, pe muntele cu același   
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nume, proprietate a d-lui 1. Be- 

jan. Pendinte de com. Rucărul, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Are o întindere de 110 hect.,, îm- 

preună cu pădurea Piscul-Fur- 

cilor, avind esenţa dominantă 

fag. 

Etatea ci variază între 10— 
20 ani. 

Berila, za/e, în partea de V. a 

com. Scăioși, pl. Teleajenul, jud. 

Prahova. Această vale serveşte 

de fineţe. Aci se află un izvor 

de apă minerală, care conţine 

pucioasă, și care se numeşte 

Fintina-de-Leac. 

Berindei, dea, jud. Mehedinţi, 

în plaiul Cerna; ţine de terito- 

riul comunei Iloriţul. 

Berindești, sa/, jud. Baciu, pl. 

Bistriţa-d.-j., al comunei Răcă- 

ciuni, situat aproape de hota- 

rul județului, spre Putna. Are 

» 22 capi de familie şi SI suflete. 

Animale “sunt : 3 cai, 42 vite 

cornute şi 12 porci. 

Berislăveşti, com. rur., pe apa 
Coisca, jud. Argeș, plasa Lo- 

viştea, La 9 kil. de reședința 

subprefecturei, com. rur. Șuici, 

şi la 5 kil. de Piteşti. Se com- 

pune din următoarele sate și că- 

tune: Berislăvești, 120 familii ; 

Stoeneşti, 100 familii ; Scăucni, 

110 familii; Robaia, 100 fami- 

lii şi Enculești, 87 familii ; peste 

tot şo7 familii cu 1364 suflete, 
din care 4 fil de Țigani, In co- 

mună sunt: 3 biserici, Schitul- 

Berislăvești, Schitul -Scăueni și 

biserica din s. Robaia; o școală 

primară rur.; o cîrciumă. Bud- 

getul comuni, pe anul financiar 

1882—83, a fost de 1061 Iei la 
venituri și de 962 lei la chel- 
tueli. | 

Comuna numări 205 contri- 

buabili și are un budget de 1839
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Ici la venituri şi de 1491 lei la 
cheltueli, 

Numărul vitelor în anul 1887 
cra de 348 vite mari: 312 boi şi 
vaci, 36 cai și 380 vite mărunte : 
290 oi, 90 capre şi 100 rimători, 

Berislăveşti, saz, pe apa Coisca, 
jud. Argeş, plasa Loviştea. Are 
o şcoală primară rurală. Face 
parte din com. rur. cu același 
nume. Satul Berislăveşti numără 
120 familii și este reședința pri- 
măriei comunei. 

Berislăveşti, sc/:/, cu hramul 
Sfinții Trei-lerarchi, judeţul Ar- 
geş, plaiul Loviștea, întemeiat 
de familia Berislăveştilor, pe la 

jumătatea veacului trecut, prin 
testamentul fondatorului, din 28 
Octombrie 7269 (1761). Egu- 
menul acestui schit trebuia să 
fie numit de către IEpiscopul 
"după vremi al Argeșului și de 
egumenul Cozici, pe lingă care 
se alătura și un membru al fa- 
milici, ca purtător de grijă. Din 
veniturile schitului se dedea a- 
nual un ajutor spitalului Pante- 
limon, din București. 

Actualmente, atit schitul cît 
şi averea lui, sunt subt admi- 
nistrația, Eforiei spitalelor civile 
din București. Schitul Berislă- 
vești posedă 5 moșii. Pentru în- 
treținerca. serviciului divin este 
un superior, un preot și un cîntă- 
reţ şi sc inscrie anual în budge- 
tul Eforici o sumă de 2192 lei. 

Berislăveşti (Vatra - Schitu - 
lui-), moșie, com. Bcrislăveşti, 
jud. Argeș, plasa Loviștea, pro- 
prietatea Eforiei spitalelor ci- 
vile din Bucureşti, pendinte de 
schitul Berislăveşti. (Vezi acest 
nume). Are o întindere de 3233 
pogoane, din care: 580 pogoane 
pădure. Arenda anuală a aces- 
tei proprietăți este pentru pe- 
riodul prezent de 3100 ler. 
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Berivoe, gra/, în partea de Vest 
a căt. Cuibul, comuna Gornetul- 
Cuib, plasa Podgoria, jud. Pra- 
hova. E acoperit cu vii şi nu- 
mit ast-fel de la un Voicu Be- 
rarul, care era vier acolo. Parte 
din acest deal se numește Be- 
rarul, parte Berivoc, 

Berivoeşti, sat, jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa-lalomița, cătu- 
nul com. Maţăeni. 

Berjeşti și Disculţi, moşie, pl. 

Trotușul, pe lingă moșia Bog- 

dana, din comuna Bogdana, ju- 

dețul Bacăi 

Berleasca, /ac, în insula Balta, 

plasa Ialomiţa-Balta, com. Stel- 

nica, jud. Ialomiţa. 

Berleşti, sa/, la N.-V. com. Io- 

neşști-Berleşti, în jud. Brăila, la 

hotarul de V. despre com. Bato- 

gul, la 50 kil. spre S.-V. de o- 

rașul Brăila. Infiinţat în anul 

1849, prin stăruința foștilor pro- 

prietari. S'a numit ast-fel, după 

numele fostului proprietar al mo- 
şiei. 

Aci este reședința com. Io- 

nești-Berlești, pendinte de plasa 

Ianca. Suprafața vetrei satului 
este de 38 hect., avînd 72 case 
şi o circiumă. 

Are o școală mixtă înființată 
la 1869, întreţinută -de comună 

şi judeţ, fără local propriii; este 
frecuentată de 20 clevi -și 10 
eleve. 

Populația satului este de go 
capi de familie saii 394 suflete, 
din care 89 căsătoriți și 305 ne- 
căsătoriți, 75 știi carte. 

Animalele din sat sunt: 1şo 
cai, 500 vite cornute, 1000 de 
ci și 100 rimători. 

Berleşti, căzu, jud. Gorj, pen- 
dinte de comuna Scrada, plasa 
Gilortului, situat pe șes și coastă, 

Berleşti, 
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Arc o suprafață de 1003 hect.;: 
din care 402 hect. pădure, 260 

hect. arabile, 300 hect. finețe, 
15 hect. vie, 1S hect. livezi de 
pruni şi $ hect. izlaz. 

Produce 800 hectol. porumb, 
202 hectol. griii, 45 hectolitri 
fasole, 520 kgr. lină, 35 hecto- 
litri sămînță de cinepă, 18200 
kgr. fin, 1306 decal. vin, 1405 
decal. ţuică. 

Are o populaţie de 121 fami- 
lii, cu 61o sufiete, din cari 110 
contribuabili. Locuitorii posedă: 
37 pluguri, 2 căruțe cu cai, 57 
care cu boi, 204 vite mari cor- 
nute, 10 cai, 320 oi, 55 capre! 
și 132 rimători. 

O șosea vecinală, ce vine din 
spre Scrada, străbate cătunul. 

In comună se găsesc 3. fin- 
tîni și 16 puțuri. 

Cătunul are 1 biserică de zid, 
construită de locuitori în anul 
1589, deservită de 1 -preot ȘI 
2 cintăreți, 

urme de sat, în plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, pe 
țărmul drept al riului Ialomiţa, 
în dreptul satului Ograda. Acest 
sat avea 800 familii, pe la 1830, 
și sc zice că în urma unci ciume, 
satul s'a pustiit și locuitorii ră- 
mași S'ai împrăștiat printr'alte 
sate, purtind pănă acum numi- 
rea de Berleşteni. Biserica sa- - 
tului, care a stat mult timp în 
toată întregimca, este astă -zi 
ruinată. 

Berleşti- Popeşti, moșie a sta- 
tului, în plasa Ialomiţa-Balta, co- 
muna Sudiţi, jud. Ialomiţa, fostă 
pendinte de mănăstirea Slobo- 
zia. Are o suprafața de 14000 
hect., din cari 100 hect, pădure. 
Pe periodul 1883—1893 a fost 
arendată cu suma de 62000 ler 
anual. 

Bernevica, as, în jud. Neamţu,
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comuna Talpa,. plasa, de Sus- 

Mijlocul, așezat sub culmele dea- 

lului Tarniţa, pe valea ce se des- 

chide între s. Hlipești şi Talpa. 

In partea nordică este alimen- 

tat cu apele piriiașelor Breaza 

și Chiliile, ce es dintre dealu- 

rile Borşenilor, iar despre ră- 

sărit prin piriul Măleşti se pune 

în comunicaţie cu piriiașul de 

scursoare a iazului Breaza, în 

spre Omiceni, 

Beroaia, za/e, plasa Siretul-d.-j., 

de pe teritoriul com. Botești, 

jud. Bacăiă. 

Bersăşti, moșie, fără sat, județul 
Neamţu, pe lingă moşiile Bo- 

deşti-Precistei, Corni, în plasa 

Piatra-Muntele, 

Berta, pădure, jud. Dorohoii, in 

suprafață de 82 hectare, a .ră- 

zeșilor din Ionășani, com? Vir- 

ful-Cîmpului, pl. Berhometele. 

Bertea, com. rur., plaiul Vărbi- 

lăul, jud. Prahova. Tradiţia lo- 

cală spune că s'a înființat acum 

750 ani și că și-a luat numele 

de la primul locuitor stabilit aci, 

numit Berteluş. 

Este situată pe valea riului 

Bertea, la 30 kil. departe de 

capitala județului şi la 2 Fil. de 

reședința plaiului. 

N'are nici un cătun alipit. 

Populaţia sa e de 1303 loc., 620 
bărbaţi, 683 femei, în care intră 

și 19 familii de Țigani. 

Capi de familie sunt 502, 
contribuabili 497. 

În comună sunt două bise- 

rici: una, cu hramul S-ţii A pos- 

toli, -fondată la anul 1850 de 

- Vladaiul și alții; a doua, cu 

hramul Sf. Treime, fondată la 

anul 1830 de Popa Ilie şi alţii. 

Ambele sunt deservite de doi 
preoți. 

Dintre locuitori sunt: 12 fie-   

rari, 7. dulgheri, 10 rotari. Pro- 

dusul muncei îl desfac la ora- 

şul Ploești. . 

Locuitorii sunt moșneni; nu- 

mai 37 Sai împroprietărit la 
1864, cînd li s'ati dat 310 hec- 
tare. Ei ai 43 cai, 29 iepe, 226 
vaci, 232 capre, 1826 oi, 248 

porci. 

In raionul comunei, pe riul 

Bertea, sunt 8 mori de măcinat, 

Carte a început să se înveţe 

aci de vre-o 70 ani. Știu carte 

186 bărbați şi 31 femei. Copii 
în vîrstă de şcoală sunt 108 

băeţi și 14 fete. 

Toată comuna are o supra- 

faţă pănă la 4500 hect. 

Țuică se fabrică pănă la 485 
hectolitri, 

Terenul fiind muntos, nu se 

cultivă de cit porumb, care pro- 

duce pănă la 840 hectolitri, 

Dintre pomi roditori sunt: 250 
meri, 180 peri, 120 cireși, 380 
nuci. Livezile dati pănă la 270 
care de fin, 

Comerciul se face în comună 
de 7 circiumari, 

Budgetul comunei prezintă la 

venituri suma de lei 4000 și la 

cheltueli 3447 lei anual. 

Comuna stă în legătură prin 
șosele cu comunele Stefești și 
Strimbeni. . 

Movilă este: Măciuca; pisc: 
Păltinetul; surpătură: Colţul- 

Păltinetului; toate servind pen- 
-tru pășune. 

De la N. la S. com. 

străbătută de gîrla Bertea. 

Se mărginește la N. cu mun- 

ţii Teşila, la E. cu comuna Ste- 

fești, la S. și V. cu comuna 
Strimbeni. 

este 

Bertea, săfzșor, jud. Dorohoiii. 
Vezi lonășani, sat, com. Virful- 

Cimpului, pl. Berhometele. 

Bertea, /ac, jud. Brăila, la E. 

satului Berteşti-d.-j., pe ţărmul   

sting al pîriului Călmățuiul. Co- 
munică cu acesta prin privalul 
Bătlăgioaia, 

Bertea, jud. Prahova, fostă re. 
cătoare şi pichet de graniţă des- 
pre Transilvania ; da prin plaiul 
Șerban-Vodă. 

Bertea, va/e, jud. Prahova ; izvo- 
rește din dealurile comunei Ber- 
tea, pl. Vărbilăul, întră în ra- 

” ionul comunei Strimbeni, același 
plaiă, se împreună cu giîrla A- 
lunișul și curge pe moșia Ste- 
fești. 

Berteşti, ma/ala, judeţul Mehe- 
dinţi, în com. rurală Samarineşti, 
plasa Motrul-d.-s. 

Berteşti, za/e, în jud. Constanţa, 
plasa Hirşova, pe teritoriul co- 
munci Dăeni. Pleacă din partea 
de răsărit a dealului Stanciul 
și se îndreaptă spre apus, prin- 
tre Dealul-Viilor la N. şi Dea- 
lul- Girliciului la S., brăzdind 
partea vestică a plășii și pe cea 

sudică a comunei Dăceni şi cea 

nordică a comunei Girlici, făcînd 

hotar între aceste două comune. 
Ea sfirşește în privalul Băroiul, 

la 1! kil. spre Nord de com. 

Girlici. Malurile sale sunt în ge- 

neral cam joase. Este tăiată de 

calea județeană Girlici-Dăeni. 

Berteşti-de-Jos, (Berteşti-Po- 
lizeşti), com. rur., pl. Balta, 

jud. Brăila, aşezată în luncă și 

pe malul drept al piriului Căl- 

mățuiul, ce trece prin marginea 

de S. a comunei. Ă 
Se mărginește la E. cu Du- 

nărea, la N-V. cu Lacul-Rezii, 

la N.-E cu Stăncuţa și la S-E. 

și S. cu Bertești-d.-s. și Mihaiu 
Bravul. 

Suprafaţa com. e de 11200 

hect. şi are forma unui poligon 
neregulat.
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Populaţia e de 1220 sufiete, 
formînd 250 familii,; 130 ştii 
carte. Contribuabili sunt 198. 
Venitul comunâi e de 3647 lei 
și cheltuelile de 3645 lei anual, 
Săteni împroprietăriți sunt 160. 

Comuna are: 8 debite şi 9 
circiumi; o moară, cu 3800 lei. 
venit. 

Vite mari cornute sunt 1640 
(boi 759, vaci 608, tauri 16, 
viței 246 şi 11 bivoli); cai sunt 
483, măgari 14, oi 6987, rîmă- 
tori 211 şi capre 29. Suhatul 
e de şoo hect. 

Comuna are 1 biserică zidită 
la 1830 de proprietarul San- 
Marin şi de comună, deservită de 
i preot, 1 cîntăreț, 1 paracliser. 
Are o școală mixtă, înființată 
la. 1857, frecuentată de 26 băcţi. 

Drumuri: la Vizirul spre N.- 
V., pe la movila Petroiul; pe 
la Cornul-Malului; peste podul 
Călmățuiului; la Pirlita, 18 kil., 
la Polizești, spre N. și N.E., tre- 
Gînd Călmăţuiul ; la, Berteşti-d.-s. 
spre S.-E.; la Mihaiii-Bravul spre 
Ș., pe lingă armanul moșiei Ber- 
tești-d.-s. 7 kil.; la Padina spre 
V., la Lacul-Rezii, spre N.-V. 
la movilele: Petroiul, Gemenile, 
Lunga, 9 kil.; la Gura-Gîrluţei, 
spre E. Comuna are o piaţă. 

De la 1864—1880, comuna 
se numea Bertești-Polizeşti şi 
reședința era în Bertești. Acest 
din urmă nume, pe care îl poar- 
tă de la '1880 încoace, pare că 
vine de la un iezer numit Bertea, 
ce se formează la E. de comună, 

prin revărsarea Dunărei. 
In apropiere de com. era altă 

dată drumul vechii al poștei 
Brăila-Slobozia, numit Drumul- 

Olacului. In războaele dintre 
Ruși și Turci, adesea comuna 
a fost ocupată de Ruși. 

Berteşti-de-] os, saț, jud. Brăila, 
- pe ţărmul Călmățuiului, la un 

cot pronunțat al acestui piriă, 
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spre S. comunei cu același nu- 
me, la 52 kil. spre S. de orașul 
Brăila. Numit ast-fel după nu- 
mele lacului Bertea, de la E. sa- 
tului și de pe țărmul stîng al 
Călmățuiului. Suprafaţa vetrei 
satului este de 32 hect., avind 
120 case și 2 circiumi, 

Are o școală mixtă înfiinţată 
„la 1857, acum întreținută de stat, 
frecuentată de 23 elevi, cu un 
bun local proprii de gard. Bi- 
serica din sat este zidită de lo- 
cuitori şi proprietar la 1842; e 
deservită de 1 preot, 1 cîntăreț 
şi 1 paracliser. Populaţia satu- 
lui este de 147 capi de familie, 
cu 643 suflete, din cari 349 
bărbaţi, 294 femei; 288 căsă- 
toriți, 355 necăsătoriți; 113 ştiu 
carte, 

Animale sunt: 302 cai, 641 

vite cornute, 4628 oi, 113 ri- 
mători. 

Berteşti-de-Jos, moșie, judeţul 
Brăila, proprietatea moștenito- 
rilor San-Marin; are 8203 hect. 

Berteşti-de-Sus (Otmăt), cop. 
rur., pl. Balta, jud. Brăila, așe- 

zată în luncă, la E. de Dunăre, 

în depărtare de 3 kil. La N.ei 

trece piriul Calmăţuiul. Se înve- 
cinește la S.-V. cu Mihaiii-Bra- 

vul, la N.-V. cu Berteşti-d.-j., la 

E. cu Dunărea. Suprafaţa com. 

este de 6000 hect, Populaţiunea 

e de 692 suflete, cu 135 capi 

de familie ; știti carte 24. Contri- 

buabili sunt 96. Venitul com. e 

de 2734 lei și cheltuelile de 2723 

lei, 64 bani. Săteni împroprietă- 

riți din 1864, sunt 211 și neîm- 

proprietăriți 34. Comuna are un 
debit și 4 cîrciumi. 

Vite sunt: 334 boi, 593 vaci, 
23 tauri, 190 viței, 308 cai, 1710 
oi și 230 rimători. Suhatul vi- 

- telor e de şoo hect, 
Com. are 1 biserică, clădită 

la 1840 de Anghelache, fost a-   
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rendaș, cu ajutorul locuitorilor; 

deservită de 1 preot, 1 cîntă- 
reț și 1 paracliser. 

Comuna are o școală mixtă, 

înfiinţată la 1859, frecuentată 
de 29 elevi. 

Drumuri : la Mihaiii-Bravul, 

spre S.-V., pe la punctul“ Gra- 
diştei, 5 kil.; la Berteşti-d.-j., 

spre N.-V., prin proprietatea lo- 
cuitorilor, 3 kil.; la Baltă, spre 

S.-E., pănă în drumul ce vine 

de la Mihaii-Bravul la Baltă 

spre E., prin cătunul Gura-Căl- 

mățuiului, | 

Comuna ce înfiinţată dc vr'o 

100 de ani. Mai înainte a fost 

mai spre E., la 4q—5 kil., și purta 

numele de Otmăt. Din cauza 

inundațiunei IDunărei, locuitorii 

S'aii strămutat în locul unde 

este astă-zi. 

Berteşti-de-Sus, saz, jud. Brăila, 
în marginea de S.-E. a comu- 
nei cu același nume, la 55 kil. 
spre S. de orașul Brăila. E numit 
ast-fel după numele lacului Ber- 
tea, ce sc află între satele Ber- 
teşti-d.-s. şi Bertești-d.-j. Locui- 
torii cunosc acest sat sub nu- 
mele de Otmăt. Prin partea de 
N. a satului trece o viroagă, care 
intră în sat dela V.,, și ese prin 
partea de E., apucînd imediat 

„spre S. și trecînd pe lîngă Movila- 
Bancului, din com. Mihaii-Bra- 
vul, unde se desparte în două 
ramuri, pierzindu-se amîndouă 
în băltișul din jurul lacului Pe- 
troiul. Acest sat este înființat 
cam de 100 ani, în locul tîrlelor 
numite Otmăt, | 

Are o școală mixtă întreținută 
de stat, frecuentată de 34 elevi. 
Ea este înființată de la 1859. 

Are o biserică zidită la 1840 
de Anghelache, fost arendaș, 
şi reparată de locuitori la 1889; 
e deservită de un preot, un cîn- 
tăreţ şi 2 paracliseri, 

Populaţia satului e de 89 capi
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de familie şi are 361 sufl., din 
care 190 bărbaţi, 171 femei; Sg 

căsătoriţi, 275 necăsătoriți; 54 

știii carte. 

Animalele din sat sunt: 206 

cai, 870 cornute, 2600 oi, 189 

rimători. Suprafața satului e de 

58 hect. Sunt $7 case și 3 cir- 

ciumă, | 

Berteşti-Văcărești, moșie, jude- 
țul Brăila, pe care se află com. 

Mihaii- Bravul și Bertești-d,-s.; 

e proprietatea statului, 

Bertii (Plaiul-), frumoasă colină, 

în com. Nehoiașul, jud. Buzăii, 

între Poiana-Cepii și muntele 

Tehărăul; are fâncaţă şi păduri. 

Bertoi, fa/tă, judeţul Dolj, plasa 

Cimpul, com. Piscul, cu o su- 

prafaţă cam de 15 pogoane. Se 

găsește într'insa foarte: puţin 

pește. 

Berza, saz, în partea de N.-E. a 

"comunei Ringhilești, pl. Ștefă- 
ncști, jud. Botoșani, situat pe 

țărmul Prutului, într'o' vale a- 
dincă. 

Moșia se întinde din Prut 

spre V., și are o suprafață de 

868 hect. și o populațiune de 

39 familii sai 168 suflete, cu 
32 contribuabili. 

Arc 1 biserică cu 1 preot și 

2 cîntăreți. 

Tot la acest sat s'aii numărat 
și locuitorii de la Odaia-Berza, 

„care e așezat într'o vale spre 

V. de Berza, unde se află și 

casele proprietarului moşiei, clă- 
diri frumoase înconjurate de o 
grădină mare și bine cultivată. 

Satul, se zice, e înființat a- 

cum 100 ani, de Gh. Donici. 

Pe întinsul acestei văi se află 
multe bălți. . 

La moșia Berza s'a mai alipit 

moşioara satului Găureni, ai că- 

reia locuitori s'aii strămutat în 

cai mari și mici, 
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Berza. Pe teritoriul acestui sat 

se găsesc: 309 vite cornute, 80 

1297 oi, 16 

capre, 220 porci și 60 stupi. 

Sunt 2 meseriași, 3 comercianţi; 

o circiumă. 

Berza, ral, care mărginește Pru- 

tul, în com. Rînghilești, pl. Ste- 

ănești, jud. Botoșani. 

Berzei (Movila-), zpozi/ă, în pl. 

„ Borcea, jud. Ialomiţa, spre N. 

de lacul Gălățui, lîngă Valea- 
Berzei. 

Berzei (Piscul-), pisc, com. Ra- 

covița, pl. Riul-Doamnei, jud. 
Muscel, 

Berzei (Valea-), va/e, în plasa 

Borcea, jud. Ialomiţa, pe teri- 

toriul comunelor Ciocăneşti-Sirbi 

şi Mihaiă-Viteazul,o continuare 

a văei Bitea. 

Berzei (Valea-), 2/6, izvorește 
de la IE. comunei Băcşti, plasa 

Olteţul-d.-s., jud. Vilcea, şi se 

varsă în piriul Dobricea. 

Berzunţul, com. rar, pl. Taz- 

lăul-d.-j., judeţul Bacău, așe- 

zată spre V. de Tazlăul-Mare, 

parte în valea piriului Berzun- 

țul, parte pe dealuri. Se alcă- 

tueşte din 8 cătune: Ghilea, pe 

dealul cu același nume; Marti- 

nul, pe deal; Dragomirul, în vale, 

mai la S$. de acest din urmă; 

Scariga, la confluența piriului 

Berzunţul cu Tazlăul-Mare ; iar 

Tazlăul saii Prăjoaia pe malul 

drept al Tazlăului-Mare, mai sus 
de Scariga. 

In condica Liuzilor, găsim 

Berzunţul aparținînd mănăstirei 

cu același nume: In statistica din 

1874, se vede că avea un cătun, 

Albile, probabil jumătatea sa- 

tului Albile din Bărsănești ; iar 

Prăjoaia și Dragomir lipseaii. 

  
  

- BERZUNŢUL 

Comuna se mărginește la S.- 

V. cu com. Doftana, la S. cu 

com. Bărsănești, la E. cu com. 

Valea-Rea, la N. cu com. Be- 

rești și la N.-V. cu comunele 

Bucșeşti şi Podurile. 

Piriul Berzunţul adună toate 

piriiașele şi le duce în Tazlăul- 

Mare. Ridicăturile sunt: Măgu- 

ra-Berzunțului, şir de munți, și 

dealurile Ghilea şi Martin. 

Are o şcoala mixtă, care func- 

ționează din 1865, în s. Berzun- 

țul, întreținută de stat; se află în- 

tr'un local de zid, în stare bună, 

construit de comună. Are 6 fălci 

pămînt în țarină și 50 prăjini 

în vatra satului. In anul 1891 

şcoala a fost frecuentată de 28 

copii, printre cari ş fete. 

Sunt 2 biserici ortodoxe, una 

în Berzunțul și alta în Moreni, 

deservite de 2 preoți, 4 cîntă- 

reţi și 1 eclesiarh, şi o biserică 

catolică în căt. Butucari. Sunt 

590 case de locuit și 12 cîr- 

ciumi. Î | 

Populaţiunea numără 593 capi 

de familie, cu 2149 suflete, băr- 

baţi 1072 și femei 1077. 

După naţionalitate sunt: 1881 

Romini, 1 Grec, 248 Unguri şi 

19 Izraeliţi, toți «e protecţiune 

romînă. După felul ocupaţiunei 

se deosibesc: 666 agricultori, 

24 meseriași, 20 industriași, 20 

comercianți, 16 profesiuni libere, 

40 muncitori şi 16 servitori. Ştii 

carte şI bărbați și 11 femei. 

Contribuabili, după noul recen- 

sămînt, sunt 496. După legea ru- 

rală din 1864, s'aii împroprie- 

tărit 406 locuitori cu 1316 fălci 

şi 40 prăjini pămînt. La 1879 

S'aii dat, la 112 însurăței, 280 

fălci în împroprietărire. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 6400 hect. Pădurca 

statului Berzunțul ocupă 2472 

hect. sati 1651 fălci. Proprietar 

“mare este statul; are o moșie 

de peste 4000 hect. Inconjură-
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toarea-mănăstirei-Berzunţul, care 
dă statului peste 11000 lei. 

In această comună se găsesc 
4 izvoare cu apă sărată, 

Viile ocupă o întindere de 
50 hect., care în 1890 aii dat 
500 hectol. vin alb. In comună 
sa făcut 19 hectolitri ţuică de 
prune, 

Stupi de albine sunt 130, care 
în 1890 ai dat 260 kgr. miere 

şi 105 kgr. ceară, 

Animale sunt: 78 cai, 1239 

vite cornute, 132 porci, 88 ca- 

pre şi 987 oi. Oile aparțin la 
53 proprietari și aă dat, în 

1891, 1974 kgr. lină miță. 

Totalul, pămînturilor de cul: 
tură este de 1837.72 hectare. 

Budgetul comunei pe exerci- 
țiul 1891 — 92 are la venituri 
5070 lei, 86 bani și la cheltu- 
eli 3087 lei, go bani, 

Comuna. este străbătută de 

căi vecinale comunale, care leagă 
satele acestei comune cu Podu- 
rile şi cu Tirgul-Valea-Rea, de 
pe şoseaua județeană. 

Distanţele : la Bacăii, capitala 
districtului, 42 kil.; la Tirgul- 

Ocna, 37 kilom.; la comuna 

Tirgul-Valea-Rea, reşedinţa plă- 
şii, LI kil; la comunele: Dof. 

tana, 33 kil.; Berești, 23 kil; 

Sănduleni 15 kil.; Bucșești 7 

kil.; Podurile, 11 kil. și la O- 

nești, 27 kil. 

Berzunţul, saţ, pl. Tazlăul-d,-j.- 

Trotușul, jud. Bacăiă, și reşe- 

dința comunei Berzunțul, situat 

pe piriul cu același nume. Are 

o şcoală mixtă, la care, în 1891, 

aii urmat din acest cătun 20 

băeţi și 5 fete, din 120 copii în 

virstă de școală. Biserica orto- 

doxă, așezată între acest sat și 

satul Martinul, este fosta mă- 

năstire a Berzunţului, deservită 

de 2 preoți, 2 cîntăreţi și 1 e- 

clesiarh. Cîrciumi sunt 4.-Capi 

de fam. se află 202, cu 663 sufl. 
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Berzunţul, mănăstire, pl. Taz- 
lăul-d.-j., comuna Berzunţul, ju- 
dețul Bacău, întemeiată de Bog- 
dan-Vodă, domnul Moldovei, în. 
1566—1572. Tot acest domn a 
dat Sf. mănăstiri «dreaptă ocină 
şi moşie, jumătate de sat Cio- 
frești, jud. “Tecucii, şi multe 
sălașe de Țigani», (v. <Uricul 
lui Bogdan Voevod» din 7078 
(1570), Aprilie 20, pag. 163, în 
Uricarul lui Th. Codrescu, No. 
X). Hramul bisericei era Ador- 
mirea-prea.- Curatei-Născătoare- 
de-Dumnezeii-și-Pururea-Fecioa- 
rei-Maria. Asemenea i-a mai dat 
mănăstirei și o bucată de loc 
ce se numea Fundătura-Nadişei, 
Acest loc este spre N. de Tre- 
biș, unde se cumpăneşte apa 
spre Bistrița. 

Astăzi, biserica fostei mănăs- 
tiri, este transformată în bise- 
rică de mir. 

Berzunţul, moșie a statului, cu 
o întindere de 4000 hect,, pl. 
Tazlăul-d.-j., comuna Berzunţul, 
jud. Bacăi. Despre aceasta Th. 
Codrescu, («Buciumul Romîn», 
pag. 278), ne spune: «cu părți 
și a Sf. mănăstiri cu acest nume, 
făcută acolo pe ea, închinată la 
S-ta Lavra-Mare, de la muntele 
Aton; are parte în ea și d-lui 
Comisul Costachi Crupenschi și 
alții. Are sat cu 2 biserici, 2 
preoți, 2 dascăli, 42 bejenari- 
hrisovoliți, 12 nevolnici, 6 vă- 

dane, 20 slujbași-volnici, 3 ji- 

dovi; pe lingă moșiile Poiana, 
Bălăneasa, Scăriga şi altele, cu 

un număr de 200 locuitori». 

Berzunțţul, zădure, pl. Tazlăul: 
d.-j., com. Berzunţul, jud. Ba- 
căii, neamenajată, cu o întin- 
dere de 2472 hect.; cu arbori. 
foioși. 

Berzunţul-Mare, ziriiz, pl. Taz- 
lăul-d.-j., jud. Bacăi; curge pe   
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teritoriul comunei Berzunţul. Iși 
are obirșia de la localitatea nu- 
mită Birzul, şi se varsă în dreapta 
Tazlăului-Mare, la Scariga, după 
ce s'a încărcat cu piriiașele Dra- 
gomirul, Butucari, Pușcașul și 
Berzunţul- Negru. 

Berzunţul-Negru, zirțiaș, pl. 
Tazlăul-d.-j., comuna Berzunţul, 
jud. Bacăii. Iși are obirşia de 
la localitatea numită Neagra și 
se varsă în cătunul Scariga, în 
pîriul Berzunţul-Mare. 

Besdeadul, com. rur., jud. Dim- 
boviţa, plaiul Dimboviţa - Ialo- 
mița, situată pe valea Besdede- 
lului și pe dealuri. Se compune 
din trei cătune: Beseadul, Rî- 
mata-Costișata şi Valea-Leurdei, 
avind o populaţie de 3000 lo- 
cuitori. Dealurile din cuprin- 
sul com. și din apropiere sunt: 
Virful-Măgurei-Mari, Virful-Run- 
cului, Virful-Malului, Virful-Coas- 
tei-Satului, care sunt spre N.; 
Virful-Măgurei-d.-j., Vîrful-Fusa- 
rului, Virful- Gruiului, Dealul. 
Muscelelor, Virful-Urșeiului, Vir- 
ful-cel-Inalt și Virful-Voinei. Var 
sunt: Valea-Morii, Valea-Sărată, 
Valea-lui-Cazan, Valea-Malurilor, 
Valea - Corbului, Valea-Coporo- 
dului, Valea-lui-Coman,. Valea. 

 Birzii şi Valea-Leurdei. Această 
din urmă vale are: Vîrful-Brăți,. 

„ Virful-Șirnil și Virful -Vechiului, 
Prin raionul acestei comune cur- 
ge piriul Besdidelul, cu afluenții 
săi Valea-Coporodului și Valea- 
Leurdei. “Tot în cuprinsul aces- 
tei comune este un izvor cu apă 

de-pucioasă și două izvoare cu 

apă sărată, numite sărături. In 
"comună se produc prune multe, 
din cari se fabrică ţuică. Sunt 
trei moriști pe piriul Besdedelul. 
In această comună sunt trei bi- 
serici și trei școli: o şcoală de 
băeţi cu doi învățători, una de 
fete cu o învățătoare și una mixtă
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cu un învăţător. Școala de băeţi 
cu doi învăţători și cea de fete 
sunt în căt. de reședință, Bes- 

deadul, în același local ; iar școala 

mixtă este în cătunul Valea-Le- 
urdei. Invăţătorul din Besdead, 
și învăţătoarea, precum și cel 
din Valea-Leurdei, sunt plătiți 
de stat; iar învățătorul clasa I 
şi II de la școala de băeţi din 

Resdedel este plătit de comună. 

In Besdead sunt trei mari lo- 

cale publice, clădite anume pen- 

tru şcoală, în 1869, unul în Va- 

lea-Leurdei, clădit în 1889 și u- 
nul tot în Besdead, în care este 
primăria, percepţia. şi toate ser- 
viciile comunale. In comuna Bes- 
deadul sunt peste 350 băeți și 
287 fete cu etatea de şcoală, 
Şcoalele sunt frecuentate de un 
număr de 100—150 băeți și 
37—57 fete. Comuna are un 
venit de 4351 lei şi este una 
din cele mai mari şi din cele 
mai frumoase și mai bogate co- 
mune rurale din judeţul Dim- 
boviţa. În marginea comunei, în 
partea de Nord, este un mal 
înalt, compus din strate subțiri 
şi în formă de plăci de ardezie, 
ce seamănă din depărtare cu 
coardele unui instrument muzi- 
cal. Acest mal minunat în toate 
verile, este vizitat de persoane, 
ce vin pe la băile Pucioasa. Pe 
lingă drumul cel plin de pozi- 
ţii încîntătoare, vizitatorul ad- 
miră, după ce a sosit la Bes- 
dead, nu numai mărimea comu- 

nei și frumuseţea ci, dar și si- 
tuația locului pitoresc, care se 
numeşte Malul-de-Răsună. Locul 
poartă acest nume, pentru că 
se produce aci un ecoii din cele 
mai puternice și mai curioase, 
Acest ecoii este produs de stra- 
tele malului zis Malul-de-Răsună. 
ezdeadul se învecinește spre 
Est cu comunele Ocina și Ta- 
lea, din plaiul și judeţul Prahova, 
de care se desparte prin dea-   
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luri mari și pădure şi cu care 

se unește prin drumuri practice ; 

spre Vest cu cătunul Buciumeni, 
din comuna Tiţa, de care se 

desparte printr'un deal, unin- 

du-se prin linie de șosea comu- 

nală; spre Nord, cu căt. Mus- 

celul, despărțindu-se prin deal 

și pădure ; iar spre Sud se în- 

vecinește cu comunele Bela, Ur- 

seiul şi Virfurile, despărțindu-se 
de cele din urmă prin dealuri 
cu păduri, iar de Bela prin pi- 

riul Besdedelul, cu care se uneşte 

printr'o bună şosea comunală. 

Besdedelul, piriz, ce izvorește 

din munții ce despart județul 

Dimboviţa de județul Prahova, 

spre Est de comuna Moroeni. 
Curge spre Sud, trecînd prin co- 

muna Besdeadul, pe lingă co- 

niuna Bela, prin cătunul Diaco- 

nești,. pe lingă comuna Șerbă- 

nești-Podurile, şi merge de se 

varsă în partea stîngă a Ialo- 

miţei, la cătunul Gura-Besdede- 
lul, în apropiere de fabrica de 

praf de puşcă de la Lăculeţe și 

în apropiere de comuna Bră- 

neşti. In Besdedel se varsă pt- 

riiașele: Valea - Coporodului și 

Valea-Leurdei, în raionul comu- 

nei Besdeadul; Valea - Morii şi 

Valea-Plopului, în raionul com. 

"Bela, şi-altele mai mici, Besde- 

delul este de o repeziciune mare 

şi în timpuri ploioase vine foarte 

mare, Peste Besdedel este un 
mare pod de piatră pe şoseaua 
naţională între pulberăria arma- 
tei și băile Pucioasa. 

Besdedelului (Gura-), focuiuță 

7zolată, jud. Dimboviţa, la gura 
piriului cu același nume. 

Besetca, judeţul Iași. (Vezi Prisa- 
cani, pădure). 

Besetcuţa, jud. Iași. (Vezi Prisa- 
cani, pădure),     

BEȘ-TEPE 

Beslegiul, mov:/ă, spre Vest de 
comuna Celeiul, plasa Balta-Ol- 
tul-d.-i., jud. Romanați, la mij- 
locul distanţei dintre com. Or- 

lea și Celeiul. Are 44 metri al- 

titudine de-asupra nivelului mă- 

rii; este aproape de Dunăre. 

Besneșşti, numire vechie a unui 
trup din moșia Calomfirești, din 

plasa Marginea, jud. Teleorman, 

proprietate a Calomfireştilor, pe 
timpul lui Mihaiă-Viteazul. 

Besnești, pumire vechie, ce purta 

odinioară satul Surdulești, jud. 

Teleorman. Besnești erati așe- 

zaţi ceva mai departe de actu- 

ala comună Surdulești. 

Besnetul, za/e, în plasa Borcea, 

comuna Dichiseni, judeţul Ia- 
lomița. 

Beşș-Tepe, com. rur., în județul 

Tulcea, plasa Tulcea. Situată 

în partea răsăriteană a județu- 

lui, la 24:kil. spre Est de ora- 

șul Tulcea, capitala districtului 

- Și în partea centrală a plășii, la 

5 kil. spre V. de orăşelul Mah- 

mudia, reşedinţa plășei, 

Numele săi și la luat de la 

dealul Beș-Tepe din apropiere. - 

Cuvintul e..turcesc și vine de la: 

bej =cinci şi fepe=—deal, colină, 

și în adevăr din deal se înalță 

cinci ridicături, cari au deter- 

minat numele dealului și al satu- 

lui ; înainte se mai numea Beş- 

Tepe-Turcească, în opoziție cu 

Beş-Tepe - Romînească, cari aii 

devenit mai în urmă orășelul 

Mahmudia, răminînd cu numele 

de Beș-Tepe, satul de la Vest 

de Mahmudia. 

Lungimea hotarului, care are 

forma unui poligon neregulat, 

este de 85 kil., iar întinderea 

totală a terenului cuprins în- 

tr'insul, este de 125 kil. pătrați 
sati 12500 hect., în care întin-
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dere intră și stufurile și băl- 
țile. 

Se mărginește la miază-noap- 
te cu comuna urbană Chilia-Ve- 
chie, de care sc desparte prin 
Grindul-Stipocului; la apus cu 
cătunul Prislova, al comunei Mal- 
coci; la S.-V. cu comuna Sari- 
Ghiol, de care se desparte prin 
şoseaua județeană, valea Cur- 
cusul-Mare și Movila-Cerdacului; 
la miază-zi cu cătunul Caraibil, 
al comunei Sarinasof, de care 
se desparte puţin prin dealul 
Cairacile; !a răsărit cu comu- 
na urbană Mahmudia. 

In ce privește relieful solului, 
două părți din cinci numai, sunt 
ocupate de pămînt solid cu dea- 
luri și văi, restul e ocupat de 
Dunăre, girle, lacuri, ghioluri 
și stuf. Ca dealuri mat însem- 
nate avem: la apus Pirlita, la 
miază-zi de satul Pirlita, cu vir- 
furile Beili, 197 m., și Chiuciuc- 
Beili, 114 m., acoperite în parte 
cu fineţe și cu semănături. şi 
în parte cu tufăriș; la miazăzi 
dealul Cairacile, de natură stăn- 
coasă, întretăiat de o mulțime 
de drumuri, cu o înălțime de 
deal, de 118 m., acoperit cu fi- 
neţe și pășuni; la răsărit Beș- 
Tepe, de natură pietroasă, cu 
5 ridicături, în formă de dinți, 
acoperit pe coaste cu tufăriș 
puţin şi în colo cu pășuni; cel 
mai înalt virf al dealului Beş- 
Tepe măsoară 242 m., de la 
care se întinde una din cele mai 
frumoase priveliști, şi un'altul 

are 215 m. înălțime. - 
- Movilele sunt foarte nume- 

-roase, unele naturale, altele fă- 
cute de mîna omului, pentru în- 
groparea celor căzuţi în luptele 
dintre Turci, Ruși, Romini, ce 
Sai dal în mare număr prin 
aceste locuri. Cea mai însem- 
nată este Movila - Ceardacului, 
care după cum o arată și nu- 
mele, ceardac == pază, servea ca 

65213. Marele Dicţionar Geografic. 
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punct de observaţie, căci de pe 
dinsa, 180 m., privirea se pierde 
dincolo de Dunăre prin stufuri 
și lacuri. Alte movile sunt răs- 
pîndite în diferite părți ale co- 
munci și măsoară 60—100 m; 
sunt acoperite cu verdeață. Pe 
întinderea cea uniformă a stu- 

fului, găsim grindurile : Stipocul, 
la N., cu ridicătura Stipocul, 44 

m.; Rusca, pe lingă giîrla cu a- 

celași nume și pe care se află 

și Tirla-lui-Nenu ; iar ca ridică- 

turi, cari ai servit ca puncte 

trigonometrice, avem, lingă bra- 

țul Sulina: Girla-Ciobanului, de 
3.2 m., la mila 34 şio alta de 

2.5 m., la mila No. 38, 

Comuna e destul de udată. 

Mai întăiii avem cele două braţe 
ale Dunărei: Sulina, la miază- 

noapte, pe o lungime de 9 mile, 
15 Kil., de la mila 31—40, pri- 

mind Girlele Ciobanuuişi Rusca; 

Sf. Gheorghe, tot la miază-noap- 
te, pe o lungime de 8 kil., de la 

2 kil. mai jos de satul Prislova 
şi pănă la 1 kil. mai sus de Mah- 
mudia, primind apele lacului 

Cara-Suhat. Intre aceste brațe, 

şi mal'la N., avem gîrlele: Şon- 

dul, la N. de brațul Sulina, pri- 
mind apele lacurilor . Bahlinești 

şi Fortuna; Girla - Ciobanului 

tot la N. de braţul Sulina; gtrla 
Rusca, între Sulina și Sf. Ghcor- 

ghe, cite-și trele scurgîndu-se în 

brațul Sulina, cea -dintiiă între 

milele 24—25, a 2-a între mi- 

leie 34—35, a 3-a la mila 36, 

Alte girle sunt: Litcovul, care 

unește girla Rusca, cu lacul Gor- 

gova, și sc varsă în braţul Sf. 

Gheorghe, în dreptul satului Du- 

năvățul-d.-s.; Marchelul, ce uneş- 

te lacul Cara-Suhat cu Ghiolul- 

Marchel și se varsă într'un mie 

sat lingă satul Uzlina; Darnoiul, 

4 kil. lungime, la S. de braţul Sf. 

Gheorghe, din care se desface 

şi cu care se împreună, - închi- 

zind între ele insula Latoca, 
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mlăștinoasă și acoperită cu stuf 
des. Mai sunt apoi 4 girle, cari 
alimentează lacul Cara-Suhat cu 
apă din brațul Sf. Gheorghe; 
alte 10, cari se scurg pe malul 
drept al aceluiași braţ, între la- 
cul Cara-Suhat şi satul cu ace- 
laşi nume; o alta, care unește 
girla Rusca cu braţul Sulina, 
deschizindu-se între milele 32— 
33. În dreptul insulei Latoca, de 

180 hect., se mai află o altă mică 
însuliță, de ro hect., tot mlăș- 
tinoasă și acoperită cu stuf. In 
partea uscată a terenului co- 

munei sunt mai multe văi, cari 

n'aii apă, de cit în timpuri plo- 
ioase, toamna și primă-vara : So- 
fular, unită cu valea Curcusul- 
Mare, sc varsă în brațul Sf. 
Gheorghe, lingă satul Prislova, 
brăzdind partea apusană a comu- 

ncă; Valea - Lutului-Alb, cu ma- 
luri înalte, humoase, unindu-se 
chiar în mijlocul comunei cu 
văile Chior-Culac și Turia, udă 
partea. sudică și centrală a co- 
munci și se varsă în gîrla Dir- 
noiul. Lacuri sunt multe: Bah- 
linești, de şo hect., la miază- 
noapte de girla Șondul, în care 
se scurge; Fortuna, de formă ro. 
tundă, -al 3-lea lac mare al del- 
tei dunărene, dupi Gorgova şi 
Roșu ; are 600 'hect. și se scurge 

tot în girla Șondul ; Cara-Suhat, 
de formă lunguiaţă, de 85 hect., 
la N..de braţul St. Gheorghe, 
în care se curge prin 4 brațe; 
Litcovul, de 15 hect., la miază- 

noapte de precedentul; toate 
sunt înconjurate cu stuf și pro- 

duc mari cantități de peşte. 

Cătunele, din cari se compune 

această comună, sunt: Beș-Tepe, 

reședința, aşezată spre miază-zi 

la împreunarea a trei văi: Va- 

lea-Lutului-Alb, Chior-Culac Şi 

Turia; Pirlita, așezat spre apus, 

la 6 kil. spre N.-V. de căt. de 
reşedinţă și la poalele nordice ale 
dealului Begli;: Cara-Suhat, de 

50
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pe malul drept al braţului Sf. 
Gheorghe, ţine de Mahmudia. 

Întinderea totală a comunei 
este de 125 kil. p. saii 12500 
hect., din cari 5321 hect. ocu- 
pate de pămînt ferm, iar restul 
de 7179 ocupate de Dunăre, 
girle, lacuri (1100 hect.) și stu- 
fării întinse (6079 hect.). Din 
pămîntul ferm, 270 hect. sunt 
ocupate de cele 2 vetre ale sta- 
tului, 4603 hect. aparțin locuito- 
rilor, 147 hect. sunt vii, 10 hect. 
ale bisericci, 10 hect. ale școa- 
Ici, şi 100 hect. loc neproductiv, 

al statului, , 

Populațiunea e compusă din: 

Romini, Turci, Tătar, Bulgari, 

Ruși, Armeni și. Evrei. Sunt 

266 familii, cu 1343 suflete, dir. 

„cari: Romini 160 familii, cu S16 

sufl.; Bulgari 50 familii, cu 2438 

suflete; Turci şi Tătari 18 fa- 

milii, cu 89 sufl.; Ruși-Lipoveni 
35 familii, cu 181 suf; 1 Ar- 

mean, 1 Grec,-7 Evrei, 

Instrucţiunea se predă într'o 

școală mixtă, aflătoare în căt, 

de reședință, Beş-Tepe, fondată 

în 1882 de locuitori; are 20 hect. 

pămînt, cite 10 hect. în fie-care 

cătun, ce-i aduc un venit de 

120 lei anual. Școala este în 

bună stare; are un învățător plă- 

tit de stat; în 1893—94, aii fost 

84 elevi înscriși, 63 Romini, 19 
Bulgari și 2 Evrei. 

In comună sunt 2 biserici or- 

todoxe: una în Beș-Tepe, cu 

hramul Sf. Dumitru, fondată de 

locuitori la 1860; are un venit 

de 450 lei anual, provenit din 

vînzarea lumiînărilor și din con- 

tribuțiunile benevolc ale locuit., 

precum și 10 hect. pămînt; are 

1 preot, 1 cîntărcț şi 1 para- 

cliser. Are ca filială a doua pe 

cea din cătunul Pirlita, cu hra- 

mul Sf. Voevozi, fondată de lo- 

cuit. în 1869; e în bună stare, și 

are un venit de 520 lei, şi 10 

hect. pămînt; e deservită de 1   
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preot, 1 cîntăreţ și 1 paracliser. 

Mohamedanii ai o geamie, cu 

un hoge, întreținută de Musul- 

mani, contribuind și statul cu 
60 lei lunar. 

Calitatea pămîntului este bună 
în parte. 

Se seamănă griii, orz, păpușoi, 

ovăz, fasole, in, cartofi și linte. 

Din întinderea comunei sunt 

2330 hect, loc arabil, 145 hect. 

ocupate de vii, cari produc pănă 

la 725 hectolitri vin, 220 hect. 

plantații cu grădini; restul de 
2300 hect. aproape, sunt ocu- 

pate cu finețe și pășuni, şi pe 

ici și colo (220 hect.), ocupate 

cu tufărișuri, resturi din întiu- 

sele păduri devastate. 

“In comună sunt: 150 plugari 

cu 120 pluguri. Vite sunt: 4770 

capete, din cari: 486 boi, 348 

vaci, 130 bivoli, 79 cai, 19 epe, 

4 asini, 2760 oi, 80 berbeci, 

660 capre, 15 ţapi, 200 porci. 

Pescăria, este una din ocupaţiu- 

nile principale ale Rușilor, mai cu 

scamă din Pirlita. Peștele se tran- 

sportă la Tulcea. Sunt 14 mori 

de vînt. In com. sunt 4 comer- 

cianţi, din cari 3 cîrciumari şi 1 
băcan, 

Budgetul este de 4300 lei la 

venituri și de 4000 lei la chel- 

tueli. In comună sunt 520 con- 

tribuabili. 

Căile de comunicaţie sunt: 
șoseaua judeţeană Tulcea-Mah- 
mudia, cc trece prin Malcoci- 

Pirlita-Beș-Tepe, saii o altă va. 

riantă, de-a dreptul, Malcoci-Beș- 

Tepe-Mahmudia; apoi o mul- 

țime de drumuri comunale spre: 

Mahmudia, Sarinasuf, Caraibil, 

Sari-Ghiol. 

Această comună e fondată în 

secolul trecut de Turci. Pe la 

1835 s'a distrus satul din pricina 

luptelor continue între Ruși și 

Turci şi tocmai în '1856 a fost 

reînființat de Romini şi Bul- 
gari. 
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Beş-Tepe, saţ, în plasa și jud. 

Tulcea, căt. de reședință al co- 

munei Beș-Tepe. Așezat în par- 

tea meridională al comunei, la în- 

crucișarea a 3 văi: Lutul-Alb, 

Chior-Culac și Turia. Are o în- 

tindere de 3500 hect., și o po- 

pulaţie de 207 familii, cu 1063 

suflete, din cari: 743 Romini, 
221 Bulgari, 89 Turci și Tătari, 

3 Armeni, 7 Evrei, cari se o- 

cupă cu agricultura și creşterea 

vitelor. Pămiîntul e de bună ca- 

litate şi produce ovăz, griu şi 

secară. În sat se află o biserică 

şi. școala mixtă a comunci. 

Beş-Tepe, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Tulcea, pe teritoriul comu- 

nei rurale Beş-Tepe și pe al co- 

munci urbane Mahmudia. Are 

o direcțiune generală de la V. 

spre kE., brăzdînd partea cen- 

trală a plășei, cea răsăriteană a 

comunci Beș-Tepe și pe cea a- 

pusani a com. Mahmudia. Aceste 

două comune sunt așezate pe 

poalele dealului, una la apus și 

alta la răsărit. Arc 5 virfură, 

de unde și numele săii (beș = 

„cinci, tepe = deal, virf), unul de 

242 metri înălțime, punct trigo- 

nometric de ordinul 1-ii, un altul 

de 215, apoi unul de 209, un al 

q-lea de 199 metri și cel mai 
mic de 180 metri, cite-și patru, 

puncte trigonometrice de ran- 

gul a 3-lea. Natura lui este stin- 

coasă și văi ripoase și prăpăs- 

tioase îl întretac. Pe la poalele 

sudice merge drumul judeţean 

Tulcea-Mahmudia, iar pe la cele 

nordice, calea vecinală Mahmu- 

dia-Beș-Tepe-Pirlita. Pe la poa- 

lele sale apusane curge pîriul Beş- 

Tepe. El este acoperit numai 

cu pășuni. Dacă se urcă cine- 

va pe virful cel mai înalt, (242 

metri) despre Beș-Tepe, are în 

față o privelişte din cele mai 

admirabile, mai cu seamă pe un 
timp senin al dimincței, sai al
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serei. In spre miază-noapte pri- 
virea se pierde în întinderea 
fără margini a deltei, de o su- 
prafaţă verde deschisă, presărată 
cu dungi. sati panglici. argintii, 
şi pete de aceeași coloare, spre 

braţele Sulina, Sf. Gheorghe, nu- 
meroasele girle și lacuri ; în spre 
apus dealurile acoperite, cari cu 
verdeață, cari cu semănături, își 
pierd ondulaţiunile lor multiple 
în zare; în spre miază-zi se vede 
întinsul lac Razelm, de după 
niște mici dealuri; şi, în depăr- 
tare, pe malul de miază-zi, se 

văd dealurile Babadagului, care 
închid într'o vale, ca o co- 

moară, orașul ce-le poartă nu- 

mele; în spre răsărit, la picioa- 
rele dealului chiar, vezi orășelul 

Mahmudia, care e mai mult un 

sat mare de cit orășel în spre 
apus, ca; într'o pilnie cu 3 'col- 
țuri; se vede satul Beș-Tepe cu 

acoperișurile cenușii de stuf în- 
vechit. La poalele nordice ale 

lui, cari privesc Dunărea, se văd 

ruinele unci biserici creștine și 

resturi ale unei taberi turcești 

(nu poate să fie romană căci 
nu sa găsit nici o piatră cu 

inscripție latină, nici de alt-fel). 
La. miază-zi, în vale, dintre al 

2-lea şi I-iul virf al dealului, se 

vede o mică scobitură în stîncă, 

în care apa de ploae nu se evapo- 
rează tot-d'a-una și care e numită 

de locuitori Izvorul-Tămăduirii. 
In partea de apus a virfului celui 
marc, tot într'o vale, s'a desco- 

perit o fîntină, lîngă care s'a 

găsit o piatră cu inscripţie ro- 

mană, necomplectă, ce se păs: 
trează la primărie. Apa era a- 

dusă prin conducte de olane, 

cari au oare-cari striațiuni pe 

ele. Din munte la vale se sapă, 
pănă se va da de capătul izvo- 

rului. Se presupune că e foarte 
vechii, 

AA 
Beş-Tepe, ziriă, în jud. Tulcea, 

“/ 

  

pl. Tulcea, comuna Beș-Tepe. 

Este format din unirea a două 

mici văi: Chior-Culac și Va- 

lea-Lutului-Alb, ce se unesc 

chiar în satul Beș-Tepe. Se în- 
dreaptă spre miază-noapte, a- 
vînd 9 direcție generală de la 
S. la N. Brăzdează partea cen- 
trală a, plășci și a: comunei, 

Primește pe stînga piîriul Tu- 

ria şi după un. curs de 4 kil. 
se varsă în girla Dirnoiul (un 

mic braţ al canalului Sf. Gheor- 
ghe). Pe malurile sale cele ri- 

poase sunt așezate vii și merge 

drumul comunal Beș-Tepe-Pir- 
lita. Și-a luat numele de la dea- 
lul Beș-Tepe, ale cărui poale 
le udă, 

Beşcher, tocuinţă izolată, în ju- 
dețul Tutova, pl. Simila,. 

Beşguleşti, sub-divisie a căt, Va- 

lea-Cătinei, jud. Buzăii, din co- 

muna Cătina, locuită de descen- 

dinţii lui Ilie Beșgu, căpitan de 
poteră pe la începutul secolului. 

Beşicuţa, /oc arabil, situat la E. 
de satul Călmățuiul, com. Căl- 
mățuiul, pl. Bîrladului, jud. Te- 
cuciii. Acest loc se întinde din 

satul Călmăţuiul pănă în Valca- 
Cerului. 

Beşicuța, ma/ala, judeţul Mehe- 

“dinți, în plasa Blahniţa; ţine de 

com. rur, Orcviţa. 

Beşicuța-cu-Vizuinele, puncte 
- Hotar între moșia statului Dră- 

gănești-Țigănia și moșiile Ră- 

doești și Răteasca, din ud. Te- 
leorman. 

Beşicuţa - Giambașului, poi 
lă, în jud. Teleorman, comuna 

Putineiul, în partea despre SE. 

Beşicuţa-lui-Boboc, 7z0zi/ă, în 

com. Lăceni, jud. Teleorman;   

servește ca semn de hotar al 

moșiei locuitorilor împroprietă- 

riți pe un trup de moşie din a- 

ceastă comună. 

Beşicuţa-Ulmului, măgură, în 

com. Furculeșşti, jud. Teleorman, 

Beşicuţei (Valea-), z2/2, jude- 
ţul Tecuciii; ese din pădurea 
Dorasca, com. Barcea; merge 
spre S.; se împreună cu valea 
Arcaciul și Valca-Robilor; unite 
merg pănă în pădurea Torceşti. 

Beşleaga, munte, islas și pădure, 

în com. Nehoiașul, jud. Buzăă. 

Beşlegei. (V. Dcalul-Beșlegei, co- 

muna. Răducăncni, pl. Podoleni, 

jud. Fălciă), 

Beşlii, numire dată părţii de N. 

a căt. Șghiabul, din com. Min- 
zălești, jud, Buzăii, unde locucesc 

o parte din moșnenii. Beșlii, de- 

rivați din cei stabiliţi în com, 
Mănești, 

Beşiii (Măneşti), că. de re e- 
dinfă al com. Mănești, jud. Buzău, 

cu 250 loc. şi 56 case. Numirea 

și-a luat'o de la moșnenii Beșlii, 

stabiliți aci de vre-o 3 secole. 

(Vezi istoricul com. Măncști). 

Beşoul, sat, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, cătunul com. rur, 

Corabaci. E situat în partea me- 

ridională a plășei și a comunei, 

la 21 kil. mai spre S-E. de 
cătunul de reședință, Carabaca. 
Este așezat pe valea Cultimes- 

Ceair, tocmai la începutul ci și 

este închis la N.-V. de dealul 

Sirti-Curu-Bair, la N.-E. de dea- 

lul Caula-Bair. 

Suprafaţa sa este de 1450 
-hect., dintre care 15 hect. sunt 
ocupate de grădini și de vatra 
satului, Populaţiunea, compusă 

„aproape din Turci, este de 36
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familii cu 173 suflete, ocupin- 
du-se în special cu agricultura: 
Pămîntul produce tot felul de 
cereale, dar mai ales ovăz, meiti 
şi secară. Casele mici sunt așe- 
zate foarte regulat, formînd mai 

muite străzi drepte. Drumuri co- 

munale vin de la satele înveci- 
nate:  Cangagi, Kazil-Murad, 
Merdevenli- Punar, Ciobanisa şi 

Copadin. 

Beşoul-Dere, za/e, în jud. Con- 

stanţa, pl. Constanţa, pe _teri- 
toriul comunei rurale Copadin. 

Situată în partea apusană a co. 

munei, Se desface din ultimile 

ramificațiuni sudice ale dealului 

“Copadin și anume din dreptul 

satului Copadin, se îndreaptă 

spre miază-zi avînd o direcțiune 

mai mult de la N. la S. Merge 

paralel şi pe la apusul dealului. 

Arabi-Alciala şi formează valea 

Alceac-Alcea. Prin mijlocul ci 

merge drumul comunal Beşoul- 

-Copadin, 

Beşteleiii (Schitul-), sc/i/, cu 
hramul S£. Troiţa, jud. Argeș, pl, 

Piteşti, în com. urb, Pitești. Pela 

începutul veacului întemeiat de 
familia Beşteleii, care se află 

înmormîntată aici. Biserica a fost 
în urmă, la anul 1862, reparată 

de arhimandritul Policarp, Egu- 
menul mănăstirei Mihaiui-Vodă. 
Schitul-Bsşteleiă era metoh al 
mănăstirei Mihaii-Vodă din Bu- 
curești, care era închinată la 

mănăstirea  Simonopetra, 
muntele Athos. 

La secularizarea averilor bi- 
sericești, schitul s'a redus la 
biserică de mir, avînd do! preoți, 
un cîntăreț și un paracliser. Pen- 
tru întreţinerea cultului - divin 
sc înscrie pe tot anul la budge- 
tul generalal statului (1886—87) 
o sumă de 1788 -lei. Biserica 
este în bună stare, dar casele 
sunt în ruină. Intre cărţile vechi 

din   
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ale acestui schit este o Evan- 

ghelie greco-romină, din ediţia 

Mitropolitului Teodosie. 

Beşteleiu (Vatra-Schitului-), 
moție, jud. Argeş, pl. Pitești, 

proprietatea statului, Avea la 
1878 o arendă anuală de 2709 
lei, 78 bani. 

Pe periodul 18S0—83, arenda 
acestei moșii a scăzut la 450 lei. 

Beşteleoaia, sas, jud. Dimbo- 
vița, pl. Ialomiţa, com. și căt. 
Bolovani. 

Beşteloaia, pădure, în întindere 
de 25 hect., com. Ștefănești, 

“pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel, 
E compusă din plute și salcie. 

Betegi, cătun, pendinte de co- 
„ muna Bucovul-Adunaţi, din pl. 
Teleormanului, jud. Teleorman. 
Are 304 locuitori și 69 contri- 
buabili. 

Betejanul, poiani, comuna Poc- 
nari, plasa Oltețul-d.-j., judeţul 
Vilcea. . 

Beţeşti, saz, în com. Socea, pl. 

Bistrița, jud. Neamţu, așezat 

pe apa piriului Rădiul, în colțul 

despre N-V. al careului ce for- 

mează împreună cu satul Bel- 

ceşti, spre S., satul Rădiul spre 

V. şi satul Socea, spre S.V. 

Terenurile sale, în mare parte, 

și mai cu deosebire spre partea 

satelor Socea și Rădiul, sunt 

calcaroase. Din pietre se ex- 

ploatează un var de o calitate 

superioară, care se caută mult, 
atit prin împrejurime, cit și pe 
pieţele tirgurilor afară de judeţ. 
Vărăriile sunt foarte bine în. ! 
grijite. 

Întinderea satului, împreună 

cu locurile vecinașe ce-i aparțin, 

e de 945 hect. (71 fălci). Are o 

populațiune de 320 suflete, sau   

BEŢI:ȘTI-DE-SUS 

79 familii, 3 văduve, ş nevol- 

nici, toți Romini, care se ocupă 

cu plutăria și exploatarea pă- 
mintului. | 

Numărul contribuab. e de 70. 

In sat se află: o biserică, cu 

1 preot și 1 dascăl, întreținută 

din fondurile comunale ; o moară 

pe apa Rădiului. 
Numărul vitelor se urcă la 

200 capete. 

Comunicaţie cu satele măr- 

ginașc se face prin șoseaua co- 

munală: Bețești-Rădiul și Be- 

țeşti-Belcești-Vădurele, precum 

și. prin drumul comunal, ce 

se întinde spre N., paralel cu 

riul Bistriţa şi podişul, pe care 

se află pădurea Căţinul, pănă 

la satul Ruseni, comuna Mes- 

teacănul. 

Beţeşti, zzoșie cu părţi, comuna 

Socea, pl. Bistriţa, jud. Neamţu, 

aparținind casci lui Manolache 

şi Iordache Crupenschi. Este si- 

tuată pe lingă moşiile Soci, Cîn- 

deşti, Vădurelele ș. a. Odinioară, 

a format un trup cu moşiile Co. 

treanța, Stănești, Bărbuşeni, Săn- 

drești, Belceşti, Țirbeni (Țirdeni) 

şi Motocani. Asti-zi însă, sin- 

gură această moșie e despăr- 

țită în trei: O parte aparţine 

lui Alecu Crupenschi, care a- 

duce un venit anual de 2500 

lei; o parte lui Sandu Crupens- 

chi, cu același venit ; şi a treia 

d-nei Safta Crupenschi, cu un 
venit de 6300 lei. 

Numărul vitelor, cari aparțin 

proprietarilor, se urcă la 421 ca- 

pete, din cari: 24 boi, 9 vaci, 

380 oi şi 8 cai, 

Beţeşti-de-]Jos, /ru/ de sat, co- 

muna Socea, pl. Bistriţa, jud. 

Neamţu; împreună cu trupul 
Beţești-d.-s., formează satul Be- 
țeşti. 

Beţeşti-de-Sus, /rup de sat, în
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comuna. Socea, pl. Bistriţa, jud. | 
Neamţu; împreună cu trupul 
Bețești-d.-j., formează satul Be- 
țești. 

Beţivii, fezer, situat în jud. Brăila, 
la N.-V. de Mătoaele; fără co- 
municațiune, 

Beţivul, zopină lungă, judeţul 
Brăila, la 500 m. spre NE. de- 
satul Rușeţul, pe țărmul stîng 
al Călmățuiului, 

Beuca, com. 'rur., pl. 'Teleorma- 
nului, jud, Teleorman, pe Va- 
lea-Burdei, la Estul plășei, Se 
mărginește: la E., cu comuna 
Ciurari, din pl. Tirgului şi cu 
com. Ciolănești; la S. cu com. 
Drăgșenei din pl. Tirgului; la 
V. cu moşiile Merişani, Dobro- 
tești și Didești; iar la N. cu 
com. Balaciul. Iiste așezată pe 
dealul numit Cirja, pe platoul 
Burdei, ce se întinde d'asupra 

văei Burdea. 

În apropiere de comună se 
află gura unei vălcele ce-i zice 
Redea, care dă în Valea-Burdei. 

Prin înteriorul comunei trece 
linia ferată Costeşti-Măgurele și 

puțin mai la N.-E. comunei se 
află stațiunea cu numele de 
Beuca. 

La N.-V. se află un eleşteii 
format din apele Rurdei și ale 
izvoarelor ce curg din deal, nu- 
mit de locuitori Lacul-Boeresc, 

Are un cătun, Plopi, la S.-V., 
la o depărtare ca de 6 kil. 

Populaţiunea ci este de 1184 
suflete saii 303 capi de familie 
cu 286 contribuabili. Vitele sunt 
în număr de 5417 capete: 177 
cai, 552 vite mari cornute, 4491 
vite mică cornute și 197 porci. 

Pe teritoriul acestei comune 
seaflă: moşia Beuca a d-lui Gene- 
ral A. Berendeiii, de 1500 hect;; 
o pădure cu același nume, de 
300 hect,, cu arbori numai de   
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tufan ; moșia Plopi, a d-lui Cons- 
tantin Leventi, de 3şo hect,, 

„dintre care 275 pămînt arabil 
şi 75 hect. pădure. Moșici Beu- 
ca, locuitorii îi mai zic și Be- 

rendoaica, după numele proprie- 
tarului, 

Solul acestei comune este 
parte mlăștinos, parte humos 
şi pe alocurea roșcat, ceea-ce 
îl face greoi la producţiune, 
cind nu este favorizat de ploi 
mai abundente, 

Ocupaţiunea. locuitorilor, pe 
lingă agricultură, este şi creş- 
terca vitelor, în special a oilor. 
Primăvara inare parte dintr'înșii 
sc duc cu oile la București sait 
Craiova unde le lăptăresc; îiar- 
na, se ocupă ciți-va cu cojocăria, 

Are.un local de şcoală la un 
loc-cu primăria, dăruit de pro- 
prietar. Școala are un învăță- 
tor și 25 elevi. Este o biserică 
deservită de un preot și un 

„_ dascăl, 

" Aci se află și o moară cu a- 
buri, a proprietăţii, precum şi 

o frumoasă casă de locuit, îm- 

prejurul cărcia este o vie și di- 
ferite plantaţiuni, cari dai un 
frumos aspect locuinţei. 

Budgetul com. este de 3315 
lei la venituri şi 3269 lei, 78 

"bani la cheltueli. 

Comuna Beuca se leagă cu 
gara Beuca, cu comunele Drăg- 
şenei și Dobrotești cu com, Zîm- 
breasca, la ş kil., și cu calea ju- 
dețeană Roșiori-Strimbeni, 4 kil., 
prin drumuri vecinale. 

În partea despre Est se află 
două măguri: a lui moş Dobre, 
de 4 metri înaltă și 200 metri 
periferie; o alta de ş m. înăl- 
țime, spre N., numită Măgura- 
de-la-Lacul-Boeresc. 

Prin împrejurimele comunei 
Beuca s'aii găsit în mai multe . > 

rînduri vase și unelte, de felul 
celor descoperite la com. Zim- 
breasca, despre cari vorbeşte d.   

BIANCA 

Tocilescu în scrierea sa «Dacia 

înairite de Romani». Fragmen- 
tele de vase și uneltele desco- 
perite la Beuca, aii perfectă a- 
scmănare cu cele de la Zim- 
breasca, fapt ce se explică prin 
apropierea acestor două loca- 
lități, 

Beuca, stație de drum de fier, 
judeţul Telcorman, plasa Tele- 
orman, comuna Beuca, pe linia 
Costești-Roşiori, pusă în circu- 
laţie la 1 Ianuarie 1887. Se află 
între staţiile Balaci, 9.4 kil., și 
Papa, 9.6 kil. Inălțimeă d'asu- 
pra nivelului mării e de 122.26 
metri. Venitul acestci staţii pe 
1896, a fost de 58.930 lei, 85 b. 

Beuca, pădure, situată în com. 
cu același nume, din plasa Te- 
leormanului, judeţul Teleorman, 
proprietatea d-lui general Be- 
rendciii. Prin o parte din această 

„pădure trece linia ferată Cos- 
tești-Măgurele. 

Bezdina, județul Dolj. (Vezi Biz- 
dina). 

Bezercul, îa5, judeţul Dorohoi, 

format din pîrîul Iazul-Popilor, 

pe moșia Broscăuţi, comuna cu 

asemenea numire, plasa Coșula, 

Bezianul, va/e, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, comuna Veleşti, de 
unde începe limita de S. către 
com. Balota, satul Balota-d.-s., 

pl. Amaradia. 

Bezianul, gafe, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com. Velești, prin 

care curge pir. cu același nume. 

Bezman, moșze particulară, de 
179 hect., în com. Cudalbi, pl. 
Zimbrul, jud. Covurluii, 

Bianca. (Vezi Baraictarul, judeţul 
Prahova).
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Bianca, proprietate a Eforiei spi- 
talelor civile din Bucureşti, fostă 
pendinte de mănăstirea Brebul, 
com. Drăgăneşti, pl. Cimpul, 
jud. Prahova. Este în întindere 
de 362 hect., toate arabile și 
fineţe. A fost arendată pe pe- 
riodul 1888—95, cu 7000 lei 
anual. 

Bibanul, zale, numită și Valca- 
Bibanului, în com. rur. Șlașoma, | 

plasa Dumbrava, județul Mehe- : 
dinți, * 

Bibești, com. rur., în partea de 
S. a comunei Săulești, pl. Gi- 
lortul, jud. Gorj, și la 47 kil. 
direcțiune S.-I. de orașul T.- 
Jiii. Se compune din 2 cătune: 
Bibeşti și Sterpoaia. E situată 
pe ambele maluri ale Gilortu- 

lui şi pe vălceaua Sterpoaia. 

Are o suprafață cam de 6500 

hect., din: cari 490 arabile, 3 

hect. vie, 30 hect. prunet, iar 

restul pădure, tufăriș, fincţe şi 
ripe. 

Arc o "populaţie de 210 fa- 

milii, cu 976 suflete, din cari 16$ 
contribuabili, 

Locuitorii posedă 60 pluguri, 

2 căruţe cu cai, 88 care cu boi, 
55 stupi, 335 vite mari cornute, 

203 oi, 49 capre, 79 rimători 
şi 23 cai, 

Riul Gilortul udă comuna în 
partea despre E. 

Comuna e traversată de șo- 

scaua judeţeană T.Jiii-Filiași, ce. 

o lcagă la N. cu comuna Său- 

leşti, iar la S. cu comuna Ani- 

noasa, Mai cste legată cu co- 

munele și cătunele învecinate 

prin mai multe şosele comu- 

nale. Ca mijloc de comuni- 

caţie, mai are și linia ferată T.- 

Jiă-Filiași, avind ca staţie mai 

apropiată, stația Bibeşti. 

Comuna posedă 2 cișmele de 

zid, 3 puțuri cu cumpănă şi $ 
izvoare. 
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Arc 2 biserici deservite de 1 

„preot și 2 cîntăreți. 

Bibeşti, cătun, reşedinţa comunei 

Bibești, din plasa Gilortal, jud. 

Gorj. E situat pe ambele ma- 

luri ale riului Gilortul și sub 

culmea dealului Aninoşiţa. Are 

o suprafață cam de 1625 hec- 

tare, din cari 135 hect. ara: 

bile, 14 hect. prunet, restul pă- 

dure, fineţe, tufăriș și ripe. 

Producţia anuală e cam de 

900 hectolitri porumb; 450 hec- 

tolitri grii și 28oo decalitri 
ţuică. 

Are o populație de 40 fa- 

milii, cu 240 suflete, din cari 30 

contribuabili. Locuitorii posedă 

IO pluguri, 1 căruță cu cai, 13 

care cu boi, 15 stupi, 70 vite 

mari cornute, 78 oi, 22 rimă- 

tori şi 7 cai, 

Riul Gilortul trece prin mij- 

locul hotarului, curgînd de la 
N. la $. 

Cătunul ce traversat de şo- 

scaua comunală ce o pune în 

comunicaţie, la N., prin șoseaua 

judeţeană T.Jiă-Filiaşi, cu co- 

muna Săuleşti, iar la S. se leagă 

cu comuna Aninoasa. De aci, 

această șosea ocolește Culmea. 

Aninoșița spre N., puind-o în 

comunicație cu căt.' Sterpoaia, 
Cătunul posedă 2 cișmele de 

zid şi 3 izvoare acoperite, 

Are o biserică, deservită de 1 
preot. 

Bibeşti, sfafie de drum de fier, 
jud. Gorj, pl. Gilortul, comuna 
Andrieşti, pe linia Filiași-T.-Jiu- 
lui, pusă în circulație la 16 Fe- 
bruaric 1888. Se află între sta- 
țiile Gilortul (14 kil.) și Bărbă- 
tești (10.4 kil.). Inălţimea d'a- 
Supra nivelului mării e de 147 m. 

Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 40982 1. 48b. 

Bibeşti, dea, situat în partea   

BIBIREȘTI 

despre E. a comunei Piscurile, 

jud. Gorj. Vine în prelungire 

despre N.-V. și merge spre S.- 

E. Este acoperit pe coamă cu 

păduri, iar pe coastă cu vii și 

pruni. 

El formează Valea-Piscurile 

spre E., vale pe care este așe- 

zată comuna Piscurile. 

Bibica, za/e, udă centrul com. 

Dobroteasa, pl. Oltul-d.-s., jud, 

Olt, şi se varsă în gîrla Cun- 

grea-Mare, tot pe teritoriul co- 

munci Dobroteasa, 

Bibicel, căzua, (tirlă), în pl. Ia- 

-lomița-Balta, comuna Căzănești, 

jud. Ialomiţa. 

Bibireşti, sa/, jud. Bacăii, plasa 

Siretul-d.-j., comuna Leca. Este 

așezat pe piriul Răcătăul, mai 

jos de confluenţa piriiașului Var- 

nița, la o depărtare de 4360 
m. de Ungureni. Se povestește 
că satul este fondat de un ră- 

zeş bogat din Bereşti (pl. Bis- 

„triţa-d.-s.) numit Bibire, care, 

acum vre-o 200 de ani, a venit 

în acest loc ce-l avea de zestre 

de la tată-săi, şi s'a stabilit cu 

ciți-va robi și clăcași. Alţii spun 

că Bibire ar fi moștenit acest 

loc de la un strămoș al săi, 

care a trăit pe timpul lui Ștefan- 

cel-Mare, de la care primise lo- 

cul, pentru vitejia ce a arătat în- 

trun război. Arc ov biserică 

construită de lemn, în anul 1719, 

de bătrinii moșneni, şi o cir- 

ciumă. Capi de familii se nu- 

mără 107, suflete 425. Animale 

sunt: 22 cai, 226 vite cornute, 

106 porci. 

Bibireşti, dea/, jud. Bacăi, plasa 
Siretul-d.-j., comuna Leca, pe 

teritoriul satului cu același nu- 

me. 

Bibireşti, moșie, jud. Bacău, pl.
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Siretul-d.-j., care dimpreună cu 
Botești «avea părți și răzășască ; 
în care moșii ati cumpărături și 
d-lor boerii Vornicul Iancu Giur- 
gea, Banul Anastase Ion, Cămi- 
narul Coste Poliene, iară din ră- 
zeși sunt și ncamurile Știuculesc 
și Tăbănese, Petre Găluşcă, etc:; 
are parte şi d-nei Stolniceasa 
Ruxandra Negoaea, şi alți mat 
mulți răzeși și părtaşi în ea. Are 
sat cu o biserică, 2 preoţi, 2 
dascăli, 4 privilegiați, 43 mazili, 
4 nevolnici, 4 vădane, 4 jidovi; 
pe lingă moșiile Milești, Zlătari, 

Dealul-Mare, Ungureni și altele, 
cu un număr de 48 loc.». (Th. 
Codrescu, <Buciumul Romîn», 

pag. 284). 

Bibolea, dra/, com. Tina, plasa 
Mijlocul, jud. Vilcea. 

Bica, Za/ră, jud. Dolj, plasa Jiul- 

d.j., comuna Căciulătești; se 

formează din ploi. 

Bica, 7nsulă, pe canalul Dunărei, 

în jud. Romanați, plasa Balta- 

Oltul-d.-j., dependinte de :com. 
Ianca. Are 10 hect. pădure. 

Bica, /ac, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-i., 
com. Căciulăteşti ;. cu pește. 

Bica, ramificaţie din muntele Is- 
„triţa, în com. Pietroasa-d.-j., ju- 

deţul Buzău. Are multă piatră 
de construcțiune. 
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Bica-lui-Ghezman, /oc îso/a4, 
plasa Sabarul, jud. Ilfov. (Vezi 
Bicul). 

Bicazul, com. rur., jud. Neamţu, 
în plasa Piatra-Muntele, așezată 

pe ambele maluri ale rîului cu a 
sa numire, între hotarul Tran- 
'silvaniei şi muntele” Cosimiţa. 

Se mărginește la N. cu com. 
Hangul și com. Buhalniţa ; la 
E. cu com. Pingărați ; la V.-S. cu   

Transilvania, de care în parte 
se despărțește prin limita con- 
vențională naturală, iar în parte 
prin pirtiașele Chiţirigul, Bicazul, 
Ticoșul, precum și prin munţii : 
Verde, Ivanoș, Floarea. 

Terenurile sale sunt muntoase 
și străbătute de lungi și adinci 
văi, printre care şerpuesc o mul- 
țime de piriiașe mici și repezi. 

Este formată din localităţile și - 
satele: Bicazul, Chiţirigul, Capa, 
Cirnul, Cheile-Bicazului, Crasna, 
Firţigul, Floarea, Fundul-Bica- 
zului, Gura-Bicazului, Hamzoaia, 
Izvorul-Muntelui, Mărceni, Nea- 
gra, Poiana-Corbului, Secul, Taş- 

ca şi Ticoșul. Are o populaţiune 
de 2416 sufl., sai 1110 capi de 
familie, cari locuesc în 512 case. 

După sex sunt: 1094 bărbaţi, 

II41 femei; după starea civilă: 
591 necăsătoriți, 364 capi de 

familie însuraţi; 106 văduvă, 40 

văduve; 676 copii sunt de sex 

bărbătesc, 564 copii de.sex fe- 

mecsc; sunt 7 Evrei; 2038 sunt 

fără cunoştinţă de carte și 168 

posedă cunoștințele elementare. 
Din numărul locuitorilor îm- 

proprietăriţi în 1864, sunt astă- 
zi, 193 cari. stăpînesc locurile 
lor; 84 stăpînesc locurile ca ur- 

mași; un loc e părăsit și ocupat 

de către comună. Dintre cei 

împroprietăriți în 1878 sunt 125, 

cari stăpînesc înși-şi locurile lor; 

un loc e părăsit și ocupat de! 

com.; 62 sunt, cari de şi însu- 

raţi şi cultivatori de pămînt, nu 

aii încă nici un fel de împro- 

prietărire, precum nici prilejul de 

a moșteni după urma părinţilor 
lor legitimi, 

Locuitorii se îndeletnicesc cu 

creşterea vitelor, plutăria și prea 

puțin cu agricultura, din pri- 

„cină că solul nu prea este ro- 
ditor, prin faptul formaţiune 
sale, de natură muntoasă, 

Imaşul (suhatul), are o întin- 
dere de 482 hectare, 26 arii, şi     

nutrește un număr de 3752 ca- 
pete de vite, 

Budgetul comunei e de 882 
lei, ro bani la venituri și 5249 
Iei, 74 bani la cheltueli. 

In această comună sunt 4 
biserici, trei în stare -bună și 
una rea, cu 12 servitori plătiți 
din fondurile comunale cu 800 
de lei. Venitul fonciar al pă- 
mînturilor bisericeşti se urcă la 

„suma de 1792 Iei. E o şcoală, cu 
un învățător plătit de stat. Sunt: 
4 ferăstrae cu 16 pinzi, purtate 

„cu apă; și 4 ferăstrae purtate 
cu mașina, la cari servesc 57 
de lucrători, în cătunul Aţa; 

„16 ferăstrae cu 2 circulare de 
apă şi 122 lucrători în căt, Chi- - 
țirigul; 6 mori pentru măcinat, 
dintre cari 2 cu cite 2 pietre; 
o piuă, pentru făcutul sucma- 
nilor, cu 4 găvane; 2 scheli de 
cherestigie; 1 cărămidărie; 9 ro- 
tării; 7 cîrciumi; un bogasier; 
o vamă (trecătoare); o garni- 
zoană, 

Comunicaţia cu cele-Talte sate 
vecinașe se face prin: șoseaua 
mixtă Piatra-Prisăcâni ; prin şo- 
seaua Bicaz-Trecătoarea, în Tran- 
Silvania. 

Fondul drumurilor e de 2300 
lei la venituri şi 950 lei la chel- 
tueli. 

Bicazul, saţ, situat pe malul drept 
al rîului Bistriţa, jud. Neamţu, 
la 24 kil. depărtare de orașul 
Piatra, comuna Bicazul, pl. Pia- 
tra-Muntele. | 

Se mărginește la S.-E. cu sa- 
tul Marceni, de care se desparte 
prin piriul Bicazul; la N. cu sa- 
tul Cirnul, de care se desparte 
prin pirîul Izvorul-Muntelui ; la 
E. cu Capşa, de care se des- 
parte prin riul Bistriţa. 

Terenurile sale sunt bogate 
în gresiuri, care se exploatează. 
(V. Cozmiţa, : Stînca- Vulturului, 
muntele Sima),
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In acest sat se află: reşedinţa 

comunci; o stațiune poștală; 2 bi- 

serici; 1 schelă mare de che- 

restca; 3 rotării; 3 mori de apă, 

dintre cari 2 cu cîte 2 pietre; 

1 cărămidărie; 1 piuă cu 4 gă- 

vanc;-o școală frecuentată de 

S6 elcvi. 

Numărul vitelor e de 1350. 

Numiri vechi: 'Tirguşorul și 

Ciungi. 

Bicazul, îzor de ape minerale, 

jud. Neamţu, în dreptul podului 

al 4-lea, pe drumul ce duce de 

la satul Bicazul, spre Chiţirig, 

pe partea stingă a pir. Bicazul, 

între piraiele Tașca și al Neagu- 

„lui, Apa izvorește în abundență 
și conține hidrogen sulfurat în 

mici cătimi; pănă acum încă nu 

"i s'a făcut analiza. 

Bicazul, moșie cu părți, împreună 

cu moșia Chiţirigul, pe cuprinsul 

comunei Bicazul, plasa Piatra- 

Muntele, așezată pe lingă mo- 

şiile Potagul, Secul, Tarcăul, ş.a. 

In ca a avut parte și mănăs- 
tirea Buhalniţa, supusă biseri- 

cei Sf. Ilie din Iaşi, și închinată 

Patriarhiei de Alexandria, pre- 

cum și mănăstirea Bisericani, 

închinată Mitropoliei din Iași, 

starea II. Are sat, 

Astăzi această moșie apar- 

ține domeniului Coroanei. 

Bicazul, munte, în com. Bicazul, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 

situat lingă satul cu a sa nu- 

mire, " 

Bicazul, ziriă,- jud. Neamţu, nu- 

mit ast-fel, se zice, de la un 

mirzac tătăresc. . 

Izvorește din munţii Transilva- 

niei. Intră în judeţ pe la punctul 
numit Trecătoarea-Bicazului, cur- 

ge în direcțiune N.-E., udind sa- 

tele: Chiţirigul, Ticoșul, Neagra, 

Tașca, Marceni, şi se varsă în   

100 

rîul Bistriţa, pe partea dreaptă, 

între satele Bicazul și Gura-Bica- 

zului, ducînd cu sine și urmă- 

toarele ape ce primește pe stîn- 

ga: Chiţirigul, Neagra, Tașca, 

Piriul-Neagului; iar pe dreapta: 

Secul-Buhalniţei și Piriul-Grivei. 

Bicazul, schitișor, jud. Neamţu, 

lingă satul cu a sa numire, com.. 

Bicazul, plasa Piatra-Muntele. 

Bicazul, vamă, jud. Neamţu, la 

hotarul Transilvaniei, în comuna 

Bicazul, plasa Piatra-Muntele ; 

se mai numește: 'Trecătoarea- 

Bicazului, 

Bicazului (Cheile-), jud. Neam- 
țu. (Vezi Cheile). . 

Bicazului (Cirnul-), jud. Neam- 
țu. (V. Cirnul-Bicazului), 

Bicazului(Fundul-), jud. Neam- 

țu. (V. Fundul-Bicazului). 

Bicazului (Gura-), jud. Neam- 

țu. (V. Gura-Bicazului). 

Biceşti-de-Jos, saz, în jud. Rim- 

nicul-Sărat, plaiul Rimnicul, că- 

tunul și comuna Dumitreşti, în 

partea de răsărit, la 4. kil. spre 

E. pe riul Rîmnicul-Sărat. Are 

o întindere de 2550 hect. şi o 

populație de 75 familii, cu 286 
suflete, din cari 68 contribuabili; 

17 știii carte. Mai înainte se 
numea Gurcari. 

Biceşti-de-Sus, sa/, în plaiul 

Rimnicul, jud. R.-Sărat, cătunul 

comunei Dumitrești, la răsărit, 

pe riul Rimnicul-Sărat, la 3 kil. 

spre Est de cătunul de reșe- 

dinţă. Are 1740 hect. Cu o popu- 

laţie de 182 familii, cu 702 su- 

flete, din cari 161 contribuabili ; 

S9 ştii carte, Are o biserică, 

Și-a luat numele de la vechii ră- 

zeşi, Biceșştii.   
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Bichelul. (Vezi Becherul, județul 

Prahova). 

Bichelul, r;pă, sub Virful-Como- 

rilor şi spre dealul Baba-Ana, 

com. Gornetul-Cuib, plasa Pod- 

goria, judeţul Prahova. Terenul, 

fiind humos, fuge spre vale, mai 

ales în timpuri ploioase. 

Bicheşti, saz, face parte din co- 
muna Boghești, plasa Zeletinul, 

jud. 'Tecuciii. E situat pe coasta 

dealului cu acest nume și așe- 

zat la nordul comunei, la o dis- 

tanță de 3 kil. și 500 m, de 

reședința comunei. Are o po- 

pulație de 67 capi de familii, cu 

200 suflete, cari locuesc în 64 
case, 

Copii în virstă de școală sunt 
17 (14 băeţi și 13 fete). 

Aici se află o biserică, cu 

hramul S-ţii Voevozi. Ea este 

făcută de locuitori în 1802. De- 

asupra ușei, se vede data 1805. 

S'a reparat la anul 1848. 

Satul işi trage denumirea de 

“la un proprietar numit Bechiu. 

Locuitorii sunt răzeși. 

Despre acest sat se istori- 

seşte următoarele: 

Unde se află actualmente sa- 

tul, erai două mici sătuleţe: 

Scrofeni şi Văleana-Mare. Din 

cauza ciumci, murind o mare 

parte din locuitori, cei rămași 

s'ai retras în Bogheşti-d.-s. 

- Bătrinii mai spun că atunci, 

în sat nefiind biserică, locui- 

torii își ingropaii morţii prin gră- 

dini şi mai mulţi la un loc, cesa 

ce se constată și astăzi, gă- 

sindu-se mai multe craniuri la 

un loc. 

Pe la 1627, după o danie 

scrisă, ce se păstrează și astăzi 

de locuitorul Antohi Dorin din 
Bichești,o Armeancă, din familia 

Bălşeștilor, dărueşte a patra 

parte din satul Scrofeni ca vad 

de moară (ce există și pănă as-
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tăzi pe Zeletin), unui nepot al 
săi, Christea, din satul Girleşti, 
jud. Roman. 

Acest Christea și-a vîndut 
dania lui Bechiu, din căt. Fru- 
mușelul, com. Muncel, care sta. 
bilindu-se aici, a întemeiat satul 

"căruia i-a dat numele de Bi- 
chești. 

Uricul de danie este scris în 
Slavonește. și se află iscăliți : 
Andrei Iocatan, din satul Scro- 
feni şi loan Negru, din cătunul 
Năfurdești, sat care astăzi nu 
mai există și care ținea de ra- 

„ionul com. Muncel, 

Bicheşti, ea/, situat la E. de 
satul cu același nume, comuna 
Boghești, jud. Tecuciii. 

Lă 

Bicheşti, jud. Tecuciii, sfoară de 
- moșie, în raionul com. Gohorul. 
Incepe din valea Berheciului 
pănă în muchia dealului Șipan. 
Această moșie a fost proprie- 
tatea lui Bichescu; în urmă a 
trecut prin vinzare la locuitorii 
din Gohor. 

Bichii (Rîpa-), Zoca/itate, în co- 
muna Salcia, pl. Podgoria, jud. 
Prahova, ce servă pentru pă- 
Şunca vitelor. 

Bichii (Valea-), za/2, comuna 
Racoviţa, plasa Riul-Doamnei, 
jud. Muscel. 

Biftia, dea?, cu direcția de la N. 
spre S. în com. Turia, jud. Olt, 

Bifiia, girlă, izvoreşte de la N. 
de com. Turia, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Olt. Are direcția de la N. 
spre S$., taie calea ferată și se 
varsă în girla Dirjovul, tot în 
raionul comunei Turia. 

Bighilin, dea, spre E. de com, 
Bucovul, pl. Cricovul, jud. Pra- 
hova, care azi servește de pă- 

65213. Marele Dicţionar Geografic, 
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Se numea şune pentru vite, 

Plaiul-Morarului. 

Bigiuşca, iri: ce vine din Buco- 
vina şi trece prin satul Pasatul, 
comuna Buda, pl. Mera jud. 
Dorohoiii, 

Bila, cătun, pendinte de comuna 
Cămineasca, pl. Cilniștea, jude- 
țul Vasluiii. E situat în valea 
Cilniştei, Și-a luat numirea de 
la măgura Bila, ce se află pe a- 
ceastă proprietate, 

In acest cătun este o biserică 
de zid, cu hramul Sf, Troiţa, 

“la care slujește un preot şi un 
cîntăreţ. Aci, în 1887, s'ai oficiat 
56 botezuri, 8 căsiitorii și 32 
înmormiîntări. Depinde de pa- 
rohia Pangăl. 

Bila este situată pe valea Cil-. 
niștea, întrun loc mocirlos. Pe 
aci este şoseaua județeană ce 
vine din Obedeni 'și duce la 
Pangăl. Locuitorii sufer mult aci 
vara. de friguri, din cauza miaz- 
melor exhalate de locurile smir- 
coase rămase în 

turei Cilniștei, 

urma vărsă- 

Bilahoii, ea/, ce se întinde la ves- 
tul comunei Deleni, pl. Crasna, 
jud. Vasluiii. Pe cl se face cul. 
tură de cereale, 

Bilahoiui, piriă. V. Mănăstirei (Pi- 
riul), din comuna Deleni, plasa 
Crasna, jud. Vasluiii. 

Bilahoiu, za/e, formată din pre- 
lungirea. dealului cu această nu- 
mire, în partea vestică a co-! 
munci Deleni, pl. Crasna, jud. 
Vasluiii. 

Bilarlar, vechia numire a cătu- 
nului Dorobanţul din comuna 
Carol 1. (vechiul Dana-Chioi), 
jud. Constanţa. 

Bilarlar, ea/, în jud. Constanţa,   

BILAĂRLAR-BAIR 

plasa Constanţa, com. Carol 1, 
cătunul Dorobanţul (sau Bilar- 
lar). E situat în partea sud-ves- 
tică a plășei și cea apusană a 
comunei, IE coprins între văile 
Buiuc-Culac-Dere la apus și Bu- 
iuc-Dere la răsărit. Are 115 m., 
dominind satul Dorobanţul, a- 
șezat la poalele-i estice. E aco- 
perit cu semănături și finețe. 

Bilarlar, Zea?, în jud. Constanţa, 
pl. Medjidia, com. Tortoman, 
cătunul Dere-Chioi. E situat în 
partea nord-estică a comunci, 
întinzîndu-se printre văile Tor- 
toman la apus și Dere-Chioi la 
răsărit. Are 108 m. în virful De- 
re-Chioi, dominînd satul Dere- 

„Chioi, văile de mai sus și dru- 
mul Dorobanţul-Dere-Chioi. E 
acoperit cu fineţe. 

Bilarlar, moo;lă, înaltă de 129 
metri, pe hotarul dintre pliășile 
Medjidia și Constanţa, în jud. 
Constanţa, pe muchia dealului 
Tuzla-Bair, la ş kil., spre V., de 
căt. Bilarlar, al comunei Dana- 

„Chioi. Dominează valea Sali-Bei- 
Dere, drumul Dorobanţul-Talaș- 
man. E acoperit cu verdeață. 

Bilarlar-Bair, dea/ însemnat, în 
jud. Constanţa, partea nordică 
a plășei Constanţa și cea sudică 
a comunei Pazarli. Se întinde 
de la Vest spre Est, printre va- 
lea Ester la Nord şi confluen- 
tele văei Catasul saă Medjidia 
la S. şi anume printre văile Tas- 
liik-Dere, Mangalia-Dere, Valea- | 

"Lungă, ete., ce “pleacă din poa- 
lele sale meridionale. Are ca vir- 
furi: Ghelingec-Tepe, 189 metri, 
Bilarlar-Tepessi, 176 metri, Es- 
ter-Cara-Tepe, 177 metri. Domi- 

- nează văile de mai sus, satele 

- Pazarii, Ghelingec și Ester, dru- 
mul Firșova-Caramurat. Este de 
natură stincoasă Şi acoperit cu 
semănături şi fineţe, 
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Bilarlar-Tepessi, unul din zîr- 

urile dealului, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Constanţa, comuna 

Pazarli. Așezat cam în mijlocul 
culmci, are 176 m. înălțime, do- 

minînd satul Pazarii. E acoperit 
cu fineţe și pășuni. 

Bilavoiul, pîrfiaș, ce curge prin 

plasa Simila, jud. Tutova. Izvo- 

rește de pe teritoriul comunei 

Costești, udă această comună 

curgind de la V. spre E. şi se 

varsă în dreapta rîului Birlad. 

Bilciureasa, /oc îsofat, comuna 

Pucheni, plasa Argeșelul, jude- 
țul Muscel. 

Bilciureşti, com. rur., jud. Dim- 

"comună este reședința plășei Ia- | 

bovița, plasa Ialomiţa. Această 

lomiţa. Se compune din trei că- 

tune: Bilciurești, Socetul și Fre- 

căţei și are o populaţie de 2000 

"locuitori. Bilciurești sunt situaţi 

pe o cîmpie frumoasă, pe ma: 

lul drept al Ialomiţei, pe șoseaua . 

județ. Tirgoviștea-Butimanul. Se 

produce cereale multe pe cîm- 

piile sale. Are o mare moară de 

aburi și trei brutării. In Bilciu- 

reşti este: reședința subprefec- 

turci; o judecătorie de ocol; 2 

biserici; 2 școli, 1 de băeţi și 1 de 

fete. Școala de fete este înfiin- 

şată la 1 Decembrie 1889, în- 

treținută din fondurile lăsate 

spre acest scop, prin testament, 

î- de către defunctul proprietar, 
Chiriţă Vasilescu. Acest. pios 
Romiîn a lăsat cu testament o 
moşie de go hect. și mai binc, 
precum şi alte fonduri, ca să 
se clădească un mare local de 

şcoală şi să se întreţină şi unul 

saii doi învăţători saii învăță- 
toare. Prin neobositul concurs 

al primului executor testamen- 
tar, Ion Ciuflea, în vara anului 

1889, s'a și clădit localul, care 

este din cele mai frumoase din   

județul Dimboviţa, pentru care 

s'a cheltuit peste 20000 Iei, fără 

a se ataca fondul. Acest local 

are două mari camere, una pen- 

tru școala de băeți, plătită de 

stat și una pentru școala de fete, 

plătită din fondurile Chiriţă Va. 

silescu; mai are o mare cameră 

pentru atelier de lucru și mai 

multe camere pentru bibliotecă, 

cancelarie, director și servitori, 

precum și o mare întindere de 

pămînt pentru grădină, curte și 

agricultură practică.  Școalele 

sunt frecuentate de vr'o 55 —70 

băcți și 23—40 fete. In com. 

sunt peste 165 copii de ambe 

sexe cu etatea de școală, Co- 

muna are 4522 lei venit. Bil- 

ciureşti se învecinește la Est cu 

com. Corneşti și Frasinul, des- 

părțindu-se de ele prin riul Ialo- 
miţa; la V., cu Cornăţelul; la N, 
cu Dobra, Gheboaia și Finta; și 

la Sud cu Cojasca, cu care se 
unește prin șoseaua judeţeană, 

La Bilciurești, în 1889, s'a înfi- 

ințat și o stație telegrafo- poș- 
tală. 

Bilieşti, lasă, în partea de S.- 
E. a judeţului Putna. 

Plasa Bilicști se mărginește 

la N. și N.-V. cu plasa Șuşiţa; 

la V. cu plasa Girlele şi cu ju- 

dețul Rîmnicul-Sărat; la Sud și 

S.-E. cu judeţul Rimnicul-Sărat; 
iar la E. cu judeţul Tecuciii, de 
care-l desparte Siretul. 

PI. Biliești este o adevărată pl. 
de cîmpie în toată puterea cu- 
vintului. Valea ei este numai șes, 
pămînt întins între Siret și Putna 
și între Putna şi Milcov. In a- 
cest șes, riurile acestea şi-aii să- 
pat o matcă, prin care curge o 
apă lină și blindă, ce nu aduce 
de cit lut și nisip. Mai sunt în 
acest șes bălți făcute.din izvoare 
și menținute pe mari întinderi 

de pămînt, ast-fel că apa, atit 
de necesară vegetațiunci, devine,   

prin abundența ei, vătămătoare, 
silind ast-fel pe locuitori să se 
gindcească serios la sbicirea mlăş- 
tinilor şi la secarea bălților. 

Riurile şi piraiele, care udă 
această plasă, afară de cele po- 
menite mai sus, sunt: Rîmna 
pe teritoriul comunei Răstoaca, 

unde sc varsă în Milcov; Rîm- 
nicul- Sărat, care udă comuna 
Costieni, după care dă în Siret; 
Leica, care udă comuna Căli- 
eni; Iezărelul şi Girla-Morilor în 
comuna Biliești, 

Plasa Biliești se compune din 
II com, cu 25 sate și un tirg, 

Iată şi numele acestor com. 

cu satele ce le formează : 
I. Biliești, cu satele: Biliești 

și Sasul, în partea de Nord a 
plășei. Ă 

2. Călieni, cu satele: Călieni 
și Malurile, în partea de Sud- 
Vest a plășci. 

3: Costieni, cu satele: Bel- 
ciugul și Costieni, în marginea 
de Sud a plășei, despre Rimni- 
cul-Sărat. 

4. Jorăşti, cu satele: Jorăşti, 
Mindrești și Vinători, în partea . 
de Vest a plășei, la marginea . 
plășci Girlele. 

5. Mircești, cu satele : Mir- 
ceşti, Paraipani și Rădulești, la 
marginea de N. a plășci, unde 
se hotărește cu plasa Șușiţa. 

6. Nămoloasa, cu satele: Ble- 
hani, Clucerul și Nămoloasa, în 
partea de S.-E. a plășei, despre 
județul 'Tecuciii. 

7. Năncşti, format din satul 
Nănești, în partea de Sud-V. a 
plășci. 

$. Răstoaca, formată din sa- 
tul Răstoaca, în partea de V. 
a plăşei, la confluenţa Milcovu- 
lui cu Putna. 

9. Suraia, cu satele: Butu- 
ceni, Dimaciul, Dumbrăviţa și 

Suraia, în partea de mijloc a 
plășei, 

10. Tirgul Nămoloasa, format
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din tirgul Nămoloasa, în partea 
de S.-E. a plășei. 

II. Vulturul, cu satele: Bo. 

țirlăul, Vadul-Roșu, Vulturul: 

d.-j. şi Vulturul-d.-s., în partea 
de mijloc a plășei. 

Populaţiunea plășei, după re- 

„ censămîntul din 1890, este de 
4140 capete de fam., cu 16032 

suflete, din cari: 8177 bărbați 

și 7855 femei. Această popula: 
țiune se împărțea ast-fel: 

După starea civilă : 7921 ne- 

însurați (4236 bărbați și 3685 

femei), 7429 însuraţi, 628 vă- 
duvi (199 bărbaţi și 429 femei) 

şi 9 divorțați. 

După naţionalitate: 15698 Ro- 

mini, 27 Greci, -19 Bulgari, 7 

Unguri, 1 Rus și 278 diferite 
naționalități. 

După religie: 15747 ortodoxă, 

3 catolici, 2833 mozaici și 1 ar- 
mean, , - 

După felul ocupaţiunei: 4583 

“agricultori, 160 meseriași, 60 

industriași, 277 comercianţi, 90 

profesiuni libere, 446 muncitori 

și I31 servitori, 

Ştii carte: 1431 persoane, 

din cari 1276 bărbați și 155 

femei. 

Numărul caselor de locuit este 

de 3697. 
Mişcarea. populaţiunei în anul 

1892, a fost: 160 căsătorii, 686 

nașteri, 676 morți și 1 di- 

vorţat. 

Cultul creștin-ortodox e re- 

prezentat prin 21 biserici, din 

cari: 12 parohiale și 9 filiale. 

După noua împărţire a parohii- 

lor, pl. Biliești cuprinde urmă- 
toarele 12 parohii: | 

1. Bilieşti, formată din com. 

Biliești, cu 2 biserici: cea pa- 

rohială în satul Bilieşti, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi; cea-l-altă, fi- 

lială, cu hramul S-ţii Voevozi, în 

satul Sasul. | 

2. Călieni, formată din com. 

cu același nume, cu 2 biserici: 
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cea parohială, cu hramul: Sf. 
Gheorghe, în satul Călieni; cea- 
l-altă filială, cu hramul Cuvioasa 

. Paraschiva, în satul Malurile. 
3. Jorăști, formată din com. 

cu același nume, cu 3 biserici: 
cea parohială, cu hramul Sf. Ni- 
colae, în satul Jorăşti ; cele-l-alte 
2 filiale, una, cu hramul S-ţii Voe- 
vozi, în satul Vînători și alta, cu 
hramul S-ţii Impărați, în satul 
Mindreşti, 

4. Mircești, formată din com, 
cu același nume, cu 2 biserici: 
cea parohială, cu hramul S-ţii 
"Voevozi, în satul Mircești; cea- 

altă, filială, cu hramul S-ţii Voe- 

vozi, în satul Rădulești. 

5. Nămoloasa, formată din co- 

muna cu același nume, cu 1 bi- 

serică parohială, cu hramul Po- 

gorîrea-Sf.-Duh, în satul Nămo- 
„loasa. 

6. Nănești, formată din com. 

cu același nume, cu 1 biserică 

parohială, cu hramul Inălţarea- 
Domnului, în satul Năneşti, 

7. Răstoaca, formată din co- 

muna. cu același nume, cu 1 bi- 

serică parohială, cu hramul Sf. 
Nicolae, în satul Răstoaca. 

8. Suraia, formată din o parte 

din com. Suraia, cu o singură 

biserică parohială, cu hramul 
Cuvioasa - Paraschiva, în satul 

Suraia, 
9. Dumbrăvița, formată din o 

parte din comuna Suraia, satele 
Dumbrăvița și Dimaciul, cu 2 
biserici: cea parohială cu hra- 
mul Sf. Ilie în satul Dumbră- 
viţa; cea-l-altă, filială, cu hramul 
Adormirea, în satul Dimaciul. 

10. Tirgul-Nămoloasa, forma- 
tă din. comunele Tirgul-Nămo- 
loasa și Costieni, cu 2 biserici: 
cea parohială, cu hramul Ador- 
mirea, în Tirgul-Nămoloasa; cea- 
l-altă, Alială, cu hramul Sf. Trei- 

me, în satul Costieni. 

11. Vulturul, formată din o 

parte din com. Vulturul, cu 2   

BILIEȘTI 

biserici: cea parohială, cu hra- 
mul Adormirea, în Vulturul-d.-j.; 

cea-l-altă, filială, cu hramul So- 

borul-Sf.-Ilon-Botezătorul, în sa- 

tul Vulturul-d.-s. 

12. Vadul-Roșu, formată din 

o parte din com. Vulturul, sa- 

tele Vadul-Roșu și Boţirlăul, 

cu 2 biserici: cea parohială în 
satul Vadul-Roșu, avînd hramul 
S-ţii Voevozi; cea-l-altă, cu hra- 

mul Sf. Nicolae, în satul Bo- 

țirlăul, 

Instrucţiunea se predă în 9 

școli, din cari 2 de băcţi, 2 de 

fete și 5 mixte. Din aceste 
şcoli, 5 sunt construite de co- 

mune, iar restul, parte sunt în 

„localuri închiriate, parte în lo- 

caluri cedate comunei pe un timp 

hotărit. Numărul copiilor, cari aă 

frecuentat școala în ultimul an, 
aă fost de 437, 346 băcţi, or 

fete, din 2043, 1097 băeţi, 946 

fete, cu virsta de școală. 

Plasa numără 3337 contrib., 

adică 1 la 4,80 locuitori. In a- 

nul 1886 erai 2$63 contribui- 

tori; iar în anul 1869 numai 
2400. 

Reședința subprefecturei este 

în com. Suraia, căt. Suraia. 

In pl. Biliești este o judecă- 

torie “de ocol, cu reședința pe 

lîngă sub-prefectura plășei. 

Din punctul de vedere mili- 

tar, pl. Bilicști fiind așezată la, 

confluența Siretului cu Putna, 

este unul din punctele strate- 

gice mai însemnate ale Romi- 

niei, făcînd parte din linia de 

fortificații Focșani - Nămoloasa - 

Galaţi, care apără întrarea în 
Muntenia, 

Serviciul poștal se face zilnic, 

fiind un biuroii de poştă în Su- 

raia, 

In Biliești, pămîntul este ne- 

gru, afară de marginea Sire- 

tului, într'o depărtare de la 

2 pănă la 3 kilometri de la 

matca apei, pe toată linia Sire-
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tului. Se cultivă mai mult po- 
rumb de cit grîu, căci pămîntul 
este mlăștinos, tare, greii de lu- 
cru, adică tălpos, după cum se 
zice. Sătenii şi cei-l-alți cultiva- 
tori își fac semănăturile de toam- 
nă pentru gri, orz şi ovăz în 
luna lui August. Semănăturile 
de primăvară, pentru grîu, orz 
şi ovăz, în luna Martic. Porum- 
bul se scamănă în luna Aprilie. 

Secerișul griului, orzului şi ovă- 

zului sc face în luna Iunic. Po- 

rumbul se culege în Septembrie. 
S'a cultivatîn 1892: gri 3181 

hect. 98 arii; secară 285 hect. 

91 arii; orz 556 hect. 66 arii; 

rapiţă 271 hect.; porumb 7669 

hect. 83 arii; ovăz 25 hect. 60 

arii; meiii 5 hectare şo arii; 

cînepă S$ hectare ; cartofi 5 
hectare; fasole 5 hectare 50 a- 
rii; livezi de fin 4889 hect. 
60 arii. 

Numărul cultivatorilor a fost 
de 2423. 

Instrumentele agricole, de care 

dispun cultivatorii din plasa Bi- 
lieşti, sunt: 5 maşini de trecrat 
cu abur, 1 de bătut porumbul 
cu manivelă, 2 de semănat, ş 

de vinturat, 198 pluguri «le lemn, 
744 fier, 37 grape de fier, 10 

rarițe. Sunt 4 mori de'apă. 

In pl. Biliești nu sunt podgorii. 
Viţa sc cultivă pe o întindere 
mică şi calitatea produsului ci 
e inferioară celor-l-alte produse 
ale judeţului. | 

Albinăria e puţin dezvoltată 
în această plasă, Puţina produc- 
țiune servă abia la trebuințele 
casnice, Din 396 stupi, s'a cu- 
les, în 1892, 214 kgr. miere și 
33 kgr. ceară. Kgr. de miere 
vinzindu-se cu 75 bani, iar cel 
de ceară cu 3,50, s'a adunat, 
din vînzarea mierci produse, 220 
ci, 

Afară de cea. casnică, indus- 
tria plăşci Bilieşti e prea puţin 
desvoltată. Sunt cu totul 20 fa-   
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brici de rachii de tescovină, 3 
cărămidării, 4 fabrici de cheres- 
trac, 1 piuă şi 3 dogării. Indus- 
tria rogojinărici e mai dezvol: 
tată și anume în comunele Bi- 
liești, Mircești, Răstoaca și Su- 

raia, unde sătenii ait papură 

cu îndestulare la îndemină. In 

aceste comune sunt 105 rogo- 

jinării, “cari ocupă 220 de să- 

teni. Producțiunea anuală se ri- 

dică pănă la 6400 lei. Facerea 
măturilor ocupă şi ea 15 fabri- 
canţi săteni. Printre diferiții me- 

seriaşi ai plășci Bilieşti, putem 
cita: 14 croitori, 35 cizmari, 25 

ficrari, 2 rotari, 6 brutari și 10 

cojocari, i 

Stabilimente comerciale în pl. 

Bilieşti, sunt: 36 de băuturi 

spirtoase; 7 de coloniale; 31 de 

băuturi spirtoase și coloniale; 
3 de manufactură și 75 diferite 

stabilimente (brașovenic, boian- 
gerie, etc), 

In pl. Bilieşti comunicația se 

_ face prin șosele vecinale și co- 

munale, care leagă diferitele co- 
mune între dinselc. Siretul este 
unul din mijloacele de comuni- 
cațic, pentru transportul lemne- 

lor de construcţie, care se face 

pe plute, cari merg pănă la Ga- 
laţi. 

Bilieşti, com. rur., în pl. Bilieşti, 
jud. Putna, asezată pe malul Si- 
retului, în partea de N. a plă- 
şei, la o distanță de 3 kil. de 
sub:prefectură, Suraia, și de 12 

kil. de capitala judeţului. 

Mărginile comunei sunt: la 
N. şi N-V. Mircești, la S. și 
S..E. Suraia, iar la E. Siretul, 
prin care e despărțit de jud. 
Tecuciii. Teritoriul comunei Bi- 
liești e udat, pe lingă riul Si- 
ret, de afluenții acestuia, piraicle 
Jezărelul și Girla-Morilor. 

Biliești e formată din satele: 
Bilieşti și Sasul, cu reședința în 
cel d'întiii.   
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Populaţiunea comunei, după 
cel din urmă recensămînt, e de 
328 capi de familie, cu 1400 su- 
flete, din cari: 698 bărbaţi și 702 

» femei. Ea sc împărțea ast-fel: 
După starca civilă: 669 neîn- 

surați, (347 bărbaţi, 322 femei), 
656 însurați, 71 văduvi, (20 băr- 

baţi, 51 femei), 4 divorțaţi (3 
bărbați, 1 femee). 

După naţionalitate : 1394 Ro- 
mini şi 6 de diferite naționali- 
tăți, | 

După religiune: '1394 orto- 
doxi și 6 mozaici. 

După felul ocupaţiunei: 356 

agricultori, 15 meseriași, 9 'in- 

dustriași, 13 comercianți, 3 pro- 
fesiuni liberale, 25 muncitori şi 
15 servitori. 

Ştii carte: $7 persoane, (83 
bărbaţi, 4 femei). 

Numărul caselor de locuit e 
de 303, 

Mișcarea populaţiunei în anul 

1892, a fost: 8 căsătorii, 49 

nașteri și 45 morți. 

Are 2 biscrici: una parohială, 

cu hramul S-ţii Vocvozi, în Bi- 

lieşti; cca-l-altă, filială, cu hra- 

mul Sfinţii Vocvozi, în satul 

Sasul. 

Instrucţiunea publică se pre- 

dă într'o școală mixtă, con- 

struită de comună. Are o popu- 
laţiune şcolară de 40 copii, 39 

băcţi, 1 fată; numărul copiilor 

cu virstă de școală fiind de 

203, 109 bâcţi și 04 fete. 

Comuna numără 276 contri- 

buabili, adică 1 la 5,07 locui- 

tori. In anul 1886 eraă 233 con- 

tribuabili, iar în anul 1869 nu- 
mai 215. 

Budgetul comunei pe anul 
financiar 1893;04 a fost la ve- 
nituri de Ici 3463,16 şi la chel- 
tueli de lei 3296,16. : 

Terenul comunci fiind de bal- 
tă, nisipos, sătenii nu cultivă 

de cit porumb, care aduce abia 

12 hectol. de hect,
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Numărul cultivatorilor a fost 
în 1892 de 193. 

Instrumenteleagricole, de care 
«dispun cultivatorii din Biliești, 
„Sunt 14 pluguri de lemn, 35 de 
ficr și 118 care, 

Vitele aflate pe teritoriul co- 
munci, sunt după ultima nu- 
mărătoare 1725, din care: 520 
boi, 550 vaci, 155 cai, 300 oi 
și 200 porci. 

In anul 1893 comuna număra 
o stupi de albine, cari ai pro- 
dus 14 kil. miere şi 11 kil. ceară. 
Atit mierea, cit și ceara produsă, 
nu S'ai vîndut, ci s'aă între- 
buinţat pentru trebuințele cas- 
nice, 

Afară de fabricarea rachiului 
de tescovină, pentru care se 
află în comună 2 cazane, sin- 
gura industrie mai însemnată 
este facerea rogojinilor și a mă- 
turilor, bălțile oferind sătenilor 
papură cu îndestulare. 

Sunt peste 100 fabricanți de 
rogojini și 15 de mături, Se 
mai află și o moară de apă. Co- 
merciul se face de ş persoane, 
Romini, în:5 stabilimente: 1 de 
băuturi spirtoase și 4 de colo- 
niale și băuturi spirtoase. 

Diferite şosele vecinale și co- 
munale, sunt în legătură cu Bi- 
liești, de o parte cu Suraia, la 
S., de altă parte cu Mircești 
la N-V. 

Bilieşti, cătun de reședință al co- 
munci cu acelaşi nume, pl. Bi- 
lieşti, jud. Putna. E situat: pe 
malul Siretului. Casele satului 
sunt împrăștiate în curăturile 
de păduri, pe care le-aii -stărpit 
și din cari aii rămas cîţi-va co- 
paci prin sat, care ne arată dis- 
pozițiunea pămîntului de a pro- 
duce pădure. In Biliești sunt 
mulți pomi roditori de tot nea- 
mul: meri, peri, cireși, vişini şi 
nuci, Roadele pomilor se vind 
cu preţuri bune la Galați. 
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Arc o biserică parohială, cu 
hramul S-ţii Voevozi. Are o 
școală mixtă, construită de co- 
mună, în care urmează 
pii, din cari: 29 băeţi și 1 fată, 
din 145, 75 băeţi, 70 fete, cu 
vîrstă de școală. 

Bilieşti, parohie, formată din co- 
muna cu același nume, pl. Bi- 
liești, jud. Putna, avînd 2 bi- 
serici: cea parohială, cu hra- 
mul S-ţii Voevozi, în cătunul Bi- 
liești; cea-l-altă, filială, cu hra- 
mul S-ţii Vocvozi, în Sasul. | 

Binduleşti, vălcea, formată pe 
teritoriul com. Văleni, pl. Șer- ; 
bănești, jud. Olt, cu direcţia 
N-E.; dă în riul Vedea, 

Binelui (Plaiul-), z/a:ă, la S$. 
de com. Tirleşti, plaiul Telea- 
jenul, jud. Prahova, pe care se 
află pădure şi locuri de pășune. 

Bioca, ruscă, jud. Teleorman, pe 
care locuitorii din com. Saelele 
urcă și coboară dealul din spre 
calea județeană Turnul-Slatina 
și unde se află şi locurile de 
muncă ale lor și ale proprie- 
tăţii. 

Biolete, măgură, în comuna Se- 
gareca-din-Dcal, spre N.-E,, jud. 
Teleorman. 

Bira-Bașul, os/rov, de mică în- 
semnătate, în Dunăre, pl. Silis- 
tra-Nouă, jud. Constanţa, pe 
teritoriul com. rur. Satul-Noii, 
situat în partea nordică a plă- 
şci şi a comunei, apropiat mai 
mult de țărmul ialomiţean de 
cît de cel dobrogean. Arc 2 kil, 
lungime, 400 m. lăţime, o în- 
tindere generală de 415 hect. 
Această insulă e acoperită cu 
sălcii și richită. : 

Birăi, mahala a com. run, Al- 

30 co- 
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măjelul, pl. Cimpul, jud. Mehe- 
dinţi. 

Birăul, oc îsolar, în com. Ama- 
rul, jud. Buzăii, pe marginca 
pîriului Istăul, numit adesca şi 
La-Moara-Birăului, 

Birăului (Moara-), mozi7ă, în 
com. Amarul, jud. Buzău, pe 
moșia Dulbanul. 

Bircei, căzu, al comunei Ben. . 
geşti, pl. Amaradia, jud. Gorj, 
situat la N. comunci sale, pe o 
colină de pe malul drept al Gi- 
lortului. 

Are o suprafață cam de 400 

hect., din cari 40 hect. arabile, 

50 hect. finețe, 300 hect. pă- 

dure, 6 hect. izlaz: și 4 hect, 

vatra, satului, . 

Are o populaţie de 65 fam., 
cu 340 sufl., din cari 40 contri- 

buabili. Locuitorii posedă 33 

pluguri, 45 care cu boi, 161 vite 

mari cornute, 36 cai,. 321 oi 

și 35 rîmători, 

Cătunul are o moară pe apa 
Gilortului; 3 puțuri și 1 fintînă. 

Are 1 biserică, deservită de 
I preot și'1 cîntăreţ. 

Bircei, com. rur., plasa Mijlocul, 
jud. Olt, situată pe piriul Ne- 
grișoara, la distanță de 23 kil. 

„de capitala județului și la 12 
kil. de a plășei. 

Are o populaţie de 854 loc., 
409 bărbaţi și 454 femei, cu 

202 capi de familic, 168 con- 
tribuabili; locuesc în 202 case. 

Nu se știe nimic pozitiv des- 
“pre înființarea acestei comune, 
fiind foarte vechie. Locuitorii 
Sunt toți Romini, şi se ocupă 
numai cu agricultura. Produc- 
tele le desfac la Slatina și gara 
Potcoava. Mai toți locuitorii sunt 
moșneni şi posedă: ş4 cai, 25 
epe, 180 boi, 30 vaci, 1300 oi 
și 195 porci.
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Teritoriul comunci se întinde 
pe o suprafață de 95o hcect. 

In raionul săi, afară de pu- 
ține clădiri particulare mai în- 
semnate, se află localul de şcoală, 
primăria şi o biserică cu hra- 
mul Sf. Nicolae și Ion Boteză- 
torul, rezidită la 1888. E de- 
servită de 1 preot, plătit de lo- 
cuitori. 

Carte a început a se înviiţa 
aci mai de mult, dar școala s'a 
înființat pe la 1872 şi a durat 

„ pănă la 1876, cînd s'a suprimat 
şi reînființat la 1891. De atunci 
funcționează regulat. Localul e 
proprietatea comunei. Se  fre- 
cuentă de 32 copii, din numărul 
de 112 în etate de școală. In- 
treținerea că costă pe stat 1080. 
lei anual. Știu carte 40 băr- 
baţi. 

Gîndacii de mătase dati pănă 
la 50 kgr. gogoși. Stupi sunt 
23. Terenul cultivat produce a- 
nual, în termen mijlocii, 7098 
hectol. porumb, 4508 hectol. 
griii, 1044 hectol. orz, 700 hec- 
tol. ovăz. 

Dintre pomi roditori, sunt: 
150 meri, 75 peri, 350 duzi, 24 
cireşi. Livezile dati pănă la 135 
care de fin. 

Comerciul se face de ş cir- 
ciumari, 

Budgetul comunei pe exerci- 
țiul 1892—93 sa încheiat la 
venituri cu 3765 ci și la chel- 
tucli cu 3661 lei, 

Comuna se leagă printr'o şo- 
sca vecinală la N. cu Negreni, 
la S. cu Potcoava. 

De la N. la S. e traversată 
de piriul Negrişoara. In dreapta 
ci se înalță Dealul-Grecilor, iar 
în stinga dealul Osica. Amin- 
două sunt acoperite cu semă- 
nături, , 

Comuna se învecinește la N. 
cu Negreni; la E. cu căt. Un- 
gheni, la S. cu Potcoava şi la 
V. cu Bălțați.   

Birceul, dea/, în comuna Bircei, 
pl. Mijlocul, jud. Olt, pe care 
se cultivă 1 hect. vie, 

Bireșşti, numire, ce se da din ve- 
chime safu/ui Ghirăeşti, din ju- 
dețul Roman. 

Birjar (Fîntîna-de-la-), fintină, 
plasa Ocolul, com. Mischi, ju- 

dețul Dolj. 

Bironeșşti, judeţul Bacăii. (Vezi 
Blinzi). 

Birou (Mănoaica-), Pădure, spre 
S. de com. Zănoaga, pl. Oco- 
lul, jud. Romanați. 

Birul, dea/, în partea de E.a 
moșici Mănăstirea-Doamnci, co- 
muna Curtești, pl. Tirgul, jud. 
Botoșani. 

Bisagi-Lung, /ac, în jud. Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul comunei 
urbane Chilia-Vechie, în partea 
de apus a plășei şi a comunei, 
Este înconjurat de toate părțile 
cu stuf. Are o,suprafață de 70 
hectare. Comunică prin girliţe 
mici cu lacurile Bisagi-Mic, Ta- 
tanir și cu girla Pardin. Are 
pește puțin și necăutat, 

Bisagi-Mic, /ac, în jud. Tulcea, 
pl. Sulina, pe teritoriul comu- 
nei urbane Chilia-Veche, în par- 
tea apusană a plășci și a comu- 
nci. IE așezat lingă lacul Bisagi- 
Lung. Are 60 hectare. Este în- 
conjurat cu stuf și comunică 
prin girlițe cu lacurile Tatanir 
şi Bisagi-L.ung. 

Bischiului (Poiana), poiană, co- 
muna Cotești, pl. Riurile, jud. 
Aluscel. 

Bisdinul, /ac, pl. Jiul-d.-s., com. 
Scăcști, jud. Dolj. Are o supra: 
faţă de 25 m. și conţine pește.   

Se scurge în riul Jiul. Este a-. 
şezat la N.-V. comunei Scăcști. 

Biserica, saț, jud. și pl. Argeş; 
face parte din com. rur. Mălu- 
reni-Bădiceni. 

Biserica, sa/, face parte din co- 
muna rur. Zătreni, pl. Mijlocul, 
jud. Vilcea. Are o populațiune 
de 152 loc., 76 bărbaţi și 76 

femei. Are o școală frecuentată 

de 20 elevi și eleve. Aci este 

o biserică, fondată la anul 1812 

de boierul aga Stefan Gănescu 
şi reparată la anul 1854. 

Biserica, zpa/hala, în com. rur. 

Peri, pl. Ocolul-d.-j., județul Me-" 
hedinți. 

Biserica, pisc al dealului Olteţul, 

în partea de E. a comunei Ză- 

treni, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Se numește ast-fel pentru că 

pleacă tocmai din dreptul bise- 

ricei comunei Zătreni, 

Biserica, ramură de dealuri, în 

com. Buhalniţa, pl. Piatra-Mun- 
tele, jud. Neamţu. 

Biserica, surpătură în malul Ol- 
tului, în dreptul cătunului Ză- 

noaga, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. 

Servește locuitorilor a sui şi a 

cobori acel deal înalt și ripos. 

Biserica saii Valea-Bisericei, 

vale, în com. tur. Samarineşti, 

plasa Motrul-d.-s., jud. Mehe- 
dinți. 

Biserica, vi/cea, care se formează 

pe partea de E. a teritoriului 

comunei Mierlești, pl. Siul-d.-s., 

jud. Olt. Taie dealul despre ră- 

sărit, trecînd pe lingă biserica 

cătunului Măgura, și dă în Imi- 

nog, pe stinga. 

Biserica, vi/cea, care se for-
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mează pe teritoriul com. Milco- 
vul, plasa Siul-d.-s., jud. Olt, şi 
se varsă în Olt, lîngă cătunul 
Milcovul -din -Vale. Pe această 
vălcea, linia ferată Bucureşti- 
Virciorova, după ce face un cot 
către S., plecînd din gara Sla- 
tina, apucă către V. și pogoară 
în valea Oltului, pe care îl trece 
pe un pod de fier foarte solid 
şi frumos, cel mai frumos poate 
din cîte a făcut compania Strus- 
-berg în Rominia, 

Biserica-Albă, judeţul Suceava, 
ruinele unei biserici mărețe zi- 

dită de eroul Moldovei, Ștefan 
cel Mare, după lupta de la Baia. 
Se află în partea nord-vestică 
a satului Baia, servind acum de 

cimitir. Nici o inscripţie nu se 

găseşte în juru-i. Zidurile şi tur- 

nul staii întregi, dar acoperă- 
mintul și. bolta sunt distruse. 

Locuitorii îi serbează şi astăzi 

patronul, Sf. Gheorghe, aducînd 
fie-care din ceea ce aii mai bun 

din ale mîncării și băuturii, ca 

să împartă la săraci. 

Biserica-Arsă, s//7șze, jud. Dolj, 

plasa Jiul- d.-j., comuna Grin- 

deni, satul Ostroveni, despre 

care se povesteşte. că în vechi- 

me a fost un sat cu biserică pe 

dinsa, sat care a fost ars de 

Turci, către 1806. 

Biserica-Arsă, za/e, jud. Dolj, 

plasa. Jiul-d.-j., com. Grindeni, 
satul Ostroveni, 

Biserica-Cetatea, ruine, în ju- 
deţul Tulcea, plasa Tulcea, pe 
teritoriul comunei urbane Mah- 
mudia, la poalele nordice ale 
dealului Beș-Tepe, în partea cen- 
trală a plășei şi nord-vestică a 

comunei. După unii locuitori, ar 
fi ruinele unei vechi biserice ce 

ținea de'com. Mahmudia; după 
alții, ar fi resturi de întărituri,   
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Spre Vest întradevăr se văd 

Chiar urmele unei tabere tur- 

cești. 

Biserica-din-Vale, ruine de di. 

serică, judeţul Dolj, plasa Balta, 
comuna Giurgiţa. 

Biserica-Doamnei, serică în 
ruine, în comuna. și cătunul La- 
poșul, jud. Buzăii. (Vezi Neaga, 
sai Doamna-Neaga). 

Biserica - Domnească, vechie 
suburbie, a oraşului Cimpulung, 

(1831), în jud. Muscel. Coprin- 
dea toată partea de la Boer 
Urianu pănă la Mănăstire. 

Biserica-Floarei, jud. Tecuciii, 

vechie numire a tirgulul Iveşti, 

reședința sub-prefecturei plășei 
Birladului, 

Biserica - Goleştilor, jud. Mus- 
cel. (Vezi Schitul-Golești). 

Biserica-Lereasca, sa/, judeţul 

Argeș, plasa Pitești; face parte 

din com, rur. Găvana-Valea-Rca. 

Biserica- Logofătului -Tăutu. 
(Vezi Bălănești, saţ, plasa Ber- 

hometele, jud. Dorohoiii). 

Biserica-Săsească, ru:ne, spre 

Est de satul Tirnauca, comuna 

cu asemenea numire, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiii, despre care tra- 

diția populară spune, că în tim- 

purile bătrine era acolo biserică 

săsească, înconjurată de un mare 
sat și că în apropiere se aflaii 

mari case cu beciuri adinci, so- 

lid zidite, a stipinului moșiei, din 

cari beciuri ar mai fi existind 

încă în pămînt; iar cavitatea ce 

este acolo, ar fi locul drumului 

ce ducea la ușele tari de fier, 

de cari ori-cine s'a încercat, 

ma avut putinţa a se apropia, 

și așa staii părăsite în pămînt.   

BISERICA-SĂSEASCĂ 

Biserica-Săsească, ruinele unei 
biserici catolice aflătoare în gră- 
dina proprietății din satul Baia, 
judeţul Suceava. Inălţimea zidu- 
rilor ajung și acum pănă la 9 
metri. Înscripţii n'are. 

lată notițele ce s'a putut cu- 
lege relativ la această biserică : 

Biserica-Săsească a fost bise. 
rică catolică zidită de Alexan- 
dru -cel-Bun pentru prima sa 
soție, Margareta de Lozonţ, o 
princesă maghiară din Transil- 
vania, fiica lui Ştefan de Lozonţ, 
în care biserică dinsa fu îngropată 
la 1410. O inscripție mormîntală 
latină, scrisă în rune scandinave, 
pomenește pe «Catherina, anno 
1485». (A. D. Xenopol, «Istoria 
Rom.» Vol. II, p. 158 și Vol. 
II, p. 234). 

Ştefan Bathazaris, preot ca- 
tolic din Suceava, descrie papei 
Clement VII memoriul și starea 
bisericilor catolice din Moldova, 
cari, din 24 de altă-dată, ai mai 
rămas abia 3—4 (Scrisoarea din 
laşi, 1694, Martie 30): «Qua- 
nor ecclesie videlicet : Cotna- 
riensis, Sochaviensis, Romanien- 
sis, Baueusis, certas vineas Coth- 
narii habent guas Princeps Ie- 
remias ad petitionem Domino- 
rum Polonorum nobis Praesdy- 

feris concesserat, ut guilibat nos- 

“rum Sue ecclesice decimam viui 
accipiat». (B. P. Hasdeii, «Co- 
lumna. lui Traian», anul VII, to- 

mul I, p. 319). 

Vito Piluzio, în 10 Iul. 1682, 

“trimite către Propaganda fide 

"o relaţiune, în care descrie sta- ' 
rea catolicilor în Moldova. Des- 
pre Baia zice : «Baza : Chiesa 

di pietra con cingue Altari, pa- 

ramenti di diversi colori, calice 

dargento, croce di valuta Go 

scudi, tre campane; haveva 9 

vigne, adesso tre se me colti- 
vano; 23 case, ma întendo ch'il 

Popobo si a fuggito nei dlonti. 

Paroco îl P. Îl-ro G-io B-atla
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Volpone da Fiorentino di 3o 
auni, Religiosso d'ottime gua- 
dită». («Col. lui Traian», anul IV, 
p. 261). (Baia: Biserică de pia- 
tră cu cinci altare, ornamente 

de diferite colori, potirul de ar- 
gint, cruce valorind 60 scuză, 
trei clopote; avea 9 vii, acum 
trei nu sunt cultivate; 23 casc, 

dar aflu că poporul ar fi fugit în 
munţi. Paroh e preotul M-ro G-io 
Ion B-atta Volpone, din Florenţa, 
de 50 ani, religios, de prea bune 
calități). | ' 

In raportul adresat de către 
franciscanul Baudini, către «con- 

gregatio de propaganda fide», 

ca «Archiepiscopus Metropolita- 

nus Marcinopolitanus in -parti- 
bus», însărcinat ca să viziteze 
bisericile şi mănăstirile din Mol- 
dova, se scrie despre Biserica 
Săsească : «/n wedio ecclesice 
est Baptisterium cun uno acueo 
candelabre; sub guo Paptisterio 
Jacet Alargaretha illa, vere ge. 
min preciesa Aloldavicorum Ec- 

clesiarum Jundatriv, cui hoc 

FEpitaphium ad cornu destrum 
altaris în sauctuario adscriptum 
Zegitur: Anno ACCCCN hoc 
femplum în honorem Deatissi- 
me, Marie virginis dedicatum, 
ab Tilustrissimo Principe zlle- 
xandro IVajvoda cedificatum est 
Una cun monasterio Moldavieusi 
cujus pice memorie conju Aar- 
Saretha sub fonte Daptismalis 
sepulta est, Reguiescat în vite 
aeterne resurectionem. Ameno. 
(Memor. Istor. ale Sucevei de 
W. Schmidt, publ. în . «Binele 
Public», 18 Decembrie 1892). 

„ Biserica - Vechie, dea/, judeţul 
Fălciii, pe teritoriul satului Gher- 
mănești, comuna cu asemenea 

numire, plasa Podoleni, spre S. 

Bisericani, mănăstire, județul 
„Neamţu, la o oră depărtare de 
orașul Piatra, pe teritoriul co-   

= munci Pingărați, plasa Piatra- 
Muntele. Este aşezată pe un 
munte înalt, acoperit cu imense 
păduri de brad, între muntele 
Pictrosul spre Apus, dealurile: 
Crucei, Grecul și Germănul spre 
$.; între dealurile Simon, Vir- 
nava și Metodica la Nord. 

Această mănăstire are aspec- 
tul unci adevărate sihăstrii; de 
trei părți e înconjurată cu clă- 
diri de 2 etaje, a căror ziduri 
foarte înalte se cunosc că sunt 
ridicate pe temeliile altora mai 
vechi; Biserica se află în mar- 
ginea curței și cu zidul ci din 
dreapta formează înconjurătoa- 
rea din afară a mănăstiri; în 
această parte ea n'are nici o 
fereastră, și alăturea cu zidul 
se află o prăpastie enormă, ceea 
ce face peste putință ori-ce a- 
propiere despre această lature, 
In colțul despre N. al curței 
se află un paraclis de construc- 
țiune plăcută; iar la cea-altă 
extremitate (în colț) se află un 
observator foarte vechii, dar 
solid, | 

Mănăstirea bis. are o vechime 
de 378 ani; este zidită la 7020, 
(1512) însă după cum se vede 
din pomelnicul ci (în formă de 
calendar), unde sunt trecuți toți 
acei cari aii dăruit cite ceva bi- 
sericei, începutul ei datează de 
la 7006 (1498), prin sîrguința 
starețului Iosif-Ieromonahul și 
a fost terminată numai de către 
Ștefan Voevod și Bogdan Voc- 
vod, cari aii împedobit'o cu o 
mulțime de daruri. 

La 7028 (1520) Ștefan Voc- 
vod cel tinăr i-a dăruit moșia 
Braniștea. 

La 7040, (1532)în 18 Sept., 
Petru Rareș în fuga sa spre 
Transilvania, a nemerit aicea la 
un Sihastru duhovnic, care i-a 
arătat calea spre ţara ungu- 
rească. Drept recunoștință, Pe. 
tru, împreună cu Doamna lui,   

Maria, la 7043, (1535) a înfru- 
musețat-o din noi. 

La 7140 (1632), Dumitrașcu, 
Ileana şi Sofia Buhuș, ati făcut 
zid împrejur şi clisernița afară 
de turnuri, prin osirdia Egu- 
menului Partenie. 

La 7127, (1619) Radu Voe- 
vod i-a dăruit moşia Popcești, 

La 7123, (1615) Ștefan Tom- 
şa și Doamna Axamina i-ati 
dăruit moșia Troiţa (Bahna), 
precum şi un rînd de vestminte. 

La 7138 (1630), Miron Bar- 
nowski i-a dăruit Poiana între 
vaduri, 10 boi şi 10 stupi. 

La 7142, (1634) prin hrisovul 
din 15 Martie a lui Moise Movilă 
Voevod, i s'a redat satul Vină- 
tori, dăruit de Chiriţă Dumi- - 

. trachi Postelnicul. (V. Vinători, 
sat, comuna Vinători-Dumbrava- 
Roșie, plasa Piatra-Muntele). 

La 7146 (1638), leromonahul 
Iosif a; dăruit un epatrahir de 
mătase verde, cu opt sfinți, cu- 
Suţi cu fir de aur și coroană de 
mărgăritar,. încheiat cu 30 de 
bumbi de argint; pe dinsul este 
şi inscripțiunea de danie, scrisă 
slavoneşte, 

La 7160 (1652), Eustratie Da- 
bija și Ecaterina Doamna at 
dăruit o prisacă, stupi și un să- 

-laș de Tigani. 

La 7287, (1779) Iunie 3, Hagi 
Sava, a făcut și dăruit mănăsti- 
rei o cristelniță de argint, pentru 
sfinţirea apci, sculptată pe mar- 
gine şi în mijloc cu botezul 
Domnului, drept schimbul unui 
loc de cîrciumă, ce a luat de 
la diaconul Iosif de Bisericani, 
fiind Egumen Ieromonahul Ioil ; 
inscripţia danici e săpată cu lite- 
re rominești împrejurul vasului. 

La 9 August, în fie-care an, 
se face pomenirea lui Ștef, Voe- 
vod, Magdalena Doamna, Ru- 
xandra, Nastasia, Ganavra Li- 
vian Vocvod (acesta din urmă 
a dăruit 100 galbeni în' aur).
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La 20 Iuniii 1782, după in- 
scripţia, ce se află în slavonește 
deasupra ușei, această biserică 
s'a prefăcut din temelie, în zi- 
lele lui Const. D. Moruzzi Voe- 
vod, cu osirdia şi cheltuiala, cti- 
torilor şi a Teromonahului Iosif, 
egumen de Bisericani. 

Afară din biserică, lînga ușa 
bisericei, este un mormînt, aco- 
perit cu o piatră mare, pe care 
se află săpat o aquilă cu două 
capete şi cu o coroană deasupra, 
împreună cu inscripția romt- 
nească: «Sub această-piatră, a- 
ceste două trupuri odihnesc, a 
Catrinei, jupîneasa lui Iordachi 
Cantacuzino, vel.vistier, care s'a 
pristăvit la 7187 (1679) şi a 
fiului lor, Toader, care s'a pris- 
tăvit în Țarigrad, la anul 7194 
şi s'a adus aici de fiul săii, Va- 
sile vel spătar, scos de la Ța- 
rigrad cu cheltuiala fericitului 
“Domn Șerban Cantacuzino Voe- 
vod și Safta, jupîneasa lui Toa- 
der Vistier. Cu fiul lor loan, 
care S'aii pristăvit la anul 7182 
lăsînd lumea aceasta, vesel s'a 

mutat către vecinica vieață». 
In lăuntrul bisericei se. mai 

păstrează: peste 20 candele de 
argint, cinci evanghelii slavone 
și romine, toate legate cu ar- 
gint; icoane asemenea; şapte 

cruci de deosebite mărimi ; cinci 

chivote frumoase, cu cite cinci 

turnuri și multe alte vase pre- 

țioase, dăruite după vremuri de 

către diferiți credincioși. 
In clădirile mănăstirei se află 

acum un penitenciar pentru co- 
recţiune, populat de 285 în- 
divizi. ! 

Numărul călugărilor servitori 
este astăzi redus la patru, pe 
cînd mai înainte de seculariza- 
rea averilor mănăstirești varia 
de la 30 în sus, . 

Bisericani, moșie a statului, ju- 
dețul Bacăii, plasa Tazlăul-d.-j., 

65213. Jlurele Dicţionar Geografic, 
bă 
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pe teritoriul com. Tirgul-Valea- 
Rea. 

Biserică (Cătunul-de-la-), că- 
tunaş al com. Valea-Musceluluj, 
jud. Buzăi, alipit de cit. Ma- 
nolești. 

Biserică (Movila-de-la-), mo- 
vilă însemnată, în comuna Bol- 
deşti, jud. Buzău, căt. Gradiştea, 
în apropiere de biserică. 

Bisericei (Balta-), 4a/7ă, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com. Malul-Ma- 
re; comunică cu balta Gildaele, 

acecași com, și împreună se 

scurg pe malul sting al r. Jiul. 

Bisericei (Balta-), fa/ră, jud. 
Dolj, plasa Jiul-de-Mijloc, com. 
Livezile; cu trestie. 

Bisericei (Dealul-), dea/, jude- 
țul Bacău, pl. Bistriţa-d.-s., pe 
teritoriul satului Buda. 

Bisericei (Dealul-), dea/, jud. 
Bacău, pl. Siretul-d.-j., pe teri- 
toriul com. Filipeni. 

„Bisericei (Dealul-), dea/, jude- 

țul Bacăi, pl. Siretul-d.-j., pe 
teritoriul com. Riăcătăul.. 

Bisericei (Dealul-), dea/, în par- 
tea de E. a moşiei Jurești, co- 
muna Zlătunoaia, plasa Tirgul: 
Miletin, jud. Botoşani, 

Bisericei (Dealul-), ea/, pe te- 
ritoriul satului Birsăneşti, com, 
Băbiceni pl. Ștefănești, judeţul 
Botoșani; începe de lingă satul 
Guranda și se întinde pănă în 

- valea Birnazului, 

Bisericei (Dealul-), rams/ficaţie 
a Dealului-Mare, dintre șesul Pru- 
tului și Valea-Parului, com. Măs- 
tăcani, pl. Prutul, județul Co- 

vurluiii. i   

__BISERICEI (DEALUL-) 

Bisericei (Dealul-), dea, jude- 
țul Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., 
com. Rasnicul, pe care se află 
așezat sat. Rasnicul-Oghian saii 
Rătrinul, com. Rasnicul. Este a- 
coperit cu tufărişuri și are o 
înălțime aproximativă de 45 m. 

Bisericei (Dealul-), Zea/, jude- 
țul Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, co- 
muna Livezile, cu înălțimea a- 
proximativă de So metri, aco- 
perit cu păduri. 

Bisericei (Dealul-), dea, pe te- 
ritoriul com. Isaia, plasa Podo- 
leni, jud. Fălciă, în partea de 
S.-V. a satului. Are această nu- 
mire de la o biserică vechie ce 
sc afla pe el. 

Bisericei (Dealul-), dea/, jud. 
Iași; se întinde spre Sud de la 
satul Bădeni, com. Bădeni, pl. 

Bahluiul, formînd malul drept 
al rîului Bahluiul pănă la satul 
Cepleniţa. Legenda spune că 
din vechime, acest deal era 

acoperit cu' păduri mari ne- 

străbătute, cari cu timpul s'aă 
stirpit; astă-zi este acoperit cu 

vii, livezi și țarini. Pe coasta 
lui despre răsărit, se află bise- 
rica și o parte a satului Bădeni. 
De pe culmea sa se scoate pia- 
tră. 

Bisericei (Dealul-), dea/ în com. 
rur., Căzănești, pl. Motrul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. 

Bisericei (Dealul-), gra/, aco- 
perit cu vii, situat cam în cen- 
trul comunei Călinești, pl. Pod- 
goria, jud. Muscel. In partea de 

E. a acestui deal este cimitirul 

comunci. | 

Bisericei (Dealul-), dea/, jude- 
țul Neamţu, lîngă sat. Almașul, 
com. Dobreni, pl. Piatra-Mun- 
tele; servește de loc de arătură.
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Bisericei (Dealul-), dea/, jude- 
țul Neamţu, în marginea satului 
Ruginoasa, com. Bozieni, plasa 
de Sus-Mijlocul; este numit ast- 
fel, fiind-că pe coastele sale se 
află clădită biserica, satului. 

Bisericei (Dealul-), dea/, lung de 
1200 m., în com. Rijleţul-Vic- 
roș, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, 
cu direcția de la N. spre S. Pă- 
miîntul săi e prielnic la cultura 
prunilor, şi, îngrășat, e prielnic 
și la cultura grîului, porumbu- 
lui, etc, 

Bisericei (Dealul-), dea/, jude- 
țul Suceava, pe care stă parte 

- din satul Topile, din com. Păş- 
cani, 

Bisericei (Dealul-), dea/, pe care 
se află biserica satului Mirostă- 

“veşti, jud. Suceava. 

Bisericei (Dealul-), coastă cul- 
tivabilă, lingă satul Hărmănești, 
jud. Suceava. 

Bisericei (Dealul-), dea/, situat 
în raionul com. Podul-Turcului, 

pl. Zeletin, jud. Tecuciii. 

Bisericei (Dealul-), gea/, rami- 
ficare a dealului Schelea; se 

întinde de la NE. spre S.- 
E. prin partea sudică a satului 
Valea-Onei, din comuna Coșeşti, 

pl. Racova, jud. Vasluii. 

Bisericei (Dealul-), dea/; se în- 
tinde în com. Dumeşti, pl. Fun- 
duri, jud. Vasluiii. Pe coasta lui 
despre S. e așezat s. Dumești. 

Bisericei (Dealul-), Zza/, pe pro- 
prietatea Stănești, pl. Marginea, 
jud. Vlașca, numită ast fel, pen- 
tru că se află pe dinsul biserica 
satului. 

Bisericei (Faţa-), saii Muchia-   

“+10 

Cărbunescului, co/ină, în co- 
muna Calvini, jud. Buzăă, căt. 
Bisceni. 

Bisericei (Girla-), gir/ă ; ia naş- 
tere după teritoriul comunci Ju- 
pîneşti, pl. Riul-Doamnei, jude- 

ţul Muscel, și se varsă în iazul 

ce-l formează riul Doamna pe 
malul săi drept. 

Bisericei (Lacul-), /ac, pe pro- 

prietatea Siliștea - Vechie, pen- 

dinte de mănăstirea Căscioarele, 

jud. Vlașca. 

Bisericei (Mahalaua.--), mahala, 
pl. Ocolul, com. Coşoveni-d.-j., 
jud. Dolj. 

Bisericei (Ostrovul-), oszroz, în 
riul Oltul, în dreptul comunei 
Călinești, pl. Cozia, jud. Vilcea, 
numit ast-fel, pentru-că este a- 
șezat tocmai în dreptul bise- 
ricei, 

Bisericei (Pădurea-), pădure 
de săvoiii, jud. - Olt, situată la 

S. de Ghimpeţeni, jud. Teleor. 

man, pe lunca riului Vedea, în 

stinga ci, în dreptul com. Te- 

tulești. Aparține bisericei din 

căt. Ungureni, de unde se și 

numește Pădurea-Bisericei. 

Bisericei (Piscul-), pisc, la E. 
de com. Ciomăgești, pl. Oltul- 
d.-s., jud. Olt. Servește parte 
pentru cultură, parte pentru pă- 
şunarea vitelor. 

Bisericei (Piriul-), pirîz, pe te- 
ritoriul plășei Vrancea, judeţul 
Putna; desparte Satul-Mare de 
Vatra- Satului și se varsă în 
stinga Zăbalei. 

Bisericei (Piriul-), jud. Suceava, 
mic afluent al piriului Sabasa. 

Bisericei (Piriul-), piriz ; udă 
- 
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partea de N.-V. a comunei Ci- 

reșiul, pl. Cerna-d.-s., jud. Vil- 

cea, și se varsă în riul Cerna, 

tot în raionul comunei Cireșiul. 

Bisericei (Valea-), vale, jude- 

jul Bacăi, pl. Siretul-d.-i., com. 
Năneşti. 

Bisericei (Valea-), a/e, ce co- 
boară din pădurea satului Co- 
ciugeni spre Albeşti, com. Bui- 
măceni, pl. Jijia, judeţul Boto- 
şani, 

Bisericei (Valea-), va/e; se în- 
tinde prin mijlocul satului Drac- 
șani, com. Dracşani, pl. Tirgul- 

Miletin, jud. Botoșani. 

Bisericei (Valea-), va/z, în co- 
muna Mărăcineni, jud. Buzău, 
căt. Mătești. IE formată din ploi 
și se revarsă pe cimpii. 

Bisericei (Valea-), va/e, între 
căt. Oasele, com. Cuca și com. 
Băleni, pl. Zimbrul, judeţul Co- 
vurluiă; aparţine teritoriului Bă- 
lenilor. 

Bisericei (Valea-), va/e; izvo- 
reşte din pădurea numită Va- 
lea-Mică, străbate căt. Vlădești, 
pl. Riurile, în jud. Muscel, trece 
pe lingă școală și primărie și se 
varsă în riul Bratia. 

Bisericei (Valea-), za/e; izvo- 
rește de la E. comunei Mioveni, 
pl. Riul-Doamnci, jud. Muscel, 
şi se varsă în riul Argeșelul, pe 
țărmul sting, tot în raionul a- 

cestei comune. 

Bisericei (Valea-), za/e; izvo- 
rește din jud. Argeș, dintre Dea- 
lul- Cătinei și Dealul- Dotăriei, 
străbate com. Poenărei, plaiul 
Nucșoara, în jud. Muscel, de la 
V. spre E., trece pe lingă bi- 
serica comunei, și se varsă în



BISERICEI (VALEA-) sui BISOCA 
  

rîul Doamna, tot în cercul aces- 
tei comune. 

Bisericei (Valea-), za/e; izvo- 
reşte de la locul numit Poiana- 

Lacului, se împreună cu gîrla 
Goleștilor, com. Golești, plasa 

Rîurile, jud. Muscel, și se varsă 

în riul Bratia, 

Bisericei (Valea-), za/z, com. 
Gura-Vitioarei, pl. Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Bisericei (Valea-), za, jud. 

Prahova. Iși ia naştere din dea- 

lul Scăeni, trece spre N. de bi- 

serica Scăeni, pl. Podgoria, și 
se pierde în pădurea Anghela- 
che. Curge numai în timpuri 
ploioase, 

Bisericei (Valea-), zaze, com. 

Poiana-de-Vărbilăi, plaiul Văr- 

bilăul, jud. Prahova, numită ast- 

fel pentru-că pe această vale se 

afla înainte biserica comunei. 

Bisericei (Valea-), va/e, com. 
Ocina, plaiul Peleșul, jud. Pra- 

hova. 

Bisericei (Valea-), zaze, în par- 
tea de E. a com. Boldești, pl. 

Podgoria, jud. Prahova, numită 
ast-fel pentru că în vechime a 

fost pe acea vale o biserică, 
care s'a ruinat foarte de demult, 

căci nici unul dintre bătrîni nu 
știe a spune ceva despre ea. 

Bisericei (Valea-), va/e; începe 
din ripa Șoimului, com. Valea 
Lungă, plaiul și jud. Prahova. 
Are o direcțiune de la N.V, 
spre S. și se varsă în Cricovul: 
Dulce. S'a numit ast-fel de la 
o biserică, ce a fost în vechime, 
pe platoul frumos ce se află aci. 

Bisericei (Valea-), dez?, conti- 
nuare a munţilor Arnota, din   

jud. Vileca. V. Porcilor (Dea- 
lul-). 

Bisericei (Valea-), za/e; izvo- 
rește din Dealul-Popii și se var- 
să în riul Cerna, trecînd prin 
comunele Mărgineni și Cerna: 
d.-j., din jud. Vilcea. 

Bisericei (Valea-), ae, în com. 
Titireciul, pl. Ocolul, jud. Vil- 
cea, în depărtare de 1/4 kil. de 
vatra satului și spre N.= 

Bisericei (Vălceaua-), ză/cea; 
izvorește din raionul comunei 

Diculești, pl. Olteţul-d.-j., jud. 

Vilcea; se uneşte cu pirîul Tă- 
măsoaia şi, împreună cu văl- 

ceaua Surcelul, se varsă în rîul 

Oltețul, tot în cercul comunei 
Diculești. 

Bisericile, /oc 2z0/at, în com. Goi- 

dești, jud. Buzău, și punct de 

hotar despre com. Lopătari. 

Bisericuța, muchie, în com. Miîn-. 

zălești, jud. Buzăi, şi punct de 

hotar despre judeţul Rîmnicul- 
Sărat, 

„Bisericuța, ruine, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

comunei Jurilovca, pe promon: 

toriul limbei de pămînt, care 
„desparte îiezerul Razelm de Ma- 

rea-Neagră. Azi nu se vede aci 

de cit sfărămături de pietre fără 

nici o regulă răspîndite; nu se 

vede nici un fel de temelie. Lo- 

cuitorii din Jurilovca spun că 

aci a fost o bisericuță rusă a 

pescarilor din com. Jurilovca. 

E şi punct trigonometric de ran- 

gul al 3-lea. Are 3 metri înăl- 

țime și o frumoasă vedere peste 

lac și peste mare. Numeroase pă- 

sări de mare, lari albi, îşi au lo- 

cuințele printre sfărimături, și o 
mulțime de rațe sălbatice se văd 
împrejurul ei.   

Bisericuța, ruine, în jud. Tulcea, 
plasa, Măcin, pe teritoriul com. 
rur. Văcăreni, şi anume pe a- 
cela al cătunului Garvan, pe o: 
ridicătură de pămînt dintre gir- 

lele Latimea și Girla-Mare, în 

partea nordică a plășei şi a comu- 

nei. Nu se ştie sigur ce însem 
nează. Loc. zic, şi e probabil, că 

sunt ruinele unei biserici dintr'un 
sat, ce odinioară se afla acolo. 

Bisoaicile, /ac, în insula Balta, 
pl. Ialomiţa-Balta, com. Stelnica, 
jud. Ialomiţa. 

Bisoca, com. rur., în jud. R.Să- 
rat, plaiul Rimnicul, la poalele 
muntelui cu același nume. 

Și-a luat numele de la mun- 
tele Bisoca. 

Este așezată în partea apu- 
sană a județului, la 51 kil. spre 
N.-V. de orașul R.-Sărat şi în 
partea. de apus a plaiului, la 23 
kil. spre S.-V. de com. Dumi- 

- treşti, reședința plaiului. Comu- 
nele învecinate sunt: Jitia la g 
kil., Valea-Sălcii la 15 kil., Cim- 
pulungeanca la 16 kil. 

Se mărginește la răsărit cu 
com. Șămlești din jud. Buzăă, 
de care se desparte prin mu- 
chiile Bisoca și Ulmușorul; la 
apus cu com. Minzălești, tot din 

„jud. Buzăi, de care se desparte 
prin piriul Recea; la miază-noap- 
te cu com, Jitia, de care se 
desparte prin riul Rimnicul. 

Este o comună din regiunca 
- munților. Este brăzdată la răsă- 

rit de muchiile: Uimușorul, Du- 
iul, Piatra-Căţelei; la apus, de 

virfurile : Curcubata, Lacurile, 

Piramida, Recea, Pleșul, Șelăriile 

„Și Martin ; la miază-noapte sunt 
muchiile: Scropuș sait Schitul, 
Șindila, Piatra-Babei, Piatra-Ple- 

şii prin Carimbul şi culmea Pes- 
te-Rimnic; la miază-zi se gă- 

sesc virfurile : Virful-lui-Drăgan 
şi Malul-Calului,
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E udată de numeroase piraic, 

toate afluente ale rîului Rîmnicul- 

Sărat, care o străbat de la V. la 
., în partea de miază-noapte; 
principalele sunt: Foltea, Găva- 
nul, Necoara, Ulmuşorul și Boul, 

la miază-zi; Săratul și Recea- 

Moldovanul, la miază - noapte ; 

Mălușelul, Martin și Curcubata, 

considerate ca izvoare ale riului 

Rimnicul, la apus; Purcelul, Să- 

rile, Dulce, Șindila, la miază- 

noapte. Lacuri mai însemnate 

are: : Lacul-din-Sări, Lacul-lui- 

D. Popa, Dobrin, Lacul-Limpe- 

de, Vintilă-Vodă, Lacul-de-la- 

Poiana-din-Deal şi Lacul-din-Ne- 
gru. | 

Cătunele cari o compun sunt: 

Bisoca, reședința, la miazăzi; 

Băltăgari, la apus; Sările, la a- 
pus; Șindila, la nord; Recea, 
la apus; L.opătăreasca, la Sud; 
Bisocuţa și Poiana, la răsărit. 

Suprafaţa comunei este de 

10340 hect., din cari 200 hect, 

ocupate de vatra satelor, 536 

hect. ale locuitorilor, 9604 ale 

particularilor, afară. de păduri. 

Populaţia este de 326 familii, 
cu 1471 suflete. După sex sunt: 
769 bărbaţi, 702 femei; după 
starea civilă: 652 căsătoriți, 746 
necăsătoriți, 73 văduvă; 118 
ştiii. carte; toți sunt Romiîni or- 
todoxi, 

Sunt 2 biserici : una de lemn, 
fondată în 1835 ; alta de zid, cu 
hramul S-ţii Vocvozi, zidită în 
1553, de către locuitori; are un 

venit de 168 lei şi c: deservită 
de 1 preot, 1 dascăl și 1 para- 
cliser, . 

" Comuna are o școală de băcți, 
fondată în 1590 de locuitori; cu 
1 învăţător și frecuentată de 
102 elevi. 

Calitatea pămîntului este me- 
diocră. Pămintul fiind pietros și 
stincos, este bun pentru pășuni, 

şi conţine multă sare. 
Comuna are 460.hect. ara-   
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bile, 800 hect. imaș, 8420 hect. 

păduri, !/2 hect. vii, 809 hect, 

fineţe, 650 hect. neproductiv. 

Locuit. ai: 30 pluguri; 5176 

capete de vite, din cari: 260 

boi, 280 vaci, 40 cai, 65 cepe, 

4253 oi, 110 capre și 168 ri- 

mători. Sunt 5 mori de apă, 17 

ferăstraie, 2 pive, 1 fabrică de 

gaz, 3 chiristigii. Sarea nu se 

exploatează. Comerciul este ac- 

tiv; constă în import de cereale, 

coloniale și în exportul vitelor 

și lemnelor; transportul sc face 

prin gara Sihlea, la 45 kil. spre 

răsărit. Sunt 12 comercianți. 

Căile de comunicaţie, rele, din 

cauză că locurile sunt pietroase 

și prăpăstioase, sunt: 1. dru- 

mul spre comuna Jitia; 2. spre 

Minzăleşti; 3. spre Sărulești; 

4. spre Andreași, pe culmi. 

Budgetul comunci este de 

3012 lei 27 bani la venituri și 

de 2751 lci 13 bani la chel- 

tueli. Com. are 332 contribuabili. 

Pe dealul Șindila se găsesc 

în mai multe locuri oase ome- 

nești îngropate în ordine; la u- 

nele se găsesc săgeți și cuțite. 

Dăm aci o mică descripție 

luată din W'zn3o-Kovgpzzzds, spi- 

rituala lucrare a răp. A. I. Odo- 
bescu: 

«Pe:o frumoasă zi de vară 

mă odihnisem cite-va ore la schi- 

tul Găvanul, o minunată înfun- 

dătură în munţi, cite-va colibe 

şi o bisericuță de birne semă: 

nate printr'o pajiște smălțuite 

cu flori, pe care o încinge un 

semi-cere de înalte stinci pes- 

trițe, ce poartă numirea foarte 

nemerită de Curcubeata. De a- 
colo plecaiii călare, ca să merg 

la Bisoca, sat în două chipuri 

interesant: mai întiii, de sub 

“dealul pe care cl șade, izvorește 

Pecencaga, un pirii cu nume 

prețios pentru etnografii țărei, 

al doilea, pentru că în cl trăese 

și se prăsesc cei mai frumoși   
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bărbaţi din tot plaiul înconju- 
rător. Ca probă despre această 
din urmă particularitate a sa- 
tului Bisoca, particularitate, care 
mai tîrziă am putut s'o con- 
stat în toată întinderea ci, a- 
veam cu mine drept călăuză de 
la Găvanul pănă acolo, un voi- 
nic Bisoccan, un fel de oacheș 

Apolon muntenesc, carele cu- 
noștea ca în palmă toate coti- 
turile munților și se mai price- 
pea și la multe altele, căci era 
şi vinător, şi cioban, şi cosaș, 

și cintăreț la biserică, şi cîntă- 
reţ cu cavalul. Doamne iartă! 

pară-mi-se că mai meşter era la 
fluier de cit în strană, ba încă 

ştia să spună și basme de-ți cra 
drag să-l asculți, 

«Cind ajunserăm pe muchia 
plaiului ce desparte văile des- 

pre Buzăii de cele despre Rim- 

nic, priveliștea, din veselă și 

plăcută ce era, se făcu de-odată 
mărcaţă. 

«In spateaveam culmea întinsă 

a Penteleului, starostele munţi- 
lor din Buzăii, şi pe sub dinsul 

se rinduiai, ca trepte ale unci 
scări de uriași, plaiul Războ- 
iului, munţii Neharniţa, ambele 

Mușşe, Măceșul, Brezeul, Piatra- 

Penci, Carimbul şi multe altele 
mai așezate; dar drept în faţa 
noastră, adăpostite sub piscu- 
rile semețe ale Furului și ale 
Stejicului, se înălțau, ca niște 
pereți suri și măcinaţi de-alungul 
unei perdele de brădet, stincele 
Neculelor la poalele cărora se 
așternea, întocmai ca un lăicer 
verde și înflorat, o poiană largă 
și desfătată. 

«Intr'adevăr ai fi zis, cu ba- 
lada păstorească, că acel picior 
de plaiii este întocmai ca o gură 
de raiu. , 

«Stam şi mă uitam cu acea 

uimire produsă adesea în noi 
de priveliştele neașteptate ce ne
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izbesc vederile pe unele culmi 
despărțitoare de văi, 

. . . . . . . . Dă . . 

. . Dă . . . :. . . 

(A. 1. Odobescu, «Scrieri lite- 
rare şi istorice», Vol. III, pag. 
172—174). 

Bisoca, sa/, în plaiul Rîmnicului, 
judeţul R.-Sărat, cătunul de re- 
şedinţă al comunei Bisoca ; nu- 
mit ast-fel dela muntele Bisoca. 
Inainte se numea Foltea-Sările, 
de la piriul Foltea-Sării, care o 
udă. E așezată la Sud, la poa- 
lele muntelui Bisoca și pe pi- 
riul Foltea- Sării. Are o întin- 
dere de 140 hect., și o popu- 
laţiune de 46 familii, cu 196 su- 
flete, din cari 46 contribuabili ; 
31 ştiii carte. Are o biserică de- 
servită de 1 preot, 1 cîntăreț și 
1 paracliscr. Aci e şișcoala co- 
munală. Mai coprinde şi cătu- 

„nul Poiana-Boului-lui-Drăgan. - 

Bisoca, îzzor, în comuna Minză- 
Ieşti, jud. Buzău, cătunul Sghia- 
bul. Esec din muntele Bisoca, se 
unește cu izvorul Sărățelul și 

dă în piriul Sghiabul. 

Bisoca, sfoară de moşie a sta- 
tului, pendinte de schitul Gă- 
vanele, jud. Buzăii ; are 20 hec- 
tare fincaţă, 

Bisoca (Minzăleşti), moşie, în 
comuna Minzăleşti, jud. Buzău, 
căt. Sghiabul, de 200 hect,: fi- 
ncaţă, livezi și izlaz; proprietate 
moşnencască în devălmășic, face 
parte din moșia Minzălcasca. 

Bisoca, moşie, în comuna Vin- 
"tilă-Vodă, jud. Buzăi, constind 

dintr'un frumos șes, situat în poa- 
lele muntelui Bisoca. Are 300 
hect., din care 34 pădure, 21 

arabile, restul fineață, 

Bisoca, moșie, la Nordul plaiului   
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Slănic, parte în judeţul Buzăi, 
parte în R.-Sărat. Are 1 1000 hec- 
tare, din care 6000 pădure, 1000 

locuri de porumb, apoi fineţe, iz- 

laz, etc. Această moşie, de şi 
avută în mine, din cauza de- 
părtărei și greutăţei drumului, 
nu sc poate exploata îngrijit. 

Bisoca, munte însemnat, pe ho. 
tar, între județele Buzăi şi R.- 
Sărat; arc 973 metri . înălțime, 
E avut în mine și mai cu seamă 
de: fier (pirită), plumb, aramă 
şi pucioasă. Aci sunt: Gropile- 
de-Aur, de unde Rușii în anul 
1828 — 1836, aii scos foarte mult 
aur. Dintr'o coastă a sa: Pia- 
tra-Căţelei, ese piriiașul Pecenga, 
al cărui nume ne amintește pe 
vechii Pecengi sati Pacinaţi, cari 
aii locuit aci. Probabil că tri- 
bul Pecenegilor-Bisini să fi lăsat 
numele muntelui Bisoca, cînd ati 

trecut pe aci în ţara Oltului. Pe 
un șes al săii, ascuns în pădure, 
se vede încă o scară de zid în 
spirală, care se lasă foarte adine 
în pămînt, dar unde nu se poate 
intra. din cauza aerului grei și 
a arbuștilor, cari i-ai acoperit 
gura. În apropiere se află o pia- 
tră cu inscripțiuni aproape in- 
deserifabile. D. Odobescu, vi- 
zitind acest munte și necunos- 
cîndui importanța istorică și ar- 
chcologică, îl descrie numai din 
punctul de vedere al frumuse- 
ților fizice. («Pscudo Kineghe- 
ticos», pag. 231). 

Formează masiv aparte, ale 
cărui ramificații se întind şi în 
plaiul Rimnic, din jud. Rîmnicul- 
Sărat, și în Slănic (Buzăii) ; are o 
înălţime de 973 metri și e aco- 
perit cu păduri și pășuni; vara 
se face pe el stîne de oi. Alte 
virfuri sunt : Veveriţele, Cetă- 
țuia, Vornicul, Papa, Ripa- Albă, 
Ghizdita și altele. 

Bisoca (La-), cătunaș, sub-divi-   
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ziune a satului R.-Sărat, jude- 
țul R..Sărat, 

Bisoca (Spre-), 4ea/, în județul 
R.„Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Valea-Sălcici. Se întinde d'alun-. 

gul riului Cilnăul. E acoperit cu 
păduri. 

Bisocuța, sa/, în judeţul R.-Să- 

rat, plaiul Rimnicul, cătunul co- 

munci Bisoca, așezat tot la poa- 

lele muntelui Bisoca, la 21 kil. 

spre Est. Are 290 hectare şi o 
populație de 35 familii, cu 202 
suflete, din cari 35 contribuabili, 

toți Romini. 

Bisocuţa, munte, ramificație din 
muntele Bisoca, judeţul Buzău, 
pe hotarul jud. R.-Sărat, 

Bisorca, dra/, în faţa comunei 

Virtopul, plaiul Vulcanul, jud. 

Gorj, ce se prelungește de la V. 

spre N.-E., pe o întindere de 3 
kil. Acest deal este acoperit de 
pădure și tufăriș. . 

Este proprietatea locuitorilor 
din Virtopul. 

Bisorca, va/e, ce pleacă din capul 

comunci Virtopul, plaiul Vul- 

canul, jud. Gorj, de la .E. spre 

V. și trece în jud. Mehedinţi, 

pe proprictatea Glogoveanul. 

Bisrocului (Dealul-), ea/, com. 
Breaza-d.-s., pl. și jud. Prahova. 

Bistra, ziriiaş, format din două 

izvoare: Bistra-Mare şi Bistra- 

Mică, jud. Neamţu, ce es din 

partea răsăriteană a culmei IHe- 

gheșul, grupa Ccahlăului, des- 

părțindu-se unul de altul prin 

culmea munților Bistra. Curge 

în partea vestică a judeţului, for- 
mîndu-i hotarul despre Transil- 
vania, de la gura piriiașului Frîn- 
turile, lingă muntele Făgeţelul, 
pănă la gura afluentului său Bis-
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trița, la coasta crestei despre E. 
a piciorului Chicerului. 

Bistra, ramură de munţi, ce se 
detașează din grupa Ceahlăului. 
Vezi Bistra, piriiaș, jud. Neamţu. 

Bistra-Mare, Ziriiaş, valea Bis- 
tra, jud. Neamţu. 

Bistra-Mică, /iriiaş, valea Bis- 
tra, jud. Neamţu. 

Bistreţul, co. rur., jud. Dolj, în 
pl. Băileşti, situată în partea de 
S., la o distanță de şS$ kil. de- 
parte de Craiova și la 20 kil. 
departe de reședința pl. Băilești. 

Situată la Dunăre, în faţa lo- 
calităților următoare din Bulga- 
ria: Cibrul-Palanca, mic orășel 

"turcesc și satele Cordosului şi 
Varoșului, locuite în mare parte 
de Romiîni. 

Se învecinește la N. cu com. 
Afumați şi cu o parte din Goi- 
cea-Mică, plasa Balta; la S. se 
mărginește cu Dunărea; la V. 
cu com. Catanele ; la E. cu com. 
Plosca. 

In comună se giisește o mo- 
vilă numită Caravanul. Dune de 
nisip se întind de alungul Du- 
nărei, 

Se găsesc următoarele bălți: 
două numite Bistrețul, la 4 kil. 
departe de Dunăre, şi balta Că- 
lugărul, cu o suprafață de 1ş 
hect, 

Comuna se compune dintr'un 

cătun, numit Bistreţul, 
La marginea Dunărei, în faţa 

orășelului Cibrul-Palanca, se văd 
în comună ruinele unor ziduri 
numite Cetatea; după mone- 
dele găsite acolo, se crede, că 

datează din timpul lui Sever 
Septimiu. 

In comună sunt două bise- 
rici: una începută la anul 1827, 
terminată la 1832 de către lo- 
cuitori și azi în ruină; cea:   

altă zidită la anul, 1886 tot de 

locuitori. Ambele serbează hra- 

mul la Sf. Nicolae. 

Sunt două școli primare, una 
de băeţi şi una de fete; ambele 
'sunt sub acelaşi acoperiș. Func- 
ționează de la 1869. Sunt în- 
treţinute de stat şi de com. Lo- 
calul de zid este în bună stare. 

Şcoala de băcţi are doi în- 
văţători, iar cea de fete o în: 

vățătoare. In anul 1892—93 a 

fost frecuentată de 129 băeți. 

Sunt în etate de școală 263 co- 

pii. Știă carte 116 locuitori, din 

cari 82 bărbaţi și 24 femei. 

Populația comunei este de 

2787 suflete, din cari 1425 băr- 
baţi și 1361 femei. 11 sunt de 
naţionalitate greacă. 

După legea rurală din 1864 
sunt împămiînteniți 283, iar după 

cea din 1679 sunt 50 însurăței, 
Case sunt 482, bordee 12. 

Casele sunt făcute din pămînt 
bătut, zid, cărămidă şi lemn. 

Suprafața teritoriului comu- 
nal este de ş850 hect,, adică 

2700 hect. arabile, 1500 hect. 
fineţe, 550 hecț. izlaz, 950 hect, 

lac și teren sterp, 150 hect. pă- 

dure, Moșia se numește Bistre- 

țul; aparţine statului. Are 373 

hect. arabile, ce sunt date în 

arendă și aduce un venit de 

6şooo lei. Din moșia statului 
sa dat 1120 hect. în loturi, 
Se scamănă pe moșie: gri, po- 

rumb, orz, ovăz, și rarc-ori meiti. 

Pădure este una, de stejari, nu- 

mită Bistreţul, ce aparţine statu- 
lui. Are o suprafață de 150 hect. 
Viile aii o întindere de 152 hect.; 
se găsescpe moşia Bistrețul, a- 
parțin locuitorilor și dai vin bun. 
Pe moșia statului se află o moară 
de aburi. Stine se găsesc tot pe 

moșia statului. Se fabrică brînză 
ordinară. Meseriași sunt 15, din 

cari 12 fierari și 3 cizmari. Este 

schelă la Dunăre, cu care e le- 

gată prin o șosea, Are un biuroii   

vamal şi servă de sucursală bi- 

roului vamal din Bechet, Bis- 

trețul e legat de Craiova prin şo- 

seaua județeană ce trece prin Bir- 

ca, Postărești, Ceritul, Segarcea 

și livezile; la N.-V. e legat cu 

Catanele prin o șosea lungă de 
IO kil, 

Contribuabili sunt 499. 

Budgetul este de S174 lei, 

29 bani la_venituri și de 7912 
lei, 17 bani la cheltueli. Vite 
cornute sunt 420, capre 4$ și 

cai 21. 

Bistrețul a jucat un rol în- 

semnat în timpul războiului ro- 
mino-ruso-ture, din 1877—78. In 

18 Maiui 1577, un detașament de 

Turci a pornit de la Cibrul-Pa.- 

lanca, încercînd să debarce aci; 

a fost alungat de reg. 1-ii de 
roșiori. ' - 

In lunile Iunie și Iulie din a- 

"celași an, se aflaii staționate aci 

două escadroane din reg. 5 de 

călărași și reg. 6 de călărași 
întreg. 

Bistreţul, da/tă, jud. Dolj, plasa 
Băilești, com. Bistreţul. Are o 

suprafață de Soo hect. E așe- 
zată la 4 kil. departe de Du- 
năre. " 

Bistreţul, jud. Romanați, nume 
mai vechii al marci 4â// din 

marginea Dunărei, numită acum 

Potelul. Această baltă comunică 
cu Dunărea și la apus (comuna 
Dăbuleni) şi la Est (comuna Ce- 
leiul) prin două girle, din care 
una se numește Celeiul, și care 
se împreună cu Dunărea, tocmai 

la căt. Corabia-Vechie. 

Bistreţul, moșia a statului, jud. 
Dolj, pl. Băilești, com. Bistre- 
țul. Împreună cu Balta, arendată 
de la 1893—98, cu 65000 lei 

anual. Suprafaţa moșiei este de 

373 hect. Era mai mare; din- 

trinsa s'aă dat 1120 pog. în
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loturi. Pănă la secularizarea a- 
verilor bisericești, depindea de 
mănăstirea Tismana. 

Bistreţul, pădure a statului, jud. 
Dolj, pl. Băileşti, com. Bistreţul. 
Arc o întindere de I50 hect. 
Este compusă numai de stejar, 
şi se găseşte pe moşia statului 
Bistreţul. 

Bistreţul, zic schit, lingă com. 
cu aceeași numire, în pl. Băi- 
lești, jud. Dolj. 

Bistreţului (Braniştea-), dra- 
nişte, jud. Dolj, plasa Băileşti, 
com. Plosca, pe lingă care trece 
hotarul de V. către com. Ur- 
zicuța, pl. Băilești. Face parte 
din ocolul Piscul, circumserip- 
ţia AVII silvică. Are o întin- 
dere de 40 hect. 

Bistriceanca, movilă de hotăr- 
nicie, jud. Dolj, plasa Cîmpul, 
com. Ciuperceni. 

Bistriceanul, şihoii, com. Vă- 
leni, pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Bistricioara, com. rur., judeţul 
Neamţu, la extremitatea despre 
V.a plășei Piatra-Muntele, așe- 
zată de-alungul piriului cu a sa 
numire, pe munții și dealurile 
ce formează grupa Grinţieşului, 
în partea județului Neamţu. Prin 
marginele sale de către apus 
formează hotarul Transilvaniei, 
de care se desparte prin cur- 
surile piriiașelor Prisăcani şi Pin. 
tecul; la S.-E. se înalță marele 
masiv stincos al Ceahlăului, la 
N. se află com. Călugăreni și 
riul Bistriţa, 

Este formată din satele : Bis- 
tricioara, Grinţieșul - Mic, Grin- 
țieşul-Mareși Poiana-Grinţieșului, 
împreună cu cătunele: Pintecul 
şi Prisăcani. Are o populaţiune 
de 1743 suflete, 865 bărbați, 878 

"
p
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femei; 850 necăsătoriți, 736 că- 
sătoriți; 148 văduvi, dintre cari 
96 văduve, 4 divorţaţi, 67 ne- 
volnici; 322 copii de sex băr- 
bătesc; 364 copii de sex femeesc; 
sunt 23 străini, dintre cari 9 fa- 
milii evrecști; 65 știu carte, 

Terenurile com. Bistricioara 
mai toate sunt întrețesate de 
ramură muntoase, prezintînd că- 
tre graniţă, spre nordul satului 
Poiana-Grinţieșului, și între cursul 
piriului Grinţieșul-Mare, un în- 
treg sistem stîncos, numit Pie- 
trele-Roșii, ce se desfășoară pe 
o mare întindere, în ramuri, sub 
formă de greblă dinţată, spre 
S.-V.; aceste dealuri sunt aco- 
perite cu imense păduri de brad, 
din cari parte sunt puse în ex- 
ploatare. 

Locurile pentru agricultură 
sunt restrînse și aceasta mai 
mult și din pricină altitudinei 
și a formaţiunei solului; singura 
cultură care se face mai cu pri- 
ință este a porumbului, ce »- 
cupă o întindere de 200 hect;; 
despre cele-l'alte se poate zice 
că mai nici nu există în aceste 
regiuni. . 

Locuitorii se ocupă cu plu- 
tăria, agricultura și puţin cu în- 
dustria primitivă. Dintre cci îm- 
proprietăriți în 1864 sunt 124 
cari stăpînesc însi-și locurile lor; 
142 ca urmași. Un loc e părăsit 
și ocupat de comună; un loc 
stăpînit de către alții; 16 sunt, 
cari de și însurați și cultivatori 
de pămint, nu ai nici un fel 
de proprietate și nici prilejul 
de a moșteni după urma părin- 
ților lor legiuiţi. 

In această comună sunt 3 bi- 
serici, deservite de 2 preoți și 
6 eclesiarhi, întreținuţi din fon- 
durile com. Are: 2 școli, cu cîte 
1 învățător; o piuă pentru fa- 
cerea sucmanelor, cu 4 găvane 
și o alta cu 2 găvane; 12 mori, 
9 cîrciumi, 5 băcănii, 3 dulgherii, 

„tele Ciahlăul, 
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3 fierării, 2 cojocării, 5 linării, 
7 ferăstraie pentru exploatatul 
pădurilor. 

Budgetul comunci e de 12968 
lei la venituri și de rrg21 lei 
la cheltueli. Numărul contribua- 
bililor e de 500. Case sunt 342. 

Comunicaţiunea. cu satele ve- 
cine se face prin şoseaua mixtă 
Piatra -Prisăcani, care străbate 
comuna prin mijlocul ei pe o 
întindere de 18 kil. 

Fondul drumurilor e de 2360 
lei la venituri și de 2300 let la 
cheltueli. 

Imașul are o întindere de 450 
hectare. Vite sunt 9243, din 
cari: 437 boi, 770 vaci, 4628 
oi, 96 cai, 276 porci și 376 
viței, 

Bistricioara, saț, comuna Bistri- 
cioara, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, așezat pe intersecțiu- 
nea văilor Bistriţa și Bistri- 
cioara, în unghiul format de dru- 
murile Piatra-Prisăcani și Bistri- 
cioara-Galul, pe malul drept al 
piriului cu aceiași numire, la 38 
kilometri depărtare de orașul 
Piatra, 

Se mărginește la E. cu mun- 

“ramurile secun- 
dare; la N.-V, cu satul Călu- 
găreni, de care sc desparte prin 
ramura munților Măluștețul și 
Buraga; spre S.-V., în susul pi- 
riului Bistricioara, cu satul Grin- 
țieșul-Mare. 

Terenurile sale sunt deschise 
şi joase către N.-E., în partea 
riului Bristrița, din care cauză 
apele acestui pirii înaintează 
într'o curbătură spre V., împinse 
fiind în această direcţiune și de 
promontoriile dealului Hangul, 
ce se ridică în faţa satului, pe 
“malul săi sting. Suprafaţa ve- 
trei satului e de 95 hect., 5036 
arii. Populaţiunea e de 530 su- 
fete, sai 252 familii, 30 vă- 
duvi, 101 băeţi, 122 fate, 5 E.
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vrei şi 20 nevolnici. Locuitorii 

se ocupă cu plutăria, creșterea 

vitelor, industria mică şi agri- 
cultura. 

Numărul contrib, e de 175. 

In acest sat se află: o bise- 

rică cu 1 preot și 2 eclisiarhi; 

o școală frecuentată de 89 c- 

levi; 2 olării; 1 cizmar; 1 fie- 

răstrăii sistematic pentru ex- 

ploatarea pădurilor. Numărul vi- 

telor e de 2656 capete, dintre 

cari: 150 boi, 250 vaci, 2000 

oi, 30 cai, 96 -rimători şi 130 
viței. 

Comunicațiunea cu satele ve- 

cine se face prin șoseaua nu- 

mită a Tulgheșului, sai Piatra- 
Prisăcani, ce este pietruită pănă 

la satul Hangul, ducînd prin 

satul Răpciuniţa, şi, în spre 

Transilvania, tace la hotar mun- 

ţii Gherghiului, (1263 metri) și 

duce prin satele. așezate pe va- 

lea riului. Bistricioara, la sta- 

țiunea balneară de la Borsec, 
iar mai departe conduce în cîm- 

pia Gherghiului. Accastă șosea, 
din dreptul kil. 109, face legă- 

tură cu şoseaua ce ducc, prin 

satul Călugăreni, la satul Galul, 

şi apoi, în susul riului Bistriţa, 

la Dorna din județul Suceava. 
Afară de aceste două drumuri, 

mai sunt cite-va poteci, dintre 

cari unele foarte grele, ce duc 

în interiorul masivului muntos. 

Bistricioara, gir/ă, județul Ba- 
căii, plasa Bistriţa-d.-s. Este un 
braţ al Bistriţei, format prin dese 
revărsări, care închid un pămînt 

băltos pe stinga sa, între din- 

sul și Bistriţa. Trece pe terito- 

riul comunelor Fintînelele şi Gir- 

leni, despărțind satul Gîrleni de 

satele : Lespezi, Pălădeşti, IIe- 

mciuși și - Racila şi pe la co- 

muna rurală Fintinelele, unin.- 
du-se cu Bistriţa și cu piriul Bir- 
nat la Nord de Bacăii. Această 
girlă mișcă multe mori, pentru   
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care cuvint se mai numește Girla- 

Morilor. 

Bistricioara, moșie, jud. Neamţu, 

situată pe cuprinsul comunei cu 

a sa numire, pe lingă moşiile Bu- 

halnița, Hangul, Poiana, Călu- 

găreni și altele. A fost proprie- 

tatea Kncazului Gheorghe Can- 

tacuzen; astăzi formează trup 

cu moșia Ilangului şi se exploa- 

tează la un loc de către d-nii 

Gheorghe şi Valerian Ciuntu. 
Pentru transportul arborilordin 

pădurea din această parte s'a fă- 

cut, de către arendăşie, un drum 

de fier cu 12 vagonete. Pen- 

tru tăiatul şi fasonatul lemnelor 

Sunt 12 ferăstrae, la care ser- 

vesc 51 lucrători. Pe vară ficrăs- 

tracle taie vre-o 1050 de plute. 

“Valoarea în bani ce posedă a- 

rendășia pe cuprinsul acestei 

moșii este socotită aproximativ 

pentru averea mobiliară numai 

“la cifra de 43600 Iei. (Vezi Han- 

sul, moșie). 

Bistricioara, pâriă, în plaiul Vul- 

can, jud. Gorj.-la naștere de sub 

muntele Piatra şi curge de la 

N. la S. Se varsă în riul Bis- 

trița, în hotarul com. Peştișani. 

Bistricioara, zirii, izvorește din 

munții Transilvanici, întră în ju- 

dețul Neamţu, pe la satul Tăl- 

gyes (Tulgheș, trecătoarea Pri- 

săcani), în dreptul” căruia pri- 

mește din dreapta piriul Pintec, 

iar din stinga piîriul Prisăcani, 

ce vin pe hotar; străbate apoi 

teritoriul comunci Bistricioara, 

în direcțiune Vest-Nord-Est, u- 

dind satele: Poiana, Grinţieșul- 

Mare, Grinţieșul-Mic, în dreptul 
"cărora primește piriiașele Grin- 
țieşul-Mare și Grinţieșul-Mic și 
merge pănă în marginca despre 

Est a satului Bistricioara, unde 

se varsă pe dreapta riului Bis- 
trița, între satul Călugăreni și   
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Răpciunița, aproape la al 1os-lea 

kil. al drumului ce duce spre 
Prisăcani. 

Apele sale sunt mici, şi nu 

pot servi nici transportului de 
lemnării. 

Bistricioara, va/e, jud. Neamţu, 

situată de-alungul piriului cu a 

sa numire. Incepe din dreptul 

satului Corbul (FHolls) din Tran- 
silvania, trece hotarul și înain- 
tează pănă în valea rîului Bis- 
trița, pe o întindere, în judeţul 
Neamţu, de 18 kilometri şi o lăr- 
gime, care nu ajunge mai în nici 
o localitate maximul de 3 kil. 

Satele și cătunele așezate pe 
„cuprinsul săă, sunt: Bistricioara, 

Grinţieșul-Mare, Grinţieşul-Mic, 
Poiana-Grinţieșului, Pichetul-Pin- 

tec și vama Prisăcani. 

Apele ce o udă, sunt: piraiele 
Bistrița, Pintecul, Coromislele, 

Piriui-Alb, Piriul-Toacăi, Arșiţa- 
I.uncelor, al-Grasului, al-Mora- 
riului, al-Morărașului, al-Jidanu-. 
lui, Prisăcani, Bradul, Măgura, 
al Sghiabului, Grinţieşul - Mare, 
Grinţieşul-Mic şi Drăniţire. 

Bistriţa, 2/asă, jud. Neamţu, în 
partea despre Sud-list a jude: 
țului, așezată pe şirul munților 
și al dealurilor ce se prelungesc 
din trunchiul principal al Car- 
paților Moldovei, în direcțiune 
răsăriteană, între cursul riului 
Bistriţa și hotarul Transilvanici, 
cum și pe văile, podișele şi dea- 

lurile ce sc întind în direcțiune 
Nord - Sud, de la răsăritul cur- 

sului Bistriţei pănă în hotarul 
despre judeţul Roman, formînd 
în totalitate spre Sud linia măr- 
ginașă cu judeţul Bacăi. 

Se mărginește la list cu ju- 
dețul Roman, de care se des- 
parte prin o linie convenţională 
aproape dreaptă, care, începînd 
din partea nordică a satului Bir- 
cul, teritoriul comunei Siliştea,
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se coboară în josul satului Mar- 
ginea, comuna Buhuș, în apro- 
piere de locul unde riul Bistriţa 
se alăturează de calea ferată, 
marginca judeţului” Bacău ; la 
S. se mărginește cu jud. Bacăii, 
de care se desparte prin rîul 

„ Bistriţa, în susul cursului săi 
pănă la îmbucătura piriului Co- 
treanţa; iar de acolo, urmînd 
curgerea în spre obirșia acestui 
piriii, trece linia de hotar pe la 

„răsăritul culmei Lingurari și co- 
borînd în josul satului Balcani, 
teritoriul comunei Tazlăul, în- 
tretae șoseaua județeană Do- 
breni-Moinești între al 5o— 51 
Ril., spre gura pîriiașului Nacla- 
dul, pe care-l urmează către iz- 
vorul săi, continuîndu-se pe sub 
culmile despre Sud ale ramurei 
Nacladul pănă la muntele Tărhă- 
oașul, marginea Transilvanici ; 

la Vest se mărginește cu 'Tran- 
silvania, de care se desparte prin 
linia de hotar ce duce pănă în 
susul pichetului Tărcuţa ; la N. 
se mărginește cu plasa Piatra- 
Muntele, de care se desparte prin 
culmile ramurilor Porfirul şi Ne- 
gulești, pănă la gura pir. Calul, 
precum și marginea despre N. 
a satelor Slobozia și Negritești, 
din com. Roznov, de unde se 
mărginește cu pl. de Sus-Mijocul, 
de care se desparte prin o linie 
convenţională, ce trece pe la N.- 
V. satelor Romini și Goșmani, 
de pe teritoriul com. Siliștea. 

Împărțirea administrativă : 
Această plasă este formată din 
următoarele comune: 

1. Sr/iştea, cu satele: Siliștea, 
Romini, Runcul, Bircul, Goș- 
mani și Birjoveni, în partea des- 
pre Nord-Est a plășei, între pl. 
Piatra-Muntele şi jud. Roman. 

2. Costişa, cu satele : Costișa, 
saii Hirlecești, Ciolpanul, Mo- 
cani, Orbicul, Sberești-d..j., Sbe- 
reşti-d.-s., sati Sberești-lui-Boian 
și Mănioaia, sati Mărieneşti, în 

55213, JMarele Dicționar Geografic, 

bă 
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partea de centru-răsărit a plășii 
şi între riul Bistriţa şi hotarul 
judeţului Roman. 

3. Buhuşul, cu satele: Buhu- 
șul, tirg, Buhușoaia, București. 
Mici, Budeşti, Marginea și Or- 
bicul, la Sudul comunei Costișa 

şi a plășei, între județul Roman 
și Bacău, 

4. Rosnovul, cu satele: Roz- 
novul, Chintiniciul, Slobozia și 
Negriţești, în partea despre N. 
a plăşei, de-a dreaptă şi de-a 
stinga riului Bistriţa. 

5. Podoleni, cu satele: Podo- 
leni și Durnești, în centrul și 
partea despre list a plăşci, în- 
tre rîul Bistriţa și culmile des- 
pre Est a dealului Orbicul. 

6. /ăneşti, cu satele: Zănești, 
Fauri-d.-s., Fauri-d.-j. și Traian, 
în centrul plășci, între riul Bis- 
trița și dealurile Negriţești. 

7+ Mfesteacănul, cu satele: Mes- 
teacănul, Negulești, Bălanul, Smi- 
rea, Marginea, Portăreşti, Valea- 
Nechitului (Schitul -Nechitului) 
și Șovoaia, în partea despre N, 
a plășei, între rîul Bistriţa şi ra- 
murile Carpaţilor de peste ho- 
tarul Transilvaniei. 

$. Porfești, cu satele : Bor- 
lești, Ruscni şi Puriceni, în cen- 
trul plășei, de-a dreapta rîului 
Bistriţa. 

9. Rădiul, cu satele: Rădiul, 
Mirăuţeni și Polobocul (Jurcani), 
în centrul plășei, între riul Bis- 
triţa şi ramura munților Dragva. 

10. Socea, cu satele: Beteşti- 
d.-s., Beteşti-d.-j., Soci-d.-s., So- 
ci-d.-]. şi Vădurelele, în centrul 
plășei, de-a dreapta iului Bis- 
trița. 

II. C?udeşti, cu satele: Cîn- 
dești, Belceşti, Cotreanța, Băr- 
cănești, Frunzeni și Ţirdeni, în 
partea despre S. a plășei, de-a 
dreapta rîului Bistriţa, 

12. Zaslăul, cu satele: Taz- 
lăul, Frumoasa și Balcani, în 
partea despre S. a plășei, între   
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ramurele muntelui Dragva, ho- 
tarul jud. Bacăii și hotarul Tran- 
silvaniei, 

Suprafața teritoriului acestei 
plăși este străbătută în toate di- 
recţiunile de vre-o 32 de ramuri 
muntoase, cu numiri ce variază 
adesea după denumirea satelor, 
a comunelor şi a localităţilor, pe 
unde se întind și care prezintă 
în păturele formațiunilor lor, mai 
cu osebire, gresiul dur, care dă 
pictre foarte bune pentru cons- 
trucţiuni; calcar, din care se 
face un var de o calitate supe- 
rioară, marne salifierc, pături 
lungi salifiere, schisturi lutoase 
moi, gresiuri de măgură, etc. 

Grupa munților Cicu-Tarcăul, 
ocupă excluziv mai toată această 
plasă și dintre piscurile cele mai 
însemnate sunt: Simţiașul 1372 
m. Has-Haușul 1555 m., Sălașul- 
lui-Mihaiii 1489 metri, Tarcăul 
1054 m. Cindomirul-Mare (la 
hotar) 1681 m., Arșiţa-Tărcuţii 
1372 m., etc. 

Riuri sunt: Bistriţa, și Tazlăul. 
Piraic şi piriiașe: Calul, Iapa, 
Mesteacănoasa, Ulioaia, Nechi- 
zelul, Nechidul, al-Podului, al- 
Podeţului,  Rădiul,  Mirăuteni, 
Dragva, Lingura, Cotreanţa, 
Nahladul, al-Babei, al-Cociorvei, 
Puciosul, ul-Șoimului, Carpă- 
nul, Brusturosul, Straja, Feş- 
tioșul,  Răcilă, al - Carpănului, 
al-Radului, Paramiştea, Cracul- 
Țapului, Tarcăul, Limpeziorul, 
cte., împreună cu afluenții și 
sub-afluenții lor, în partea plă- 
şei ce se întinde spre apus din 
dreapta riului Bistriţa, apoi: 
Cracăul, Căluiușul (Călniul), Plo- 
pești, Orbicul, Bosculeasa, etc. 
împreună cu afluenții lor, în 
partea plășei ce se întinde spre 
răsărit din stînga rîului Bis- 
trița, 

Calitatea solului atirnă după 
poziţiunea, forma și altitudinea 
locurilor, ast-fel: munții sunt a- 
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coperiţi cu păduri de brazi, mes- 
tcacăni, carpeni, fagi, etc., cari 

daii, pentru construcțiuni și alte 

diverse trebuințe, un lemn de o 
specie și calitate superioară, dar 

a căror terenuri sunt cu desă- 
virșire improprii culturei plan- 
telor agricole; podișele, văile şi 
șesurile, de și înguste, însă pre- 
zintind în cea mai mare parte 
terenuri noui, formate prin tă- 
crea pădurilor şi scoaterea ră- 
dăcinilor, sunt încă nestoarse 

de puterea productivă, așa că 

pot fi încă mult timp la nive- 
lul producerei terenurilor din 

regiunile mai puţin muntoase. 

In toată partea plășei ce sc. 

întinde către apusul riului Bis- 

trița se simte, din pricina mun- 

ților și a pădurilor, o climă 

mai aspră în timpul ernci și 

mai răcoroasă pe timpul verci, 

de cît în partea despre răsărit 

și mai cu seamă pe valea rîu- 
lui Bistriţa, unde predomină cu- 

rentul atmosferic N.-S, 
Producţiunea plășei Bistriţa 

este foarte variată: terenurile 
cuprinse pe dreapta riului Bis- 
trița și mai cu seamă în spre 
apusul liniei ce formează sa- 
tele: Neguleşti, Mesteacinul, Va: 
lea-Nechiului, Tazlăul, Frumoa- 
sa și Balcani, sunt acoperite cu 

păduri vaste, din cari de abia, 
de un timp încoace, ai început 
a se exploata, în raport cu în- 
tinderea lor, parcele foarte mici, 
dar cari pe lingă că îndestu- 
lează satele și tîrgușoarele de 
prin prejur, se exportă mult a- 
fară din judeţ. Cu toate că a- 
ceasti regiune, din pricina con- 
figurațiunei: sale naturale, este 
improductivă ori-cărei alte cul- 
turi, totuși natura, în legea ci 
de compensare, a* înzestrat-o cu 
bogăţiile munților săi, ce con- 
țin între altele: pietre calca- 
roase, din care se face var (cum 
la satele: Soci, Beţeşti, Bărcă-   
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nești, Cindești, Frunzeni, etc.), 

pietre de gresii dur, din care 

se cioplesc lespezi pentru clă- 

diri (cum la Negulești, etc.); 

schisturi lutoasc, din care se 

fabrică olăriile, cărămidele, etc. 

Despre răsăritul liniei acestor 
Sate însă, terenurile se întind, 
aplecindu-se mai mult către 
valea. Bistriţei, și fiind formate 
din podișuri, dealuri şi văi cu 
mult mai joase la nivel de cit 
cele precedente, reprezintă re- 
giunca culturei plantelor agri- 
cole pe o întindere de 15583 
hect. şi 18 arii, cari repartizate 
după felul semănăturilor sunt: 
2303 hect., 44 arii gri; 1237 

hect., 81 arii orz; 1845. hect., 

55 arii ovăz; 7540 hect. 63 arii 
porumb; 341 hect., 71 arii sc- 
cară; 172 hect., 72 arii hrişcă; 

54 hect., 99 arii mazăre; 6) 
hect., $2 arii cinepă;. 33 hect., 
22 arii cartofi, 121 hect., 3» 
arii fasole;. 2 hect., 88 arii in; 
15 hect., 67 arii meiii; 113 hect. 
rapiță; 58 hect,, Gr arii paring; 
1693 hect., 64 arii fineţe, 

Suhatul vitelor are o întin- 
dere generală de 3151 hect., 
9 asii, nutrind un număr de 

22690 capete de vite, 
Industria” este bine reprezin- 

tată sub toate formele ej, Pos. 
tăvăria (Și mai cu oscbire pos- 
tavul așa zis milităresc), se lu- 
crează în marca fabrică a răpo- 
satului colonel Eugen Alcaz 
(lîngă tîrgul Buhuș), iar sătenii 
se îndeletnicesc cu făcutul suc- 
manilor, In comuna Tazlăul sunt 
cusători vestiți pentru asemenea 

lucrări. Fierării sunt 14, rotării 
34, vărării 22, mori de apă 36, 
fabrici de cherestea cu mai multe 
ferăstrac 3, dintre cari cele mai 
sistematice sunt cele de la Ne- 
gulești (ale d-lui Avram Juster) 
şi de la Mesteacănul (ale d-lui 
Leon Bogdan), etc. Este o fa- 

“brică de spirt, cum şi cite-va   
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cazane; o fabrică de luminări 

de sei; o fabrică de uleiă. 

In raport cu întinderea sa, 
plasa Bistriţa are cele mai pu- 
ţine, precum și cele mai scurte 

drumuri dintre toate plășile în- 

tregului județ atît din greutatea 

ce întimpină lucrătorii la săpatul 

stincelor și nivelarea în parte 

a terenurilor, cit și din lipsa . 

fondurilor băneşti în cari se gă- 

sesc comunele, judeţul și di- 

fcriții exploatatori din părțile 

muntoase, așa că mai toată re- 

țeaua drumurilor este concen- 
trată spre centrul și răsăritul 
plășci pe valcea Bistriţei. Cele 
mai principale drumuri sunt: 

I. Drumul naţional Buhuș- 
Roman care pleacă din ocolul 
vitelor al tirgușorului Buhuş și 
trece hotarul județului pe la 

“hanul Donici. 

2. Șoseaua judeţeană Buhuș- 

Roman, care începe din marginea 
despre N.-S, a tirgușorului Bu- 
huș, în dreptul ratoșului (hanului) 
din vale, și străbate, în direcțiune 

S.N., teritoriul comunelor Cos- 
tișca și Siliștea, cînd 'de-o parte 

şi cînd de alta, paralel cu apa 

Orbicului (pe care-l întretaie de 

3 ori), trecînd ast-fel prin sa- 

tele: Orbicul-d.-j., Orbicul-d.-s., 

Siliştea şi Romiîni, apoi prin 

satele Goșmani și Bircul, la ră- 
săritul căruia traversează hota- 
rul jud. Roman. 

3. Șoseaua judeţeană Roznov- 

Moineşti, continuare a drumului 

județean Dobreni-Roznov-Moi- 

nești, incepe. din marginea. des- 

pre N. a comunei Roznov, în 

dreptul kil. 19, trece prin satul 

Roznov, traversînd riul Bistriţa, 

între al 22—23 kil. și merge 

paralel cu dinsul în direcțiune 

N.-S. pănă în dreptul satului 

Ruseni, teritoriul com. Borleşti,: 

de unde se îndreptează spre S.- 

V. pănă la kil. 36, unde iarăși 

apucă linia dreaptă spre SI,
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şi apoi direct spre S., trecînd 
prin satele Frumoasa și Balcani, 
în josul căruia tae hotarul des- 
pre jud. Bacăii. Această șosea, 
în această plasă are o lungime 
de 32 kil. 

4. Drumurile comunale Buhuș- 

: Mocani; Roznov-Slobozia- Do- 

chia; Zănești-Traian; Podoleni- 

Durneşti - Romîni, împreună cu 

toate cele-l'alte drumuri ce leagă 

reședințele diferitelor com. cu 

satele vecinaşe. (A se vedea, dru- 

murile fie-căreia com. la comu- 

nele respective). 

5. Osebit de cele alte dru- 

muri naționale, judeţene, comu- 

nale, mai este drumul mixt, 

continuare a drumurilor Prisă- 

cani-Piatra-Roznov-Bacăii, ce în: 

cepe din marginea despre N. a 

coniunei Roznov și străbate în- 

tregul teritorii al plășei, în di- 
recțiune N.-S.-E., trecînd prin 

satele Roznov, Zărnești, (Fauri- 

d.-s. şi Fauri-d.-j.), locul izolat 
Mănioaia, satele Costișa și Bu- 

huş. 

6. Calea ferată, Piatra-Bacăii, 

care în această pl. are 3 gări: 

Roznov, Podoleni și Ruhuş. 

Fondul drumurilor prezintă la 
venit. pe seama comunelor res- 
pective suma de lei 22495, bani 

2; iar la chelt. 16370 lei, şi 
bani. o | 

Populaţiunea se ridică la cifra 

de 24574 de sufl., cari trăesc 

în 5751 de case; dintre aceştia 
24511 sunt prezenţi în satele 
lor, iar 63 cari sunt duşi în a- 

fară de cuprinsul comunelor lor. 

După sex sunt: 12226 bărbaţi 
şi 12348 femei; după starea ci- 
vilă: 12510 necăsătoriți; 10329 
capi de familie căsătoriți; 1786 

"văduvi, 39 divorţaţi; sunt 5922 
copii de sex bărbătesc, 6ozi 
copii de sex femeesc; 1892 stră- 
ini; 22721, cari nu posedă nici 
o cunoştinţă de carte, numai 

1853 știii carte.   
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Romiînii se ocupă cu agricul- 
tura, plutăria și comerciul; stră- 
iniă se ocupă cu industria și co- 
merciul. 

Dintre loc. împroprietăriți în 
1564, sunt: 1207 cari ocupă 
înşi-și locurile lor astă-ză; 971, 
ca urmași; 5 stăpînesc locurile 
altora; 10 locuri sunt rămase pe 
seama diferitelor comune. Din- 
tre cei împroprietăriți în 1878, 
sunt astă-zi: 168, cu locurile lor; 
13 stăpînind ca urmași; 9 lo- 
pana E curi stăpinite de comune; iar 

1250 de locuitori, cari, de și în- 

Ssurați și muncitori de pămint, 

nu ait nici un soiii de pro- 
prietate, precum nici perspec- 

tiva de a moșteni după urma 

părinților lor legiuiţi. 
In pl. Bistriţa sunt 209 de bi- 

serici ortodoxe, dintre cari 16 
în stare bună, 13 în stare rea; 
la aceste biserici servesc 92 
preoți și  eclesiarhi, plătiți din 
fondurile comunale cu suma de 
l. 7701, bani 74 și 720 [. din 

: fondurile Epitropiei Sf. Spiridon 
din lași, osebit că la unele co- 
munc preoții mai aii angajamente 
cu locuitorii de cite 2—4 1. de 
nume pe an, iar altele benefi- 
ciază de clăcile ce le daii loc, 
pentru cultura terenurilor bise- 
ricești, 

Venitul fonciar anual al pă- 
mînturilor date bisericilor se urcă 
la suma de 7245 lei, 

In această plasă sunt 16 şcoli, 
14 rurale în comunele rurale și 
2 urbane în tirgul Buhuș, din- 
tre cari 10 întreținute de stat 
și 6 de comune; a 20 de în- 
văţători, 

Reședința sub-prefecturei e în 
tirgul Buhuș. - 

Serviciul sanitar se efectuează 
prin îngrijirea medicului de pl. 
în ajutorul căruia este.o fau- 
macie mare în tirgul Buhuș, cum 
și medicamentele depozitare pe 

la reședințele comunelor.   

BISTRIȚA 

Bistriţa, com. rur., în pl. Ocolul: 
d.-s., jud. Mehedinţi, la distanță 
de 12 kil. de orașul Turnu-Se- 
verin, situată pe două văi ce 
se unesc, l'ormează comună cu 
cătunele: Iergheviţa și Poroina, 
avînd 286 contrib. din 1296 lo- 
cuitori ce locuesc în 300 case. 
Ocupaţiunea locuitorilor este a- 
gricultura și creșterea vitelor, 
Calitatea pămîntului este destul 
de bună. Loc. posedă: 46 plu- 
guri, 96 care cu boi, 12 căruțe 
cu cai și 157 stupi. Budgetul 
comunei coprinde la venit. 3810 
|. şi la chelt. 2235 1. Com. are 
2 biserici, deservite de 1 preot 
şi 2 cîntăreți; 2 școale'cu 2 
învățători, una în comuna Bis- 
trița și alta în căt. Poroina. Cea 
din Bistriţa este frecuentată de 
24 elevi și 2 eleve; iar cea din 
Poroina-lerghevița de 21 elevi 
și 3 eleve. Are și 3 cîrciumi, 
Prin această comună trece şo- 

„seaua comunală Gura-Bistriţei- 
Bistriţa-Izvovul- A neștilor- Bros- 
cari, servind tot de-o-dată şi ca 

prescurtare a şoselei judeţene 
Dumbrava, cu începere de la că- 

tunul Hoţul şi pănă la Gura- 
Bistriţei, unde se împreună cu 
șoseaua naţională Virciorova-Bu- 
curești. În comună se găsesc 

foarte multe mori de apă. In raza 

comunei se găsesc ruine vechi 

romance și un drum vechii ce. 

duce spre, comuna, rurală Izvo- 
rul-Aneștilor. 

Bistrița, saz. (Vezi Pingărăciorul, 
jud. Neamţu). 

Bistrița. (Vezi Cirnul- Bistriţei, sa, 

în com. Buhalniţa, plasa Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu). 

Bistriţa, mică fa/fă a C.F.R. 

jud. Mehedinţi, pe linia Vîrcio- 

rova-București, situată pe cîmpia 

de lingă com. rur. Șimianul, între 

gara T.-Severin și gara Palota.
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Bistriţa, cwpie frimoasă, în co: 
mună rurală Bistriţa, pl. Ocolul- 
d.-s., jud. Mehedinţi. Se. întinde 
pănă în Dunăre, și este posc- 
dată de stat și loc, Bistriceni, 

Bistriţa, ea, jud. Neamţu, în 
ramura munților Bistriţa -Mol- 
dave; face prelungire ramurelor 
Viişoara și Cozlei. In formaţiu- 

„nea păturilor se observă pături 
salificre, ca în Cozla, fără sis- 
tema cu conglomerate, cari se 
prelungesc pănă dincolo de Pin- 
găraţi. 

Bistrița, deal, în com. Romani, 
plaiul Horezul, jud. Vileca. 

Bistrița, gură, numită și Gura- 
Bistriţei, pl. Ocolul-d.-s., jude: 
țul Mehedinţi, de unde începe șo- 
seaua Bistriţa-Izvorul-A neștilor. 

Bistriţa, izvor cu apă minerală, 
lingă mănăstirea cu a sa numire, 
jud. Neamţu, com. Doamna, pl. 
Piatra- Muntele. Are un gust 
foarte amar, prin cantitatea mi- 

neralelor ce conţine în diso- 

luţiune. (Vezi «Băile țărci noas- 

tre» din «<Rominul» 20 —24 Iunie 

1889, de Dr. Gh. Crăiniceanu). 

Bistriţa, mănăstire, în comuna 
Doamna, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, zidită la începutul vea- 
cului al XV-lea, anul 1420 (6928) 
de către Alexandru - cel- Bun, 

care o înzestră cu multe sate, 

moşii și odoare scumpe, cum- 
părate din ţinutul Neamţului, ţi- 
nutul Sucevei, ținutul Iași, de 
peste Prut, de pe la codrir Bi- 
cului şi de prin alte ținuturi, 
de pe la stăpinii moșinași ce 
prin strămoșească stăpinire le-ati 
avut (Vezi Gr. Ureche, c. IV, 
asemenea Anafora obteștei adu- 

- nări a Moldovei, din 1817, pen: 
tru felul proprictăţilor în ţară 
din vechime).   
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" Tot în timpulacestui domni- 
tor, fiind mitropolit Chir Iosif, 
care a mers împreună cu Gh. 
Țamblac, mare teolog, la sobo. 
rul al 8-lca din Constantinopol, 
s'a trimis de către Ana, mama 
împăratului Paleologu și soția lui 
Emanuel Paleologu, Doamnei 
Ana a lui Alexandru Vodă, o 
icoană a sfintei Ana, maica prea 
curatei Fecioare, ferecată şi fru- 
mos împodobită cu daruri împă- 
rătești, care a fost dăruită acestei 
mănăstiri, păstrîndu-se și astă-zi 
ca făcătoare de minuni. (Vezi 
scrisoarea : Gheorghe Mitrop. 

Mold. 1723 «Uricarul», tom. 1). 

La 1432 s'a îngropat aici Alc- 

xandru Vodă cel Bun. 

La 1496 (7004) luliă 25, mu- 

rind Alexandru, fiul lui Stefan 

cel Mare, s'a îngropat lingă stră- 
moșul săii la accastă mănăstire, 

(Gr. Ureche, c. XII, «Lctop.> 1, 

p. 135). 
La 1546 (7054) Petru Rareș 

Vodă zidește alăturea, în par- 

tea despre N., o altă biserică, 

care astă-zi servă drept paraclis, 

făcînd și alte îmbunătățiri, după 
cum se poate vedea din urmă- 
torul Hrisov al Domnului însuși: 

«In numele Tatălui și al Fiu- 

lui și al Sf. Duh, Troiță sfintă 

cea de o ființă și nedespărțită. 
Iată cii robul Domnului mei și 

stăpîn Isus Cristos Io Petru Voc- 

vod, cu mila lui D-zeii domn ţă- 

rii Moldovei, înştiinţare facem 

cu acest hrisov tuturor cui li 

sc cuvine a vedea, ori citindu-se 

vor auzi, care Domnia mea bine 

am voit cu a noastră bună-voire 

și luminată şi curată inimă cu 

toată voia noastră și ajutorul 
lui D-zeii și am făcut Domnia 

mea pentru sufletul moşilor, 
strămoșilor și părinţilor Domnici 
mele, şi pentru sănătatea noas- 
tră şi mîntuirca sufletului şi pen- 

tru sufletul răposaţilor feciorilor 
noştri și a tuturor pravoslavni-   
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cilor creștini și vecinică odihnă, 
am dat și am miluit și am în- 
tărit sfinta rugă Mănăstirei Bis- 
triței cu un sat anume Mojeşti- 
cu-Mori și cu tot venitul în ţi- 
nutul Covurluiului, i-am miluit 
fiind-că și ci am fost miluit 
cînd: puţin se pornise miînia lui 
D-zeii asupra mea, și pe țara 
noastră a Moldovei împăratul 
Țarigradului Suliman Sultan s'a 
pornit, ca să vic cu toată pu- 
terea sa în pămîntul nostru, pen- 

tru păcatele noastre, iar mai 

vîrtos ale mele. 
«Atunci am văzut că nu voiii 

putea să le stai în potrivă, şi 

lăsînd oștile melc, am fugit, şi 

am ajuns la mănstirea Bistriţei 
şi intrînd în Sf. Biserică am că- 
zut la pămînt înaintea sfintelor 
icoane, şi mult am plins, așiș- 

derea şi 'Esumcenul Și tot so- 

borul plingca împreună cu mine 
cu fierbinți lacrimi, și am dat 
figăduință lui D-zeii și prea Cu- 
ratei lui Maice, că de mă voii 
întoarce iarăși la scaunul mei 

cu bine și biruitor, atunci din 

temelie voiii înoi sfinta Mănăs- 
tire a Adormirci Prea curatei 
Fecioare, iar părinții încă au 

îmulțit ruga către D-zeă, dind 
multe laude, făcînd denic pen- 
tru mine şi dăndu-le sărutare 

am zis: «părinţi sfinți, rugaţi pe 

D-zeu și mă ertaţi», și m'am des- 

părțit de dinşii, și m'am dus 

prin locuri pustii, şi am cșit la 

Iași și cu mila lui D-zeii, şi a- 

coperămiîntul Prea Curatei Mai- 

ce, și ruga tuturor sfinților, bi- 

ruind, am luat iarăşi scaunul 

micii, și mi-am adus aminte de 

făgăduinţa mea, şi îndată trime- 
țind am înoit din temelie sfinta 
mănăstire, făcînd împrejur şi zid 

şi pe denlăuntru am impodo- 

bit-o înfrumuseţind cu o biscri- 

că împărătească Adormirel Prea 

sfintei Născătoare de D-zeu la 

Bistriţa, și am miluit-o cu acest
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sat anume Mojeşti cu tot veni- 
tul, ca să fie pentru sufletul mo- 
şilor și “strămoșilor noștri, și 
pentru sufletul părinţilor noştri 
și pentru mîntuirea noastră și 
a Doamnei noastre Elena şi a 
fiilor noștri, şi pentru sufletul 

tuturor pravoslavnicilor „creștini 
"cari din veac aii răposat, să fie 

în veci neclintit; iar hotarul a- 
celui mai sus numit sat să fie 
hotar pe unde din vechii s'a 
stăpinit, să fie în veci neclintit. 
Pre care este credinţa Domniei 
melc, Noi Petru Voevod şi cre- 
dinţa prea iubiților fii Domnici 
mele: Ilicş, Ștefan, Costandin, 
şi credința boerilor  domnici 
mele : Ifrim Hurul, Borcea Vor- 
nic, Sturza, Moghilă, Părcălăbii 
Hotinului, Hurul îi Miron, Păr- 
călab Neamţului, Tomeca, Părcă- 
lab de Cetatea-Albă, Petru Var- 
tic, portarul de Suceava, luru 
spătar, Dan Vist., Hrăbor Post., 
Hamzi, Pătrașcu Paharn., Neagu 
Stoln., Placsă Comis., și cre- 
dinţa tuturor boerilor mai mică. 
Iară după vieața noastră cine 
va fi domn în pămîntul nostru, 
din ncamul nostru sati din fe- 
ciorii noștri, saii dintr'alt neam 
ori-care va fi, pe-cine îl va a- 

“lege D-zei a fi Domn în pă- 
mîntul nostru şi se va ispiti şi 
a strica dania noastră și întă- 

„rirea și miluirea aceasta, ce am 
făcut la sfinta mănăstire Bistri- 
ţa, precum scrie acest Uric, u- 
nul ca acela să fie blestămat 
de Domnul Dumnezeul. nostru 
Isus Cristos și de Maica Pre- 
cista și de 4 evangheliști și de 
12 Verhovnici apostoli, și de 
7O apostoli și de 318 părinți 
de Niceea și de 24 prooroci a 
lui: D-zeii, și partea lui cu Iuda 

şi proclitul Arie și să fie par. 
“tea lui cu Jidovii cari ati stri- 
gat asupra Domnului. nostru 
Isus Cristos: sîngele lui asupra 
noastră și asupra feciorilor no-   
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ștri; iar pentru mai mare cre- 
dință și întărire am poruncit cre- 
dinciosului boer al nostru Ma- 
teiaș logof. ca să scrie și pe- 
cetea noastră să spînzure către 
acest adevărat Uric al nostru, 

Noi Petru Rareş Voevod, Ve- 

Icatu 7054 (1546).» 

Cu toate acestea însă la 1687 
(7195), această mănăstire, to- 
tuși a fost închinată sfintului 
mormiînt, prin următoarea danie: 

«Eu, Doamna Safta, Doamnă 
a reposatului Gheorghe Ştefan 
Voevod, ce a fost dintru mila 
“lui D-zeii Domn țărei Moldovei, 

şi de'mpreună cu vărul meii Pă- 
trașco, ce aii fost Pitar ficioru- 
lui Dumitrache Spătaru, facem 
ştire tuturor cui se cade a auzi, 
cu această carte i zapis al nos- 
tru pentru rîndul sfintei mă- 
năstiri ce sc chiamă Bistriţa la 
ținutul Neamţului, unde este 
hramul adormirei prea sfintei 
Fecioare Mariei, născătoarea luj 
Isus Cristos, pre apa Bistriţei, 
din sus de târgul Pietrei, care 
este zidită și făcută de moșii 
noștrii cei buni și bătrîni; vă- 
zind noi că aii remas la mare 
pustietate și grea stricare că 
sai schimosit și ai lipsit din 
toate podoabele ci, şi ce s'aii 
chemat: veșminte scumpe, o- 
doare multe, și moșii bune Și 
mulți serbi Țigani ce au fost 
dat și miluit şi întărit de Dom- 
nul Alexandru Voevod cel bun 
și bătrin, carele este acolo -as- 
trucat, dinpreună cu Doamna 
sa Ana, și cu coconii sei și deci 
şi noi fiind dintre acei ctitori 
bătrîni şi știind și dintre părin- 
ţii noștri şi văzînd multe danii 
cari sunt de la părinţii noștri 
și acum lipsind acestea toate, 
şi pustiindu-se de locuitorii cei 
răi cari ai locuit într'insa: so- 
cotitam şi noi aducînd D-zeii, 
pe: Dumnezeescul și a toată lu- 
mea spăsuitoriii, prefericitul a-   
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les Dosoteiu, patriarchul al sfin- 
tei cetăţi Ierusalimul, și văzînd 
și alți ctitori închinînd și alte 
sfinte mănăstiri "la sfintul şi de 
vieaţă dătătoriii Mormîntul lui 
Cristos, închinat-am și noi a- 
ceastă sfintă mănăstire anume 

„Bistriţa, cu toate podoabele ci 
și toate veniturile ci, casă fie 

pomană vecinică la mormîntul 

lui Cristos; și prin mîna aces- 

tul Dumnezeesc părinte, ce mai 

sus scriem, și urmitorilor sf.- 

sale, în veci să se- pomencască 
moșii noștri ctitori în veci, cei 

mari și cei mai mici şi să ne 

pomenim și noi cu dinșii, 7195 

(1687) Marte 4.» 

În timpul după închinare, în 

fața bisericei, era următoarea 
inscripțiune: «La această sfintă 

mănăstire stăpin este prea sfin- 

țitul Patriarch al Ierusalimului 

Kir Kir Kirilo, 1849, de la Sa- 

mos August 31.» 

La 7251 Aprilie 20, prin hri- 

sovul de miluire către mănăs- 
tirile inchinate Sf. mormînt, Con- 

stantin Nicolai Voevod, porun- 

cește să sc scutcască și această 

mănăstire de toată desetina pe 
toate bucatele ce-i vor fi drepte 
ale ci, şi toate oile de goștirnă, 

şi vădrăritul pe tot vinul, ce 

vor avea drepte din viile mă- 

năstirei. 

La 1826 Marte 22, prin ana- 
foraoa Mitropolitului Veniamin, 

semnată și de Episcopii Ghera- 
sim al Romanului și Meletie al 

Ilușului, se numește aici, ca Egu- 

men pămintean Macarie Ero- 
diacon. (V. «Uric.» I, p. 215). 

La. această mănăstire nu se 
găsesc ornamente vechi, ci nu- 
mai o poală pentru mormint fă- 
cută de Gh. Asachi, cu inscrip- 
ţia: «Alexandru-cel-Bun, părin- 
tele patrici, 1432»; și “un “po- 
melnic, în care s'a păstrat nu- 
mele domnilor vechi și ale fa- 
miliilor lor, precum și portretele
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lui Ștefan-cel-Mare Vocv., Petru 
Voevod Rareş, Elena Doamna, 
Maria Doamna, Roman Voevod, 
tatăl lui Alekandru-cel-Bun, A- 
lexandru-cel-Bun, Ana Doamna. 

Casele domnești, făcute de 
Alexandru-cel-Bun, servă acum 
pentru locuință Egumenului; sub 
ele se află o subterană, despre 
carc tradițiunea spune, că în 
ea aii fost închiși și decapitaţi 
47 de boetri, pentru că eraii tră- 
dătorii țărei și domnitorului, 

Zidul, care începe de la ca- 
sele egumenești și duce pănă 
la chiliile servitorilor, este făcut, 
după cum arată o inscripţiune, 
din temelic, cu osteneala și chel: 
tuiala lui Iacov Arhimandritul, 
Egumen mănăstirei Bistriţa, din 
toată rămășița averei sale, pen- 
tru sufletul săi și al părinților 
săi, la anul 1776. 

Dintre veniturile acestei mă- 
năstiri însemnăm: moșia Bis- 
trița i Plopușorul, jud. Neamţu; 
moșia Braina, cu satul, situat 
între moșiile Măcsineni și Pe- 
nclul din ocolul Siretului, ţinu- 
tul Galaţului; moșia Branişte, 

din jud. Neamţu. — 

Bistriţa, mănăstire, în jud. Vil- 
cea, fondată la începutul seco- 
lului al XVI, de către patru 
frați Basarabeşti, numiţi Craio- 
veşti: Barbu, Pirvu, Danciu și 
Radu. Reproducem cele mai de 
jos, după raportul d-lui Tocilescu 
asupra acestei mănăstiri: «Pisa- 
nia vechie de la biserică nu mai 
există. Este însă altă înscrip- 
țiune de piatră din anul 1683, 
încastrată în zid sub clopotniţă, 
care "i ţinc locul. Ea are co- 
prinsul următor: 

«Sfinta această și Dumneze- 

jască mănăstire pomenește a fi 

zidită întîiii şi den temelie de 

Barbu Banul Craiovescu, carele 

aici și îngerescul cin al călugă- 

rici mai pe urmă ati luat, iar   
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după aceia reaua vrăjmăşie a 

crudului Mihne Vodă Dracea ce 

ait avut pe dinsul, den fața pă- 

miîntului a o şterge silind cu tu- 

nuri și cu alte cini zidurile i ati 

spart. Insă Dumnezei cel-ci stri- 

catele dreage, slabele întărește 

și desnădăjduirile omenești în 

bună nădejde și ființă le aduce, 

acela n'aii lăsat tiranica pohtă 

a Mihnci a săvirși de tot, ci iară 

Barbul Banul întrămare și pu- 

tere dind, iară o aii prefăcut, 

mai bună încă şi mai frumoasă ; 

și dupre aceia iară bunătatea și 

adinca înţelepciune dumnezească 

ațițind şi ţiind din rodul Barbului 

oameni mari și vrednici, o ai 

ținut și o ai păzit, precum și 

Preda vel Vorn. Brincoveanul, 

în toată vieaţa lui aii făcut, și 

pre unde aii. fost cite ceva stri- 

cata dres. Iară în anii cesti mai 

de pre urmă cu mai mare o- 

sîrdie și mai cu mare cheltuială 

nepotul sii Constantin vel Spă- 

tar, carele despre tot trăgîndu- 

se dă vechia dungă a Craio- 

veștilor, care și Băsărăbeşti se 

chiamă, și despre mumă și mai 

din bătrina și împărătâsca casă 

a Cantacuzinilor, vrind a răs- 

punde blagorodnici și evlavici 

sale carea către Dumnezeeştile 

lucruri avea, multe ai întărit 

multe aii înfrumuscțat, şi den 

noii ati făcut la această Dumne- 

zeiască și sfintă casă, dînd și lă- 

sînd precum i s'ai căzut în 

veac bun pomenire bunului și 

luminatului și ricamului sări și 

lui, săvirşind aceasta în zilele 

unchiului săii, lui Ion Șerban 

Voevod cel tînăr, și fiind egu- 

men Parthenie Eromonah, leat 

7192, (1683) mesița Septem- 
brie 12». 

Constantin vel Spătar, care 

a reparat mănăstirea, este vii- 

torul Domn Brincoveanul. 

In biserică se păstrează un ta- 

bloii pe pînză, reprezentînd ple-   
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carea lui Barbu Craiovescul la 

mănăstire, ca să sc călugărească. 

Barbu cu barbă albă, îmbrăcat 

în costumul timpului, ține ca- 

pul plecat pe mîna dreaptă, iar 

mîna stingă o ţine la ureche în 

semn de adio pentru toate cele 

lumești; după dinsul vine un 

tinăr cu dulamă îmblănită, ur- 

mat de o ceată de alte 18 per- 

soane, tot în dulame roşii cu 

blană, întreaga familie a Cra- 

ioveştilor. Pe pinză se citeşte: 

«Această muşama s'a scos după 

cea vechic prin osirdia Sfinţiei 

sale Părintelui Kyr Gavriil, E- 

gumenul mănăstirei Bistriţa, a- 

nul 1830». Tabloul original nu 
se mai păstrează. 

Picturile din interiorul bise- 

ricei sunt toate moderne. La 

stinga este portretul mural al 

lui Barbu Craiovescul, întiiul fon- 

dator al acestei mănăstiri (1498) 

și la dreapta se află portretul 

lui Barbu Dimitrie Știrbei, prin- 
cipele Domnitor, (1555), 

Inscripţiunea pusă la intrarea 

despre bolniță a clopotniţei ne 

spune: «Fiind că această mă= 

năstire Bistriţa se afla în sta- 

rea cea mai ruinoasă, așa din 

cauza aceasta a hotărit Măria 

Sa Domnul Gheorghe Bibescu, 

în anul 1845, dărîmarea acestei 

ruine, împreună cu biserica, şi a 

se reclădi precum există în ființă. 

La 26 Septembrie, anul 1846, 

S'aii pus temelia de MM. Lor 

Domnul şi Doamna, în prezența 

tutulor miniştrilor şi boerimei. 

In anul 1850 și 1851, din pri- 

cina evenimentelor, a fost între- 

ruptă această clădire; la anul 

1852 începîndu-se iarăși lucra- 

rea, în anul 1855 desăvirşindu-se 

sfinta biserică, la 15 August, 

în ziua Sf. Mării, s'a sfințit prin 

Eminenţa sa Părintele Mitropolit 

D. D. Nifon în prezența MM. 

Lor Domnului și Doamnei Știr- 

bci, şi în luna lui Septembrie
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1856, s'au predat toate clădirile 
gata. Proectele acestor clădiri 
Sai alcătuit şi executat de ar- 
hitecții clădirilor mănăstirești 
Ion Shlater, Scarlat Beniș și a- 
jutorul Iuliu Fraivald sub igu- 
menirea Părintelui Gavriil Ar. 

„him ţa. | 
In curte, rezimată de clopot- 

niță, este piatra funerară a lui 
Pirvu Craiovescu, avind inscrip- 

ţia: «In luna Aprilie, zilele 28, 

repausat-aii robul lui Dumnezeii 
Jupan Pirvul, Marele Ban al Cra- 

iovei, în zilele blagocestivului 
Ion Moise Voevod, în anul 7037, 

(1529)2. 
Se știe că acest Pirvu era fra- 

tele banului Barbu Craiovescu, 

fiul boerului Neagoe. 
Din odoarele mănăstirei în- 

semnăm următoarele : 

Icoanele împărăteşti, cari par 
a fi din timpul lui Brîncoveanu. 

O cruce de lemn ferecată în 
argint, dăruită de jupîn Manta, 
în anul 7072 (1564). 

O altă cruce mai mare de 
argint, din timpul lui Mateiti 
Voevod, 7150 (1642). 

O cruce mică de lemn îmbră- 
cată în argint, din anul 1678. 

O cruce în filigran, din 1804. 
Două ripide de argint suflate 

cu aur, identice cu cele de la 

mănăstirea Horezul, din 7193 

(1685). 
Doă sfeșnice mari împărătești - 

de bronz, din 1710. 

Anaforiţa de argint, suflată 
cu aur din 1685, ș.a. 

” In biserică se păstrează şi 

moaștele Sf. Grigore Decapo- 
litul, într'un frumos sicriu de ar- 

gint, lung de 1"45, făcut de 

Constantin Șerban Basarab și 
soţia sa Doamna Bălașa. Amîn- 
doi se reprezintă în relief pe 
capac. Sicriul a fost lucrat în 
Ungaria și a costat peste 1500 
galbeni. 

In clopotniță se află 4 clo- 
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pote, din cari 2 din 1497, adică 
din anul fondațiunei mănăstirei, 

Intr'o cămăruță dintr'o aripă 
a edificiului, D-l Gr. G. Toci- 
lescu a găsit zăcînd în dezor- 
dine 120 manuscripte, din cari 
72 slavone, 4 grecești, 44 ro- 
miînești și 267 cărți tipărite, din 
cari 131 slavone, 53 romine, 30 
slavo-romine, 50 grecești, 2 gre- 
co-romine și 1 germano-rus, pe 
care le-a depus la muzeul na- 
țional, 

In mănăstirea Bistriţa a fost 
instalată în timpul din urmă, o 
școală de sub-ofițeri, 

Mănăstirea se administrează 
de un îngrijitor, avînd pentru 
biserică personalul strict necesar. 

Bistriţa, cu/me de munte, în ju- 
dețul Vilcea, ce pornește din 
muntele Cocorul, se îndrep- 

tează drept către S,, despăr- 
țind rîul Horezul de Bistriţa și 
se termină în dreptul comunei 
Horezul. Are un singur pisc mai 
principal, muntele Cocorul. 

Bistriţa, zădure, numită și Pă. 
durea-Bistriţei, în com. rurală 
Bistriţa, plasa Ocolul-d.-s., jud. 
Mchedinţi, proprietatea statului. 

Bistriţa, pădure, lingă miinăstirea 
cu aceiași numire, jud. Neamţu, 
pe moșia numită Inconjurătoa- 
rea-Mănăstirci-Bistriţa, teritoriul 
com. Doamna, pl. Piatra-Mun- 
tele. Are o întindere de 1221 
pog.; sc află pusă în exploatare. 

Numirea vechie: Vatra-Mă- 
năstirei, 

Bistrița, zădure, între comunele 
Reșca și Fălcoiă, pl. „Ocolul, ju- 
dețul Romanați. 

Bistriţa, ziris, jud. Neamţu ; izvo- 
rește spre E. de piciorul mun- 
telui Chicerul, din o ramifica- 
țiune despre Sud a muntelui   
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Ceahlăul. E situat pe teritoriul 
comunei Bicazul, plasa Piatra- 
Muntele. Se: varsă în piriul Bis- 
trița, drept pe. linia de hotar 
despre Transilvania, 

Bistriţa, prfiaş, în com. Doamna, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
E format către obirşia sa din 
două izvoraşe: Valea-Mare și 
Valea-Mică. Curge paralel cu 
drumul de comunicaţie al mă- 
năstirei Bistriţa, traversînd șo- 
seaua mixtă Piatra-Bicaz, Între 
Ril. 61 și 62. Se varsă în riul Bis- 
trița lingă schela numită Schela- 
lui-Tăbon, în faţa satului Bitca- 
Doamnei. 

Bistriţa. (Vezi Sărata-Bistriţei, ju- 
dețul Neamţu). 

Bistriţa, dela slavonescul EHETp'a, 
ce însemnează apă repede, 74, 
jud. Suceava, Neamţu și Bacău. 
Iși are obirșia de sub muntele 
Prislopul ce formează hotarul în- 
tre Maramureș și Transilvania. 
La început poartă numele de 
Bistrița-Aurie, de la aurul ce 
altă dată se spăla din nisipul 
de pe albia ci. Udă orășelele: 
Iacobeni, unde e o fabrică de 
fier și un mare hait, (opritoare 
unde se strînge apă, care înles- 
neşte mersul plutelor cînd apa 
e scăzută) şi Dorna din Buco- 
vina. Intrînd în țară la Gura- 

„Negrei, curge de-o cam dată 
de la V. spre E. și adapă co- 
muna Dorna pe o lungime de 
I4—18 kilom. La poalele Bo- 
golinului (între Colţul-Acrei şi 
Chec), trece în comuna Broșteni 
şi-şi îndreptează cursul de la 
N.-V. spre S.-E., udind toate sa- 
tele, ce alcătuesc această comu- 

nă, pe o întindere de 34 kil. 
formînd 20 de șerpuiri și 36 
grinduri. De la gura piîriului 
Neagra-Broștenilor şi pănă la 
gura piriului Căţelușa, pe o lun-
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gime. de 4 kil., formează ho- 

tar între comunele Broșteni și 

Mădeiul, De aci părăseşte com. 

Broșteni, străbate Mădeiul pe o 

întindere de 6 kilom. Formiînd 

I1 coturi mari și 6 grinduri, 

îşi continuă cursul în comunele 

Borca și Sabasa, pe o lungime 

de 4 kil. și în comuna Fărcașa 

pe o distanță de 12 kil. for- 

mînd hotar între. această com. 

şi com. Călugăreni din judeţul 

Neamţu. La Poiana-Popeştilor, 

trece în județul Neamţu, face 

ocolul Ceahlăului, udind comu- 

neie Călugăreni, Galul, Bicazul, 

etc. şi orașul Piatra și merge 

de se varsă în Sirct, din jos de 
Bacăii. 

In județul Succava,. începînd 

de la hotar, are de. tributari, 

de-a dreapta: pe Neagra-Șarului, 

Arinul, Ortoaia, Rusca, Osoiul, 

Sunători și Zugreni, în comuna 

Dorna; piraiele: Bogolinului, Ni- 

țenilor, al-lui-Mihaiă, al-lui-Nacu, 

al- Liţului, Scăricelei, Lespe- 

zilor,  Bărnărelul,  Toancelor, 

Barnarului, Caprei, Căpriţei, Că- 

boaia, Roșca și Neagra-Broşte- 

nilor în com. Broșteni; pîraiele: 

Casci, Haleasa, Șoldanul, Losta- 

ţa, Mădeiului şi Chiriacului în 
com. Mădeiul; Cobuz, Borca, 

Leonte, Tăriţenilor și “Topliţa 

în comuna Borca; piriul Ste- 

jarul în comuna Fărcașa, De-a 

„stinga primește piraiele: Arămci, 
Chirilul, Opăineștilor, Fierului, 

Căldărei, Casei, Crucea, Șarpe: 

lui, Leșului, Ciinelui, Ursului, 

al lui Bortă, Țiganului, Pusdra, 

Holdiţa, Malului, Casei, Sfirbie, 

Fierului, Cotirgașul și Căţelușa 

în comuna Broşteni; Pietroasa, 

Puciosul, Cirjei și Răgăjeni în 
comuna Mădeiul; Sabasa în Sa- 

basa; piraiele: Ţiflei, Pintci, al 

lui-Găină, Socii, Crucea, Făr- 

cașa, Arici, Secătura şi Crăpă- 
turilor în comuna Fărcașa. 

Lăţimea Bistriţei variază în-   

tre 5o—109 m., iar adincimea 

între 1—3 m. In verile sece- 

toase scade chiar sub un metru. 

luţeala cursului variază după 

mărimea, apei, La şivoiii e foarte 

repede, pe cind la genuni (unde 

apa e foarte adincă) și la belți, 

pare că abia se mișcă. Albia 

sa este stincoasă și prundoasă. 

Cind iarna e grea, îngheaţă, și 

atunci călătoriile se fac cu să-. 

niile pe luciul ei. Sloii căraţi 

de dinsa primăvara, la ruptul 

&heței, pricinuesc multe strică- 

ciuni, și nu o dată S'ai văzut 

garduri, poduri, grinzi, case și 

chiar animale, ca porci, ctini, 

tîrite de sloi la vale. Urletul și 

trosnetelc, pe cari le scot sloii 

în mersul și grămădirea lor, a- 

desca sunt tot atit de puternice, 

ca și bubuitul tunetului, 

De cum s'aii curățit sloii şi 

pănă toamna, Bistriţa e naviga- 

bilă pentru plute, ușurind ast- 

fel exploatarea pădurilor. Pluta 

e alcătuită din mai multe lemne: 

grinzi, catarguți, catargele, du- 

lapi, etc., legate prin chingi sati 

grinzi. Ia sc cirmuește cu două 

lopeţi numite condeie. Primul 

plutaș se numește cîrmaciii și 

cel din urmă dălcăuș, La opri- 

rea în schelă se leagă de un 

“țăruş, numit pociumb, printr'un 

gînj (nuia răsucită), numită cio- 

cirlie, Zeci de mii de plute lu- 

necă în fie-care vară la vale pe 

luciul ei, ducindu-se peste mări 

în alte țări, ca să se prefacă în 

aur și să îmbogăţească ţara. lată 

de ce, cu drept cuvint, i sar 

putea zice și la noi Bistriţa- 
Aurie. 

Incorsetată de munţi uriași, 

îmbrăcaţi saii goi, şi stînci pră- 

păstioase, tot cursul săi înfăți- 
şcază o mare variație de ta- 

blouti, care mai de care mat mi- 

nunate. Nimic mai frumos ca o 
scoborire pe plută de la Dorna 
la Piatra, cale care, cind e apa   

potrivită, se poate face în 18 
pînă la 20 ore. 

Aproape fie-care localitate ce 

țărmurește acest rii, ba chiar 

fie-care stincă, își are numele 

săă, căpătat în urma vre-unei 
întimplări. 

Pornind -la Dorna pe plută, 

din schela de la Gura-Arinului, 

ai pe stinga Buliceni din Buco- 

vina, mai la vale Ortoaia noas- 

tră, față cu Gherghiţeni şi din 

jos de ele, Rusca Bucovineană 

se uită cu drag la sora ei de 

dincoace. După ce treci Osoiul 

(la, no) vin Sunători în faţă cu 

Hirtoapa-Frumușica, de dincolo, 

și apoi Zugreni față în faţă cu 

Călinești. Pănă aci drumul e li- 

niștit și călătorul are tot timpul 

să admire tablourile încîntătoare 

ce-l înconjoară. Din cînd în cînd 

dinsul mai aruncă cite o privire 

spre Pietrosul-Ardealului, alb de 

ninsoare și prin Iulie. Dar am 

ajuns într'o genune! Aci apa e 

foarte lină. In bungheturile de 

brădet, cîntăreții verii cu multă 

măcstrie se întrec a ne desfăta 

cu cîntecele lor. Inainte-ne însă, 

cursul Bistriţei sc pierde, se în- 

chide. Nu vedem de cit făşia 

de apă ce am lăsat în urmă-ne 

şi încolo piramide și pereţi de 

stinci, cari se pierd în nori. 

Cirmaciul face un semn dălcău- 

şului, își scoate pălăria, o pune 

jos și peste dinsa nelipsitul to- 

por, înghite o duşcă de holercă 

(rachiă), ca să mai prindă la 

inimă, controlează starea jugu- 

lui și a condeiului, își face cruce, 

își înțepenește picioarele şi, cînd 
pluta e aproape să se izbească 

de stincă, ne vestește Colţul- 
Acrei. Aci, ce e drept, o /opată 
ace o vicaţi. Pluta e răpită de 
curent, care o poartă ca pe o 

jucărie. Plutașii îşi încordează 

toate puterile, intrînd în luptă 
cu furia apci. 
Primejdia se compensează însă
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cu prisos prin frumuseţile ce 
ne înconjoară. Continuînd dru- 

mul, trecem Colbul şi intrăm în 

Chei, unde ni se arată Piatra. 

Puşcată și Piatra- Vînătorului, 

apoi Coiful, Scăricica şi, ajun- 

gind la cascada Moara-Dracului, 

am scăpat de pericol. Mai la 
vale vedem, în stînga, Piriul- 

Arămei, ce formează hotarul 

din spre Bucovina, căci pănă 

aci Bistrița servă de frontieră. 
După locul numit In-Pisc, ur- 
mează - pe dreapta, Pipereni, 

și pe stînga satele Chirilul, Co- 

joci şi intrăm In-Liţu și apoi 

In-Căldare. Urmează  Izvorul- 
Răi şi, după Dimbul-Colacului, 
satul Crucea, Genunea-Crucei, 

lăsăm Piriul-Crucei în stînga și 

Bărnărelul în dreapta, trecem 

pe sub podul ce înlesnește comu- 

nicația destul de penibilă între 

Crucea și Dorna, și tot scobo- 

rind, pe cînd în dreapta se înalță 

falnic Barnarul, în stinga vedem 

Bitca-lui-Tirsînă, Piriul-Șarpelui, 

al Leșului, intrăm în Balta-Cii. 
nelui, Cîrligata şi, între Dealul- 

Ursului, puii stincos de munte 

pe care se vede îngusta cale 
în zigzaguri şerpuind în sus ca 

pe perete, și Barnarul, pătrundem 
în Toance. După ce am salutat, 
nu cu puţină frică, Piatra-lui- 

Toader, ajungem la Gura-Bar- 
narului, unde sunt faimoasele 

instalațiuni forestiere ale M. S. 

Regelui, după care urmează sa- 

tele: Holda, Holdiţa, Broșteni, 

în fața Negrei, Haleasa, Lun- 

geni, Cotirgași, Frasinul, Poia- 

na-Giştei, Mădeiul, în față cu Pi- 

riul-Cîrjei, Borca, în fața Saba- 

sei, Piriul-Pintei, Stejarul, Făr- 

cașa și, în fine, Crăpăturile, din 

josul căruia trece în jud. Neamţu. 

La Crucea și Broșteni avem 

de admirat localurile de școale 

făcute danie de M. S. Regele, 
la Mădeiii, Borca și Fărcașa, pe 

cele construite de Administrația 

55213, Marele Dictionar Geografic. 
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Domeniului Coroanei. La Borca 
nu ne e permis a trece, fără a 
arunca o ochire și asupra, bise- 
ricei zidită de aceeași Adminis- 

trațiune. 

Bistrița intră. în jud, Neam- 
țu, curgînd de la apus către 
răsărit, prin dreptul locului Ste- 
jarul, pănă la satul Popeşti 
(Pochești), formînd pe o întin- 
dere de 5 kil. hotarul județului 

„Suceava; de-aici coboară în di- 

recțiune S.-E. prin marginea, co- 

munci Galu și mijlocul comunei 

Călugăreni, pănă la îmbucătura 
cu piriul Bistricioara, formînd 

vre-o 3 cotituri mari: una între 

satul Galu (din stinga) și To- 

pliceni (din dreapta); a doua 
în fața satului Roșeni şi a treia, 

la satul Poiana-Teiului. 

De la primirea piriului Bis- 
tricioarei, se îndreaptă mai mult 
către E., și în linie dreaptă, stră- 

bate teritoriul comunei IHangul 

și Buhalnița, pănă la satul Izvo- 

rul-Alb (îmbucătura pîriului cu 
aceeaşi numire), -unde făcînd o 

curbătură mare către Est (în 

faţa satului Poenari), își schimbă 

cursul direct spre S. pănă la 

primirea (din dreapta) a piriia- 

şului Crivei, saii mai bine zis 

pănă al-Turcului, udind terito- 

riul căt. Bicazul, 

De la Gura-Turcului se ridică 

direct către E., prin com. Pin- 

gărați,  Vadurile şi Doamna, 

pănă la Piatra, formînd ast-fel 

o enormă cotitură spre vestul 

muntelui Cozmiţa. Udă orașul 

Piatra în partea despre V, și, 

din dreptul săi, scoboară din 
noii mai mult către S., urmînd 

pe prelungirea. liniei și a cursu- 

lui ce Pa avut de la satul Că- 
lugăreni spre Izvorul-Alb.: Tre- 

ce prin comuna Vinători-Dum- 

brava-Roşie, Calul-lapa şi Roz- 
nov, unde intră pe teritoriul 

plăşci Bistriţa, despărţind com. 

Zăneşti, Podoleni, Costișa și Bu-   
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hușul (cari vin pe stînga sa), de 
com. Mesteacănul, Borleşti, Ră- 

diul, Socea și Cindești (din 

dreapta), pănă la îmbucătura 
piriiașului Cotreanţa, de unde, a- 

pucînd spre E., formează mar- 
ginea judeţului Bacăii. 

În general, exprimînd geome- 

tricește formele cursului acestui 

rîii, în județul Neamţu, vedem: 

a) că alcătuește un unghiii ob- 
tuz deschis către Nord (creş- 
tetul spre Vest), cu laturile: 

. Galu-Bistricioara şi Bistricioara- 

Izvorul-Alb ; b) un unghii drept, 

cu' laturile: Poenari-Piriul-Crivei 

(cel întiiti în comuna Buhalniţa, 
cel de al doilea în com. Bicazul), 

și pîriul Crivei-Piatra; c) o linie 

dreaptă, ale căreia extremități 
sunt: Piatra-Pirîul-Cotreanţa. 

Stratul albiei sale e stincos; 

şi e de remarcat, că în multe 

localități: Toancele, Piatra-lui- 
Osman, Piatra-Dracului, etc. în 

jud. Suceava și Cheile-Bicazului, 

la Moara-lui-Bocancea, în jud. 

Neamţu, aceste stînci se ridică 
deasupra feței apei, periclitind 

adese-ori viaţa și avutul pluta- 
șilor și al diverșilor exploata- 

tori, care-și transpoartă produ- 

sele, din partea munţilor, pe cur- 

sul riului. 

Apele Bistriţei, de obicinuit, 

sunt limpezi și reci; coloarea 

(privită în cătime mare), e al- 

bastră-verzue ; conţine multe mi- 

nerale în disoluţiune. 

Afluenții săi din dreapta, în 

jud. Neamţu sunt piraiele: Ste- 

jarului, Bușumeni, Dreptului, 

Tarniţa, Zahorna, Roșenilor, Că- 

lugăreni, Bistricioara, (cu sub-a- 

fluenții săi) Durăul, Răpciune, 

Boura-Firţigi, Izvorul-Alb, Secul, 

Boului, Izvorul-Muntelui, Dodeni, 

Bicazul, (cu sub-afluenţii), Crivei, 

Tarcăul (cu sub-aflenţii), Oanţul, 

Vadurile, Doamna, Agtîrcia, Ca- 

„zacul, Petro-Dava, Vînători, Ca- 

lul (cu sub-afluenţii), Iapa (cu 

di
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sub-afluenţii), Mestăcănoasa, Ne- 
chritul (cu sub-afiuenții), Rădiul 
(cu sub-afluenții), Cotreanţa. 

Din stinga primește piraiele: 
Razimul, Galul, Răchitei, Cor- 
ni, Bostanul, Largului, Rotaru- 
lui, Hangiul (cu sub-afluenţii), 
Brădiţelul,  Scăitul- Buhalniţei, 
Drutului, Potoci, Botosul, Pin- 
găraţi, Pingiriciorul, Bistriţa, Bor- 
zogheanul, Iordanul, Cuejdiul 
(cu sub-afluenții), Cracăul (cu 
sub-afluenții), Căluiușul (cu a- 
fluenții), Orbicul, ş. a. 

Cursul Biștriţei numai în jud. 
Neamţu, este de 125 kil. (din 
280 kilometri). 

În jud. Bacăii întră mai la 
S. de Buhuși. De la Piatra la 
Bacăi păstrează mai pretutin- 
deni lărgimea de 70 m. Adin- 
cimea pe această porțiune nu 
e nicăieri mai mică de 1 m, Și, 
în unele locuri, este și de 3 
metri. Valea acestui rîă comu- 
nică cu Transilvania prin pa- 
sul Tulgheș deschis de Bistri- 
cioara şi prin pasul Bicazului 
deschis de riul Bicazul, şi cu 
valea riului Moldova, prin șo- 
seaua văci Sabasului, 

Dimitrie Cantemir în cartea 
sa: «Descrierea Moldovei» se 
exprimă ast-fel: «Bistriţa este 
atit de repede, încît surpă cele 
mai mari pietre din munte și le 
duce cu sine» (pag. 7, tom. II), 

Peștii care trăesc în Bistriţa 
sunt: boișteni, blehiţi, mrene, 
cleni, zvirlugi, grindele, zglă- 
voci, lipeni, chișcari şi los- 
triţe; iar în afluenții ci, păs- 
trăvi şi midhai. Ultimul soi 
de peşti se găseşte rar și se a- 
seamănă la piele şi în felul tra- 
iului, cu măntușul de la şes. 

Pe Bistriţa sunt două poduri 
de fier, unul între Gîrleni şi Bu- 
huș, lung de 204 metri, cu 4 
deșchideri ; altul între Bacău și 
Fintinelele, lung de 201.05 m., 
tot cu 4 deșchideri,   
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Bistriţa, ri, în plaiul Vulcanul, 
jud. Gorj. Ia naştere de sub 
muntele Oslea și curge de la 
N-V. la S.-E,, lăsînd, în partea 
de V., Gropurile- Boului, mun- 
ţii Boul, Frasinul, Tarniţa, Cra- 
cul-Lat şi Muntele-Virfului și 
spre E. munții Tigvele, Bulzul, 
Botul-Văraticului, Botul-Dealu- 
lui-L.ung și Piva. Ese din munţi 
între cătunele Frîncești și Gu- 
reni. Udă în cursul săii, pe dreap- 
ta: comunele Peștișani și Te- 
lești, iar pe stînga: com. Bră- 
diceni; trece apoi prin com. Șo- 
mănești și la cătunul Virful, 
după ce se unește cu Jaleșiul, 
se varsă în Jiă. Are ca afluenți 
pe stînga, piriul Băltişoara și pe 
dreapta Boroștina. 

Mijloacele de trecere peste a- 
cest riii sunt 3 poduri de lemn: 
1 în Peștișani, în dreptul comu- 
nci Șomănești, al 2-lea tot aci, 
făcut cu lemne dăruite de pro- 
prietarul din localitate și al 3-lea 
în dreptul cătunului Buduhala. 

Bistriţa, r/ă; izvorește din mun- 
tele Briota; curge de la N, că- 
tre S. în jud. Vilcea, pănă la 
com. “Tomșani; de aci se în- 
dreptează către S.-E. şi se varsă 
în Olt, pe malul drept, la com. 
Băbeni, cătunul Riîioasa, după 
ce a parcurs o lungime de şo kil. 

Lărgimea medie a apei Bis- 
trița este de 6 metri, adinci- 
mea de 50 cm. Iuţeala curen- 
tului 3 m. Lărgimea medie a 
albiei este de 25 m. Fundul con- 
ține pietriș mare pănă la Tom- 

" șani, iar daci la vale, pietrișul 

se micşorează din ce în ce, ast- 
fel că la com. Băbeni 
mult nisip. 

De la origină și pănă la mănăs- 
tirea Bistriţa, valea rîului Bis- 
triţa este foarte îngustă și foar- 
te adincă, prezintind aspectul 
unci mari crăpături; iar de aci 
la vale se lărgește treptat şi a- 

e mai   
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tinge 1 kil. la com. Frincești şi 
3 kil. în dreptul comunei Bă- 
beni. Valea rîului Bistriţa este 
populată şi productivă, 

Peste riul Bistriţa sunt 3 po- 
duri de lemn: Unul la Foleşti- 
d-j., lung de 25 m., altul la 
Frinceşti, lung de 35 m., şi al- 
tul la Băbeni de 45 m. 

„Bistriţa primește 3 afluenţi 
mai principali: riul Horezul, pe 
dreapta, și riurile Otăsăul și Cos- 
teşti, pe stinga. Acest rii udă 
comunele: Tomșani, Folești-d.-s., 
Folești-d.-j., Frînceşti, Genuneni 
şi Băbeni, 

Bistriţa, riu/e;, în pl. Ocolul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. Se formează din 
izvoarele ce vin: din pădurea 
Bistriţei, curge prin mijlocul co- 
munei, punind în mişcare 25 
mori ale locuitorilor Bistriceni şi 
2 fabrici de făină ; apoi, după ce 
serveşte la udatul grădinelor de 
zarzavaturi și cimpului, în timp 
de secetă, se varsă în Dunăre. 

Bistriţa, șes, jud. Bacăi, pl. Bis- 
trița-d.-s., pe malul drept al Bis- 
triţei, prin comunele Valea-lui- 
Ion și Blăgești. 

Bistrița, rup, în partea vestică 
a oraşului Piatra, jud. Neamţu ; 
cuprins între mahalaua Precista 
și Prundul-Mărăţei. 

Bistriţa, rup de moșie. (Vezi: 
Incunjurătoarea - Mănăstirei -Bis- 
triţa, moșie, jud. Neamţu), 

Bistriţa, va/e, în pl. Ocolul-d.-s., 
jud. Mehedinţi, pe unde curge 
piriul Bistriţa, şi în care este 
aşezată com. rur. Bistriţa. 

Bistriţa, za/e, jud. Suceava, Neam- 
țu şi Bacău, formată de munții 
ce se întind pe ambele maluri ale 
riului cu a sa numire, Se întinde 
de la hotarul jud. Suceava, com.
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Galul, în regiunea muntoasă, 
unde prezintă o alternanță de 
gituri şi expansiuni. In gituri 
de multe ori lărgimea văci se 
reduce la lărgimea albiei rîului; 
iar în expansiuni ea trece de 
1 kil. Cele mai principate lăr- 
giri ale văci sunt la Hangul și 
Bicazul, confluența Bicazului. La 
S. de Piatra, valea se lărgește 
şi lărgimea șesului Bistriţei va- 
riază între 3—4 kil., şi, împreună 
cu podişele mărginașc, trece pes- 
te 7 kil. pănă la 12 kil. 
“Cota șesului Bistriţei la Han- 

gul e 491,22 m; la confluenţa 
Tarcăului 396,35 m.; la Piatra 
316 m.; la Buhuș 206,11 m.; 
la Bacăă 161 m. 

Satele și localităţile izolate, 
așezate pe cuprinderea sa, în 
jud. Neamţu, sunt: 

Popești, Poiana-Fagului, Gu- 
ra-Dreptului, Săvineşti, Urşi, Ga- 
lul, Pirîul-Galul, Ruseni, Poiana- 
Răchiţii, Topoliceni (com. Ga- 
lul), Stejarul, Buşumeni, Frumo- 
sul, Dreptul, - Roșeni, Poiana- 
Teiului, Poiana-Largului, Gura: 
L.argului, Călugăreni (com. Că- 
lugăreni), Bistricioara (com. Bis- 
tricioara), Capul-Dealului, Răp- 
ciuniţa, Hangul, Boura-Firţigi 
(com. Hangul), Buhalniţa, Strîm- 
ptura, Izvorul-Alb, Poenari, Se- 
cul-Buhalniţei, Zotoci, Botosul, 
Chindi, Cîrnul-Bistriţei, Izvorul: 
Muntelui (com. Buhalniţa), Cîr- 
nul, Olteni, Poiana-Cărbunari, 
Cojujna, Dodeni, Bicazul, Feteş- 
ti-Poiana-Capșei (com. Bicazul), 
Gura-Tarcăă, Strimptura, Straja, 
Stejarul, Lunca, Pingărăciorul, 
Petricica (com. Pingăraţi), Ni- 
țeni, Oanţul, Preluca, Vadurile, 
Maliciul (com. Vadurile), Viișoa- 
ra, Garata, Tăbon, Bitea-Doam- 
neji, Agircia, Cazacii, Chindia 
(com. Doamna), Piatra, oraș, 
Petro-Dava, Văleni, Vinători- 
Pietrii (com. Vînători-Dumbra- 
va-Roşie), Dumbrava -Roșie-d.-   
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j.» Săvineşti (com. Calul-Iapa), 
Roznov, Chintiniciul (com. Roz- 
nov), Gura-Mesteacănului, Băla- 
nul (com. Mesteacănul), Ruseni 
(com. Borlești), Frunzeni (com. 
Cîndești); osebit de acelea cari 
vin situate mai departe de cur- 
sul riului, precum : satele Calul, 
Zăneşti, Podoleni, Fauri, Bu- 
ciuleşti, Mănioaia etc. 

Valea Bistriţei comunică cu 
“ Transilvania: prin pasul Tulghe- 
şului, deschis de piriul Bistri- 
cioara; prin trecătoarea Bica- 
zului, deschisă de piriul cu a- 
ceeași numire, și prin diferite 
poteci de cai; iar cu valea Mol- 
dovei: prin gitul Pipirig-Neamţu; 
prin șoseaua Piatra-Neamţu, care 
tae Cracăul; prin șoseaua Pia- 
tra-Bozieni. , 

Considerațiuni militare. Va. 
lea Bistriţei, fiind locuită în tot 
cursul ci, constitue o bună linie 
de rocadă pentru a supreveghia 
drumurile şi potecile, cari vin de 
peste frontieră. Ea are și pre- 
țioase defensive. Intr'adevăr, Va- 

lea-Bistriţei formează un defileu 
lung de 100 kil. și uşor de dis- 
putat. Poziţiunile de oprire se 
pot: căuta în particular, la jonc- 
țiunea văei Bistriţei cu şoseaua 
Suhaș- Cornul-Luncei. Retrage- 
rea ar fi asigurată: spre Neamţu, 
prin drumul Gitul-Pipirig-Neam- 
țu; pe dealul din faţa Bistricioa- 
rei, cu retragerea spre Neamţu 
prin drumul Hangul-Neamțu ; la 
Bicaz, sai mat jos împrejurul 
Pietrii, cu retragerea spre Ro- 
man prin Bozieni, sati spre Ba- 
căii, după împrejurări, Linia Bis- 
triţei are însă inconvenientul de 

„a putea fi întoarsă prin valea 
Moldovei și a Siretului; cu toate 
acestea într'un caz de atac din- 
spre apus, basinul Bistriţei, prin 
pasurile sale puţin practabile, prin 
lungul și dificilul defileu, prin 
căderea sa, în caz de invaziune 
la Bacău, prea departe de ţara 
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Romînească (Valahia), constitue 
o secțiune de al doilea ordin şi 
prin urmare va fi întrebuințată 
de inamic numai pentru a în- 
toarce în basinul Trotușului, care 
prezintă avantagiii din pricina 
comunicațiilor mai bune, mai a- 
propiate și mai numeroase, cit 
şi din aceea că atacul pe acolo 
conduce la rezultate mai sigure, 

Bistrița-de-Jos, p/asă, jud. Ba- 
căi, ast-fel numită de la rîul Bis- 
trița, care o udă. Ea e situată pe 

„valea Bistriţei și a Siretului, pănă 
în zarea dealurilor, ce despart 
apele acestor rîuri de ale Taz- 
lăului-Mare și de ale Trotușului, 

Teritoriul plășei se mărgineşte 
cu riul Siret, de la Holtul pănă 
la gura pîriului Răcăciuni, către 
comunele Buhociul din plasa Si- 
retul-d.-s., Tămași, Gioseni, Ră- 
cătăul și Pincești, din pl. Siretul- 
d.-j.; la V. cu com. Nadișa din 
pl. Tazlăul-d.-s. și cu comunele 
Boșoteni, Sinduleni, Tirgul-Va- 
lea-Rea, Drăgugești și Brătila, 
din pl. Tazlăul-d..j.; la N., cu 
comunele Fintinelele, Mărgineni- 
Munteni și Săucești, din pl. Bis- 
trița-d.-s.;. la S$., cu jud. Putna 
şi cu comuna Gropile, din pl. 
Tazlăul-d.-j. 
„Forma sa este a unui drept: 

"unghii lunguieţ, care are laturile 
mici la N. şi S., laturile mari la 
V. și E,, iar virfurile unghiurilor 
în s. Holtul, s. Secătura, s. Ca- 
pota, și gura pîriului Răcăciuni. 

"Riul Bistriţa intră într'această 
plasă pe la orașul -Bacăi, pe 
care lăsindu-l pe dreapta, curge: 
de la N. spre S. şi se varsă în 
Siret mai sus de sat. Galbeni. 
Siretul intră la satul Holtul şi 
face -o curbă, cu deschizătura 
spre E., pe toată limita estică 
a plășei, pănă ce ese din județ, 
spre a curge pe limita judeţelor 
Putna și Tecuciui. Ambele aceste 
riuri se încarcă, pe malurile lor
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drepte, cu o mulţime de piraie, 

printre care cele mai însemnate 

Sunt: Birnatul, Negelul, aproape 

secat, Bălțata, Valea-Mare, Cleja 

și Răcăciuni, care curge chiar 

pe limita plășei spre jud. Putna. 

. Toate aceste piraie se scurg 

din dealurile de la limita ves- 

tică, Sunt foarte slabe ridicături 

între Siret și Bistriţa, mai sus 

de confluenţa lor. 

Clima se aseamănă cu a celei 

din pl. Bistriţa-d.-s., dar în unele 

locuri este chiar mai blindă şi 

viţa dă struguri mai dulci și vin 

mai bun. Pămîntul este mai ro- 

ditor şi în cereale, din pri- 

" cina revărsărilor dese ale. Bis- 

triţei și ale Siretului, care după 

ce-şi retrag apele lor, lasă băl- 

toace şi girle, precum şi un nă- 

mol mlăștinos. 

După vechia sub- împărţire, 

plasa cu numele acesta se în- 

tindea și dincolo. de malul Si- 

retului pănă la limita estică a 

județului și avea reședința la 

Părincea. Comunele așezate în 

această parte a județului, în nu- 

măr de 10 și anume: Botești, 

Gioseni, Leca, Milești, Năneşti, 

Pâncești, Petrești, Răcătăul, Tă- 

mași şi Tirgul-Părincea, aii for- 

mat pl. Siretul-d,-j. 

In această plasă, comunele 

sunt 5 rămase din vechea plasă, 

şi 5 cei sai adăugat din cele 

deslipite din plasa Bistriţa-d.-s.; 

în total deci 13. Reședința plă- 

șci este în Valea-Seacă. 

1. Letea, cu 7 cătune: Chi- 

şăta, Cremenea, Domniţa-Maria, 

Letea, Radomireşti-d.-j., Rado- 

mirești-d.-s., Şerbăneșşti, situate 

între riul Bistriţa şi Siret și pe 

malul drept al Bistriţei, 

2, Ruși, cu 5 sate:. Bălțata, 

Coteni, lurnicari, Izvoarele, Ruși, 

situate la S. de Letea și pănă 

la confluența celor două riuri, 

3. Bacăi, com. urb., situată 

de-a dreapta Bistriţei, mai la N.   
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și la V. de cătunele comunei 

Letea. 

4. Osebifi- Mărgineni, cu 4 

sate: Băraţi, Gherăcști, Osebiţi- 

Mărgineni, Sohodolul, situate la 
V. de Bacăii. 

5. Călugăra-Alare, cu satele: 

Călugăra-Mare și Sohodolul, si- 

tuate la S.-V. de oraşul Bacăi, 

6. Liusi-Călugăra, cu 4 sate: 

Corhana, Liuzi, Negelul şi Ose- 

biți, situate la S. de comuna 
precedentă. 

7. Dealul- Noi, cu 8 sate: Bir- 

zulești, Coman, Dealul-Noi, Găi- 

dariii, Iazul, Pietricica, Sărata şi 

Talpa, situate la S. și S.V. de 

precedenta comună. 
8. Palca-Seacă, cu 6 sate: ALl- 

beni, Bălțata, Buchila, Floreşti, 

Galaeni şi Valea-Seacă, reședința 

plășei, situate d'a dreapta Bistri- 

ței și la S. de com. Dealul-Noă. 

9. WVatea-Alare, cu 5 sate: 

Costiţa, Valea-Dragă, Valea-d.-j., 

Valea-Mare și Valea-d.-s., situate 

da dreapta Bistriţei la S. de 
comuna precedentă, 

10. Faraoaui, cu un singur 

căt., Faraoani, situat la $. de 

comuna precedentă. 

11. Cleja, cu 3 sate: Cleja, 

Șomușca și Valea-Rea, situate 

la S. de comuna precedentă. 

12, Răcăciuni, cu 4 sate: Giş- 

teni, Răcăciuni, Satul-Noii. şi 

Teiuşul, situate d'a dreapta Bis- 

triţei și pe piriul Răcăciuni. 

13. /undul-Răcăciuni, cu 4 

sate: Ciocani, Curmătura, Fun- 

dul-Răcăciuni și Gișteni, situate 

la V. de comuna precedentă, în 

cursul superior al piriului Ră- 
căciuni. 

In Valea-Mare este reședința ju- 

decătorici de pace, pentru toată 

plasa, afară de comunele Letea, 

Ruși și Oscbiţi-Mărgineni, care 

țin de cea din orașul Bacăii. 

Comunicaţia cu orașul Bacăii 

și plășile megieşe, se face prin 

următoarele drumuri:   
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1. Calea ferată Bacăui-Adjud, 

care pleacă din orașul Bacăii 

spre S., tăind toate comunele 

înșirate pe malul drept al Bis- 

triței şi al Siretului. Această 

linie are stațiuni la Valea-Seacă, 

Faraoani (haltă) și Răcăciuni, de 
unde intră în jud. Putna, 

2. Șoseaua naţională, care de 

la Bacău se coboară paralel cu 

calea ferată, tot pe malul drept 

al Siretului, și intră în jud. me- 

gieş de la S., la satul Răcăciuni. 

3. Calea judeţeană, care pleacă 

din Bacăii, străbate comunele 

Letca și Ruși și apoi trece Si- 

retul, de unde pătrunde în pl. 

Siretul-d.-j. și duce la Tirgul- 
Părincea,. 

4. Calea naţională, ce pleacă 

din Bacăă și duce prin Călu- 
găra-Mare, la Onești. 

5. Calea judeţeană, care din 

Bacăii intră numai decît în pl. 

Bistriţa-d.-s., pe la Mărgineni- 

Munteni și duce la Moinești și 

Tirgul-Ocna. 

Afară de aceste căi mai sunt 

cele vecinale-comunale, care des- 

part între ele satele din această 

plasă. 

Numărul caselor din sate, îm- 

preună cu ale orașului Bacăti, a- 

tinge cifra de 3333, printre care 
105 cîrciume. 

Populaţiunea rur. este de 5327 

capi de familie, cu 20095 sull.; 

iar cea urbană de 3911 capi de 

familie, cu 12675 suflete. Total 

9238 capi de familie, cu 32776 
suflete. 

După naţionalitate și profe- 
siunc, ca se împarte: 

Populaţiunea rur. în: 7276 Ro- 

mini, 433 lvrci, 12387 Unguri, 

73 Armeni; 9818 agricultori, 39 
meseriași, 77 comercianți, 72 

profesiuni libere, 1074 munci- 

tori şi 257 servitori. Populațiu- 

nca urbană: 5110 Romini, 6122 

Evrei, 485 Unguri, ş60 Ger- 

mani, 215 Armeni, 33 Greci;
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299 agricultori, 604 meseriași, 
5 industriași, 604 comercianţi, 
690 profesiuni libere, 421 mun- 
citori și 964 servitori. Totalul 
populațiunilor, după naționali- 
tate, este: 12386 Romîni, 6555 
Evrei, 12872 Unguri, 560 Ger- 
mani, 291 Armeni și 33 Greci; 
iar după profesiuni: 10118 agri- 
cultori, 643 meseriași, 5 indus- 
triași, 681 comercianţi, 762 pro- 
fesiuni libere şi 1495 muncitori. 

Știii carte la sate 405 bărbaţi 
și 88 femei; nu ştiii carte 8719 
bărbați și gozo femei; la oraş 
ştiii carte 2861 bărbaţi și 1706 
femei, nu ştii carte 4000 băr- 
baţi și 4194 femei. Totalul ce- 

lor, cari ştiii carte sunt de 3266 

bărbați și 1706 femei, iar celor 
cari nu știi carte: 12710 băr- 
baţi și 13224 femei. 

Contribuabili sunt 4367; îm- 
proprietăriți ai fost 2380 cu 
7513 fălci și 812 prăjini. 

Numărul parohiilor este de 
O cu 27 biserici filiale, deservite 

de 6 preoți și 4 cîntăreți; sunt 
și 16 biserici catolice în comu- 

nele rurale. (Pentru Bacăii, vezi 
descrierea orașului). 

Școale rurale sunt 9, care, la 

1891, ati fost frecuentate de 184 
băeți și 40 fete. N'ai şcoale 

comunele Valea-Mare, Faraoani, 

Dealul-Noii, Cleja, Fundul-Răcă- 

„ciuni și Osebiţi-Mărgineni, mai 
toate locuite de Unguri. Chiar 
în cazul de se înființează vre-o 
şcoală în acele comune, locui- 
torii Unguri nu vor să-și tră- 
mită copii și ele se desființează, 
precum s'a întîmplat cu cea din 
com. Cleja, înființată în 1885 
şi desființată în 1890, din lipsă 
de elevi. Copiii. Unguri învață 
să citească în limba lor, cu preo- 
ţii catolici. 

Din punctul de vedere al eco- 
nomiei rurale, avem următoa- 
rele producte în cuprinsul a- 
cestei plăși:   
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a) Pămînturile de cultură în 
cereale, legume, fineţe și livezi, 

aii o întindere de 11231.16 hect., 
din aproximativ 31560.67 hect. 
teritoriul întreg al plășci. 

Pădurile ocupă o suprafață 
de 10309 hect. 

Viile ocupă 177.304 hect., 
care ati dat, în 1891, 32465.08 
hectolitri vin alb şi 305.83 hect. 
vin negru ; după controalele divi- 
ziei filoxerice, vica lucrătoare 
are o întindere de 1628 hect. 
şi cea nelucrătoare de 64% hect. 

La 1891, s'a produs 399.64 
hectolitri rachiit și 28 hectolitri 

„ţuică. 

b) Animale sunt: vite cor- 
nute 10128, cai 1751, porci 
5304, capre 1156, oi 9023, a- 

parţinind aproximativ la 450 
proprietari, şi care ai dat, la 
1891, lînă ţigae sI8 Kil., ţur- 
cană 4767 kil., miţă 148 kil. și 
lină amestecată 11576 kil. 

Stupi de albine, la 1891, s'aii 
numărat 597, care aii dat miere 
1515.93 kilogr. și ceară 405.98 
kilogr. 

Budgetul comunelor din plasă 
cra în 1891—92 de 81287.77 
lci la venituri și de 41720.81 
lei.la cheltueli. 

Bistriţa-de-Sus, p/asă, jud. Ba- 
căi, numită ast-fel de la riul 
Bistriţa, care o udă de la N.-V. 

„la S-E; ea cuprinde partea cea 
mai nordică a județului, 

Teritoriul plășei aceștia se 
mărginește la N.: a) cu terito- 
riile com. Condești și Siliştea 
din jud. Neamţu, printr'o linie 
care de la Valea-lui-lon -merge 
în direcţia estică, tăind apa Bi- 
striței, linia căci ferate și şo- 
seaua Bacăi- Buhuși, pănă la 
Leţcana; b) cu teritoriile com. 
Galbeni, Neagra şi Poiana-lu. 
rașcul din jud. Roman, printr'o 
linie încovoiată, ce taie calea fe- 
rată Bacău-Roman, șoseaua cu   
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aceeași destinaţie și apoi merge 

de la Leţeana la Șerbești; la 
E. se mărginește tot cu jud. Ro- 

man, de care o desparte riul 

Siret, de la Șerbești pănă mai 

sus de Spineni; apoi malul 
sting al Bistriţei o desparte de 
com. Bogdănești și Prăjeşti din 
pl. Siretul-d.-s., de la Spineni 

la Toltul; la S. se mărginește: 

a) cu pl. Bistriţa-d.j., printr'o 
linie șovăită, care trece de la 

Holtul, în direcție vestică, între 

com. Săucești și Mărgineni-Mun- 

"teni din această plasă, şi com. 

Letea, Bacăii și Osebiţi - Măr- 
gineni din plasa vecină, taie 

apele Siretului, şoseaua Bacăii- 

Roman, apoi străbate apa Bis- 
triței pe la N. de orașul Bacăi, 

trece prin încrucișarea şoselei 

Bacăui-Piatra, cu linia ferată Ba- 

căiă-Roman, apoi străbate linia, 

ferată Bacăi-Piatra, terminindu- 

se Ja Secătura ; b) de aci se 
mărginește cu pl. 'Tazlăul-d.-s., 

printr'o linie care, cu direcția 

tot spre V., trece printre com. 

Fîntinelele, Gîrleni, Buda și Va- 

lea-lui-Ion din această plasă, și 

com. Luncani, Slobozia-Luncani 

şi Băsăşști din pl. vecină, 

Această plasă are forma unui 

triunghiii culcat, cu baza la E., 

în albia Siretului, de la Șer- 

bești la Holtul şi cu virful în 

satul Valea-lui-lon situat la ves- 

tul plăşi, 

Afară de riul Bistriţa, care o 

udă dela N.-V. spre S.-E., des- 

criind o curbă cu concavitatea 

spre S.-V., plasa mai este udată 

la E. de Siret, care formează 

chiar limita și curge în direcţia 

de la N. la S$,, descriind un are 

de cerc, cu convexitatea spre E., 

în dreptul plășei Siretul-d.-s. 

„Ultimele ramificări ale dealu- 

rilor ce despart Siretul de Bis-' 

trița, ale căror văi se apropie 

foarte mult, fără ca să se întru- 

nească alt unde-va de cît numai
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în plasa vecină de la S$., sc ter- 
mină la N. de limita judeţului 
spre Roman. Jumătatea estică 
şi partea sud-estică a acestei 
plăşi sunt cu totul șese și! cu- 
prind partea nordică a șesului 
Siretului; iar la, vestul plășci se 
află șesul Bistriţei; numai la S$. 
și S.-E, limita trece chiar. prin 
zările dealurilor dintre Bistriţa 
şi Tazlăul-Mare. (V. Bacăă, județ, 
orografic, idrografie și descric- 
rea comunelor din această plasă). 

Clima este sănătoasă și dulce, 

aerul tot-d'a-una premenit, din 

cauza celor două ape răcori- 

toare. Totuși, clima nu-și pierde 
caracterul săi continental, fiind 

„că verile sunt foarte calde -și 
ploile repezi, iar ernile aspre 
în cit riurile înghiaţă de pot fi 

străbătute cu piciorul și cu carul, 

Anotimpurile mai plăcute şi mai 
lungă, sunt primăvara și toamna. 

Inainte de noua împărţire ad- 

ministrativă, plasa cra sub-îm- 
părțită în 29 comune rurale şi 

orașul Bacău, reședința plășci. 
Comunele: - Dealul-Noi, Călu- 
găra-Mare, Liuzi-Călugăra, Osc- 
biţi-Mărgineni şi Bacăii s'aii tre- 
cut în pl. Bistriţa-d.-j.; comune- 
le: Berbenceni, Bogdănești, Bu- 

hociul, Filipeni, Mărăşti, Obirşia, 

Odobeşti, Oţeleşti, Prăjeşti, Să- 
cuieni şi Tirgul-Glodurile, adică 
cu totul 11 comune de dincolo 
de Sirct, ai format noua plasă 
Siretul-d.-s.; şi în fine numai 

două: Luncani şi Slobozia-Lun- 

cani sai alipit de plasa Taz- 
lăul-d.-s. 

Cele 12 comune din această 
plasă coprind 47 cătune: 

1. Bereşti, cu 3 sate: Bereşti, 

Climeşti și Pădureni, situată în 

partea de N. a plășei, la limita 
spre județul Roman. 

2. Berbești, cu 2 sate: Bra- 

dul şi Șerbești, situată la I:, de 

cea precedenti pănă în malul 
drept “al Siretului,   
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3. Spineni, cu 6 sate:. Bog- 

dana, Căţălești, Cotul-lurașcu, 

Peletiuci-d.-j., Peletiuci-d.-s. și 
Spineni, situată pe malul drept 

„al Siretului, la S$. de comuna 

precedentă. 

4. Săuceşti, cu 4 sate: Dos- 

pinești, Ioltul, Podul-de-Fier și 

Săucești, situată la S. de com. 

precedentă, pe ambele maluri 

ale Siretului și în: cotul ce el 

face spre estul plăşci. 

5. Ciumaşi, cu 5 sate: Bor- 

Icanu, Ciumași, Făgeţelul, Ilic- 

şul şi Iteşti, la S. de comuna 

Berești, pănă în malul stîng al 
Bistriţei, | 

6. Racova, cu 4 sate: Gura- 

Văci, Hălmăcioaia, Leţeana şi 

Racova, la V. de comuna prece- 

dentă și ce așezată d'a lungul 

malului sting al Bistriţei și la 

limita plășci spre judeţele Ro- 
man și Neamţu. 

„Apoi pe malul drept al Bis- 
triţei se întind de la V. spre 
]:. comunele; 

7. PValea-lui-lon, cu 7 satc: 
Boiţa, Cotreanţa, Frunzeni, Păs- - 
căreni, Poiana-Negustorului, Tir- 

zieni și Valea-lui-lon, situată la 

V. plășei. 

8. Plăgeşti, cu 1 sat: Blăgeşti, 

situată la IE. de comuna prece- 
dentă. | 

9. Buda, cu 2 sate: Buda și 

Șipotele, așezată la LE. de co- 
muna precedentă. 

10. Girleui, cu 5 sate: Gir- 

leni, reşedinţa plășei, Lespezi, 

Pălădești, Racila și Șurina. 

11. Fîutinelele, cu ş sate: 
Andricșești, Fintinelele, Heme- 

iuşul, Secătura şi Trebișul, care 

e întinde de la S-E. comunei 

Girleni pănă dincolo de Bistriţa. 

12, M/ărgineni-dlunteni, cu 3 

sate: Gherăcști, Mărgineni-Mun- 

teni și Valea-Budului, situată la 

$. de comuna precedentă, 
La Girleni este reședința plă- 

şci și a judecătoriei de pace;   
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numai Săucești şi Mărgineni- 

Munteni depind de judecătoria 
din orașul Bacău. 

Această plasă coprinde 12 

parohii și 11 școale rurale, Co- 

muna Buda nu are şcoală. 

Pe marginea estică a plăşci 

trec: calea ferată, cu halta Fiîn- 

tinelele și șoseaua națională Ba- 

căă-Roman, cu poduri pe Bis- 

trița și din care se desprinde 

şoseaua Bacăi-Birlad, care trece 

pe la satul Holtul din această 

plasă, unde se află podul pe 
Siret, 

„Tot de la Bacăii pătrunde 

în această plasă calea ferată 

Bacăii-Piatra, cu staţia Girleni în 

această pl., și șoseaua națională 

cu aceeași destinaţie. Ambele căi 

aii poduri pe Bistriţa între Gir- 

leni şi Buhuși (jud. Neamţu). 

I-a Mărgineni-Munteni, trece 

şoseaua Bacăii-Tirgul-Ocna, pe 
la sudul plăşci. - 

Afară de aceste căi, sunt cele 

vecinale şi comunale, care leagă 

diferitele: comune ale acestei 

plăși, formînd șlcahuri lungi. 

Toate satele din această pla- 

să aii aproximativ 3358 case 

de locuit, printre care 83 cir- 
ciumc. 

Populaţia, care e de 17366 

suflete, cu 4422 familii, se îm- 

parte, după naţionalitate și felul 

ocupațiunei în modul următor: 

14393 Romini, 468 Evrei, 2433 
Unguri, 73 Germani, 9 Armeni 

și Greci; 7503 agricultori, 190 

meseriași, 5 îndustriași, 113 co- 

mercianți, 231 profesiuni libere, 

355 muncitori, 207 servitori. 

Ştii carte 815 bărbaţi și 118 

femei, 

Contribuabili sunt 3480. Bud- 

getul comunelor din această pl. 

era în 1891—92 de 04924.12 

lei la venituri și de 46354.3 

lei la cheltueli. 

Numărul parohiilor este de 
12, cu 39 biserici filiale, deser-
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vite de 22 preoți și 38 cîntă- 
reţi. Biserici catolice sunt 4, de- 
servite de 4 preoți și 1 cîntăreţ; 
e și 1 biserică protestantă. 

Școale rurale sunt 11, care 
în 1891/92 aă fost frecuentate 
de 236 băcţi și 144 fete. 

Pămînturile de 'cultură sunt 
de 10413.00 hect. din 27259.14, 
întinderea aproximativă a plășei. 

Pădurile ocupă o întindere de 
11444 hectare, 

Viile au 267.15 hect., care, 
la 1891, aii produs 31204 hec- 
tolitri vin alb şi 6638 vin negru; 
după controalele diviziei filo- 
serice, viile lucrătoare sunt de 
IS7!p hect. și cele nelucrătoare 
de 181/ hectare, 

In această plasă se află 2 vel. 
nițe (fabrice de spirt), care pro- 
duc 5820.08 hectol. spirt. 

Animale sunt: 9758 vite cor- 
nute, 825 cai, 2603 porci, 54 
capre și 7686 oi, cari aii dat 
în 1891, lină ţigae 5298 kgr., 
miță 65 kgr., iar amestecată 
9285 kgr. Stupii de albine, în 
număr de 496, aii dat în 1891, 
miere 3036.434: kgr., și ceară 
1022.151 kgr. 

Bistriţa-de-Sus, plasă unită. (N. 
plasa de Sus- Mijlocul, judeţul 
Neamţu). 

Bistriţei (Mănăstirea-), sa/, la 
2 kil. depărtare de orașul Pia- 

tra, jud. Neamţu, în comuna 
Doamna, pl. Piatra-Muntele, 'a- 
șezat pe podișul, ce se întinde 
în stînga, rîului Bistriţa, sub 
coastele dealurilor Doamnei, cari 
se prelungesc către E. prin grupa 
dealurilor numită a Bistriţei şi 
apoi a Cozlei. 

Terenurile sale prezintă în 
mare parte formațiunea cu sare, 
cu aceleași caractere semnalate 
în muntele -Cozla, ale cărui pă- 
tură înclinate spre S.V., par a fi 
de o grosime colosală; în rea-   
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litate însă nu este așa, și faptul 
se poate explica ușor printr'o 
încrețitură deasă a depozitelor 
şi prin ruptura părților superi- 
oare ale creţilor de către apele 
mărilor posterioare epocei sali- 
fere. 

Populațiunea acestui sat se 
urcă la 596 suflete, sati 173 fa- 
milii, între care una evreiască, 
Sunt 288 bărbaţi și 308 femei; 
dintr'aceștia 284 sunt necăsă- 
toriţi, 262 căsătoriţi, 48 văduvi, 
2 divorţaţi și 21 nevolnici. Știă 
carte $3 persoane. 

Originea acestor locuitori se 
poate constata din diverse da- 
nii şi urice. La 1548, Alexan- 
dru-cel-Bun hărăzește mănăs- 
tirei Bistrița 31 de sălașe de Ți- 
gani şi 12 bordee de Tătari (v. 
«Arhiva Istorică», T. |, p. 121). 
La 1572, Ioan-cel-Cumplit întă- 
rește mănastirei Bistrița pro- 
prietatea asupra 34 de Tigani 
cu femeile şi copiii lor, cari erati 

„robi mai de mult. («Arhiva -Is- 
torică», pag. 133; de asemenea 
«Columna-lui-Traian», 1877, p. 
320). Desfiinţindu-se robia, cea 
mai mare parte a rămas popu- 

. laţie stabilită locului unde s'ati 
născut și crescut și unde aveati 
amintiri de tinerețe și familie. 

Locuitorii se ocupă cu agri- ! 
cultura, plutăria 4 şi creșterea, vi- 
telor, 

Numărul contrib. e de 110. 
In sat se află: o bis. deservită 

de 1 preot şi 1 eclesiarh; o școală 
cu 1 învățător plătit dee stat, 
în care urmează 5o clevi; re- 
ședința autorităţilor comunale. 
La poarta primărici sc află o 
fintină, 'cu acoperămînt, care 
după inscripţia ce posedă, se 
vede că este făcută de Arhi- 
maadritul Const. Ghenadie, fost 
superior al mănăstirei Bistriţa, 
în anul 1674. 

Numărul vitelor se urcă 'la 
510 capete: 120 boi, go vaci,   

BISTRIȚEI-MOLDOVE (MASIVUL.) 

"800 oi,.20 caf,. 100 rimători şi 
I00 vite mici cornute, 

Comunicaţiunea. cu satele ve- 
cinașe se face prin șoseaua mixtă 

" Piatra-Prisăcani. 

Bistriţei-Moldove (Masivul- -) 
7asto orografic, ce se întinde 
la Est și de-alungul munților 
Dornei, Grenţieșului, Ceahliului 
şi a unei părți din masivul Tar. - 
căului. Clinele acestui masiv sunt 
de o valoare foarte inegală : 
clina occidentală e foarte _re- 

- pede, din pricina apropicrei cres- 
tei de riul Bistriţa și se termină 
prin craci scurți în acest rii; 
clina răsăriteană şi sudică, mult! 
mai trăgănată, se termină prin 
dealuri, a cărora reliefuri merg 
descrescînd pănă în șesul Mol- 
dovci, Siretului şi Bistriţei din 
jos de Piatra, 

Linia de despărțire a mun- 
ților de dealurile Bistriţei se 
poate considera aceia ce unește 
localităţile Piatra-Secul-Baia ; la 
Estul acestei linii, drumurile se 
înmulțesc și pun în comunica- 
ţiune, peste dealuri, văile Bis- 
trițci și ale Moldovei. Din aces- 
tea, sunt de notat: șoseaua Pia- 
tra-Roman, “prin Bozieni; po- 
teca culmei Bistriţa, care unește 
drumul din valea Ostrei cu acel 

„din valea Cracăului; drumul de 
la Neamţu, în valea Bistriţei, prin 
Pipirig; şi de la Neamţu la Han- 
gul, prin Cracăul-Negru. 

In privirea geologică, d; Co- 
bilcescu, în călătoriile sale, a 
observat că formațiunile acestor 
munți, începind cu cele mai 
vechi sunt: Cretacce, cari -cu- 
prind depozitele Rossfeldice - 
Greziul masiv de Godula și am, 
na, depozite . cu Ixogyra. Co- 
lumba și Hieroglifi; Eocene, cari 

„cuprind Gresiurile de Sztrolka; 
Oligocene, cari cuprind depo- 
zite menelitice, depozite de Bo- 
narowka, Gresiul de măgură ;
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Miocene, cari cuprind depozi- 

tele salifiere; Pliscene, cari co- 

prind depozitele Sarmatice. 
In privirea strategiei militare, 

munții Bistriţei Moldove, prin 

panta lor occidentală, string Bis- 

trița într'un defileii lung şi uşor 

de disputat .şi oferă pozițiuni 

de flanc pentru a supraveghea 

comunicațiunea acestei văi, saii 

a anfila debuşeurile văilor din 

dreapta Bistriţei. Prin panta lor 

orientală, mamelonată, brăzdată 

de văi şi comunicațiuni, munții 

Bistriţei oferă poziţiuni tactice, 

cari permit unci apărări bine 

cuprinsă de misiunea ci, a a- 

duce cea mai mare jeni des- 

cinderei prin valea Moldovei că- 

tre Roman. Drumurile paralele 

cu valea Cracăului ar permite 

apărării a se retrage spre Bacăii, 

care ar trebui întărit pentru a 
asigura, o bună rezistență a a- 

cestei apărări. 

Bistrița - Plopuşorul, moşie, a 

mănăstirci Bistriţa, jud. Neam- 

țu, comuna Doamna, plasa Pia- 

tra-Muntele. A fost închinată 

Sf. Mormînt. Are sat. 

Bitan (Pirîul-lui-), mic afluent 
“al Negrişoarei, în comuna Broș- 

teni, jud. Suceava. 

Bitcheşiul, dea/, jud. Bacăii, pl. 

„Bistriţa-d.-]., de pe teritoriul sa- 

tului Faraoani. 

Bitii (Plaiul-), ramificaţie, din 
muntele Tătarul-Mare, din jude- 

ţul Prahova, care culminează la 

Nord -Est în muntele Tătarul- 
Mic și muntele Măliia ; el ocazio- 

nează curmătura piriului Crasna, 

-din com. Chiojdul, jud. Buzăii. 

Biton, movilă, la 3! kil. spre 

Sud de s. Dudescu, jud. Brăila. 

Biţina-Pămiînteni, sa/,face parte   

432 

din com. rur. Drăgoești-Biţinele, 

plasa Mostiștea, jud. Ilfov. Este 

situat la Nord-lst de București, 

lîngă balta formată de Valea- 

Călugăreni. In partea de Nord 

şi Sud are dealuri frumoase. La 

Vest are pădurea Biţinelele, în- . 

conjurată de locuri smiîrcoasc. 

Aci este reședința primăriei. 
Suprafața totală a satului este 

- de 888 hect. Areo populaţie de 

282 locuitori, Romiîni, . cari se 

ocupă cu agricultura și creşște- 

rea vitelor. 
Proprietarii: General C. Bră- 

tianu, Doctorul S. Ştefănescu, 

Vera D. și Ștefan Ciocirlan, ati 

goo hect. şi locuitorii 18$ hec- 

tare, 

Proprietarii cultivă 488 hect. ; 

115 rămîn sterpe, 40 sunt izlaz 

şi 57 pădure. Locuitorii cultivă 

tot terenul, rezervind 12 hec- 

tare fincțe. 
Are 6 biserică cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot și 

1 cîntăreț. Este o mașină de 

treierat cu aburi, 1 heleșteii şi 

1 pod stătător. 
Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

317 şi al celor mici de 750. 

S'ai stabilit în sat 2 străini, 

Biţina-Ungureni, saz, face parte 

din com. rur. Drăgoești-Biţinele, 

plasa ' Mostiştea, jud. Ilfov. Este 
situat la Sud de Biţina-Pămin- 
teni, lingă balta formată de Va- 

lea* Călugăreni. Pămintul este 

băltos. 
Suprafaţa totală a satului este 

de 418 hectare. Are o populaţie 

de 882 locuitori, Romini, cari 

se ocupă cu agricultura și creş- 

terca vitelor. 
Statul are 600 hectare și lo- 

cuitorii 218 hectare, 
Statul cultivă prin arendașii 

săi 400 hect.; 125 rămîn sterpe, 
75 izlaz. Locuitorii cultivă 198   
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hectare, restul îl are rezervat 

pentru izlaz. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari este de 

289 şi al celor mici de 557. 

Biţinelele, pădure, plasa Mostiș- 

tea, jud. Ilfov, lingă satul Biţi- 

nclele, înconjurată de locuri 

smircoase. 

Biţoiului (Fintîna-), finf?nă, în 

valea cu același nume, în dreptul 

satului Podoleni, com. Barcea, 

plasa Birlad, jud. Tecuciii. 

Biţoiului (Valea-), za/z, jude- 

țul Tecuciii. (Vezi Adinca). 

Biuiuc-Bilar-Dere, va/e, în ju- 

dețul Constanţa, plasa Medji- 

dia, pe teritoriul com. rur. Pa- 

zarli, și anume pe acela al că- 

tunului Dorobanţul. Este o con- 

tinuare a văei Tasli- luc- Derc, 

merge într'o direcţiune de la 

Nord - Est către S.-V., printre 

dealurile 'Tuzla-Bair la Vest şi 

Bilarlar la Est şi după un drum 

de 3 kil. se continuă prin valea 

Tasla-luk-Dere, brăzdind ast-fel 

partea sud-vestică a plășei și a 

comunei și cea vestică a cătu- 

nului, Este tăiată de drumurile, 

ce merg de la Dorobanţul la 

Chior-Ceşme și la Taș-Punar. 

Biuiuc-Cara-Tepe, dea/, în jud. 

Tulcea, plasa Babadag, pe teri- 

toriul comunei Nalbant, şi pe 

acela al cătunului Trestenic. Is- 

te o prelungire orientală a dealu- 

lui Cogea-Cara-Bair. Se îndreap- 

tă spre miază-zi, avind o di- 

recțiune generală de la N.-V. 

spre S.-E., brăzdind partea de 

miază-noapte a plășci şi cea ră- 

săriteană a comunei. Se întinde 

printre piriul Valea-Cărbunari- 

lor, sait piriul Teliţa, afluent al 

piriului Taiţa, şi afluentul săii
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Valea-Alceac-Culac-Punar ; lasă 
spre miazăzi prelungirea numi- 
tă dealul Ciuciuc-Cara-Tepe. Are 
o înălțime de 177 metri. E punct 
trigonometric de observaţie, ran- 
gul al 3-lea. Prin înălțimea sa 
domină asupra satului Treste- 
nic și asupra Văei-Cărbunarilor. 
Pe la poalele sale trec drumu- 
rile comunale : Trestenic-Frecă- 
ței; Trestenic-Poşta ; Trestenic- 
Cataloi. Este acoperit cu fineţe, 
pășuni și puţine semănături. 

Biuiuc-Cartalic, zirii, în jud. 
Tulcea, pl. Isaccea, pe terito- 
riul comunei Ali-Bei-Chioi, şi pe 
al cătunului săi Accadin. Izvo- 
rește din dealul Eni-Ormangic- 
Tepe; se îndreaptă spre mia- 
ză-zi, avind o direcțiune gene- 
rală de la N.-V. spre S.-E.; brăz- 
dează partea sudică a. plășci şi 
cea. apusană a comunei; și du- 

pă un curs de 3 kil., ficut ju- 

mătate prin păduri și jumătate 
prin o vale deschisă și acoperită 
cu verdeață, merge de se var- 

să în pîriul Accadin, pe drepta, 
puțin ceva mai jos de satul Ac- 

cadin. Cursul săi este repede, 

şi pe alocurea malurile sale sunt 
înalte și pietroase. 

Biuiuc-Ceral-Ceair, va/e, în jud. 

Constanța, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul comunei Chioseler, Este 

așezată între dealurile Sari-luc- 

Bair la N., Chiorcul-Bair şi Mu- 

ruarlichi-Bair la V., Cuciuc-Ciș- 

me-Bair la S. Are forma unei 

albii, ai cărei păreți ar fi dea- 
lurile sus citate ; com. Chioseler 

se află închisă în această vale 

largă şi fertilă, ce e mai toată 

acoperită cu semănături. Are o 

direcţie de la N. spre S. și brăz- 

dează partea sudică a plășei și 

cea nordică a comunei. 

Biuiuc -Cogealac-Tepe, deal, 

în jud. Tulcea, plasa Istrului, 

65243. Alarele Dicționar Geografie, 

* 

  

pe teritoriul comunei Cogealac, ' 
care și-a luat numele de la el, 

şi pe acela al cătunului Cogea 
lac, la hotarul către com. Tocsof. 
Este punctul culminant al dea- 
lului Cașcalac-Bair, ce brăzdea- 
ză partea sudică a plășei și a 
“comunei. E așezat la vre-o ş 
kil. spre soare-apune de com. 
Cogealac. Are o înălțime de 
104.9 mctri și este punct trigo- 
nometric de observaţie de ran- 
gul 1-iă. Prin înălțimea sa, el 
domină asupra satelor Cogea- 
lac, Tariverde, Tocsof și Sere- 

„met, din jud. Constanţa, nefiind 
"de cît la 112-kil. departe de ho- 
tarul despărțitor între cele două 
județe. 

Biuiuc-Dere, un alt nume al 

văei Enghez, din jud. Constan- 

“ţa, partea nord-vestică a plășei 
Mangalia, şi cea sudică a co- 

munci Enghez, nume pe care-l 

poartă între satele Erebeiler și 

- Biuiuc-Enghez. Această vale es. 
te coprinsă între dealurile Eng- 
hez, la răsărit şi Dichili-Tasi, la 

apus. Prin ca merge drumul 
Enghez-Erebeiler. 

Biuiuc-Dere (Valea-Mare pe ro- 

minește), zaf/e, în jud. Constan- 

ţa, partea apusană a plășei Cons- 
tanţa și a comunei Carol I. Se 

desface din dealu! Bilarlur-Bair ; 

se îndreaptă spre miază-zi, cu 

o direcție de la N.-E. spre S.- 

V., printre dealurile Bilarlar pe 

dreapta, și Paspala-Bair pe stin- 

ga; trece prin satul Bilarlar, sai 

Dorobanţul, și se unește, după 

unu drum de 7 kil., cu valea Tuz- 

laiub-Dere, spre a forma valea 
Tortoman. 

Biuiuc-Dere, un alt nume al 

văel Vaivasin-Dere, ce brăzdea- 

ză partea sudică a plășei Med- 

jidia şi cea nordică a comu- 

nei Biulbiul,. în jud. Constan:   

ţa. Se găseşte situată între dea- 
lurile Vaivasin-Bair la N. şi Oda- 

gi-Bair la S. şi e tăiată de dru- 
mul direct Medjidia-Copadin. 

Biuiuc - luiuc, movilă, în jud. 
Constanța, partea nordică a plă- 

șei Constanţa și cea centrală a 

comunei Caraharman, pe mu- 

chia dealului Gargalic, la 3! 

kil. spre S.-E. de cătunul Pe- 
letlia. Are 102 m. înălțime, do- 
minînd piîriul și satul Peletiia, 

şi drumul Pelctlia Caraharman,. 

E acoperită cu verdeață.. 

'Biuiuc-Mezarlic-Bair, deal, în 

jud. Constanța, partea meridio- 
nală a plășei Medjidia și cea ră- 

„săriteană a comunei Cocargea; 

se desface din dealul Arta-Bu- 

„rum-Bair ; se întinde spre mia- 

ză-noapte, într'o direcție genc- 

rală de la SE. spre N.-V., prin- 

tre văile Curt-Culac la răsărit, 

Diordingi-Orman la miază-noap- 

te, Iai-Ceair la apus. Are 109 

m., dominînd satul Cocargea şi 

văile de mai sus, Este tăiat de 

o mulțime de drumuri, acoperit 

cu fineţe și semănături. La poa- 
lele lui se află un mare cimitir 
turcesc. 

Biuiuc- Orman - Bair, dea, în 

„jud Tulcea, plasa Babadag, pe 

teritoriul comunei Enisala, și pe 
acela al celor două cătune ale 

sale Enisala şi Visterna. Este 

o prelungire sudică a dealului - 

Orta-Bair. Se întinde spre mia- 
ză-zi, avînd o direcțiune gene- 
rală de la N.-V. spre S.-E., brăz- 

dind partea sud-estică a plășei 

și pe cea de miază-zi a comu: 

nei. Se întinde printre pîriul 

Mil-Vel-Alciac şi afluentul săi, 

valea Cheeliu-Chioi. Pe muchia sa 

trece hotarul despărțitor între 

satele Enisala și Visterna, pre- 

cum şi drumurile comunale Vis- 
terna-Jurilovca și Visterna-Can- 

“dă
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li-Bugeac. Atinge o înălțime de 
180 metri, dominînd asupra pi- 
raielor menţionate mai sus. Este 
acoperit în cea mai mare parte 
cu păduri frumoase, și numai 
pe la poale se află ceva fineţe și 
izlazuri, precum și tufărişuri ce 
aparțin comunei Canli-Bugeac. 

Biuiuc-Orman-Culac, za/e, în 
jud. Constanţa,. partea sudică 
a plășci Silistra-Nouă și cea ră- 
săriteană a comunei Regep-Cu- 

"ius, Se desface din poalele a- 
pusane ale dealului Simir- Iol - 
Bair, și, mergînd printre acest 
deal la N. şi Uzun-Bair: la S.,* 
se dirige spre apus, numai prin 
păduri şi se deschide în valea 
Calaigit-Regep-Cuius. 

Biuiuc - Osen-Bei-Tepe, zi/ 
de deal, în judetul Constanţa, 
partea răsăriteană a plăşet Hir- 
șova și a comunei Calfa, pe 

“muchia ' dealului Sulugeac-Bair, 
la 2 kililometri spre S.-E. 'de 
satul Calfa. Are 243 m. și do- 

"mină prin înălțimea sa satul Cal- 
"fa, piriul Topologul,. valea Su- 
lugeac-Dere și drumul - Calfa- 
Dulgerul. La poalele sale sud. 
estice se văd și azi ruinele sa- 
tului Osen-Bei, azi Siliştea. 

Biuiuciu, movilă, în jud. Con- 
stanța, plasa Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunei urbane Cuz- 

"gun și anume pe acela al că. 
tunului săi Cara-Amat. Este si- 
tuată p2 una din ramificațiunile 
nord-vestice ale dealului Mulver- 
Acceuci, în partea răsăriteană 
a plășei. şi cea sud-estică a co- 
munti, la 2 kil. spre:S.-E. de 
satul Cara-Amat. Are o înălțime 
de 183 m. E punct strategic im- 
portant, dominînd satul Cara- 
Amat, drumurile comunale Ur- 
luice-Cara-A mat; Ghiol-Punar, 
Cara- Amat, Urluia- Nastradin , 

“văile Sat-Culac, Cara-Aci-Alcea,   

Cuiu-Culac și Diudiutliuc-Cucu- 
ciuc-Alceac. Este acoperită nu- 
mai cu păduri, 

Biulbiul, comună rurală, din jud. 
Constanţa, plasa Medjidia. E 
situată în partea centrală a ju- 

- dețului, la 36 kil. spre S.-V. de 
orașul. Constanţa, capitala dis- 
trictului, şi în cea meridională 
a plășei, la 16 kil. spre Sud-Est 
"de orășelul Medjidia; reședința 

“ei, într'o vale ca'o pilnie, - din- 
tre dealurile Culac-Bair. și Biul- 
biul-Bair, : 

Ss mărginește la miază. -noapte 
cu -com. Alacapi și - Medjidia 
(orașul); la miazăzi cu com. 
Osmancea (pl. Mang galia); la E. 
cu com. Murfatlar (plasa Con- 
stanța) şi Osman-Faci (pl. Man- 
galia); la V. cu com. Mamut: 
Cuius şi Copadin (plasa Con- 
stanţa). 

Solul e accidentat de culmile: 
Medjidia la miază-noapte și Biul- 
biul la miază-zi. Principalele dea- 
luri, cari brăzdează com., sunt: 
Medjidia (111 m.) la N.; dealul 

- Tabia-Franţuzească (111 m.) la 
N.V.; ; dealul Odagi- Bair (127 m.) 
la N.-V.; dealurile Bei-Aslan- 
Bair I, Bei-Aslan-Bair II (127 
m.) la V.; dealurile Bair-Biul- 
biul-Chiuciuc (130. m.) la S.-V., 
Ciobanisa Bair, la S; Manga: 
lia-Culac-Bair la E.; Chiuciuc- 
Murfat (89 m.), Cara-Acic-Bair 
(112 m.) Endec-Cara-Chioi (121 
m.) la N.-E.; apoi prin interio- 
rul comunei (căci cele precedente 
sunt pe la hotarul ei) avem dea- 

„lurile: Cara-Chioi-Bair (127 m.), 
Șeit-Iurtluc-Murfat (129 m.), Or- 
cen-Mezarlic (133), Orcen-Bair, 
Sulmec-Patlagan, Chiuciuce-Biul- 
biul-Bair şi Buluc-Bair. Aceste 
dealuri sunt acoperite, cari cu 
fineţe, cari cu semănături. Din 
distanță în distanță, sunt nume- 
roase movile artificiale, printre 
cari deosebim:  Endec-Cara-   

Chioi (112 m.) la NV.. Cara- 
„Acic-Alcea (111 m.) la N., Cia- 
tal-Tepe (127 m.) la N.-V., Idres- 
Ghermes (127 m.), Chiuciuc-Biul- 
biul-Nord (127 m.) la V., Chiu- 
ciuc-Biulbiul-Sud (130 m.) la S.- 
V., Curt-Baba-luc (93 m.), Endec- 

-- Tepe (132 m.), Cara-Tepe (131 
-m.), prin mijloc și spre răsărit, 

Sunt 287 plugari, cară aii 347 
pluguri (127 cu boi, ro cu cai), 
1 mașină de treecrat cu aburi, 
1 mașină de semănat, 9 maşini 
de secerat, 6 mașini de bătut 
porumb,.113 grape de fier, 221 
“care și căruţe (24 cu boi, 107 
cu cai), 3 : mașini de vinturat, 
1 de cosit. Sunt 109 puțuri 

“(106 'prin sate, 3 pe cîmp). 
Locuitorii aii 13264 capete 

de vite, din cari: 57L cai, 1308 

boi, 5 bivoli, 16 măgari, 11297 
oi, 31 capre şi 32 porci. - 

Sunt 2.mori de vint. Comer- 
„ciul e activ; se face' prin gara 
- Murfatlar, la 14 kil. spre N.-E. 
“și consti în import de mașini 
"agricole, manufacturi, băuturi 
spirtoase și în export de cereale, 
vite (boi, oi), lină cu produsele 
ei, brinzeturi, etc. 

„Budgetul e la venituri de 
6230 lei, la cheltucli de 3590 lei. 

Căi de comunicație sunt: dru- 
mul judeţean Mangalia-Medjidia, 

„ce trece prin satele Biulbiul-Biu- 
iuc. şi Endec-Cara-Chioi; apoi 
drumuri vecinale spre satele: Co- 
badin, Osman-Faci, ' Osmaneca 
direct, Murfatlar, Alacapi, Co- : 
chirleni,. Mamut-Cuius, Agem- 
ler, ete., unind și cătunele în- 
tre elc. 

Sunt în comună 7 geamii cu 
7 hogi, 4 în cătunul Biulbiul- 
Mic, și cite una în cele-l-alte 
cătune. 

Școală este una singură, mixtă 
rurală, în cătunul Biulbiul-Mic, 
Are 10 hect. Cu 1 învăţător, 28 
elevi inscriși (17 băcți și 11 fete). 
Mai sunt 6 şcoli musulmane, pe
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lingă geamii, 3 în cătunul Biul- 
biul-Mic și cite una' în cele-lalte 
cătune. 

La 2 kil. spre N.-V. de 'Chiu: 
ciuc-Biulbiulsuntruineleunui sat, 

" Roșian, distrus de mult; la.N., 
pe lîngă satul IEndec-Cara-Chioi 
trece valul mic de pămînt, ân- 
terior celui făcut de Traian. 

Principalele văi sunt: Biringi- 
Medjidia-Dere şi Ichingi-Medji- 

"dia-Dere, la N.-V.; Biuiuc-Dere, 
Scid-Curt-Culac, Odagi-Culac și 
Bei-Aslan-Culac-Dautlar, la apus; 
Ciobanisa-Dere, la S.; Sarapci- 
Dere unită cu Ebe-Chioi-Ceair 

“la S.E. ; Cara-Sulue-Dere şi Ser- 
pla-Culac, adiacente ale văei Ca- 
rasul, la N.-E, Ele: ai apă numai 
primăvara. 

Cătunele, cari o compun, sunt 
patru: 1. Biulbiul-Biuiuc, reșe- 

dinţa, spre S.-E., pe platourile 
Cular-Bair şi Biuiuiuc-Biulbiul- 

“Bair; 2. Biulbiul-Chiuciuc, la 3 

kil. spre S.-V. de reședință, între 

dealurile Orcean-Bair la N.-V. 

şi Bair-Biulbiul-Chiuciuc la S.E.; 

3. Murfat-Chiuciuc” sai Turc: 

Murfat, la 5 kil. spre N. de re- 

ședință, pe valea Cara-Subec- 

dea, între dealurile . Chiuciuc- 

Murfat şi - Endec- Cara- Chioi; 

4 Endec-Cara-Chioi, în partea 

nordică a comunei, la 7 kilom. 

“spre N.-V. de reședință, pe un 

“cot al dealului Cara-Chioi-Bair. 

Suprafața sa este de 123 kil. 

pătraţi, saă 12384 hect., din cari: 

'75 hect. ocupate de vatra sa- 

“tului, cu 237 case, iar restul îm- 

- părțit între locuitori, cari aii 8863 

hect., şi statul, cu proprietarii, 
3410 hect, 

Populaţiunea, comunei este de 
331 famili, cu 1458 suflete, îm- 
părțită după cum urmează: după 

sex: 783 bărbați, 675 femei; 
după starea civilă: 8o3 necă- 
sătoriți, 604 căsătoriți, 51 vă- 

duvi; 52 știu carte, 1406 nu ştii, 

Sunt” 1419 cetățeni Roimini, 

'? 
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39 supuși străini; 434 creștini 
ortodoxi, 1024 mahometani ; 
287 agricultori, 4 comercianți, 
29 avind alte profesiuni. 

Sunt 620 împroprietăriți, IO 
neîmproprietăriți. 

„ Contribuabili sunt 320, 
Din cele 12348 hect. întin- 

derea comunei sunt: 75 hect. 
vetrele satelor; 12273 hect. te- 
ren productiv, din cari: 7034 
hect. loc cultivabil, 5814 al lo- 
cuitorilor și 1190 al statului cu 

„ proprietarii; 4926. hect. loc ne- 
cultivabil, 2736 al: locuitorilor 
şi 1220 al statului cu proprie- 
tarii; 313 hect. izlaz al Iocui- 
torilor. 

Biulbiul-Buiuc-Bair, dea, în 
judeţul Constanţa, partea sudică 
a plășei Medjidia, şi cea cen- 

- trală a comunei Biulbiul. Se des- 
face din dealul Chiuliuc-Bair. Se 
întinde spre apus, într'o direcţie 

„generală dela N.-E. spre S.-V., 
printre şirul Șulmec-Patlagan la 
apus și valea Ebe-Chioi-Ceair la 
răsărit. Are 142:m. şi domină 
satul Biulbiul-Mare, așezat la poa- 
lele sâle răsăritene. Este acope- 
rit.cu finețe și semănături, 

Biulbiul-Chiuciuc, ea/, în ju- 
dețul Constanţa, partea. sudică 
a plășei Medjidia și a comunci 
Biulbiul. Se desface. din dealul 
Biulbiul-Biuiuc, Se întinde spre 
miază-zi, într'o direcţie generală 
de la S.E. spre S.-V., printre 
văile Nalciac-Dere, la apus, și 

" Ebe-Chioi şi Ciobanul, la răsărit. 
"Are 137 m., dominînd satul Biul- 
biul-Cuciuc așezat la poalele sale 
nordice; e acoperit cu semă- 

- nături, 

Biulbiul-Chiuciuc, 2477 de deal, 
înalt de 137 m., la 1 kil. spre 
S. de satul cu același nume, pe 
care îl domină. Este acoperit cu 
verdeață.   

” BIULBIUL-MARE 

Biulbiul-Chiuciuc, zo0;7ă, în ju- 
dețul Constanţa, pl. Medjidia, 

"pe teritoriul comunei urbane 
Medjidia. Este așezată pe culmea 
dealului Bei-Aslan-Bair, avînd o 
înălțime de 127 metri.. E vir- 

i ful cel mai înalt al acestui deal 
și servește de punct . trigono: 
metric. Este așezat în partea de 
S. a plășei și a-comunei și do- 
mină văile Dichili-Tasli-Dere și 
Bei-Aslan-Culac-Dautlar, precum 

"și căt. Roșian și drumurile; care 
trec pe la sudul' săi, ducînd 
de la Roșian la Mamut-Cuiusu, 
și de la Roșian la: Molceova. 

Biulbiul-Chiuciuc, movi/ă, în ju- 
dețul Constanţa, sudul plășei 
Medjidia, pe teritoriul comunei 
rurale Biulbiul. Este așezată pe 
culmea dealului Bair-Biulbiul- 
Chiuciuc. Are o înălțime de 130 
metri și serveşte ca punct 'tri- | 
gonometric de a II-a categorie. 
Prin înălțimea sa domină comu- 
nele rurale : Chiuciuc-Biulbiul şi 
Copadin, precum și valea. Nal- 
ciac-Dere și dealul Copadig, Pe 
la nord-vestul săi trece drumul“ 

Copadin-Ciuciuc-Biulbiul, pe la 
S. trece drumul Copadin-Elibe- 
Chioi și pe la răsărit drumul 
Chiuciuc- Biulbiul- Ciobanisa- A- 
gemler, 

Biulbiul-Mare, saz, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, cătunul de 
reședință al comunei Biulbiul. 
Este situat în partea sudică a 
plășci, și cea sud-estică a co- 

munci, pe valea Serpla-Culac. 
E închis, la N, de dealul Culac- 

- Bair, la V.:de dealul Biulbiul- 
Biuiuc, şi la S.-de dealul Ebe- 
Chioi-Bair. E sat adunat, însă 
mic, cu casele nu tocmai bine 
zidite; Are o suprafaţă de 2710 
hect., din care 26 hect. ocupate 
de vatra satului, cu 46 case 
și grădinele locuitorilor. Popu- 
laţia este de' 80 familii, cu :36 

x,
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suflete, mat” toți “Turci, Ocupin- 
du-se cu păstoritul și agricul- 
tura. De la el pleacă o mulțime 
de drumuri la satele învecinate. 

La 2! kil. spre N.-E. de el, se 

văd ruinele Valului-lui- Traian. 

Biulbiul-Mic, saţ, în jud. Con- 
„stanţa, pl. Medjidia, cătunul co- 

munci Biulbiul, așezat în partea 
merdională a plăşei și cea sud- 

vestică a comunei, la 3 kil. spre 

S.-V. de cătunul de reședință, 
pe șesul Șulmec- Patlagan, ce 

este închis la N. de dealul Biul- 

biul-Biuiuc, la E. de dealul Ebe- 

Chioi, la S. de dealul Biulbiul- 

Chiuciue, și-la V. de dealul Or- 

cean-Bair. Este mai mare și mai 

bine îngrijit ca precedentul. Are 

o suprafață de 3634 hect., din 

cari 26 hect. ocupate de gră- 

dinele locuitorilor și vatra sa- 

tului, cu 119 case. Populația 

este de 155 familii, cu 683 su- 
flete, în majoritate Turci şi Tă- 

tari, cari se ocupă cu creșterea 

vitelor, 

Bivolari, com. rur., jud. Iași, în 

capătul de N. al plășei Turia, 
în marginea de S. a jud. Boto- 
șani, situată pe valea Prutului 
și întinzindu-se de la N. spre 
S., paralel cu rîul Prut. Terenul 

săii se ridică treptat spre par- 

tea de V., și e acoperit de ]a- 

nuri, ogoare și imașe, iar în 

partea de E. pe șes pănă în 
marginea rîului Prut sunt: fine- 
țele, pădurile și satele. Pămin- 

- tul produce tot soiul de cereale; 
vii și livezi sunt foarte puţine. 

Comuna este formată din sa- 

tele: Bivolari '(tirgușor), Bivo- 

lari (sat), Buruenești, Solonețul, 
Chilienești, Tabăra- Mănăstirei, 

Cornul-Negru și Bidărăi. 
Are o populaţie de S2r fam. 

saii 28573 loc., din cari peste 
1000 sunt Evrei. Romiînii se o- 
cupă cu agricultura şi creșterea   

vitelor. In com. se află: cinci bis., 

deservite de 3 preoți, 5 cîntăreți 

și 3 eclesiarci; trei şcoli cu 3 în- 

văţători și o învățătoare, şi cu 

o populaţie școlară de 148 e- 

levi, 115 băeți şi 33 fete, 

Prin mijlocul comunei trece 

şoseaua judeţeană Iași-Botoşani. 

Budgetul e de 11858 lci 48 

bani la venituri și 11811 lei 72 
bani la cheltueli, 

Numărul vitelor se urcă la 

S80o capi, din cari: 2596 vite 

mari cornute, 448 cal, 4744 oi, 

939 rimători și 33 capre. 

Bivolari, /irgușor, jud. Iași, în- 

fiinţat în 1834. Se află în par- 

tea de S. a com. Bivolari, pl. 

Turia, situat pe valea şi malul 

drept al riului Prut, la o depăr- 

tare de 43 kil. de orașul Iași. 

Prin mijlocul tîrgușorului trec: 

șoseaua judeţeană Iași-Botoșani. 

Are o populație de 338 familii 

saii 1206 locuitori, din cari pes- 

te 1000 sunt Iivrei, ocupindu: 

se, parte cu comerciul, parte cu 

meseriile, ca: croitoria, ciobo- 

tăria, etc.; parte fac comerciii 

ambulant prin satele limitrofe, 

cumpărind: vite, producte, pa- 

sări, ouă, ctc. 

Acest tirgușor este reşedinţa 

atit a comunei Bivolari, cît și a 

plășei Turia. Are: o biserică, zi- 

dită la 1838 de familia Ghica, 

și servită de 1 preot şi 2 cîntărcți; 

o şcoală de băieți, înfiinţată în 

1865, frecuentată de 83 elevi, cu 

2 învățători; o școală de fete, în- 

ființată în anul 1881, frecuen- 

tată de 26 eleve. Se mai află 
aici: cancelaria comunei, a sub- 

prefecturei, expediția postală, 

cazarma dorobanțţilor pentru pa: 
za frontierei şi un spital jude- 
țean. In margina de E. a tirgu- 
şorului se află casa proprietă- 
ței, zidire mare și frumoasă. 

Numărul vitelor e de 2672 
capete, din cari: 324 vite mari   

cornute, I41 cai, 2052 oi, 33 

capre și 122 rimători.. 

Bivolari, saţ, în partea de E. a 
comunci Dingeni, pl. Jijia, jud. 
Botoșani, pe valea Piriului-Hriţ- 
cului. Are o suprafață de 1072 
hect., din cari ş2 hect. pădure, 

şi o populaţie de 24 familii, cu 
100 suflete, din cari 16 contri- 
buabili. 

Are 2 iazuri pe Pirîul-Hriţ- 
cului. In acest sat se află 89 

vite cornute, 18 cai, 216 ci, 16 

porci; 16 stupi. 

Bivolari, saz, jud. Iași, com. Bi- 
volari, pl. Turia, care în vechime 
se numea Bradul. E situat pe ma- 
lul drept al Prutului, alăturea cu 
tirgușorul Bivolari. Are o po- 
pulaţie de 129 familii, saii 471 
locuitori Romîni, cari sa ocupă 
cu agricultura și creșterea vi- 
telor,! iar în timpul ernei cu 

pescuitul, 

Numărul vitelor e de 3022 
capete, din cari: 837 vite mari 
cornute, 103 cai, 16067 oi şi 
415 rimători. 

Bivolari, /oca/itate, pe marginea 
Oltului în jud. Argeș, pl. Lo- 
viştea, pendinte de com. rur. 

Jiblea, aproape de mănăstirea 
Cozia, din jud. Vilcea. Numirea 
localității îi vine de acolo, că aci - 
era mai nainte bivolăria călu- 
gărilor de la Cozia. Aici s'a des- 
coperit în timpul din urmă un 
izvor termal foarte puternic, de 
27% şi în apropiere de acest 

izvor s'a scos la lumină, în vara 

anului 1887, ruinele unor băi 

romane de piatră cioplită şi 
de cărămizi, întocmai construite 

dupe același plan ca și băile 
dezgropate în Italia. In ruinele 
clădirei s'au găsit numeroase 
fărămături de oale şi de sticlă 
groasă, precum și mai multe 
monede romane de aur, de ar-
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gint şi de bronz, toate ante. 

rioare saii contimporane cuceririi 

Dacici de Romani. Apele mi- 
nerale de la Bivolari ai un vii- 
tor asigurat, de oare-ce sunt 
singurele în Romiînia, care să 
fie termale. 

Bivolari, malala, în com. rur. 
Glogova, plaiul Cloșani, jude- 
țul Mehedinţi. 

Bivolarilor (Valea-), va/e, pe 
moşia Bivolari, com. Dingeni, 
pl. Jijia, jud. Botoșani: se în- 
tinde spre Sud de satul Bivo- 
lari şi e udată de Piriul-Hriţ- 
cului. 

Bivolarul, pisc, comuna Romani, 
pl. Horezul, jud. Vilcea. 

Bivolaş, păture (vezi Pomirla, 
pădure), com. Pomirla, pl. Pru- 
tul-d.-s., jud. Dorohoiă, 

Bivolaş, pîriz, ia naştere de pe 
teritoriul comunci IHilișeul, pl. 
Coşula, judeţul Dorohoiii ; trece 
prin satul IHilişcul-Curt şi se 
varsă în riul Jijia. 

Bivolăria, dea/, com. Pășcani, 
jud. Suceava. 

Bivolăria, poiară, în pădurea 
Deleni, com. Deleni, pl. Coșula, 
jud. Botoșani, 

Bivolăria, poiană, în com, Păș- 
cani, jud. Suceava, străbătută 
de piriul Ermolia. 

Bivolăria,vad, pe rîul Călmăţuiul, 
la N.-V. com. Putineiul, jud. Te- 
leorman; este punct de hotar 
al păminturilor locuitorilor îm- 
proprietăriți la 1864. 

Bivolăria-Rusească » fădure de 
fag şi stejar, în com. Broșteni, 
jud. Suceava. 

LA
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Bivolăriei (Vălceaua-), ză/cea, 
izvorește din dealul Băloiul, co-: 

muna: Surpatele, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea, și, după ce se îm- 
preună cu Valea-Sucetului, în 

dreptul lacului Veţelul, se varsă 

în riul Otăsăul, cam în mijlocul 
comunei Surpatele. 

Bivolile, com. rur., în partea de 
NE. a plășei Prutul-d.-j., jud. 

Dorohoiit. La 23 kil. de Săveni, 
reşedinţa plășilor Bașeul și Pru- 
tul-d.-j. şi la 45 kil. de Doro- 

Noii. Este formată din satele 

Bivolul-Mare și Bivolul-Mic. Are: 

360 familii, cu 1262 suflete ; 1bi- 

serică cu I preot, 2 cîntăreţi și 
1 pălămar; 1 școală cu 1 în- 

văţător frecuentată de 32 elevi; 

797 hect. 66 arii pămînt al loc.; 
3948 hect. Sr arii cîmp; 8 îa- 
zuri și 4 pog. vie. 

Budgetul com. în 1889—9o 

a fost de lci 3120, bani 40 la 

venituri și de lei 3043, bani 40 

la cheltueli; iar în 1890—91 de 

lei 2922 la venituri şi de lei 
2878 la cheltueli. 

Vite mari cornute sunt 860, 

oi 1600, cai 280, porci 230 şi 
stupi 210. 

Bivolilor (Lacul-), Zac, în com. 
și căt. Lapoșul, jud. Buzăă. Are. 

multă trestie și țiperig. 

Bivoliţa, com. rur., în pl. Tirgu- 
lui pe valea Cîinelui, jud. Te- 

leorman; are un cătun Marița. 
Se învecineşte la N. cu com.. 
Virtoapele, la S., şi în foarte 
mică apropiere, cu cătunul Ște- 
fânești, al comunei Antonești, la 
Est cu hotarul com. Orbeasca- 
d.-j. și la Vest cu cătunul Ce- 
tatea al com. Antonești, 

Suprafaţa comunei, dimpreună 
cu a moșiilor aflate pe dinsa, 
este de 1700 hect. Moșia cu 
același nume aparține mai mul: 
tor proprietari: D- C. Butcu- 

Bivolița, /oc îs0/a, pl.   

BIVOLUL 

lescu are 175 hect. arabile, 14 
hect. pădure și 15 hect. izlaz 
și finețe. Statul posedă şoo hect. 
arabile, 300 hect. pădure și 20 

hect. livezi și fincțe. Din moşia 

statului s'a vindut o parte lo- 

cuitorilor în loturi. In pădurea 
Bivolița se găsesc lemne de ste- 
jărică, ulm, arțar și altele. 

Viile din comună sunt în în- 
tindere de 291; hect. Solul 
este negru-vegetal și foarte priin- 

cios agriculturei, 
Populaţiunea comunei dim- 

preună cu a cătunului este de 

558 suflete, din cari 177 capi 

de familie şi 136 contribuabili. 

„Numărul vitelor din comună 

și cătun este de 1772 capete, 

din cari 385 vite cornute mari, 

9S cai, 1183 oi și 105 porci. 

Budgetul comunei este de 

3129 lei, 20 bani la venituri şi . 

2257 lei, 75 bani la cheltueli. 
Are o şcoală la care urmează 

17 elevi; o biserică servită. de 

un preot, un cîntăreț și un pa- 
racliser. 

Se leagă cu com. 
d.-j., cu com: 

Orbeasca- 

Călinești și cu 
căt. Cetatea prin șosele vecinale. 

„ Proprietatea statului a fost 

a mănăstirei Căldărușani. Căt. 

Marița poartă și numirea de 
Afumaţi. 

In apropiere de comună, spre 

N., este o măgură înaltă de 7 

m. și largă de so m., numită 
Măgura-lui-Teacă. 

Znagro- 
vul, jud. Ilfov, între satele Gulia 
și Cămărașul. 

Bivolul deal, jud. Iași, în com. 

Buznea, pl. Cirligătura, numit 

ast-fel, fiind-că pe el a existat 
o velniţă, în care se întreţincati 
mulţi bivoli. Acest deal este 
scurt şi se întinde din hotarul 
județului Roman, pănă printre 
dealurile Scaiul și Prosia.
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Bivolul, gîr/ă, în jud. Tulcea, pl. 
Sulina, pe teritoriul comunei 
urbane Sulina, în partea de ră- 
sărit a plășei și de mijloc a co- 
munci; servă de scurgere unui 
mic lac (6 hectare) de 'pe ma- 
lul mărei în gîrla Impuţita ; are 
o lungime de 4 kil. și curge 
numai prin stuf, 

Bivolul, iov:/ă mare, jud, Brăila, 
la marginea de Vest a. satului 
Surdila-Găiseanca, lingă calea 
ferată Făurei-Feteşti. 

Bivolul-Dalia, zau, jud. Su- 
ccava, între . comunele Mălini, 
Boroaia și jud. Neamţu, avînd 
1534 metri d'asupra nivelului 
mării, " 

Bivolul-Mare, ce sc numește şi 
Bivolul-Lăţescului, sa, pe 
moșia cu asemenea numire, co- 
mună Bivolile, plasa Prutul-de- 
j.» jud.: Dorohoiii, aşezat pe am- 
bele laturi ale pîriului Volovă- 
țul. Are o populaţie de 200 fa- 
milii şi Soo suflete. Așezările 
sătenilor sunt mai mult bune; 
unele aii livezui, altele grădine. 
Biserica cu patronul Sf. Mihail 
și Gavril, servită de 1 preot, 
2 cîntăreți, 1 pălămar, este 
mică, de lemn şi tencuită; nu 

sc știe de cine și cînd c făcută. 
Școala, cu 1 învățător și 32 e- 
levi, are un local bun făcut de 
comună. Calitatea pămîntului 
este mai în total bună. Săte- 
nii împroprietăriți aii.597 hect., 
75 arii; iar proprietarii moşiei 
aii 2846 hectare, 25 arii cimp. 
Iazuri, pe întreaga moşie, sunt 
7, din cari acel a lui Boldur 
este marc, avind 8 hec- 
tare 63 arii întindere, cu pești 
frumoși și raci buni, Vica de 
pe moșie este de 4 pogoane, 
Piraie principale sunt: Volovă- 
țul și Pustoaia. 
Drumuri mai însemnate : acel 

mai   
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de la Rădăuţi, ce duce prin Mi- 
leanca la Dorohoi, și acel de 
la Darabani, ce duce prin Pu- 
țureni la Ștefănești. 

Hotarele moşiei sunt: Bivo- 
lul-Mic, Darabani, Păltinișul, I- 
văncăuți, Iorodiștea, Rădiul şi 
Rădăuţi, 

Bivolul-Mic, ce se numeşte: şi 
Lipan sai Spinoana,. sas, jud. 
Dorohoiiă, pe moşia cu aseme- 
nea numire, comuna . Bivolile, 
plasa Prutul-d, I..j. Are 160 fam, 
cu 462 suflete. 

Calitatea pămîntului e mai în 
totalitate bună. "Sătenii împro- 
prietăriți ai 197 hect., 25 arii; 
proprietarii moșici aii 1102 hec- 
tare, 56 arii, Iaz este unul de 
mică întindere. Piraiele, ce trec 
pe moșie, sunt Volovățul și Pus- 
toaia. Drumuri principale: a- 
cel de la 'Mioreni la Mileanca, 
și acel de la Bivolul-Mare la 

* Coţușca. 

“Hotarele: Bivolul-Mare, Co- 
țuşca și Mioreni, 

La anul 1649 (7157) Tătarii 
Crimului, întorcîndu-se de la 
incursia ce făcuseră în Polonia, 
intrară în Moldova și făccaii stri- 
căciuni. Vasile Lupu Vodă luînd 
cunoștință de aceasta, ordonă 
la căpitani a lua oștiri, a lovi. 
hoardele tătare şi a le scoate din 
țară. Intimpinind Rominii, pe 
Tătari la satul Brătulcni, în Ba- 
sarabia, încărcați de prăzi şi 
robi, îi loviră cu furie pe ne- 
așteptate, ținindu-le calca și pe 
la Lăpușna, le luară prăzile şi-i 
alungară din ţară. Hanul cu 
mirzacii se miniară și luînd 
învoire de la Turci, se înțeleseră 
cu Hmil, Hatmanul Cazacilor, și 
în 1630 (7158) intrară pe două 
locuri în Moldova, răspîndind 
focul, prădarea, robia și moar- 
tea, ca răzbunare. Corpul, ce a- 
pucasc pe la Soroca, coprinse 
în drumul săii : Iași, Cirligătura, 
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Hirlăul, Dorohoiul, Suceava, Cer- 
năuţi şi Hotinul; devastind Lo- 
tul, lăsînd praf în urma sa. In 
așa grele împrejurări, multe case 
boerești s'ai prăpădit, cînd luară , 
pe jupîncasa Stolnicului Miron 
Ciogolea şi pe Ștefan Murguleţ, 
pămîntean vestit al Cernăuţului, 
unde ai şi pierit. (<Letop.» tom. 
I, pag. 313 şi 323). | 

La 1670 (7178) Octombrie 
15, prin act formal, ocinile din 
Părhăuţi și Mărăţei, cu tot ve- 
nitul lor, al Marelui Armaș Toa- 
der Murguleţ, din familia emi- 
grată în Polonia, și a jupîneset 
lui, s'aii împărțit între lonașe 
Baluş Vel-Pircălab și Tudose 
Dubiă Biv-vel-Pircălab. (Arh. 
Ist. Rom.» tom. I, pag. 248). 

La 1651 (7189), Duca-Vodă, 
în a 3-a Domnie la Moldova, 
ca lacom ce era, scoase pe ţară, 
mari dări, care cu grele chi- 

nuri, bătăi și închisori se îm- 
plineaă. 

Pentru aceasta, pe Vornicul 
Toader Palade, Spătarul Tudose 
Dubăii și Spătarul Chiriac Sturd- 
za, i-ai pus în fiare la închisoare, 
la Seimeni, ținindui pănă ce ati 
plătit dările; pe Vistiernicul Ur- 
sachi-cel-Bogat, dezbrăcat ' gol, 
Va legat de un stilp în ger, pănă 
ce a dat 250 pungi de bani; 

pe Vistiernicul Isar și pe Vor- 

nicul Șipoteanu, dezbrăcați goi 

și unși cu miere, i-aii ținut le- 
gaţi de stilpi a-i mînca muştele, 
pănă ce,dădură banii; pe jupi. 
neasa lui Ștefan Brăescu, a Me- 

delnicerului Bucium şi a Comi- 

sului Stamate, murindu-le boerii 

de așa necazuri suferite, le ținea 

ziua legate la puşci şi noaptea 
le da la închisoare pe seama 
scimenilor, pănă ce aă plătit 
banii. In așa grele împrejurări, 
aii fugit în Polonia spre a sta 
pănă în vremuri bune: Spătarul 
Dubăiă, Stolnicul Neniu, Medel- 

nicerul Moţoc, Armașul Drăgu-
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țescu, Logofătul Nicolai Mur- 
guleț, Medelnicerul Savin și C. 
Sbierea. («Letop», tom. IL, p. 23). 

Bivolului (Lacul-), /ac, pe te: 
ritoriul comunei Saelele, jud. 
Teleorman, la hotarul moșiei cu 
„acelaşi. nume; se. întinde pănă 
spre moșia Uda-Clocociovul. 

Bivolului (Muchia-) sai Dea- 
lul-Mare, co/iuă, în com. Gra- 
bicina, jud. Buzău, pe hotarul 
căt, Mănești. 

Bizdadelei (Casa-), (Beizade- 
lei), /ocuiuţă îsolată,. în com, 
Goideşti, căt. Virlam,. jud. Bu- 
zău, pe malul. stîng al riului 
Bisca-Rozilei, situată. într'o fru- 
moasă pozițiune. . Fostă a lui 
Costache Ghica, vechiii proprie- 
tar-al muntelui Penteleul. 

Bizdadelei (Valea-), (Beiza- 
delei), za/e, în com. Gura-Sără- 
ţii, jud. Buzău, care desparte 
moșiile Brinzeasca, Bengescu şi 
Nenciulești-Moșneni; începe din 

„muntele Ciuhoiul și se scurge 
„în piriul Sărata, 

Bizdadelelor (Puţul-), (Beiza- 
delelor), oc sa/at, în comuna 
Gura-Săraţii, căt. izvorul.Dulce, 

"jud. Buzăii. Are 3 puțuri alătu- 
„rate, situate pe malul stîng al 
văei Bizdadeaua, 

Bizdina, /ac, jud. Dolj, pl. Ocolul, 
com. Balta-Verde, la E. de satul 

„ Balta-Verde. Intr'însul se varsă 
pir. Circea, unit cu pir, Făcăile. 
Acest Jac se scurge în riul Jiul, 

Bizigheșşti, saz, com. Făurei, pl. 
- Șuşița, județul Putna, situat pe 
“girla din stinga Putnei, la ş kil, 
spre NE. de Făurei, 

Are o biserică filială, cu hra- 
mul Adormirea, 

Școală nu se află în sat, Din.   
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10 copii, în virstă de a o frecu- 
"enta, urmează 6 la școala din 
Făurei. 

Comunicaţia, se face prin șo- 
sele vecinale, care leagă satul, 

la S.-V., de Balta-Raţei, la S. 
de Făurei, peste riul Putna, și 
la V., traversînd linia ferată Foc- 

"şani- Adjud și șoscaua naţională, 
ce leagă Focșani cu nordul Mol- 

"dovei, de satul Grozeşti. . 
* Satul Bizigheșşti, cu vaduri de 

“moară, pe girlele Putnei, şi cu 
vii, aparținea în 1776 lui Mano- 
lache Bogdan, biv-vel Paharnic. 

In 1803, satul aparţinea Vis- 
 tiernicului Iordache Rosct, după 
cum vedem în condica liuzilor 
făcută pentru Domnul Moruzzi. 

Bizirichia, pădure, la N.:comu- 
nei Gherghița, pl. Cimpul, jud. 
Prahova. 

Biciieni, fost sas, jud. Teleorman, 
la locul unde s'a format în urmă 
orașul Alexandria. Moșia pe care 
se afla situat satul purta același 
nume și ținea de Mitropolie. 

Biclana, zva/e, în com. rur. Sla- 
şomatul, plasa Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Bicleşul, aşezată în 
partea de mijloc a plășei Dum- 
brava, jud. Mehedinţi, la dis- 
tanță de 48 kil. de-orașul Tur- 

- nul-Severin. Situată parte pe Va- 
lea-Bicleşului, ce duce la Albu- 
leşti, parte pe Dealul-Bicleșului, 
formează comună cu satul Sma- 
dovicioara și mahalalele Braniș- 
tia şi Săliştimța. 

Se mărginește: 

com. . rur., 

la E. cu co- 

munele Băltaţi-d.-s. și Albulești N 

la S. cu comunele Corzul şi Pe-: 

tra; la V. cu com. Podul-Gro- 

sului; la. N. cu com. Adunaţi- 
Teiului. Este reședința plăşei 

: Dumbrava, 

Această comună are 321 con-   
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tribuabili, din 1855 locuitori, lo: 
cuind în 441 case. Ocupaţiunea 
locuitorilor este agricultura și 
creşterea vitelor. Calitatea pă- 
mîntului este bună. Locuitorii 
posedă 65 pluguri, 126 care .cu 
boi, 16 căruţe cu cai, 200 stu- 

pi. Are: o biserică,. deservită 
de cu un.preot și doi cîntă- 
reți; o școală cu un învățător, 
frecuentată de 24 elcvi şi 2 e- 
leve. In com. sunt 5 cîrciumi, 
Budgetul este: de 2695 lei la 

“venituri și 2590 lei la cheltueli. 
Vite sunt : 756 vite mari cornute, 

“41 cai, 506 oi și 720 rimători, 
Prin această comună trece şo- 

seaua judeţană, numită Culmea- 
Dumbrăvei, ce pornește din şo- 
“seaua națională, în. dealul Balo- 
ta și duce în jud.' Dolj, străbă- 
tînd pl.: Dumbrava. - 
:. Văile din această comună sunt: 

„ Făgetul numit și Orașul-Făge- 
tul, Ogașul-de-la Minești și Mat- 

„ca sai Valea-Bicleșului, - care 
este mai însemnată, 

Bicleşul, dea/, acoperit parte cu 
„vii, parte cu pădure şi parte loc 

- de muncă, în com. rur: Bicleşul, 
pl.: Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Bicleşul, va/e, ce duce la com. 
„ Tur. Albulești şi pe care este 

așezată - com. rur. . Bicleșul din 
pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Bicul, numit și Şendreni, sat, 
jud. Vasluiii, la.E. şi la 3 il. 
de satul Ipatele, de. care. se 

„ desparte' prin. dealul Holciul. 
Are, împreună. cu satul Cioca- 
Boca, care este alăturea, 1208 
hect. şi o. populație de 200 fa- 

„milii, sait 6S0:suflete. .. : 
„Locuitorii, se zice, sunt veniţi 

“aici din Bucovina, de la un sat 
numit Șendreni. 

Vite: 125 vite mari cornute, 
„490 oi, 5 capre, 22 cal, 30 rîmă- 
„tori și 40 stupi,



BICUL 

Bicul (Bica-lui-Gherman), /o- 
cuinfă izolată, pl. Sabarul, com. 
Popești-Bicul, jud. Ilfov. Aci sunt 
așa numitele szăvi/are. Rîul Dim- 
boviţa, la Bicul, se împarte în 
trei: o parte alimentează filtrele, 
cari îndestulează conductele sub- 
terane din Bucureşti, a doua 
se transmite prin canal în Cio- 
rogirla și a treia trece prin Bu- 
curești, 

Bidilița, saț, numit și Criveşti, 
pe moşia cu același nume, din 

com. L.espezile, pl. Siretul-d:-s., 

jud. Suceava. Este străbătut de 

piriul de la care şi-a luat nu- 

mele. Numără 103 case, popu- 
late cu 109 capi de familie, saii 

453 suflete, din cari 227 băr- 

baţi şi 226 femei. Din aceștia 

sunt 15 străini. Contribuabili 
sunt 110. Vatra satului ocupă 
suprafața de 13 fălci, 75 prăjini. 
Parte din moșie e proprietatea 

statului şi parte a D-lor C. 

Gheorghiadi,. Gr. Andrei şi E. 
Vlahu. Are întindere de 5oo fălci, 
din cari 362 cultivabile, 60 
pădure, 120 fineţ şi restul loc 
nefolositor. Improprietăriţi sunt 
14 fruntași, 10 mijlocași și 10 
codași, stăpînind 120 fălci. Are: 
o biserică, cu patronul Sf. Voe- 

vozi, zidită la 1841, servită fiind 

de un preot și un cîntăreț; o 

şcoală rurală mixtă, cu un învă- 

țător plătit de comună și fre- 

cuentată de 30 școlari. Școala 
e împroprietărită cu 5 hect., date 

de arendaşul moșiei statului. 

La 1803: «Argaţi Borşoaci ot 

Criveşti numărai 4 liuzi, plă- 

: tind bir 48 lei pe an, la cari 
se mai adăogaii 65 liuzi, plă- 
tind 1076 lei bir anual, cei de 
pe Hirtoapele a mănăstirei Pro- 
bota». (<Uricariul», de T. Co. 
drescu, VII, p. 247). 

Bidiliţa, zirîa, în com. Lespezile, 
jud. Suceava. Izvoreşte din pă:   
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durea Vladnicul; curge sub nu- 

mele de Piriul-Racului pănă Îa 
moara lui Gr. Andrei, de unde 

ia numirea de Piriul-Moarci, con- 

tinuă cu acest nume pănă în 

satul Bidiliţa, de unde trece pe 

sub o bitculiță, de la care se crede 

că și-a luat numele, pe care-l 
„dă şi satului. După un curs de 
4 kilom. se varsă în Siret, la 

locul numit Coasta-Mare. Are 

de afluent, din dreapta, Gher- 

ghina și Piriul-Velniţei, iar din 
stinga Piriul-Chiliei. 

Bidiliţa, şes, al piriului cu acest 
nume, acoperit cu pădure şi fi- 
neţ, jud. Suceava. Lăţimea sa 
variază între 300—400 m. 

îi (Virful-lui-), ante mare, 
gol şi pietros, între com. Colţi 
şi Pănătăul, jud. Buzău. 

Biidea, s+4/-divisie, a căt. Rușia- 
văţul, com. Rușiavăţul, jud. Bu- 
zău. 

Biidea, 7zwor, în com. Ruşiavă- 
ţul, jud. Buzăii ; ese din muntele 
Biidea și dă în valea Rușiavăţul. 

Are puţină pucioasă. 

Biidea, munte, în com. Ruşiavă- 

i țul,. jud. Buzăii, pe malul sting 

al riului Buzăi, acoperit de pă- 
dure. Pe coastele sale. de N-E,, 
în 1821, a fost o crîncenă lup- 
tă între Turci şi Eteriști. Intr'o 
guşă a sa ce situat schitul Cir- 
nul. Puțin mai spre N.-V. are un 
drum săpat în piatră, care duce 
în com. Pănătăul şi pe care tra- 
diția îl atribue Doamnei Neaga. 

Biilor (Dealul-), co//nă, în com. 
Pănătăul, căt. Valea - Fintinei, 
jud. Buzăi, formată din stinci 
acoperite de tufăriș, 

Bijul, gir/ă, izvoreşte din Dealul- 
Turcului; udă com. Băjeşti, pl.   

BILCA 

Riurile, în jud. Muscel, în par- 

tea de N. și se varsă în riul 

„Bratia, pe țărmul drept. 

Bijul, gîr/ă, udă partea de V. a 

comunei Golești, plasa Riurile, 

jud. Muscel. Izvoreşte din Pis- 

cul-Stroișor, aceeași comună, și- 

şi continuă drumul prin com. 
Bălilești. 

Bilbiitoarea, zor, în comuna 
Chiojdul-din-Bisca, jud. Buzăii ; 
ese din munte Pitica și dă în 
izvorul Bilbiitoarea-Mare, 

Bilbiitoarea-Mare, îsvor, în co- 
muna' Chiojdul - din -Bisca jud. 
Buzăi; ese din muntele Pitica, 

udă în zigzaguri una din cele 
mai romantice poiene și, după 
ce se uncște cu Bilbiitoarea- 
Mică și izvorul Păcuriţa, se var- 
să în izvorul Păcura, în apropiere 
de punctul Găura-Zmcului. 

Bilca, com. rur., în plasa Răcă- 
ciuni, județul Putna, situată pe 
piriul cu același nume, la o dis- 
tanță de 18 kil. de sub-prefec- 
tura plășei Adjudul -Noiă și la 
62 kil. de capitala judeţului. 

Marginele acestei com. sunt: 
la S.-E. Coţofâneşti, la E. Cor- 
nățelul, la N. Borşani, la V. 
comuna Căiuţul, din jud. Bacău, 
de care o desparte dealul Bilca. 

Comuna Bilca n'are nici un 
cătun alipit, 

Populaţiunea comunei, după 
recensămîntul din 183, este de 
139 capi de familie, cu 368 su- 
flete, din cari: 284 bărbaţi și 

284 femei, Accastă populațiune 
se împărțea ast-fel: 

După starea civilă: 282 ne- 
însurați, din cari : 144 bărbaţi şi 

138 femei; 270 însurați; 16 

văduvi, din cari: 5 bărbaţi și 

11 femei. 

După naţionalitate: 567 Ro- 
mini și 1 Ungur,
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După religie: 567 creştint-or- 
todoxi și 1 catolic. | 

După felul ocupaşiunei : 164 
agricultori, 2 meseriași, 2 comer- 
cianți și 5 profesiuni libere. 

Știi carte 12 persoane, 11 
bărbaţi și 1 femee. 

Case de locuit sunt 148. 
În comună e o biserică pa- 

rohială, cu hramul Sf. Nicolae, 
pentru întreţinerea căreia co- 
muna cheltuește 440 lei pe an. 

Școală nu se află în comună, 
de și sunt, 102 copii, 45 băeţi 
şi 57 fete, în vîrstă de ao fre- 
„cuenta. Din aceștia 19, 17 bă- 
eți și 2 fete, urmează la școalele - 
din comunele învecinate. 

Comuna numără 118 contri- 
buabili, adică 1 la 4.81 locui- 
tori. In anul 1886 erai 109 con- 
tribuitori, iar în 1869 erati 117. 

| Budgetul comunei pe anul fi- 

nanciar 1893—0Q4 era la venituri 

2957 lei, 58 bani, şi la cheitu- 

eli de 2956 lei, 57 bani. 

„In 1868—69 era la venituri 

de 1750 lei; iar în 1885—1886 

era la venituri, 3396 lei și la 
cheltueli 3396 lei, N 

Teritoriul comunei Bilca, cea 

mai mare parte arabil, este mai 
cu seamă favorabil culturei po- 
rumbului. 

Livezi de pomi roditori aco- 
peră o parte însemnată din te- 

ritoriul ci, | 

Numărul cultivatorilor a fost 
în 1893 de 134. 

Ei posedă: 20 pluguri de 

lemn, 47 pluguri de fier și 3 
grape de fier. 

Vitele aflate pe teritoriul co- 

munei sunt, după ultima nume- 

- rătoare 495. capete, din cari: 

164 boi, 193 vaci, 120 cal și 

18 porci. . 

In anul 1893, 116 scapi de 
albine ai produs 21 kgr. miere 
și 11 gr. ceară. | 

„Viile ai produs 726 hectol,, 

în valoare de lei 10890. 

60245, dlarele Dicționar Geugrajic, 

* 
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In comună sunt 8 fierării, 1 

cășărie, ş pescării, 3 mori de 
apă, 2 băcănii, 11 cîrciume și 

„un debit de tutun. 

Bilciuri periodice se fac la 29" 
Iunie, 20 August, 8 Septembrie 
şi 8 Noembrie. 

Comunicaţia în comună se 
face prin şoseaua comunală, care 

pleacă din Adjud, mergînd spre 
Nord-Vestul judeţului. In apro- 
piere trece linia ferată Adjud-. 
Tirgul-Ocna. 

Bilca, szație de drum de fier, ju- 
dețul Putna, plasa Răcăciuni, 
comuna Bilca, pe linia Adjud- 

T. Ocna, pusă în circulaţie la 
22 Iunie 1884. Se află între sta- 
țiunile Urechești, 8.5 kil. şi Că- 
iuțul, 5.8 kil. 

Inălțimea d'asupra nivelului 
mării e -de 144.16 m. Venitul 
acestei staţii, pre anul 1896, a 
fost de 154603 lei-și 05 bani. 

Bilca, dea/, jud. Bacău, pl. Tro- 
tușul, situat d'a dreapta Căiuţu- 
lui-Mare, din com, Căiuţul. 

Bilca, dea, pe teritoriul comu- 
nei cu același nume, plasa Ră- 
căciuni, jud. Putna. Situat pe 
hotarul de V. al comunei, dea- 
lul acesta o desparte de com. 
Căiuţul, din județul Bacăi. 

Bilca, pirii, ce traversează co- 
munele Bilca şi Coţofănești, pl, 
Răcăciuni, jud. Putna. Izvoreşte 
din Gropile-Budăiului și din iz- 
voarele de pe apa Tulbure și 
se varsă în Trotuș. 

Acest piriă pune în mișcare 
6 mori, din cari. 3 în Bilca și 
3 în Coţofănești. 

Bilca, parohie, formată din co- 
munele Bilca. și Coţofănești, din 
plasa Răcăciuni, jud. Putna, a- 
vind 2 biserici: una parohială, 
cu hramul Sf. Nicolae, în Bilca;   
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alta filială, cu hraniul Sf. Gheor- 

ghe, în Coţofănești. 

Bilca-Borşani, jud. Putna. (Vezi 
Bilca-Păunești). 

Bilca- Păunești, roșie a statu- 
lui, pe teritoriul comunelor Bilca 

și Păunești, jud. Putna. Fostă 
proprietate a mănăstirei Birno- 
va. Are o pădure, în întindere 
de 1840 fălci, împărțită în 2 
cantoane: 1. Bilca- Borşani, cu 

1480 fălci și 2. Păunești, cu 360 

fălci. Lemnul ce se scoate. de 

aci în mai mare cantitate este 

fagul, după care vine mestea- 
cănul și apoi stejarul. Moșia a 
fost arendată, pe periodul 1880- 
1585, cu 6600 lei anual; iar pe 

periodul 1885 —95, cu 4757 lei 
anual. 

Bilcilor (Izvorul-), îsdor, vine 

din com. Chiojdeanca, pl. Pod- 
goria, jud. Prahova şi în raio- 

nul com. Salcia, se împreună 

cu izvoarele Ciuciurul, Oancea, 

Ciinelui, Păcurei, Stupina-Popei, 

„ Burlacul și Vulpea şi formează 

girla Salcia. 

Bilciul-Iancului, în jud. Vilcea. 
Vezi Sutești). 

Bilciului (Fintîna-), fzuzină, ju- 
deţul Dolj, plasa Balta, com. 
Gîngiova, făcută de locuitorii 

comunei, către anul 1882. 

Bilcul, gea/, care se întinde de- 
„alungul riului Argeș, spre co- 
muna Prisibeni- Buturugeni, pl. 

Sabarul, jud. Iifov, la 21 kil. 

- departe-de acest sat, 

Bilcul, zrug de moșie, nelocuit, pe 

proprietatea mănăstirei Căscioa- 

rele, pl. Neajlovul, jud. Vlașca, 

Bilcului (Dealul), ea, pe mo- 
șia Hirtoapele, com. L.espezile, 
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jud. Suceava, parte cultivabil, 
parte acoperit de pădure. 

Bilcului (Valea-), va/e, la Sud 
de căt. Ciocanul, comuna Gră- 
dinari, plasa Sabarul, în jud, Il- 
fov, care formează un fel de 

cerc. Această vale spre satul 
Fălcoianca se numește Sălcioa- 
rele. Vara seacă și este acope- 

rită de trestie Și rogoz. 

Bildana, com. rur., pl. Bolinti- 
nul, situată la sudul jud. Dim- 
boviţa. 

Se mărginește la E. cu com. 

Ciocăneşti, jud. Ilfov; la S. cu 

com. Tărtășeşti şi Brezoaia, jud. 

Ilfov; la V. cu com. Brezoaele 

și Slobozia-Moara, jud. Dimbo- 
vița şi la N. cu com. Vizurești, 

jud. Dimboviţa. 
Se compune din 2 cătune: 

Bildana și Fundata. 

Casele ce alcătuesc această 
comună sunt așezate pe două 

rinduri de-alungul șoselei naţio- 
nale Tirgoviște-Fundata. 

Suprafața totală a comunei 
este de 1500 hect. Are o po- 
pulație de 748 locuitori, cari 
trăesc în 210 case, 

E udată în partea de V. de 
girla Ilfovăţul, cunoscută aci sub 
numele de foarta şi de //fov. 
Paralel cu această gîrlă și mai în 
apropiere de com. curge viroaga, 
numită Vălceaua-Omului, care 
izvorește mai sus de com. Băl- 
teni, jud. Dimboviţa, trece prin 
heleșteul Sărdarul și se varsă 
în girla Ilfovăţul mar jos de co- 
inuna Brezdea, la confluenţa nu- 
mită Bălcătaciul, ” 

In partea de N.-E. a căt, Bil- 
dana este lacul numit Gogu, 
care în timpuri ploioase își mă- 
rește cantitatea apei printr'o 
vălcea numită Barac, ce-l pune 
în comunicație cu girla Colen- 
tina, de lingă Vizurești. 

Reședința comunei pănă în   
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1896 era în căt. Bildana, iar de 
atunci sa mutat în căt. Fun- 
data. 

Afară de șoseaua națională 

Tirgoviște-Fundata, care se îm- 

preună cu șoseauă naţională Pi- 

tești-Bucureşti, la eșirea din căt. 

Fundata, comuna mai e stră- 

bătută de șoseaua comunală Bil- 

dana-Brezoaele, începînd de la 
punctul Mincătura și avînd di- 
recţia de la E. la V. 

În comună e o școală, care 

_S'a înființat la 1 Septemare 1896, 
şi două biserici: una în căt, Bil- 
dana, sub numele de Mănăsti- 
rea-Bildana, cu hramul Ador- 
mirea. și alta în Fundata cu hra- 
mul Izvorul-Tămăduirei. Această 
biserică s'a zidit de decedatul 
proprietar Matei Fundăţeanu; 
ruinîndu-se însă, a fost rezidită 
la 1815 de paharnicul Dumitru 
Persiceanu, căruia i s'a cuve- 
nit proprietatea vistierului Matei 
Fundăţeanu, în urma căsătoriei 
ce a contractat cu fiica acestuia, 

anume Sultana. 

Mai tirziă căzind în ruină a 

fost rezidită din temelie de Pi- 

tarul Nicolae și Ispravnicul Ion 

"Prisiceni, terminîndu-se în anul 

1545; pe timpul domniei lui 

George Bibescu, mitropolit fiind 
Neofit. 

Comuna Bildana e situată în 
regiunea șesului și pămîntul săi 
este foarte prielnic agriculturei. 

Produce cu îmbelșugare: griă, 

orz, ovăz, meii, rapiță, varză, lu- 

cernă, cinepă, secară, etc. Po- 

rumbul se cultivă pe o supra- 
față de 800 hect. 

Din animalele necesarii gos- 
podărici și lucrărilor agricole 
se cresc: boi, vaci, oi, rîmători. 

Sunt în comună 40 boi, 130 
vaci, 1000 oi, 144 rimători și 
180 cai. 

Partea de E. a comunei, pe 
o suprafață de 300 hect., este 
umbrită de păduri, în cari pre-   
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domină stejarul, ulmul, frasinul, 

carpenul, arțarul şi teiul. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 
parte împroprietăriți. 

Inainte de 1815 această co- 

mună nu era cunoscută sub ac- 

tualul nume, ci sub numele de 
Moșneanu. 

Acest nume şi Pa luat de la 
un moșnean numit Bildan, om 
deștept și vrednic, care avea 

mare cinste chiar la Vodă Ca- 
ragea, și care la numit mai mare 
în sfatul satului. Sub numele de 
Bildan îl găsim ca vechil al moș- 
nenilor în ocolnița moșiilor, fă- 
cută la 1820 de Clucerul Preda 

Săulescu. 

Bildana, mănăstire, com. Bilda-. 
na, pl. Bolintinul, jud. Dimbo- 

vița, astă-zi ruinată. In vechime 
era aci o mică bisericuţă. 

In anul 1827, proprietarul Po- 

pa Gheorghe, eclesiarhul bise- 
ricei Curtea-Domnească din Tîr- 
govişte, după cum adeverește 
un vechii document, în asocia- 

ție cu Clucerul Costache Hiotu, 

aii construit actualele chilii, in- 

stalind aci, la anul 1831, 12 că- 
lugăriţe. 

La sfinţirea acestei mănăstiri, 
spun bătrinii că a luat parte și 
generalul Kiseleft, care a înzes- 
trat'o cu două mari icoane lu- 

crate în mărgăritar, ce stati în 
fiinţă şi azi, 

In anul 1834 Popa Gheorghe 
Eclesiarhul, simțindu-se către 

sfirșitul vieţei a trecut prin tes- 

tament moşia și îngrijirea mănăs- 

tirei fiicei sale Elena, căsătorită 

cu Slugerul Păun Pascal, pu- 

nîndu-le obligație, cu afurisenie, 

să aibă grije de mănăstire, iar 

la rîndul lor urmașii lor să facă 

tot asemenea. 
Murind Slugerul Pascal, soţia 

sa, Elena, a reparat radical mă- 

năstirea, în anul 1861. 

Prin testamentul din Iulie,
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1873, Elena Pascal a transmis 
moşia nepoatei sale, D-na Irina 
Dr. G. Polizu, cu condiţiune să 
întreţină mănăstirea, iar călugă-. 

rițele să fie înlocuite prin ş fe- 
mei bătrine mirene, cărora să 

le procure cele necesare pentru 
trai. 

De la 1873—1887 mănăstirea 
a fost bine îngrijită. Murind Doc- 
torul Polizu, ea s'a desfiinţat, 
căci moștenitorii, pentru eșirea 

din indiviziune ai vîndut moșia, 
aii gonit călugărițele, dărimînd 
şi chiliile lor, 

Azi, din impozanta mănăstire, 
n'a rămas de cît ruină, Pe fron- 

tispiciul bisericei se mai poate 
citi: «S'a ridicat această sfintă 
biserică de robii lui Dumnezeii 
Clucer Hiotu și Popa Gheorghe 
Eclesiarhul bisericei Domnești 
din Tirgovişte şi protopop a tot 
judeţul Dimbovița şi de roaba 
lui Dumnezei Maria Presbitera, 
spre slava și cinstea Născătoa- 
rei-de-Dumnezei și a Marelui- 
Mucenic Gheorghe și a'sfintului 
Nicolae, în zilele puternicului 
împărat a toată Rusia Nicolae 
Pavlovici, fiind Muscalii în țară, 
prin blagoslovenia P. S. Părin- 
tele Episcop Rîmnicului Kir Neo- 
fit, fiind ocîrmuitor al sfintei Mi- 
tropolii cu P. S. Părintele Mi- 
tropolit Kir Grigore, ce din piz- 
ma boerilor a fost izgonit în ţara 
Muscălească, s'a săvîrșit la leat 
1831, Septembre 8». 

Bildana, zoiană, în comuna Bă- 
jeşti, pl. Rîurile, jud. Muscel. | 

Bildani, pisc, com. Popești, pl. 
* Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bilhacul, căfuu, al com. Cotul- 
Cioarei, jud. Buzăii ; are 280 loc. 
şi 68 case.: 

Bîlhacul (Lacul-Călugărilor), 
Zac, în com. Cotul-Cioarei, jude- 
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ţul Buzăi, format din mai multe 
basine, legate între ele prin -vi- 
roage. Are mult pește. E o con- 

„ tinuare din lacul Bentul; se în- 
tinde prin com. Cilibia și Co- 
tul-Cioarei ; se scurge în valea 
Buzoelul, din jud. Brăila, com. 
Vizireni, 

Bilhacul, moșie, în com. Cotul: 
Cioarei, jud. Buzăi, căt. Bilhacul ; 
are 1200 hect., mare parte a- 
rabile, restul lac, stufăriș și 
sterp. 

Bilhacului (Valea-), va/e, aco- 
perită cu stufăriș, în com. Cilibia, 
pe moşia Ştubeul, jud. Buzău. 

Bilta, com. rur., judeţul Gorj, în 
plaiul Vulcan, situată la N. co- 

munci Brădiceni și la 16 kil. di- 

recţiune V. de orașul T.-Jiul. 

Se compune din cătunele Bilta 
și Valea-Mare. 

Are o suprafață de 780 hect., 
din cari 220 hect. arabile, 148 

hect. fineţe, 60 hect. izlaz, 92 

hect. vii și 209 hect. livezi de 

pruni. 

Venitul comunei este de lei 
LILI, bani 20, iar cheltuelile de 

lei 990, bani 75. 

Are 320 fam., cu 2320 sufl., 

din cari 250 contrib. Loc. po- 

sedă : 87 pluguri, 92 care cu boi 

și vaci, 620 vite mari cornute, 

95 cai, 2200 oi, 70 capre și 

278 rimători, 

Prin Bilta trece şoseaua co- 

munală, care o leagă cu cătu- 

nele sale, Balta și Valea-Mare. 

In comună sunt 10 puțuri și 
I fintină. 

Are: 1 școală fondată la 1838 

și frecuentată astăzi de 33 copii, 

din 36 înscrişi; 2 biserici de 

lemn, deservite de 2 preoți şi 
2 cîntăreți, 

Bilta, saz, pendinte de comuna 
rurală Filiașul,- pl. Jiul-d.-s., ju-   
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deţul Dolj, situat pe piriul cu 
același nume, care se varsă în 
dreapta Jiului, în punctul unde 
acest riii face o cotitură foarte 
mare pănă la satul Cotina. Lăr- 
gimea Jiului e în acest loc de 
85 metri, iar adincimea de 3,15 

metri, , 

Satul Bilta e aşezat la o de- 

părtare de 3400 metri S.-V. de 

Filiașul, unde e reședința co- 
munei. 

Populaţiunea e de 222 fam., 
cu 760 suflete, , 

Are o biserică parohială, con- 
struită din lemn, avînd hramul 
Sfinţii Voevozi, fondată la 1820, 
de locuitori şi deservită de 1 
preot paroh şi un cîntăreț. Bi- 
serica posedă 7!J hectare pă- 
mînt, 

Satul e lipsit de școală. Copiii 
în vîrstă d'a o frecuenta sunt 
în număr de 82, 38 băeţi și 44 
fete. 

Comunicaţia în acest cătun se 
face prin șosele comunale, cari 
o pun în legătură la N.-V. cu 
Gura-Motrului, din județul Me- 
hedinți, la S. cu Cotina, iar la 
N.E., trecînd Jiul peste un pod 
de lemn, cu Filiașul. 

Bilta, cătun, reședința comunei 
Bilta. E situat la E, de cătu- 

“nul Valea-Mare, din plaiul -Vul- 
can, jud. Gorj. 

Are o suprafață cam de 460 
hect., din cari 130 hect, arabile, 
128 hect. fineţe, 40. hect. izlaz, 
62 hect. vii și 110 hect. livezi 
de pruni. Produce în termen de 
mijloc 1300 hectolitri porumb, 
23 hectolitri fasole, 1260 deca- 

litri via, 790 decalitri ţuică, 800 
kgr. brînză, 2600 kgr. lină și 
9600 kgr. fîn. Pămîntul este pu- 
țin fertil, 

Are o populaţie de 213 fa- 
milii, din cari 2 familii Țigani, 

"1344 suflete, 163 contribuabili, 
Locuitorii posedă ş2 pluguri,
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"60 care cu boi, 360 vite mari 

cornute, 54 cal, 1409 oi, 40 

capre și 155 rimători. 

Prin acest cătun trece apa 

Bilta, 

Este străbătut de şoseaua co- 

munală, ce vine din cătunul ve- 

cin, Valea-Mare, de la V. spre 

E., şi se leagă cu șoseaua comu- 

nală Runcul. Spre S. se leagă 

cu comuna Arcani şi Brădiceni 

prin drumuri ordinare. 

In cătun sunt 4 puțuri. 

Are 1 biserică de lemn, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Bilta, zirii, izvorește din Capul- 

Obirşiei, din com. Bilta, plaiul 

“Vulcan, jud. Gorj; curge de la 

N. la S., atingînd com. Bră- 

diceni, pe care o lasă în dreapta; 

se varsă în Bistriţa, ceva mai 

sus de satul Telești. 

Bilta, parohie, formată din o parte 

a comunei Filiaşi și anume din 
cătunele Bilta, Schitul şi Raco- 
vița, jud. Dolj. In această pa- 
rohie sunt două biserici: una, 

parohială, în cătunul Bilta și alta, 

filială, în cătunul Schitul, Am- 

bele biserici sunt deservite de 

2 preoți și 2 cîntăreți, 

Bilta, piriit, pe teritoriul comunei 

rurale Filiași, pl. Jiul-d.-s.; jud. 

Dolj. Udă satul cu același nume 

și merge de se varsă în dreapta 

Jiului, în punctul unde acest rii 

face: o cotitură foarte mare pănă 
la satul Cotina. 

Bilta, zipă, jud. Dolj, plasa Jiul: 
- d.-s., com. Filiași, satul Bilta. 

Biltanele, cop. rur., jud. Mehe- 
- dinţi, în plasa Motrul-d.-j., la 

o distanţă de 40 kil. de orașul 
Turnul-Severin. Este situată pe 
vale, între 2 dealuri paralele, 
acoperite cu păduri seculare și 
e udată de mai multe izvoare. 

Biltanele, ma/a/a, jud.   
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Are o pozițiune frumoasă. 

Este constituită din şapte ma: 

halale și anume: Belgeasa, Mus- 

călești, Durloeşti, Șurcani, Flue- 

rari, Popești și Schiopani, avind 

peste tot 96 contribuabili cu 

510 locuitori, ce locuesc în 114 

case. Ocupaţiunea locuitorilor 

este agricultura şi creșterea vi- 

telor. Calitatea pămintului e bu- 

nă. Locuitorii posedă: 21 plu- 

guri, 40 care cu boi, 5 căruţe 

cu cai și 22 stupi. Comuna are 

o biserică, deservită de'1 preot 

și 2 cîntăreți, o şcoală cu 1 

învăţător, frecuentată de 20 elevi. 

Budgetul comunei la venituri 

de 790 lei şi la cheltueli de 5o2 

lei. Sunt 320 vite mari cornute, 

18 cai, 182 oi şi 190 rimă- 
tori. 

Prin această comună trece 

" şoseaua comunală Plopi-Blida- 

rul- Biltanei- Strehaia, Dealurile 

mai principale din această co- 

mună sunt: Cirna, în partea de 

miază-noapte și Dosul-Mare în 
partea de miază-zi. 

Prin Biltanele curge pîriul Slă- 

tinicul, ce se” formează din iz- 

voare de pe coprinsul comunei 

şi comunelor vecine și care se 

varsă în Hușniţa. 

Comuna Biltanele și-a luat 

numele de la bălțile ce erati în 

aceste locuri, înainte de a se 

începe cultura pămintului. S'a 
format în anul 1806. Pănă atunci 

locuitorii se aflai stabiliți prin 

conace, pe Valea-Cirnei și Dea- 
lul-Cirnei. 

Ei ai fost adunaţi de vistie- 

rul Nicolae Boboc, care și-a 

construit aci o frumoasă culă 

şi mai pe urmă a făcut şi o bi- 
serică de lemn. 

Mehe- 
dinţi, în plasa Ocolul-d.-j.; ţine 
de com. rur. Igiroasa. 

Biltanele, părea, în com. rur.   
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Biltanele, plasa Motrul-d.-j., ju- 
dețul Mehedinţi. 

Biltanul, cana/, în insula Balta, 
“ plasa Ialomiţa-B alta, com. Stel- 

nica, jud. Ialomiţa; pune în co- 
municaţie lacul Perianul cu ]a- 
cul Cobilcic. 

Bilvăneşti, com. rur., jud. Me- 
hedinţi, în plaiul Cerna, la dis- 
tanță de 23 kil. de Turnul-Se- 
verin și situată pe deal. For- 
mează comună cu cătunul Că- 
linești, avînd 123 contribuabili, 
din 784 locuitori, locuind în 132 

"case. Ocupaţiunea locuitorilor 
este agricultura și mai cu seamă 
creșterea vitelor. Ei posedă 17 
pluguri, 36 care cu boi, 2 că- 
ruţe cu cai și 201 stupi. Bud- 
getul este la venituri-de 1613 
lei: și la cheltueli de 730 lei. 
Sunt, 216 vite mari cornute, 7 
cai, 60 oi, 140 rimători şi 140 
capre, 

Bincaci, va/e, jud. Dolj, plasa 
A maradia, com. Negoești, tăiată 
de-a curmezișul de hotarul de 
N. al comunei Negoeşti, către 
com. Brădeşti, din pl. Jiul-d.-s. 

Bindăul, mic /ac, în com. Pa- 
dina, jud. Buzăii, care mai îna- 
inte se trecea cu luntrea și 
“avea maluri foarte nisipoase. 

Bindăul, povi7ă însemnată, în co- 
muna Padina, jud. Buzăiă, lingă 
lacul Bindăul, numită ast-fel 
după Bindea-Mocanul, ce-și avea 
tirla aci. Pănă în 1832, în jurul 
său, a fost vechiul sat Macoveiă, 

care apoi s'a mutat parte mai 

la S. şi a dat naștere satului 

Padina, parte la Trandafirul. 
Cauza mutărei a fost pe de o 

parte impilările, iar pe de alta 
miazmele emanate din lacul Bin- 
dăul, cari îmbolnăveati pe lo- 
cuitori,
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Bîndea, mufe, în comuna rurală 
Corbi, plaiul Nucşoara, judeţul 
Muscel, Locuitorii îi zic Pindea. 
Se numește ast-fel, pentru-că aci 
se face paza graniței. Virful său 
poartă același nume. 

Este unul din cele 6 pichete 
ale județului Muscel pentru paza 
fruntariei, la 40 kil. departe de 

pichetul Gropile. 
De aci ese izvorul, care îm- 

preună cu cel din Vulea-Rea, 
formează riul Doamna. 

Bindea serveşte de pichet di- 
nainte de 1856. 

"“Bindea, pădure, în întindere de 
482 hect., proprietatea statului. 
Face parte din marea pădure 
Corbi, plaiul Nucşoara, jud. Mus- 
cel și e formată din 10 trupuri: 
Plăișorul, Preotesele, Bîndea, 
Zănoaga, Papăul, Rusul, Plătica, 
Alunișul, Pădurile și Cringul, 
avînd toate o întindere de 17530 
hectare. 

Bîndeşti, dJea/, în com. Mărgi- 

„ neni, plasa de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu. E situat la hotarul 
despre comuna Zăneşti. 

Bîndeşti, za, în com. Mărgineni, 

pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
situat sub poalele dealului cu 
a sa numire, 

Bira, com. rur., în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., spre N.-E. de 

orașul Roman și'la 16 kil. de 

el. Este așezată pe platoul Bira. 
Formează o comună, com. Bira, 

cu cătunele Bira (sat), Bira (tirg), 
Balomirești şi Oţeleni, cu reșe- 

dința com. în tirgușorul Bira. 
Are 415 capi de fam., 455 con- 

" “tribuabili, 1863 loc., din cari 110 
Știii carte; 448 case. Se face aci 
comerciii cu cereale, vite și lu- 
cruri de prima necesitate. Sunt 
1489 vite mari. Com. are 3.bis., 
două de zid și una de lemn.   
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Formează o circumseripție. fis- 
cală cu com. Boghicea şi Stă- 
niţa. Venitul anual al comunci 
este de lei 6259, bani 99 şi chel- 
tuelile de lei 5680. 

Bira, sa/, pl. Znagovul; face parte 
din com. rur. Lipia-Bojdani, ju-- 
deţul Ilfov. Este situat la N. de 
Gruiul, pe malul stîng al rîului 
Ialomiţa. In partea de V. locul 
e smircos, 

Populaţia lui e de 456 sufi. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 1025 hect., din cari 721 a- 
parțin statului și 304 locuitori- 
lor. Statul cultivă prin arendașii 
săi 608 hect., 2 rămîn sterpe, 

45 rezervate de izlaz şi 66 sunt 
pădure. Locuitorii cultivă tot 
terenul. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

274 și al celor mici de 5şo. 

Bira, firguşor, jud. Roman, în 

plasa Siretul-d.-s., spre N..E. de 

orașul Roman şi la 16 kil. de 

el. liste așezat pe platoul Bira. 

Are 71 capi de fam., 60 con- 

tribuabili, 407 loc., din cari 66 

știi carte; 83 case. Sunt 93 
vite mari cornute. Este o bi- 
serică de lemn. Biîra este re- 
reședința sub-prefecturei plă- 
șei Siretul-d.-s., şi a comunei 

Bira. Tot aici este și o judecă- 
torie de ocol. Are un oficii 
poștal-rural. Poziţiunea acestui 
tirguşor în mijlocul plășei și le- 
garea lui prin o şosea cu ora- 
șul Roman, șosea judeţeană, îl 
face să fie al 3-lea centru co- 
mercial în județ. In marginea 
de V. a tirgușorului sunt case 
mari ale proprietarului, 

Bira, saţ, jud. Romar, în pl. Si- 
retul-d.s., com. Bira. Are ș3 
capi de fam., 45 contrib., 217 
locuitori, din cari 12 știii carte;   
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64 case. Populaţia este compusă 
din Romîni și Evrei. Sunt 403 
vite mari cornute. 

Bira, zâdure a statului, în întin- 
dere de 40 hect.; formează un 

trup cu pădurea Gruiul, care are 
450 hect. IEste pendinte de co- 
muna Lipia-Bojdani, pl. Znago- 
vul, jud. Ilfov, 

Bira, piriiaş, în partea de V. a 
comunei Sutești, pl. Oltul-d.j., 
jud. Vilcea. 

Bira, 4/atoă, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Bira, pe care 

este așezată com. Bira. 

Biranul, saș, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-s., com. Argetoaia. Este si- 
tuat la o.distanță de 21 kil, 
de Argetoaia-d.-s., unde e reșe- 
dința comunei. Are 135 suflete, 
68 bărbaţi și 67 femei. Copiii - 
din acest sat urmează la școalele 
din satul Argetoaia-d.-s., ce sunt 
la o depărtare de 2 1p kil. Numai 
2 băeți ai urmat, în 1892—93, 
regulat la şcoală. Cu virsta de 
şcoală sunt 8 băeţi și 4 fete. 
Ştiu carte 2 bărbați. In sat sunt 
6o de case și 14 bordee. 

Birăiacul, că/uu, cu 20 familii, 
jud, Mehedinți, în plaiul Clo- 

şani. Ţine de com. rur. Ponoa- 
rele şi este aşezat pe deal, în- 
vecinindu-se cu minele de la 
Băroaia. | 

In acest cătun se găseşte o 
fintină cu apă minerală. 

Birca, com. rur., jud. Dolj, pl. 
Balta, la 48 kil. departe de Cra- 
iova şi la 11 kil. de reședința 
plășei, Măceşul-d.-s, 

Situată pe malul stîng al Dăs- 
nățuiului. | 

Se: învecinește la N. cu com. 
Giurgiţa, la S. cu com. Goicea: 
Mică, la E. cu com. Horezul-
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Poenari și la V. cu com. Urzi- 
cuţa, căt. Tonelele. 

Terenul comunei este compus 
din humă și argil. . . 

Birca este udată de riul Dăs- 

nățuiul, ce trece prin vestul co- 

munei, cu direcţiunea de N.- 

S. Acesta primește piriul Birca 

în faţa gurci rîului Urzicuţa. 

Fintîni sunt cele următoare: 

Fintina-lui-Popa-Mitreii, Fintîna- 

Inalta, Fintina-lui-Voiu, 

După spusa bătrinilor, comuna 

își trage numele de la o familie 
numită Berculescu. La început 

s'a numit Bircuţa şi cuprindea 

cătunul Goicea-Mică, azi co- 

mună. 

Se compune: dintr'un singur 
cătun, numit Birca. 

Birca, sa/, jud. Dolj, pl. Balta, 

comuna Birca, situat pe malul 

pîriului Dăsnăţuiul, la 48 kil. 

de capitala județului. Are 1497 

suflete, 777 bărbaţişi 720 femei, 

cari locuesc în 334 case și 190 

bordee. In sat este o școală 

mixtă. Pentru localul școalei s'a 

cheltuit 10975 lei. Cu virsta de 

şcoală sunt 80 băcţi şi g1 fete, 

Ai urmat regulat, în anul șco- 

lar 1892—93, 77 băeţi şi 12 

fete. Știii carte 178 bărbaţi şi 

18 femei. In sat este o singură 

bis., cu hramul Sfinţii Dumitru 

şi Gheorghe, fondată de un 

grec, Hagi Enuș, la 1801—1803. 

Biserica e deservită de 1 preot 
paroh, un preot supra-numerar . 

şi 1 cîntăreț. 

Aci se află şi reşedinţa jude- 

cătoriei de ocol a plășei Balta 

şi un biuroii poştal-rural, care 
deservește 27 de comune. 

Căile de comunicațiune ale a- 

cestui cătun sunt: Șoseaua ju- 

dețeană Craiova-Bistreţul, care îl 

pune în legătură la NE. cu 

Cerătul și la S.-V., trecînd po- 

dul de lemn peste piriul Dăs- 
nățuiul, cu Bistreţul.   
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Birca, fa/ă, din com. Miroslava, 

pl. Stavnic, jud. Iași, în care se 

scurg mai multe piritașe. Nu 

seacă nici o dată, şi în timpul 
ernei nu îngheaţă, 

Birca, iaz, în com. Mogoşești, 

pl. Stavnic, jud. Iași, pe moșia 

Minjeşti, format din mai multe 
piraie. 

Biîrca, circiumă izolată, în com. 
Miroslava, pl. Stavnic, judeţul 

Iași, pe teritoriul satului Cor- 

nești, lîngă drumul Budești, 

Birca, pădure a statului, în în- 

tindere de 150 hect., pendinte 

"de com. Turia, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Olt. 

Biîrcan, judeţul Neamţu. (Vezi 
Piriul-lui-Bircan). 

Biîrcă, dea, în raionul comunei 

Conţești, plasa Argeșelul, jude- 
țul Muscel. 

Bircă, /ac mare, pe dealul cu a- 

celași nume, com. Conţești, jud. 

Muscel, avînd o lungime de peste 

120 m. și o lățime de 8 metri. 

Birchii (Valea-), va/e, comuna 

Cetăţeni-din-Deal, plaiul Dimbo- 

viţa, jud. Muscel. : 

Birchiuleşti, poiană, com. Băl- 

cești, plasa Olteţul-d.-j., județul 
Vilcea. 

Bircioaia, în judeţul Putna. (Vezi 
Burcioaia). 

Bircul, saf, în capătul despre N. 

al com. Siliştea, și la extremi- 

tatea despre Est a plășei Bis- 

triţa, în jud. Neamţu. E așezat 

pe valea din stînga piriului Or- 

bicul, între satul Hirţești, com. 

Mărgineni, la Nord- Vest ; şo- 

scaua Goșmani şi Birjoveni, de 
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care se desparte printr'o cură- 

tură de dealuri, la Sud; hota- 

rul jud. Roman la Est. 

Are o suprafață de 1072 hec- 

tarii şi 50 arii (750 fălci), şi o 

populaţiune de 435 sufi., 99 băr- 

baţi, 99 femei și 237 copii. Con- 

tribuabili sunt 159. Familii 163. 

In acest sat se află: o biserică, 

deservită de 1 preot şi 2 ecle- 

siarhi; o şcoală; o moară pe 

apa Orbicului. Străini sunt 4 
Evrei. 

Locuitorii se ocupă excluziv 

cu agricultura, 

Vite sunt 441, dintre cari: 

20 cai, 17 cepe, 60 boi, 120 

vaci, 144 oi, 40 porci și 40 vite 

mici cornute. 

Bircul, zăzure, pe cuprinsul mo- 

şiei cu a sa numire, în comuna 

Siliştea, plasa Bistriţa, județul 

Neamţu. Are o întindere de 92 
pogoane. 

Bircul-Goşmani, moşie cu părți, 
jud. Neamţu, în plasa Bistriţa, 

situată între moșiile Bunca, Bir- 

joveni și Siliștea. Pe cuprinsul 

ei se află satele cu aceleași nu- 

miri. Mai înainte vreme o parte 

a fost sub pendenţa Episcopiei 

de Roman, iar altă parte apar- 

ținea răposatului Căminar Gr. 

Alcaz. Astăzi este proprietatea 
statului. 

Bircuţa, ae, ce purta în ve- 

chime com. Birca, jud. Dolj. 

Birda, va/e, în com. rur. Izvo- 

rul-Birzei, plasa Ocolul-d.-s., ju- 

dețul Mehedinți. 

Birdahan, zaz, în partea despre 

Nord a Dealului-Cișmelei, în a- 

propiere de satul Cucuteni, din 

comuna Cucuteni, plasa Stavnic, 
jud. Iași. 

Birdigani, numire vechi, ce se
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mai dă și acum cătunului Vul- 
tureşti-d..]., plasa Argeșelul, ju- 
eţul Muscel. (Vezi Vulturești). 

Birdocul, poiană, comuna Broş- 
teni, plasa Cerna-d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Birgăoani, sa, în comuna Bir- 
găoani, jud. Neamţu, așezat pe 
șesul coprins între dealurile Mes- 
teacănul, spre Vest şi Certieni, 
spre Est, precum şi între pîra- 
iele Bahniţa şi Certieni, cari își 
unesc cursurile spre partea. des- 
pre Nord a sa. 

Are o suprafață de 1780 hec- 
tare, și o populaţiune de 814 
suflete, saii 210 familii, 40 vă- 

duve, 20 nevolnici. 

In acest sat se află: două bi- 
serici ortodoxe, deservite de doi 

preoți şi doi eclesiarhi; o bi- 

serică catolică, cu un dascăl; o 

şcoală ; 3 rotării; o fierărie, 
Contribuabili sunt 300. 

“Streini sunt 135 Unguri. 
Mai înainte de a se uni plă- 

şile De-Sus-Mijlocul, acest sat 

a fost reședința sub-prefecturei 
plășei Mijlocul. Astăzi însă a 
rămas numai ca reședință a au- 

torităților comunale. In locali- 

tate se face iarmaroc la 23 A- 

_prilie. 

Vite sunt 1396, dintre cari 

200 boi, 306 vaci, 500 oi, 140 

porci, 100 cal și cepe, 150 vite 

mici cornute. 

Birgăoani, moșie, situată pe lîngă 
moșiile Bălănești, Șerbești -lui- 

Talpan, Prăjeşti şi altele, în: co- 

muna Birgăoani, plasa De-Sus- 

Mijlocul, judeţul Neamţu. Apar- 

ținea Principelui Stefan Vogo- 

„ride, care la 1840 a avut jude- 

cată de împresurare despre mo- 

şia Talpa, | 

Birjoveni, com. rur., în plasa Si- 

retul-d.-j,, jud. Roman, spre S.-   

V. de orașul Roman şi la o de- 

părtare: de 16 kil. de el și de 

15 kil. de reşedinţa plășei. Este 
așezată pe culmea dealurilor, ce 

desparte jud. Roman de jude- 
țul Neamţu ; are o poziţiune fru- 
moasă. E formată din satele Bir- 
joveni și Prăjești, cu reşedinţa 
comunei în satul Birjoveni. Are 
166 capi de familie, cu 123 con- 
tribuabili, din 575 locuitori, 31 
Știii carte. Locuesc în 132 case. 

Populaţiunea este toată Romînă 
afară de o familie Evrei. Sunt 
1490 capete vite mari. Are o 
biserică de zid. Venitul anual 
al ei este de 2175 lei, 34 bani 
şi cheltuelile de 2142 lei. Este 
legată cu orașul Roman prin 
şosea. | 

Birjoveni, sa, la extremitatea 
despre Est a comunei Siliştea, 
precum și a plășei Bistriţa, ju- 
deţul Neamţu, așezat într'o cur- 
„bătură de dealuri, spre limita 
județului Roman, care îl des- 
parte la N.-V. de satul Goșmani, 
la Vest de satul Siliştea și la 
Sud de satul Runcul. 

Intinderea teritoriului săi e 
de 318 hect. (244 fălci). Are o 
populațiune de 610 suflete, sai 
184 familii, cu 174 bărbați, 147 
femei și 289 copii; străini sunt 
7 Evrei. , 

Contribuabili sunt 162. 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor. 
In acest sat se află: primă- 

ria; o. biserică deservită de 1 
preot și 2 eclesiarhi ; o școală 
cu o populațiune de 48 elevi. 

Numărul vitelor se urcă la 
1268 capete şi anume: 15 cai, 
28 epe, 220 boi, 212 vaci, 690 
oi, 51 porci și 48 viței. 

Numirea vechie a satului : Cre- 
teni-Lipoveni. 

Birjoveni, sat şi reședința comu- 
nel cu aceeași numire, în jud,   

Roman pl. Siretul-d.-j., spre S.- 
V. de orașul Roman și la o de- 

-părtare de 16 kil. de el și de 

15 kil. de reşedinţa plășei. Este 
așezat pe culmea dealurilor, ce 

desparte judeţul Roman de ju: 
dețul Neamţu și are o pozițiune 
frumoasă. Are 119 capi de fa- 
milie, cu 84 contribuabili, din 

374 locuitori, 29 știă carte. Sunt 

82 case. Populaţiunea este nu- 
mai romînă, afară numai de 1 

familie Evrei. Sunt 1050 vite, 

Are o biserică de zid. liste 
legat cu orașul Roman prin 
șosea. 

Birjoveni, sa/, în jud. Tutova, 
plasa Simnila, com. Rădăești, spre 
Nord de satul Rădăești, 

Birla, com. rur., la Vestul plășei 
Teleorman, jud. Teleorman. Ii 
se mai zice și Birla-Șelăreasa. 

E situată pe țărmul stîng al 
riului Cotmeana, Între comunele 
Mozăceni și Ciocești-Mindra la 
N. La V. se mărginește cu rîul 
Cotmeana şi la E. cu valea Te- 
cuciului, 
Este compusă din trei cătune: 

Birla, reşedinţa, Podișorul la S., 
situat pe piriiașul Ceroaia, și Șe- 
lăreasa la N,, tot pe valea Cot- 
menei. 

O parte din acest sat, poar- 
tă și azi numirea de Dorobăn- 
ţia, rămasă — spun bătrînii — de 
pe timpul domniei lui Mihaiă- 
Viteazul. 

Pe lingă riul Cotmeana, care 
udă partea vestică, mai străbate . 
comuna un alt piriiaș, Ceroaia, 
care udă partea de E. și de S. 
a ei, şi se varsă în Cotmeana 
tot în raionul com. Birla. 

Prin centrul comunei străbate 
: șoseaua județeană Roșiori-Stol- 

nici, din cari pornesc. diferite 
drumuri vecinale spre com. Mi- 
roși și cătunele Podișorul și Șe- 
lăreasa..
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Populaţiunea este de 1456 

suflete, 'dintre care 260 în că- 

tunul Podișorul, 966 în Birla şi 

230 în cătunul Șelăreasa. Con- 

tribuabili sunt 420. 

Sunt în această comună 4 co- 

jocari, 1 cismar, 6 fierari și $ 

lăutari, 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura. Terenul nu este fer- 

til, din cauza sărurilor ce con- 

ține. 

Întinderea acestei comune și 

a cătunelor sale este de aproa- 

pe 1200 hect , din care 400 hect, 

proprietatea moștenitorilor Bir- 

leanu, şi 25 hect. pădure în că- 

tunul Podișorul; 5oo hect.: ara: 

bile și 18 hect. pădure, proprie: 

tatea D-nei Felicia Papadopol, 

în cătunul Șelăreasa. Pădurile 

de pe aceste moșii conțin nu- 
mai stejari și tufani. 

Locuitorii împroprietăriți, du- 

pă legea rurală, ai aproape 

170 hect.; numai în cătunele Po- 

dișorul și Șelăreasa; cei din 

Birla ai numai locuri de casă. 

Are o școală mixtă, întreți- 

nută de judeţ, cu un învăţător 

și 18 elevi; două biserici: una 

în cătunul Podișorul și cea-P'altă 

în com. Birla, deservite de trei 

preoți și șase cintăreţi. O moa- 

ră cu abur funcționează în com. 
Șelăreasa. 

Budgetul comunei este de lei 

4083.44 la venituri și 4081.19 la 
cheltueli. 

Vite sunt 2500, dintre cari 

358 boi şi vaci, 1828 oi şi ber- 

beci, 135 cai și măgari și 179 
porci. 

In această comună se găsesc 

ruine vechi, ceea ce face pe lo- 

cuitori să crează că ar fi ascunse 

într'însele comori și îi îndeamnă 

să facă mai în toți anii săpături. 

Originea acestei comune este 

foarte vechie, Locuitorii poves- 

tesc că ar fi întemeiată de un 

moș, Birlă, de la care i-ar fi ră-   
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mas numele. O altă tradiţie 
spune că această localitate și-ar 

fi trăgind originea de pe timpul 
«legăturii lui Mihaii-Viteazul». 
Birla e trecută printre satele prin- 
cipale, în secolul trecut, după 
catagrafia generală făcută sub 
domnia lui Nicolae Mavrocor- 
dat. Acest sat făcea pe atunci 
parte tot din jud. Teleorman şi 

plasa căreia aparţinea, purta nu- 
mele de pl. Cotlăeni. 

Birladul, p/asă, jud. Tecuciii, si- 
tuată în partea sudică a jude- 
țului. Işi trage numele de la riul 

Birlad care o străbate de la 
N.-E. spre S.V. 

Se compune din 10 comune: 
Parcea, Buceşti, Călmă fuiul, Fun- 

„deni, Poeşti, Liești, Afovileui, 

Zorceşti, Tudor- Vludimirescu şi 

Umbrăreşti. Cătune sunt 27. 

Are o populație de 17575 
suflete. 

Se mărginește la E. cu jud. 
Covurluiii, de care se desparte 
prin rîul şi valea Gerului; la V. 
cu riul Siret, ce o desparte de 
jud. Putna; la N. cu plăşile Ni- 
corești, Berheciii și Zeletin; la 

S. cu jud. Covurluii, de care o 

desparte prin o linie convenţio- 

nală, ce merge din satul Tudor- 

Vladimirescu pănă în Siret. 

Reședința sub-prefecturei este 

în tirgul Iveşti. Pănă în 1892, 

cînd s'a făcut noua împărțire, 

pl. Birlad a fost cind unită cînd 

separată de pl. Nicorești, avînd 

un Singur sub-prefect cu reșe- 
dința în Iveşti. 

In această plasă sunt 18 şcoa- 

le, din care 7 de băcţi, 4 de 

fete şi restul mixte, Cea din 

Ivești și cca din Lieşti ai cite 

2 învăţători. 

Construcțiile școlare sunt 3 
de zid, iar cele-lalte de gard. 
Din aceste localuri, 5 sunt pro- 

prictăţi ale comunelor, iar cele 
lalte sunt închiriate de comune.   
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In plasa Birlad se cultivă vie 
în următoarele localități: 

Barcea, 51 hect.; Bucești, 133 
hect. 25 arii; Călmâţuiul, 21.25 
hect.; Fundeni, 61.73 hect; I- 
vești, 39 hcct.; Lieşti, 163.23 
hect.; Movileni, 79.75 hect.; Tor- 
cești, 47.25 hect.; Tudor-Vladi- 
imirescu, 7 hect.; Umbrărești, 
122 hect, 

Are 15 parohii rurale, fixate 
de Sf. Sinod în 1894, care sunt: 

Parohia Barcea, cu biserica 
parohială S-ţii Voevozi și Sf. 
M. Arhidiacon Ștefan, compusă 
din satele: Barcea-Nouă, Bar- 
cea-Vechie și Podoleni, avind 
2 biserici, 1 preot paroh şi 2 
cintăreţi, - 

Parohia Drăgănești, cu bise- 
rica parohială S-ţii Voevozi, com- 
pusă din satele: Dorăști și Dră- 

gănești, are o biserică, 1 preot 

paroh şi.1 cîntăreț. 
Parohia Buceşti, cu bis, pa- 

rohială Adormirea- Maicii-Dom- 
nului, compusă din satele: Bu- 
cești și Vultureni, are 1 bise- 
rică, 1 preot paroh cu 2 cîn- 
tăreți. | 

Parohia Vultureni, cu biserica 
catedrală S-ţii Voevozi, compusă 
din satele: Blăjeri-d.-j., Diecheni. 
şi Vultureni, are 1 biserică, 1 

preot paroh cu 2 cîntăreți. 

Parohia Griviţa, cu biserica 
catedrală S-ţii Voevozi, com- 
pusă din satele: Călmăţuiul şi 
Griviţa, are 1 biserică, 1 preot 
paroh și 2 cîntăreţi, 

Parohia Fundeni, cu biserica 
catedrală  Inălţarea - Domnului, 
compusă din satele: Fundeni și 
Lungociii, are 2 biserici, 1 preot 

paroh şi 3 cîntăreți. 
Parohia Iveşti, cu biserica ca- 

tedrală Sf. Gheorghe, compusă 
din satele: vești și Blăjeri-d.-s., 
are 1 biserică, 1 preot paroh și 
2 cîntăreți. 

Parohia . Lieşti, cu biserica 

catedrală Cuvioasa - Paraschiva,
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compusă din satul Lieşti, are 1 
biserică, 1 preot paroh, 1 ajutor 
și 2 cîntăreţi. 

Parohia Șerbănești, cu bise- 
rica catedrală Adormirea-Mai- 
cii-Domnului, compusă dintr'un 
singur cătun, avînd 2 biserici, 
1 preot paroh, 1 preot ajutor 
și 1 cîntăreț, 

Parohia Movileni, cu biserica 
catedrală S-ţii Voevozi, compusă 
din satele:  Movileni-d.-s. şi Mo- 
vileni-d.-j., cu 2 biserici, 1 preot 
paroh, 1 preot ajutor și 3 cîn- 
tăreți. 

Parohia Torceşti, cu biserica 
catedrală S-ţii Voevozi, compusă 
din satele: Torceşti și Cătunași, 
avînd 1 biserică, 1 preot paroh 
și 2 cîntăreţi. 

Parohia Tudor-Vladimirescu, 
cu biserica catedrală S-ţii Voe- 
vozi, compusă din satele: Tu- 
dor-Vladimirescu şi Hanul-Co- 
nachi, avind 1 biserică, 1 preot 
paroh, 1 ajutor și 2 cîntăreți. 

Parohia Siliștea, cu biserica 
catedrală S-ţii Voevozi, compusă 
din satele: Condrea, Salcia Și 
Siliștea, avind 1 biserică, 1 preot 
paroh şi 2 cîntăreți, 

Parghia Umbrărești, cu bise- 
rica catedrală S-ţii Voevozi, com- 
pusă din satele : Umbrăreşti, Slo- 
bozia-Umbrărești și 'Tămășani, 
avînd 1 biserică, 1 preot paroh 
și 3 cîntăreți. 

Birladul, oraș, plasa Tirgul, jud. 
Tutova, așezat pe ambele ma- 
luri ale rîului Birlad, Este pus 
mai tot pe șes, afară de subur- 
biile : Morile-de-Vînt și parte din 
Cotul-Negru, care sunt pe dea. 
luri. ” 

Ocupă o suprafață de 450 
hectare. 

Are o populațiune de 10451 
locuitori, din cari: 9553 bărbaţi 
şi 9598 femei. Știii carte 6291, 
nu știii 13160. Locuesc în 3926 
case. . 

65213. Afarels Dicţionar Geografie, 
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Locuitorii orașului sunt în 
maioritate Romini; sunt ciți-va 
Greci, Evrei și Bulgari. 

Loc. se ocupă cu agricultura, 
creșterea vitelor, industria și co- 
merciul, 

Cultura vici se face, în co- 
prinsul acestei comune, pe o su- 
prafaţă de 143 hect., din cari 
11.25 nelucrătoare. 

“Industriile, cari se practică 
sunt: cizmăria, croitoria, cojocă- 
ria, lemnăria, fierăria, zidăria, etc.; 
parte din loc. se ocupă și cu 
tăbăcăria, olăria, muingeria și 
fabricarea săpunului. 

Are 7 mori cu vapor și mai 
multe de vînt. 

Comerciul săii este activ și 
îl face mai mult cu Galaţi, de 
care se află la o depărtare de 
142 kil. Are 976 stabilimente 

comerciale, 

Acest oraș serveşte ca piață 
de desfacere a, cerealelor, nu nu- 
mai din acest județ, ci și a ce- 
lor vecine. 

Are 4 pieţe. 
Aici în fie-care an de la 20 

pănă la 29 August, se face cite 
un iarmaroc, ce datează de la 
anul 1863, pentru tot felul de 
animale, producte şi obiecte de 
prima necesitate; asemenea se 
mai face și cite unul săptămi- 
nal, în fie-care Marţi și Miercuri, 
pentru vite. 
„Este stațiune de dr. d. f. la 
51 kil. de orașul Tecuciii și la 
52 kil. de Vasluiii. 

Posedă: un liceiă, Liceul Co- 
dreanu, cu o bibliotecă; un gim- 
naziii real; o școală normală; o 
şcoală de meserii pentru băcți; 
una pentru fete; 6 şcoli pri- 
mare de băcţi, din care școala 
No. 1 s'a înființat la 1831; ş 
de fete; 2 pensionate - de fete ; 
şi cîte-va, societăți culturale; 

Are: un spital, spitalul Elena, 
Beldiman, cu o încăpere de go 
paturi; 13 biserici, din cari cea   

BÎRLADUL 

mai vechie (Biserica-Domnească) 
făcută de Vasile Lupu, servește 
de catedrală; 3 farmacii; 3 tipo- 
grafii; 5 librării; 1 teatru; 1 o- 
ficiii telegrafo-poștal; 1 casă de 
credit agricol; 2 grădini publice, 
dintre cari, una situată în mar- 
ginea despre N. a orașului, ve- 
chic, mare și frumoasă. 

Clădirile publice cele mai prin- 
cipale sunt : liceul, spitalul, şcoa- 
la No. 3 de băcți, ete. 

Este divizată în 5 despărțiri, 
cu cite un comisar fie-care, 

Este comună urbană; reșe- 
dința prefecturei și a tribuna- 
lului jud. Tutova; are 2 jude- 
cătorii de pace, 

Contribuţiunile directe sunt 
de 179126 lei, 12 bani. Veni- 
turile comunei pe anul 1886-87 
aii fost de 481017 lei, 78 bani, 
din cari 28866 lei, So bani pen- 
tru drumuri; în 1896-97 veni- 
turile ca și cheltuelile aă fost 
de 605064 lei, 59 bani. 

Votife istorice. Orașul Birlad 
e unul din orașele a căror ve- 
chime datează dinainte de în- 
fiinţarea statului Moldovean. Pe 
la începutul secolului XII, cu 
vre-o cite-va secole înainte de 
descălicare, a existat în Mol 
dova-d.-j., un mic stat, cu Bir- 

„ladul ca capitală, cu Tecuciul 
și Galaţul ca orașe principale 
și cuprinzind actualele judeţe 
a Tutovei, a Tecuciului și a 
Covurluiului, cu părți din jude- 
țele Vasluiii și Fălciii. Statul 
Birladului se mărginea la S. cu 
Dunărea; la N. cu opcina ce 
desparte apele Tutovei de ale 
Siretului, Bahluiului și Jijiei ; la 
E. cu Prutul, la V. cu Siretul, 

Dintr'un document, pe care 
d. Ion Bogdan însă îl contestă 
de autentic, ar rezulta, că acest 
stat era pus sub suzeranitatea 

regelui Galiției, formînd o feudă 
a acestui. Rege şi că avea la 
această epocă de principe pe 
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Ivanco Rotislavovici, care se 

intitula principe al Birladului. 
Intr'un text al unei cronice 

rusești, întilnim pentru întiiaşi 

dată numele orașului Birlad, La 

1174, principele de Susdali, An- 

dreiii, miniindu-se pe frații Ro- 

tislavici, trimise să le spună: 
«de nu voiţi să faceţi pe voia 

mea, tu Rurice dute în Smo- 

lensk la fratele tăi, iar tu Da- 

vide, dute în Birlad, căci în țara 

rusească nu-ți îngădui să stai». 
Deja pe acea vreme locuitorii 

de aci, erai Romîni creştini. In 

Susținerea acestei păreri se a- 

duc două : mărturii contimpo- 

rane: una a lui Nicetas Cho-]| 

niates din secolul XII, în care 

se pomenește de poporul Vlah; 

iar a doua e o bulă a papei 

Honoriu III, din secolul XIII, în 

care se vorbește de poporul 
«Blacorum». 

Cînd anume statul Birladului 

S'a alipit de Moldova, nu se ştie 

cu preciziune. În 1374 alipirea era 

un fapt îndeplinit, de oare-ce ve- 

dem pe Iuga Koriatovici, Dom- 
nul Moldovei, datind un uric în 
acel an, din Birlad. 

Alexandru-cel-Bun, împărțind 
țara în mod administrativ şi re- 
gulind bocriile, a orînduit pen- 
tru “Țara-d.-j. un vornic mare, 
numit  Vornicul- Birladului, a 

cărui reşedinţă era în tirgul Bir- 
ladului, unde-l găsim tot ast- 
fel şi pe la 1628. 

La anul 1422, vedem tirgul 
Birladului fiind un oraș comercial, 
cu un venit oare-care, căci Ale- 

xandru-cel-Bun dărueşte vama 
Birladului ca venit mănăstirei 
Bistriţa. 

In scrisoarea lui Ilicș Voevod, 
din anul 1434 (6943) Septem- 
brie 1, către Regele Poloniei, 
se arată condițiunile de pace 
dintre Ilieș și frate-săi Ştefan, 
promiţind credință Regelui Vla- 
dislav. Ilieș spune că a dat fra-   

telui său: «.... din stăpînirea 

noastră strămoşească, anume 

orașul Chilia cu vămile și iazu- 

rile, cariatîrnă de același oraș 

şi piața Vasluiului, cu ţinutul, 

care atîrnă de acea piață şi la 

stăpînirea Tutovei, tirgul Bir- 

ladului, cu tot ţinutul și morile 

Covurluiului și piaţa Tecuciului 
cu tot ținutul... .» 

La 1444, Birladul este ars 

cu desăvirşire de Tătari, 

Ștefan-cel-Mare, în așezămîn- 

tul comercial ce-l încheie cu tri- 

meșii Regelui Poloniei la 1460, 

Iulie 3, prevede anume ce taxe 

să perceapă la import și la ex- 

port vama Birladului, | 

Intre anii 1550—1556 îl ve- 

dem tîrg mare cu 3 biserici, 

Prin acest oraș era înainte 

calea principală între Galaţi-Su- 
ceava și Galaţi-lași, căci Petru 

Rareș, cînd s'a întors de a doua 

oară în scaunul domniei, la 1541, 

pornind din Galaţi a poposit 
-aici în Birlad la boerul săi Hu- 

ra-Vornicul, făcîndu-i acesta ma- 

re ospăț și cinste; de aci a plecat 

Domnul prin Roman la Suceava. 

Este prădat, la 1653, împreună 

cu o parte din județ, de către 

Tătari, sub conducerea lui Mu- 

rat Gherei, Hanul de Crimea, 

cînd acesta se ducea din ordinul 

“Sultanului să înconjure Viena. 

Asemenea este prădat la 1686, 
în timpul domniei lui- Const. 

„ Cantemir, de către armata po- 
lonă condusă de Sobieschi. 

Pe la începutul secolului al 

XVIII-lea, Birladul avea o tem- 

niță și poate centrală pentru 

partea de jos a Moldovei, căci 
vedem pe Nec. Mavrocordat, la 
1710, cind venea să se așeze 
în scaunul domniei, că, în. dru- 
mul săi prin Birlad, s'a oprit 
aici și găsind temnița plină de 
oameni, închiși din pricina da- 
toriilor către Turci, i-a judecat și 
negăsindu-i vinovaţi, i-a liberat.   

Birladul este leagănul vechii 

familii moldovenești Kostake- 

Epureanu. 

Birladul, 7îz. Izvorește din în- 
fundătura a două dealuri aco- 

perite cu păduri, situate între 

satele: Giurgeni și Valea-Ursu-- 

lui, jud. Roman, plasa Fundul. 

Ia naștere din două mici îz- 

voare și curge mai întiiii de 
la N.-V. cătră S.-E. pănă la Ia- 
nul-Ciubota-Roșie, de unde se 
îndreaptă spre E. Străbate sa- 
tele Giurgeni şi Valea - Ursu- 
lui, pe la apus de cel întilii şi 
pe la răsărit de cel al doilea, 
trece pe lingă Ianul-Ciubota- 

Roșie, satul Lunca, prin apro- 
piere de satele: Linseşti, Oni- 
ceni, Mărmureni, Ciorneiul, Pus- 
tieta, Băbușa, pe la S. de tirg- 
şorul Băcești și la o distan- 

ți de 200 m. spre E. de a- 

cest firguşor trece pe terito- 
riul jud. Vasluiii. De la izvor 

și pănă la Hanul-Ciubota-Roșie, 

albia sa este foarte strîmptă, de 

oarc:ce dealurile de a dreapta 

şi de a stinga lui, sunt foarte 

aproape unele de altele, ceea 

ce a şi făcut ca în cursul său 

pănă la Hanul- Ciubota- Roșie, 
să-și sape o albie foarte adincă, 

cu malurile drepte, așa că nici 

odată apele acestui rii pănă la 

acest loc nu es din albie. De 

la Hanul-Ciubota-Roşie, dealu- 

rile încep a se depărta de cur- 

sul săi, așa că şi malurile de- 

vin mai mici și adese-ori în tim- 

purile ploioase, fac debordări, 

Dealurile din dreapta lui sunt 

de 2 ori mai mari, de cit cele 

” din stînga. Șesul prin care curge 
începe a se lărgi din ce în ce 

de la Ilanul-Ciubota-Roșie către 

tirgușorul Băcești. Ambele ma- 

luri ale acestui rii sunt plan- 

tate cu răchiți și șesul, prin care 

curge, este acoperit cu fineţe. 
Birladul primește pe terit. ju-



BÎRLADUL 

deţului Roman, începînd de la 
izvor, următorii afluenți: pîriul 
Giurgeni, piîriul Ciubota - Ro- 
şie, piriul Săcăluş, piriul Va- 
lea-lui-Ene, piîriul Trestiana, pi- 
riul Mărmureni, -pîrtul Bozian- 
ca, piriul Crăiasca (Toinar), for- 
mat din pîrîul Chiseliţa, adaus 
pe stinga cu piriul Fodor și din 
piriul Zimbrul și pîriul Gărbo- 
văţul pe stînga; pîriul Goronul, 
Pirtul- Șipotului, Piriul-Ocei, pir. 
Pustieta și pîr. Băbușa pe dreapta. 

Acest rîii udă teritoriul jud, 
Roman pe o lungime aproape 
de 20 kil, 

Dacă ţinem seamă de pozi- 
țiunea dealurilor, prin care cur- 
ge acest rîii pănă Ia tîrguşorul 
"Băcești, de terenul lutos prin 
care sa săpat albia sa și de 
afluenții scurți ce-i primeşte, 
apoi cu'drept cuvint, putem să 

” numim cursul săi pănă la tirgu- 
șorul Băcești: cursul superior 
al rtului Birlad. 

Din cauza micimei apelor a- 
cestui rii, locuitorii mărginași 
pănă aproape de Băceşti, îl nu- 
mesc Birlădel și numai” de la 
acest tirgușor în jos încep a-l 
numi cu numele de Birlad. 

Intră în jud. Tutova pe la 
com. Costești şi ese pe la com. 
Priponeşti - d.-j., transversîndu-l 
prin mijlocul săi de la N-E. 
spre S.-V, 

El primește în ordinea văr: 
sărci, în jud. Vasluiă, pe stîn- 
ga, piraiele: Sacovăţul, Slav- 
nicul, Piriîul-Sintenilor, Gabasna, 
Vasluiul, Crasna și Idricea şi 
pe dreapta: Stemnicul şi Ra- 
cova; în jud. Tutova pe stinga 
pîraiele: Recea, Trăușul, Tres- 

_tiana, Jeravăţul, Hobana, Bir- 
zota, Birzoţelul și Gîrbovăţul, și 

„pe dreapta piraiele: Bilavoiul, 
Buga, Horoeta, Simila, Tutova 
şi Pereschivul; în jud. Tecu- 
cii pe stînga, pirăul Cozore- 
lul și pe dreapta: Berheciul și 
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Tecucelul. Se varsă în rîul Si- 
ret, de a stînga, la satul Șer- 
bănești, jud. Tecucii, după ce 
udă jud. Roman, Vasluii, Tu- 
tova și Tecuciii. 

Acest rii este înconjurat de 
o culme de dealuri, ce sunt dis- 
puse, așa că formează o elipsă 
în jurul săi, din cari purced 
culmi centripede, ce se pierd în 

„Valea principală pe unde curge. 
Cursul lui este foarte lin, dar viu, 
şi lărgimea nu-i este mai mare 
de 3 metri, pănă la confluenţa 
cu Vasluiul ; de aici, prin afluen- 
ţii săi, ce'i primește de a dreap- 
ta și de a stînga, volumul ape- 
lor sale se măreşte treptat și 
se lărgeşte de la 10—20 m. A- 
dincimea sa în partea de jos este 
în general de 1!/; m., dar prezin- 
tă valuri frecuente. Inălţimea șe- 
sului prin care curge descrește 
în modul următor: Podul de Pia- 
tra de lingă Vasluiii are 84,"09; | 
Podul-Doamnei 73,11; la Birlad 
58,"84; Gura-Tutovei ş0,"3g; 
Ghidigeni 47,"74; Podul-Berhe- 
ciului 44,"35 ; la Tecuci 36,16 

"și Iveşti 31,"8g. 

Lungimea sa în jud. Tecuciă 
este de 53 kil. 

Pe Birlad sunt S poduri de 
fier: 1) între Barcea şi Tecu- 
ci, lung, de 62,28 m., cu 3 
deschideri; 2) între Birlad și 
Zorleni, lung. de 42,5 m., cu 
o deschidere; 3) între Roșieşti 
şi Crasna, lung de 42,45 m, cu 
o deschidere; 4) tot între Ro- 
șieşti şi Crasna; 5) între Cras- 
na și Munteni, de 42,45 m., cu 
o deschidere; 6) între Vasluiă 
şi Bălteni, de 42,45 m., cuo 
deschidere ; 7) tot între Vasluiiă 
şi Bălteni; 8) între Bărsești și 
Buhăești, de 31,20 m., cu o 
deschidere, 

Birladul, stație de dr. d, fi, jud. 

Tutova, pl. Tirgul, com. Birlad, 

pe linia Tecuciă-Birlad, pusă în   
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circulație la 13 Sept. 1872. Se 
află între staţiile Tutova (15.0 
kil.) și Zorleni (7.3 kil.). Inălţi- 
mea de-asupra nivelului mării 
de 58.53". Venitul acestei staţii 
pe anul 1896, a fost de 614694 
Iei 53 bani. 

Birladul, prival, care unește ie- 
zerul Matiţa cu Veriga-Stoenești, * 
în hotarul dintre comuna Ber- - 
tești-d.-s, și Bertești-d.--, jud. 
Brăila, 

Birladul, șes, în jud. Fălciă, cu 
o suprafață de 343 hect. Se în- 
tinde în partea de S. a comu- 
nci Tirzea, pl. Crasna, de-a stînga 
rîului Birladul. 

Birladului (Dealul-), dea/, la V. 
de satul Munteni-d.-j., comuna 
Munteni-d.-j., pl. Crasna, jude- 
țul Vasluii. Se prelungește şi 
în partea de N.-E. a comunei 
Brodocul, pl. Stemnicul. 

Birladului (Şesul-), șes, ce se în- 
tinde pe țărmurile rîului Birladul, 
com. Birzești, pl. Stemnicul, jud. 
Vasluiii. Are o întindere de 750 
hect. Este bogat în fineţe; iar 
pe 100 hect. se cultivă porumb. 

Birladului (Valea-), za/e, com. 
Lieşti, pl. Birlad, jud. Tecuciii. 
Are o lungime de 2 kil. şi o 
lățime de 1 kil, 

Pe această vale a existat altă- 
dată Șerbănești-Vechi. Actual- 
mente se află pe dînsa cu vii 
și grădini pomi fructiferi. 

Sub numele de Valea-Birla- 
dului se înțelege în general tot 
şesul ce-l străbate riul Birladul, 

Birlădeanul, dea/, la V. de sa- * 
tul Suhuleţul, com. Suhuleţul, pl. 

Funduri, jud. Vasluii. Și-a luat 

numele de la un locuitor, nu- 

mit Birlădeanul, care și-a clădit 

“o casă pe virful acestui deal.
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Biîrlădeanul, za/e, formată din 

prelungirea coastei dealului Bir- 

lădeanul, c. Suhuleţul, pl. Fun- 

duri, jud, Vasluiii. Se întinde 

spre S.-V. de Suhuleţ, și e bo- 
gată în pășune, 

Birlădelul, paire, ce se dă de 

către locuitorii mărginași, cur- 

sului superior al 7îu/u Bîrladul, 
jud. Roman. 

Birlădelul, gîr/ă, izvorește din 

jud. "Tutova și se varsă în Siret, 

la V. de Şerbănești, com. Bra- 

niștea, pl. Siretul, județul Co- 
vurluiă. 

„ Birlăzelul - Vechii (Cărăbu- 
țul), pir, udă com. Negri- 

lești, pl. Nicorești, jud. Tecuciti, 

în partea N.-V. și se varsă în 
riul Berheciul. 

Birleşti, come. rur., jud. Iași, în 

partea despre S.-E. a plăşci 

Bahluiul, lingă tîrgușorul Podul- 

Iloaci. E formată din satele: 

Birleşti, “Totoești, Erbiceni și 

Spinoasa, pe o întindere a- 

proape de 12000 h. și are o po- 
pulaţie de 502 familii saii 2375 
locuitori, 

Această comună fiind favori- 

zată de întinderi mari de imașe 

şi finețe, a dat loc unei culturi 

alese de vite cornute precum: 

oi, boi și vaci, de cea mai fru- 

moasă și mai căutată rasă, cu 

cari se făcea un comerț întins, 

pe la tîrgurile de prin prejur, 

precum și cu străinătatea. A- 
„ccastă cultură, însă, a inceput 
a se pierde din cauza scumpetei 
pămîntului, și din lipsa de ex- 
port a vitelor. 

Pe teritoriul comunei, în par- 
tea despre V., trece calea ferată 

și şoseaua naţională de la Iași 
Podul-Iloaci spre Tirgul-Frumos; 
iar pe șesul Bahluiului, prin mij- 
locul comunei, este un drum co-   
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munal de la Podul-Iloaci la Bel- 
cești, 

In comună sunt patru bise- 
rici, cu 4 preoți, 4 cîntăreţi și 
I eclesiare; două şcoli, cu 2 în- 
vățători şi 80 elevi; se mataflă 
două mori, una de apă şi alta 
de aburi. 

Budgetul este la venituri de 
12541 lei, 7 bani, iar la chel- 
tueli de 11600 lei, S5 bani. 

Numărul vitelor se urcă la 
10339 capete din cari: 2354 
vite mari cornute, 236 cai, 7212 

oi și 587 rîmători. 

Birleşti, cătun, jud. Gorj, apar- 

Lă 

ținind comunei Bumbești-de.]ii, 

pl. Novaci. Situat pe loc șes, în 

valea rîului Jiul, la sudul co- 

munei sale. Acest cătun, înainte 

de 1875, a făcut parte din co- 

muna Tetila. Are o suprafaţă 

cam de 300 hect., din cari 135 

hect. arabile, 125 hect. fineţe, 

5 hect. vie și pomet, 232 hect. 

pădure și 3 hect. vatra satului. 

Are o populație de 135 fa- 

milii, cu 538 suflete, din cari 

112 contribuabili, toţi Romîni 

şi ocupindu-se cu agricultura și 

creșterea vitelor, Locuitorii po- 

sedă 15 pluguri, 30 care cu boi, 

557 vite mari cornute, 50 cai, 

509 oi, 703 rimători, 87 capre 

şi 2 teascuri de vin. 
Sunt în Birleşti 2 puțuri și 5 

fintini, 

Are 1 biserică slujită de 1 

preot și 1 cîntăreț. 

Birleşti, saz, din com. Birleşti, 

pl. Bahluiul, jud. Iași. Se com- 

pune din două mici sătişoare 

cu aceeași numire; cel d'intiiu 

e situat de-a stinga rîului Bah- 

luiul, şi numără 50 familii, sati 

250 suflete. Se zice ci acest 
sătișor s'a înființat cu vre-o sută 
de ani în urmă, de către cite- 
va familii venite din părțile de 
jos ale Moldovei. Al doilea să-   
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tişor se numeşte Birlești-Unguri. 
E situat în partea dreaptă a 
riului Bahluiul și are 17 familii, 
Saii 40 suflete. Locuitorii sunt 
de origină Unguri, aduși de fos- 
tul proprietar Gh. Sturdza, cu 
vre-o 40 de ani în urmă, îm- 
proprietărindu-i după legea din 
1864. In acest sat se aflăo bi- 
serică catolică fără deservenţi, 

Întinderea moșiei Birleşti e 
cam de 3000 hect., din cari ca . 

la 300 sunt ale locuitorilor. 
Numărul vitelor este de şoş 

capete, din cari:. 182 vite mari 
cornute, 45 cai, 250 oi şi 28 
rimători. 

Birleşti, sul-/ivisie a căt. Buda, 
din com. Cislăul, jud. Buzău. 

Birleşti, su/-divisie a căt. Petră- 
chești, din com. Niculești, jud. 

Buzău, 

Birleşti, dea/, din com. Birleşti, 

pl. Bahluiul, jud. Iași. V, Re- 
diul. 

Birleşti, fostă moșie, fără sat, 
jud. Suceava, acum formînd un 

trup cu Ilărmăneşti. «Birlești- 
Hărmănești, la judeţul Sucevei, 

moșie a sf, Mănăstiri Rîșca, în- 

chinată Sf. Mitropolii, starea I-a; 

pe lingă moşiele Pășcani, FHir- 

toapele şi altele, fără sat.» (eBu- 

ciumul Romin», An. 1. 1875, 

pag. 190). 

Birleşti-Burduleşti, căzuu, pen- 
dinte de com. Buzești, pl. Mij- 
locul, jud. Olt, situat în luncă, 
pe ambele maluri ale Vedei. 
Are 293 locuitori și o biserică 
cu hramul Sf. Nicolae, zidită de 
mai mulţi locuitori la anul 1837, 
în zilele Domnitorului Alex. D. 
Ghica, Mitropolit fiind Grigorie, 

Birleşti-Unguri. (Vezi Birleşti, 
sat, jud. Iași).
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Birloaga, dea/, la S. com. Ge- 
nuneni, plasa Oltul-d.s., jud. 
Vilcea, 

Birloaga, vă/cea; udă poalele dea- 
lului cu același nume și se var- 
să în rîul Bistriţa, jud. Vilcea. 

Birloagele, mic afluent al pt- 
riului Teiul, din com. Fărcașa, 
jud. Suceava. 

Birloagelor (Piriul--), ziriă, jud. 
Suceava. Numit ast-fel de la bir- 
loagele de urşi de pe albia sa. 
Izvoreşte din muntele Dealul- 
Lat; curge de la N. la S.; udă 
com. Neagra-Șarului, pe o lun- 
gime de 1400 m. și sc varsă 
în pîriul Neagra-Șarului. 

Birloaia, gea/, în com. Bodeșşti- 
Precistei, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. 

Birloaia, pirtaş, în com. Bo- 
deşti-Precistei, pl. Piatra-Mun- 
tele, jud. Neamţu ; se varsă în 
piriul Cracăul. 

Birloaica, moară de apă, pe pt- 
riul Giorocul-Mare, pe teritoriul 
com. Giorocul-Mare, pl. Jiul-d.-j., 
jud. Dolj. 

Birlogul, com. rur., în pl. Oco- 
lul, jud. Vilcea. N'are nici un 
cătun alipit, însă este divizată 
în 2 mahalale: de sus și de jos. 

Este situată pe ambele ma- 
luri ale văei Strimba, la _20 
kil. departe de capitala județului 
şi la 13 kil. de a subprefecturei. 

Are o populație de 412 lo- 
cuitori; 115: capi de familie; 
85 contribuabili, locuind în 105 
case. 

In comună sunt 2 biserici: 

una rezidită în anul 1826 și 
alta la 1876. Pe lîngă agricul- 
tură, locuitorii se mai” ocupă şi 
cu „vinzarea sărei prin județele   
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vecine. Ii aii 175 boi, 50 cai, 
110 vaci, 180 porci. Toţi locui- 
torii sunt moșneni, 

Şcoală nu există în comună. 
Copii, în vîrstă d'a o frecuenta, 

sunt 59, 31 băeți și 28 fete. 

Știu carte 25 bărb. și 1 fem. 

In termen mijlocii se fabrică 
anual pănă la 2200 decal. ţuică. 

- Pe tot teritoriul comunei sunt: 

300 meri, 60 peri, 330 nuci, 

100 cireși, iar livezile daii circa 

5o care mari de fîn. 

Şoseaua comunală Birlogul și 
şoseaua vecinală Strimba pun 
în comunicaţie această comună 

cu Pietrari-d.-s. şi Pietrari-d.-j. 
Veniturile şi cheltuelile comu- 

nci se urcă la 5oo lei anual. 

IE brăzdată de dealurile: Strim- 
ba, Piscul-Inalt, Surpătura, Pri- 

saca și Bornaciul şi este udată 

de valea Strimba. . 

În jurul comunei sunt locu- 
rile Strimba şi Mlaciul. 

Birlogul, dea/, în jud. Vilcea, 

prelungire a: culmei Bărbăteşti, 

care, de la S$. com. Bărbăteşti, 

întră în regiunca dealurilor. 

Birlogul, dea, în raionul comu- 

nei Birlogul, plasa Ocolul, jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 1 
hect. 50 arii vie, 

Birloviţa, gîr/ă, jud.: Tecuciii ; se: 
formează din Siret cînd vine 
mare; merge pe lingă satele ve- 
chi: Bucești, Vultureni şi Liești, 
şi se varsă în Birlad, în faţa sa- 
tului Lieşti. 

Vara adesea-ori seacă, Cind 
Siretul vine mare, aduce mult 
peşte. 

Birnă, pisc, pe dealul Șirea, com. 
Dobrotinetul, plasa Oltul-d.-j., 
jud. Olt. ” 

Birnele, pădure, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., în com. Gropile.   

BÎRNOVA ȘI PIETRĂRIA 

Biîrnova, s/afie de dr. d. f, jud. 
Iași, pl. Codrul, com. Ciurea, 
pe linia Vasluiii-lași, pusă în cir- 
culaţie la 1 Maii 1892. Se află 
între staţiile Grajduri, ș.r kil. 
și Ciurea, 9.9 kil. Inălţimea d'a- 
supra nivelului mării de 245.73 
m. Venitul acestei stații, pe a- 
nul 1896, a fost de 13.052 Iei, 
95 bani. 

Biîrnova, mănăstire, în satul Bir- 
nova, com. Buciumi, pl. Codrul, 
jud. Iași, începută a se zidi de - 
Barnovschi-Voevod, în anul 1664 
şi terminată de Eustaţie-Dabija- 
Vodă, care este și îngropat aci. 

In turnul bisericei de la poar- 
tă, se află un clopot, făcut, la 
1614, de Tomșa-Voevod. Se ve- 
de că a fost adus aici de la 
vre-o altă biserică mai vechie. 

Mănăstirea e bogată în o- 
doare și veşminte. De jur împre- 
jur este înconjurată de zidiri. 

Casele din' curtea bisericei 
sunt în ruină; în două camere, 

ce se mai conservă încă, se a- 

flă şcoala întreținută de comu- 
nă, înfiinţată la 1865 şi frecuen- 
tată de 31 elevi. 

Mănăstirea este dintre acele 
secularizate și astă-zi e sub în- 
grijirea statului, avînd 2 preoți, 
I cîntăreț şi 1 eclesiare. 
“La 7236 (1728) fiind boală 

de friguri peste toată Moldova, 
s'a ridicat Grigore-Vodă-Ghica, 
cu toată curtea sa, și aii mers 

la această mănăstire, unde gă- 
sind aer curat și apă bună, a 
stat două septămîni; după care, 
însănătoşindu-se de frigurile 'ce 
avusese, s'a întors la Iași. 

In timpul șederei sale aici, 
a pus dea zidit casele ce erati 
ruinate și a făcut zidul de pia- 
tră împrejurul mănăstirei. 

Birnova şi Pietrăria, (V. Pictră- 
ria) saț, în com. Buciumi, pl. 
Codrul, jud. Iaşi. Și-a luat nu-
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mele de la mănăstirea Birnova. 
Satul este așezat la poalele dea- 
lului Petrăria. Are o suprafață 
de 825 hect. și o populaţie de 
83 familii sati 454 locuitori. 

Aici se află mănăstirea Bir- 
nova. In partea de S. a satului 
este pădurea Birnova, proprie- 
tatea statului, 

Numărul vitelor e de 478 ca- 
pete, din cari: 344 vite mari cor- 
nute, 66 oi și 78 rîmători, 

| Biroiul, sat; face parte din com, 
rur. Cirlogani, pl. Olteţul-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 
90 locuitori, 5o bărbați, 40 fe- 
mei. Este la distanță de 1300 
metri de reședința comunei. 

Pe moșia din acest sat, fostă 
a D-lor Const. Mărgăritescu şi 
I. G. Cernătescu, s'ati împropie- 
tărit 22 locuitori la anul 1864. 

Birsan, dea/, în 'com. Mogoșești, 
plasa Stavnicul, jud. Iași. Este 
acoperit de piidure, şi e proprie- 
tatea, statului, Peste el trece dru- 

„mul numit Birsan, care merge 
din satul Mogoșești la orașul 
Iași. 

Birsana, saţ, în jud. Tutova, pl. 
Tirgul, com. Cîrja, spre N. de 
satul Cîrja şi pe rîul Prutul. Are 
624 locuitori, din cari 42 ştiu 
carte, și 146 case. In această 
populaţie se cuprinde şi accea 
din Ilrăniceni. 

Birsanul, câ/ua, din comuna ur- 
bană Drăgășani, pl. Olteţul-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Birsăneşti, com. rur., jud. Ba: 
căi, plasa Tazlăul-d.-j. Este o 
limbă de pămînt, care se întinde 
pieziș de la Trotușul, dincolo de 
com. Tirgul-Trotușul, pănă la 
Tazlăul-Mare, pe malul drept al 
acestuia. Comuna este alcătuită 
din 5 cătune: Birsănești, reșe-   
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dința, pe piriul cu același nu- 
me, cu secţia Seuca; Albele, 
pe piriul cu același nume; Glo- 
doșul, pe valea pîriului Birsa- 
nești, ce are scurgere în Tăzlăi; 
Brătești, Caraclăul, pe valea pi- 
rîului Caraclăul, cu scurgere în 
Trotuș; Codreanu, sat noi, 

În condica Liuzilor găsim 
Brăteşti răzășești, Caraclăul al 
Căminarului Costachi Crupens- 
ki; iar în Statistica din 1874, 
găsim 3 cătune mai mult: Ha- 
rapul, Livezile şi Zebia. 

Teritoriul comunei se mărgi- 
nește' la E. cu al com. Brătila 
și Valea-Rea; la S. cu al com. 
Ripele, şi Tirgul-Trotușul ; la 
V. cu al com. Doftana; şi la N, 
cu al com. Berzunțul. Această 
comună are un tărîm foarte ac: 
cidentat. Ridicăturile sunt: Pra- 
vila-Dobra, Măgura şi Scărușul. 
Areo școală mixtă, care func- 

ționează de la 1866, în satul 
Birsăneşti, întreținută de stat, 
întrun același local cu Primă: 
ria are 3 prăjini pămînt în va: 
tra satului. La anul 1891 şcoala 
a fost frecuentată de 43 băeți. 

Sunt 4 biserici, cite una în 
cătunele  Birsănești, Caraclăul, 
Brătești și Albele, deservite de 
2 preoţi, un diacon și 7 cîntă- 
reţi. Sunt 630 case locuit și 11 
circiumi. 

Populaţiunea este de 639 capi 
-de familie, cu 2376 suflete, din 
cari 1325 bărbaţi și 10şI femei. 
După naționalitate sunt: 2276 
Romini, 88 Unguri și 12 Izrae- 
liți, toţi de protecţiune romînă. 
După felul ocupațiunii sunt: 1 147 
agricultori, 7 meseriași, 10 co- 

mercianți, 31 profesiuni libere, 
753 muncitori și 27. servitori. 

Știu carte 77 persoane, nu știi 
2299. Contribuabili sunt 445. 
După legea rurală din 1864, s'ai 
împroprietărit 329 locuitori, cu 
949 fălci pămînt. 
“Teritoriul comunei are o în-   
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tindere de 4039 hect. Pădurile: 
Pravila, Zebia, Bolţun și Măgu- 
ricea, ocupă peste 1000 hect. 

Semănăturile şi recolta, în a- 
nul 1890—91, aii fost: grii, 124 
hectol.; secară, 1472 hectol.; 
porumb, 4992 hectol.; orz, 144 
hectol.; ovăz, 5232 hectol.; ci- 
nepă, 256 hectol.; cartofi 160 
kgr.; fasole, 4500 kgr.; mazăre, 
4500 kgr. 

Totalul pămînturilor de cul: 
tură este de 1591.15 hect, 

Viile sunt pe o întindere de 
44.25 hect., care în 1890, ati 
produs 1345.20 hectol. vin alb. 

Animale sunt: 92 cai, 1496 
vite cornute, 222 porci, 350 ca- 
pre şi 1560 oi, care în 1891 ati 
dat 2335 kgr. lină țurcană. Stupi 
de albine sunt 192, care, la 
1890, aii dat şo kgr.. miere și 
25 kgr. ceară, 

Budgetul comunei pe exerci- 
ţiul 1891--92 a fost la venituri de 
lei 10545, bani 97, şi la chel- 
tueli de lei 3737, bani go. 

Comiina este străbătută de 
şoseaua, judeţeană Tirgul-Ocna- 
Bacău, prin Onești, și de o cale 

„vecinală care o leagă direct cu 
Tirgul-Ocna. 

Distanţele: la Bacăi, capitala 
districtului, 44 kil.; la Tirgul- 
Ocna, 23 kil.; la com, Brătila, 
7 kil.; la com Doftana, 18 kil.; 
la com. Berzunţul, 23 kil.; la 
com. Valea-Rea, reședința plă- 
şei, 15 kil.; la com. Ripile, 18 
kil., și la Tirgul-Trotușul, 19 kil. 

Birsăneşti, sat, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., reşedinta comunci 
cu același nume, situat pe pir. 
Birsănești. Satul coprinde o sec- 
ție, Scuca, în vale. Are o școală 
la care, în anul 1891, din acest 
cătun ai urmat 21 copii, din 

121 în virstă de şcoală. Aci se 
află o biserică ortodoxă, clădită 

de locuitori, și deservită de 1 
preot şi de 2 cîntăreți. Circiumi
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„sunt 2. Capi de familie 191, cu 
676 suflete. Animale sunt: 21 
cai, 433 vite cornute, 71 porci 
şi 12 capre. 

La apus de acest sat se află 
o siliște, unde se zice că ar fi 
fost vechiul sat Birsăneşti și că 
locuitorii, de frica păgînilor, s'ar 
fi retras în pădure, adică în locul 
unde este actualul sat, în ve- 
chime fiind acolo pădure. In si- 
lişte s'ai găsit bani vechi de 
aramă, 

La marginea satului se văd 
zidurile unei biserici la locul 
numit La-Biserica-Părăsită, 

Această biserică clădită de 
Leon Crupenski, purta hramul 
S-ţilor Mihail şi Gavril. 

Birsăneşti, moșie, com. Birsă- 
nești, pl. Tazlăul-d.-j., jud. Ba- 
cău. Are 164 hect,, şi un venit 
anual de sooo lei; aparţine că- 
pitanului Arcadie Șeptilică. 

Th. Codrescu («Buciumul Ro- 
mîn>, p. 225) tratează despre a- 
ceastă moșie ast-fel: «., „moşie 
cu părți a d-lui Căminariul Lu- 
cachi Veiner, d-lui Comisul Cos- 
tachi Crupenski, casa răposatului 
Manolachi Crupenski și alţii. Are 
sat, cu o biserică, 2 preoți, 2 das- 
căli, un privilegiat, 1 căpătăier, 

„6 nevolnici, 4 vădane, 14 sluj- 
bași-volnici, 2 vătafi; pe lîngă 
moșiile Tirgul-Ocnei, Poiana, Ca- 
zanul, Zebia și altele, cu un nu- 

măr de 82 locuitori», 

Birsăneşti, pădure de stejar şi 
fag, com. Birsănsști, plasa Taz- 

lăul-d.-j., jud. Bacăii. Are o în- 

-tindere de 300 hect. și este su- 

pusă regimului silvic. 

Birsăneşti, ziriz, comuna Birsă- 

nești, pl. Tazlăul-d.-j., jud, Ba- 

căii; curge pe teritoriul satului 

cu același nume. Iși are obirșia 

din localitatea, Birsanul şi se 

varsă în Tazlăul-Mare.   
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Birsăneşti, va/z, com. Birsănești, 

pl. Tazlăul-d.-j., pe care se află 
situat satul cu același nume. 

Birseanul sai Vulpea, wzauze 
la N. căt. Scurtești, com. Ste- 

feşti, pl. Vărbilăul, jud. Prahova. 

Birseasca, pădure a statului, în 

întindere de 75 hect., situată în 

com. Vulturești, pl. Argeșelul, 
jud. Muscel, 

Birseasca, zădure a statului, în 

întindere de 600 hect., pendinte 

de com. Beciul, plasa Siul-d.j., 
jud. Olt. 

Birseneşti, saz, în partea de N. 
a comunei Băbiceni, jud. Boto- 

şani. Situat pe valea piriului Co- 

rogea. Are o suprafață de 1209 

hect. și o populaţie de 52 fa- 

milii, cu 234 suflete. Sunt şo 
contribuabili, 

„Are o pădure de stejar de 
20 hect, 

In sat sunt: 87 vite cornute, 

34 cai, 372 oi, 50 porci, 54 

“stupi. Sunt 8 meseriași și 2 co- 
mercianți. 

Birseni, dea, numit și Dealul- 
Birsenilor, în com. rur. Ciovir- 

nășani, pl. Motrul-d.-s,, jud. Me- 
hedinţi. 

Birsescul, /oc, în comuna rurală. 

Imoasa, pl. Motru-d.-s., jud. Me- 

hedinţi, pe care este așezat sa- 

tul Berdești. 

Birseşti, com. rur., pl. Siul-d.-j., 

jud. Olt, situată pe valea Ol- 

tului și -girla Siul, la ş2 kil. de- 

parte de capitala jud. și la 18 kil. 

de Drăgăneşti, reședința plășei. 

Are o populațiune de 906 lo- 

cuitori (456 bărbaţi și 450 fe- 

mei), 231 capi de familie, din 

cari 211 contribuabili; locuesc 

în 140 case și 80 bordee,   
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Comuna e vechie, compusă 
numai din moșneni. 

Locuitorii sunt toţi Romini și 
se ocupă numai cu agricultura. 

Sunt și 12 meșteșugari: 2 co- 
jocari, 3 dulgheri, 4 rotari, 1 

fierar și 2 abagii. Comuna se 

întinde pe o suprafață de 3645 

pogoane, saii 1823 hect., din 

cari 39 sunt acoperite cu vii, 

Produsele se desfac la T.-Mă- 
gurele. 

In comună este o biserică de- 
servită de 1 preot şi 1 cîntăreț, 
plătiți de locuitori, 

N'are şcoală. Carte știii 64 

bărbaţi și 6 femei. 
Dintre pomi roditori se gă- 

sesc: 98 meri, 74 peri, 111 duzi, 

50 cireși, 20 nuci şi 40 pruni. 

Comerciul se face de 5 cir- 
ciumari. 

Veniturile comunei sunt de 
4572 |. și cheltuelile de 3969 1. 

O şosea comunală, pe valea 

Oltului, leagă comuna la N. cu 
Viespești și la S. cu Dudul. Pe 

dealul Oltului trece șoseaua ju- 

dețeană Slatina-Turnu-Măgurele. 

Teritoriul acestei comune e 

“străbătut de la N. la S, de Dea- 
lul-Oltului, sub care e așezată 

comuna, prin care trece gîrla 

Siul-Sec. Intre Olt și Sii se în- 

tind zăvoaiele. Dealul e aco- 

perit cu vii, care daii în mijlocii 

6-7000 hectol. vin pe an. 

Comuna se mărgineste la N. cu 
Viespești, la E. cu Beciul și la 

V. cu riul Oltul. 

Birseşti, com. rur., pl. Ocolul, 

jud. Vilcea, compusă din 2 că- 

tune: Birseşti și Buleta. 

Este situată pe riul Birsești 

și valea Buleta, la 9 kil. departe 

de reședința județului și la. 5 kil. 
de a plășei. 

Inainte de 1863, Buleta și Bir- 

seşti formaii două comune se- 

parate. De la această dată Bu- 

leta s'a alipit de Birsești şi .co-
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muna s'a numit Birseşti, după 
numele proprietarilor. 

Are o populaţiune de 814 lo- 
cuitori (425 bărbaţi și 380 fe- 
mei); 167 capi de familie; 156 
contrib.; locuesc în 134 case. 

In comună sunt 2 biserici, una 
în Buleta şi alta în Birsești, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și chirigeria. Ei ai 386 
boi, 315 vaci, 260 oi, 30 capre, 
20 cai și 300 porci, 

Pe riul Birsești, în raionul co- 
munei, e o moară de măcinat, 

Parte din loc. în număr de 163, 
- S'aii împroprietărit în anul 1864, 

cînd li s'a dat 608 hect., pe 
moșia statului Govora și a altor 
4 proprietari Birseşti, 

- In raionul comunei sunt ci- 
te-va izvoare de apă minerală, 
pe cari locuitorii le numesc In- 
“Sărături, 

Școală nu e în comună. Co- 
„pii în vîrstă d'a o frecuenta sunt 
91, din cari numai 4 urmează 
la şcoalele din comunele vecine. 
Știi carte 34 bărbaţi și 4 femei. 

Cind” timpul e prielnic se fa- 
brică 7000 decalitri ţuică. 

Vatra comunei cu izlazul, are 
1500 hectare. 

În comună sunt 400 meri, 100 
peri, 30 nuci. Veniturile şi chel 
tuelile sunt de 1498 lei anual. 

E brăzdată de dealurile: Cio. 
bea, Piscul-Rărișul, Dealul-Rizei 
și Chiciura, și udată de valea 
Buleta și rîul Birsești, = 

Birseşti, câfun, al comunei Be- 
ciul, plasa Siul-d.-j., județul Olt, 
situat pe vale, între malul sting 
al Siului şi Dealul-Oltului, în 
partea de N.-V. a comunei, 
Are o populaţiune de 190 lo- 
cuitori, din cari şo sunt împro- 
prietăriți după legea rurală din 
1864. La E, pe coasta dealului, 
se întind viile; iar la N. se află 
balta Pirlita. Aci se afă o bi-' 
serică, de a cărei parohie țin și   

locuitorii din cătunul Șotinga; 
s'a zidit în 1883, de enoriașii 
săi. Ea poartă următoarea în- 
scripțiune: 

«Această sfintă şi Dumneze- 
iască biserică, ce prăznueşte hra- 
mul Nașterei.Maicei-Domnului și 
a S-ţilor Voevozi, s'a zidit din 
noii, în 1883 și s'a terminat în 
1887, în zilele Prea Inălţatului 
nostru Rege Carol I, și a soției 
sale Elisabeta, Regina și al Prea 
S. S. Ghenadie de Argeș, cu 
blagoslovenia tutulor enoriașilor 
din acest cătun, și cu alte sate 

- învecinate, ajutind și preotul 
Constantin și toată obștea şi s'a 
zugrăvit de Costache Zugravu, 
1887, Noembrie S». 

I: deservită de 1 preot şi 1 
cintăreț, plătiți de locuitori şi 
de comună. 

Birseşti, saț, face parte din co- 
muna rurală Birsești, pl. Ocolul, 
jud. Vilcea. 

Birseşti, /ea/, pe malul Oltului, 
în raionul comunei Birsești, pl. 
Siul-d.-j, județul Olt, pe care 
se cultivă 38 hect. arabile și 7ş 
arii vie. 

Birseşti, dea/, în raionul comunci 
Birsești, plasa Ocolul, județul 
Vilcea. 

Birsești, dea/, în jud. Vilcea, pre: 
lungirea culmei Bărbăteşti, care, 
de la sudul comunci Bărbătești, 
intră în regiunea dealurilor. 

Birseşti saii Beciul, pzoșie a sta- 
tului, jud. Olt, fostă pendinte 
de Mitropolia din București, care, 
pe periodul 1884—94, s'a aren- 
dat cu 30990 lei anual, în plus 
1200 ci plată de pădurari și 
confinişti. 

Birseşti sai Bărsești, parohie, | 
formată din comuna cu acelaşi 

      

nume, pl. Vrancea, jud. Putna. 
(V. Bărsești, com. r.) Are 2 bi- 
serici, una parohială, cu hramul 
Cuvioasa-Paraschiva în satul Băr- 
sești; cea-laltă filială, cu hramul 
S-ţii Voivozi, în satul Topeşti. 

Birseşti, 7iii, izvorește din mai 
multe piraie de la N. comunei 
Birsești, pl. Ocolul, şi se varsă 
în rîul Olt, în comuna Mihăeșşti, 
jud. Vilcea. 

Birsoiul, ea/, com. Casa-Vechie, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Birteni, moșie a statului, în jud. 
Romanați. 

Birtiseşti, sat, jud. Roman, în 
pl. Moldova, com. Boteşti, spre 
E. de satul Botești și la o de- 
părtare de 2 kil. de cl. Este 
așezat pe șes. Are 159 capi de 
familie, 146 contribuabili, din 5s9 
locuitori, din cari 50 ştiii carte; 
locuesc în 145 case. Această 
populaţie este compusă din 120 
capi de familie (480 loc.) Un- 
guri, 4 familii Evrei și restul 
Romini. Are o biserică cato- 
lică. Sunt 275 capete vite mari, 
Se face bilciă anual, la 23 A- 
prilie. 

Birza, com. rur., jud. Dolj, în 
pl. Balta, situată pe costișea, ce 
mărginește malul drept al Jiului. 

In fața satului și pe malul 
sting al Jiului, se întinde pădu- 
rea statului Glavaciocul. Este 
tăiată prin centru de șoseaua 
comunală vecinală, cu îndrep- 
tarca spre: N,-S. 

Se mărginește la E. cu com. 
Murta şi cu comuna Căciulăteşti, 
de care se desparte prin Jiă; 
la V.: cu comuna Ceritul, de 
care se desparte prin drumul 
Nedeia ; la N, cu com. Padea, de 
care se desparte printr'un hotar, 
care, începînd de la drumul Ne-
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deia, merge cu direcțiunea -N.- 
S; la S. se mărginește cu com, 
Valea-Stanciului, 

Atit malurile Jiului, cât ȘI îmi- 
cele ondulaţiuni, pe care este 
situată comuna, aii o înălțime 
ca de 15—16 m. 

Comuna este udată de Jiă. 
La început comuna s'a numit 

Barza. Legenda spune că nu- 
mele săii vine de la împrejura. 
rea că pe un copac secular de 
mulți ani își făcea cuibul o bar- 
ză. Chiar după ce comuna s'a 
stabilit aci, încă puii săi își aveau 
cuibul în acest bătrin stejar. 
Mai tirzii a luat numele de 
Birza. Azi comuna se compune 
din două cătune, Birza, care este 
şi cătunul de reședință şi Țu- 
gureşti spre N. de Birza, a- 
proape de Jiii. Anul fondărei 
nu se cunoaște, dar se ştie că 
pe la anul 1864, în urma împro- 
prietăririlor, era mai spre apus 
de locul unde se află azi. In 
acest an s'a mutat mai spre ră- 
sărit pe proprietatea d-lui C. 
N. Mihail, care aparținuse lui Săn- 
dulache Clucerul. Pe locul unde 
se afla înainte de 1846 comuna, 
a rămas și azi biserica, lingă 
care s'a făcut cimitir, 

În comună sunt două bise- 
rici: una în Birza și alta în “Țu- 
gurești ; ambele serbează hramul 
Sf. Dumitru. Sunt făcute de zid 

„de Săndulache Clucerul, la anul 
1813 cea din Birza, și la anul 
1825 cea din Săndulești. Am- 
bele aii cite un preot şi cîte un 
cîntăreţ. In urma legei clerului 
sa format o singură parohie, 
cu un preot pentru ambele bi- 
serici. Se găsesc în tinda am. 
belor biserici inscripții nedesci- 
frabile. Biserica din Țugureşti 
are 17 pogoane pămînt, după 
legea din 1864. 

In comună se află o şcoală 
mixtă, situată afară din sat, în- 
tre cătunul Birza și com. Va- 

65213. Alarele Dicţionar Geografie, 

Ss 
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lea-Stanciului. Funcționează din 
1873. Este întreținută de d-l 
C. Mihail. 

Localul făcut de zid a fost 
făcut cu cheltuiala (50000 lei) 
d-lui C. Mihail şi a altor par- 
ticulari, E foarte frumos con- 
struit, în stil modern. Ambele 
școli se găsesc sub același aco- 
periș. Școala arc 4 săli pentru 
clase; cinci camere pentru .lo- 
cuința învățătorului și pentru 
cancelarie. Are o împrejmuire 
de 1250 hectare și o proprie- 
tate de 17 pogoane. A fost fre- 
cuentată pe 1893—94 de 136 
băeți și 34 fete și anume: 46 băeți 
și 18 fete din Valea-Stanciului, 
46 băeţi și 9 fete din Birza, 26 
băcți și 7 fete din "Țugurești. 

In virstă de școală sunt S9 
băcți și 54 fete în Birza, 63. 
băcți și 41 fete în "Pugurești. 
Știii carte 55 bărbaţi și 8 femei 
în Birza; 18 bărbaţi şi 6 femei 

„în "Țugureşti, 
Populaţia comunei se urcă la 

2396 suflete, din cari 1286 băr- 
baţi, 1110 femei; locuesc în 100 
case și 141 bordee. 
“După legea rurală din 1864. 

sunt 187 locuitori împămînte- 
niți, iar după legea din 1879 
sunt 37  însurăţei. Populaţia 
crește în medie de 12 pe am- 
bele cătune. 

Suprafața — teritoriului comu- 
nal este de 3335 hectare sai 
6670 pog.; din acestea 4670 po-! 
goane sunt ocupate de pămint 
arabil. Izlaz e prea puţin prin 
locurile împădurite. Sunt 200 
pog. izlaz și 9000 pogoane pă- 
dure. . . 

Moşiile de pe teritoriul com. 
sunt: Birza, proprietate particu- 
lară, cu suprafața, de 3000 pog. 
arabile şi Țugurești, cu o su- 
prafaţă de 1670 pog. arabile. 

Birza, cu un venit de 47 mii 
lei, este proprietatea d-lti C. 
N. Mihail; a fost proprietate a 
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lui Săndulache Clucerul, supra- 
numit Picptănarul. 

Birza, com. rur., plasa Olteţul- 
Oltul-d.-j., jud. Romanați. Se 
compune din satul Birza (500 
locuitori) și Bărzuica, caruia îi 
mai zice și Siliştea, (69 locuitori). 
E situată pe rîul Olteţul, în va- 
lea și pe țărmul stîng al riule- 
țului Genge, departe 27 kil. de 
Caracal și 6 kil. departe de 
Balșiul, 

Are 130 de contribuabili, 165 
capi de familie și o populaţie 
de 569 locuitori, din cari 15 
Pigani, iar restul Romini: 287 
bărbaţi şi 274 femei; 263 căsă- 
toriţi și 307 necăsătoriți; 21 știi 
carte și 549 nu știii, 

Budgetul comunei pe 1886;57 
a fost de 1589 lei la venituri 
şi 1548 lei la: cheltueli, 

Ocupaţia, locuitorilor e agri- 
cultura și creșterea vitelor, Vite 
mari aă fost 372, vite mici 450 
și porci 140. Are 3 cîrciumi, 
Școală nu este. Are o biserică, 
S-tul Nicolae (1852), deservită 
de un preot și 2 cîntăreți. 

Birza, sat, jud. Dojj, pl. Balta, 
comuna Birza, situat pe malul 
drept al Jiului, la 2 kil. N, de 
Valea-Stanciului. 

Aci e reședința com. Mai 
înainte satul Birza se compunea 
din 2 mahalale: Birza și Țugu- 
rești; dar azi Ţugurești formează 
un cătun deosebit, 

Are o populaţie de 1596 su- 
flete, 872 bărbaţi și 724 femei, 
locuind în S4 case şi 74 bor- 
dec. In sat este o școală de 
băeți și fete, situată la margi- 
nea com., în apropiere de com. 
Valea - Stanciului. Funcţionează 
din 1884; este întreținută de d. 
C. N. Mihail. S'a cheltuit 50.000 
lei pentru construirea localului, 
care este în foarte bună stare, In 
anul școlar 1892—93 a fost fre- - 
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cuentată de 136 băeţi și 34 fete, 

din Birza 46 băeţi și 9 fete, din 

“Țugureşti 26 biăcți și 7 fete şi 

din Valea-Stanciului 64 băeţi şi 

18 fete. Secţiunea băcților are 

1 învăţător, și cea de fete o în- 

văţătoare. Școala are 17 po- 

goane proprietate; de la satul 

“Țugurești, com. Birza. Cu vir- 

stă de şcoală sunt 89 băeţi și 

54 fete, Ştiu carte 55 bărbați 

şi $ femei. In sat este o bise- 

rică cu hramul S-tul Dumitru, 

deservită de 1 preot, care slu- 

jește şi la biserica din Pugureşti. 

Comunicaţia se face prin şo- 

sele vecinale și comunale, cari 

pun satul în legătură la V. cu 

“Țugureşti, iar la $. cu Greceşti. 

Birza, căzun, jud. Mehedinţi, în 

plasa Ocolul-d.-s.; ţine de com. 

rur, Pitulași, 

Biîrza, co/ină, în com. Bălănești, 

căt. Faţa-lui-Nanu, jud. Buzău; 

face hotar despre com. Bozio- 

rul și Trestia. IE acoperită de 

pădure moșnencască. 

Birza, deal, com. Țigănești, pl. 

Podgoria, jud. Muscel. 

Biîrza, moşie, situată pe teritoriul 

comunei Birza, pl. Balta, jud. 

Dolj, proprietatea d-lui C. N. 

Mihail; are ş0oo hect. pădure 

"Şi 350 hect, vii, 

Birza, parohie, formată de co- 

munele Birza și Valea-Stanciu- 

lui, jur. Dolj. In parohie sunt 

"3 biserici, toate de zid: una pa- 

rohială în cătunul Birza şi 2 

filiale în cătunele “Ţugureșşti și 

Valea-Stanciului. Trei preoţi și 

4 cintăreţi deservesc aceste bi- 

serici. 

Birza, fădure, pe moşia Zapodia, 

din com. Trestia, jud. Buzăii; 

are aproape 30 hect. întindere,   
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Birza şi Tălpiciul, numire dată 

unci părți din fădurea statului 

Alunișul, din comuna Bălănești, 

jud. Buzăii. Face parte din cor- 

pul Cozieni-Tihuleşti. Are 416 

hect, 

Birza, pădure, jud. Dolj, plasa 

Balta, com. Birza, satul Birza, 

cu o suprafaţă de 900 pogoane. 

Aparține d-lui C. N. Mihail. Ina- 

inte aparținea lui Săndulache 

Clucerul, zis și Pieptănarul. Se 

compune din stejari, ulmi și 

girniță. | 

Birza-Palanca, fichet de gra- 

niță, pe mărginea Dunărei, jud. 

Mehedinţi, în pl. Blahniţa. 

Biîrzan, îsvor, în com. Popăuţi, 

pl. Tirgul, jud. Botoșani. 

Birzani, saț; face parte din com. 

rur. Băbeni, plasa Olteţul-d.-j,, 

jud. Vilcea. Are o populaţiune 

de 225 locuitori, 115 bărbaţi și 

IIO femei. Aci e o biserică 

zidită de Mateii Birzanu acum 

e ruinată. Ca populaţie şcola 

ră are 23 copii, 10 băcți și 13 
fete. 

Birzeasca, vale; formată din 2 

“izvoare. Curge de sub dealurile 

comunei Vulturești, unde poartă 

numele de Ilale, şi se varsă în 

riul Argeşelul, pe malul stîng, 

în raionul comunci Birzești, pl. 

Argeșelul, jud. Muscel. 

Birzei (Valea-), va/e; izvorește 

de la N. com. Teişani, pl Te- 

leajenul, jud. Prahova; se îm- 

preună cu Valea-Crucci, și a- 

mindouă se varsă în valea Dra- 

gomirul, care este un afluental 

riului 'Teleajenul. 

Bîrzeiul, dea/, jud. Gorj; merge 

din hotarul pocnci La-Fintina-Or- 

bului, despre răsărit din com.   

BÎRZELUL-DE-GILORT 

Negoești; trece pe lîngă Albeni; 

se întinde pănă la Birzeiul-de- 
Gilort. 

Birzeiul-de-Gilort, comună ru- 

rală, situată în partea de Sud a 

comunci Albeni, plasa Amara- 

dia, jud. Gorj, şi în direcţiunea 

E, la distanță de 38 kil., de o- 

rașul T..Jiul. Este formată din 

3 cătune: Birzeiul-de-Gilort, Le- 

culești și Cilnicul. Are o su- 

prafață cam de 2000 hect., din 

cari 309 hect. arabile, 9 hect. 

vie, 15 hect. livezi de pruni, 

restul fineţe, pădure și tufăriş. 

Proprietatea d-nci Paulina Mă- 

cescu, | 

Spre Valca-Gilortului, pămiîn- 

tul este fertil, iar pe dealuri pu- 
ţin productiv. 

Are o populație de 189 fa- 

milii, cu So suflete, din cari: 

150 contribuabili. 

Venitul comunei e de 846 

lei; iar cheltuelile de 842 lei, 

47 bani, 

Locuitorii posedă 40 pluguri, 

SI care cu boi, 655 vite mari 

cornute, 170 oi, 377 capre, 303 

rîmători, 43 cai și 60 stupi. 

Comuna este lipsită de co 

municaţie practicabilă; o mică 

șosea comunală, o pune în le- 

gătură la N. cu Albeni. La S. 
se leagă cu Pojarul, prin dru- 

muri ordinare, care traversează 

dealuri și văi foarte accidentate. 

La S.-V., pe malul drept al Gi- 

lortului,. începe șoseaua comu- 

nală, ce o pune în comunica: 

ție cu Ștefănești. 

În comună se găseşte 1 moară, 

pe apa Gilortului; G puțuri cu 

cumpănă și 20 izvoare acoperite. 

Are 1 școală, frecuentată de 

23 elevi din 47 înscrişi, 

Are 5 biserici, din care una 

este reparată de defunctul Ge- 

neral Gh. Magheru, la 1837; 

este deservită de 2 preoţi şi 2 

cîntăreți, -
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Birzeiul-de- Gilort, cătun, ju- 
dețul Gorj, reședința com. cu a- 

celași nume, din pl. Amaradia- 
Novaci. Este situat pe dealuri 
și văi, pe o suprafață cam de 
700 hect., din cari 103 hect. 
arabile, ş hect. livezi de pruni, 
3 hect. vie, proprietate a d-nei 
Paulina Măcescu. 

Are o populaţie de 60 familii, 
cu 320 suflete, din cari 60 con--| 
tribuabili. Locuitorii posedă 13 

„pluguri, 20 care cu boi, 191 
vite mari cornute, 45 oi, 140 
capre, 98 rimători și 14 cai. 

Gilortul curge pe la V. căt. 
și în direcțiune de la N. la S, 

Cătunul nu este traversat de 
nici o șosea, afară numai în 
partea de V., la scoborire, de 
o şosea comunală, care îl leagă 
cu comuna Ștefănești. Comuni- 
caţia este dificilă, iar pe tim- 
puri ploioase devine aproape 
impracticabilă. 

Are 1 școală frecuentată de 
23 elevi, 

Are 1 biserică, deservită de 
I preot şi 1 cîntăreţ. 

Birzeiul-de-Gilort, ea/, al co- 
munci cu același nume, județul 
Gorj. Are o direcțiune N.-S.- 
V.; este o prelungire a dealului 
Negoești; ramificaţiunile sale se 
întind pănă în Valea-Gilortului. 

Birzeiul-de-Pădure, com. rur., 
în partea de N.-V. a comunei 
Licuriciul, plasa Amaradia, jud. 
Gorj, și în direcțiune V., la dis- 
tanţă de 39 kil., de orașul T.- 
Jiul. Formează o singură co- 
mună. Casele sunt răspindite la 
distanțe mari, ast-fel că nu pot 
forma cătune. 

Comuna e situată pe dealuri 
"şi văr. Are o Suprafață cam de 
450 hect. din 'care 150 hect. 
cultivabile, 13 hect. prunet, iar 
restul finețe, pădure și tufăriș. 

Pămintul este puţin fertil.   
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Are o populaţie de 318 fam., 
cu 1230 sufl., din cari 303 con- 

tribuabili. Venitul comunei e 

de lei 1673, bani 14, iar chel- 

tuelile de lei 1095, bani 91. 

Locuitorii aii 1ş pluguri, 1 că- 
ruță cu cai, 71 care cu boi, 20 
stupi, 973 vite mari cornute, 
746 oi, 56 capre, 481 rîmători 

şi 36 cai. o 

Comuna e traversată în par- 
tea de E. de şoseaua comunală, 
ce vine de la S., din comuna 
Scrada și o pune în comuni- 
caţie la N. cu Birzeiul-de-Gilort, 
la V. cu Licuriciul; comunica- 
ţia este foarte anevoioasă din 
cauza. dealurilor prea escarpate. 
Văile cele mai principale din 
comună sunt: Valea-Scaunului, 
Valea-Scurtului, Valea-Jidovului 
și Valea-Mare. 

Dealurile cele mai principale 
sunt: Licuriciul-Ghigoiul, Dea- 
lul-Glăvanilor, Dealul-Mare, şi 

Dealul-Pojarului, acoperite parte 
cu păduri și parte cu locuri a- 
rabile și livezi de fîn. 

In comună se află 3 puțuri cu 
cumpănă și 10 izvoare acoperite. 

Comuna are 1 biserică, fon- 
dată la anul 1800, de 3 locui- 
tori fruntași ai satului, Preoţi 
nare. E deservită pe rînd de 3 
preoți din. comunele vecine, și 
de 2 cîntăreţi locali. Are o școală 
frecuentată de 30 elevi, din 35 
înscrişi, 

Pe locul defunctului Constan- 
tin C. Mutulescu și la locul nu- 

„„Mit Siliștea, de cîte-ori se sapă, 
se găsesc schelete întregi de 
oameni, fără urmă de coșciuge. 
In această localitate a fost o 
bătălie, sub domnia lui Mateiă- 
Vodă-Basarab, pe la anul 1631. 

Bîrzescul, fintină şi Joc îsolat, 
com. Buneşti, pl. Ocolul, jud. 
Vilcea. 

Birzeşti, com. rur., pl. Argeșe-   

BÎRZEȘTI 

lul, jud. Muscel, la S. de Cim- 

pulung, situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Argeșel. Distanţa 

de la această comună pănă la 

Cimpulung este de 23 kil. pe 
şosca; iar pănă la reședința 

subprefecturei de 7 kil. 

Se compune din 2 cătune: 

Birzești și Albulești. Se măr- 

ginește la E. cu com. Boțeşti, 

jud. Dimboviţa, la N. cu com. 

Vulturești, la S. cu com. Vo- 
roveni și la E. cu com. Stilpeni 
şi Livezeni. 

Numele săii vine de la niște 

ciobani, după spusa locuitorilor, 
din ţara Birsei (Ardeal), cari 
S'aii stabilit întîiă aci cu oile. 

Are o populaţie de 546 lo- 
cuitori, 297 bărbaţi şi 249 fe- 
mei, cu 99 capi de familie, cari 
trăesc în 125 case, 

“Locuitorii se ocupă, pe lingă 
agricultura şi creşterea, vitelor, 
și cu rotăria. In comună sunt 
49 stupi cu albine. Gîndacii de 
mătase daii pănă la 40 kgr. 
gogoși, 

Loc. aă: 18 cai, 75 vaci, 194 
boi, 306 capre, 97 oi şi 116 
porci, 

Comuna este străbătută de 
piraiele și vilcelele : Lentea, Ră- 
dăcina-Mică, Rădăcina-Mare, U- 
liul, Cîrcinovul, Mucrea, Birzeas- 
ca, Pătulul, Albina, Uluba, Cio- 
magul, Catrina și Inul şi de rîul 
Argeșelul, care o străbate dela N, 

spre S. In partea de E. e aco- 

perită cu livezi și pădure, în 

centru are izlaz, iar la V. lunca 

Argeşelului, care merge pănă în 
valea Ulubei. 

Poziţia este duluroasă. Com. 

este străbătută. de următoarele 

dealuri: Gruiul, Rădăcina, Cîr- 

cinovul, Scarlat, Inul, Pleșea, 

Albina și Uluba și de următoa- 

rele piscuri: Brezaia, Lia şi Cio- 
magul, 

In raionul comunei este o sin- 

gură biserică, deservită de 1
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preot și 1 dascăl. Această bi- 
serică s'a construit de obștea 
locuitorilor, la anul 1882, pe lo- 
cul unci alte biserici foarte vechi. 
Ea „se întreţine de enoriași 
și -din venitul bilciului Sf. Ni- 
colae, ce se face la 6 Decembrie. 

Școala se frecuentă de 41 co- 
pii, din 50 în vîrstă de şcoală. 
Cu întreținerea ci statul chel: 

“tuește anual 1242 lei. Localul 
şcoalei s'a clădit de obștea co- 
munei în anii 1859—60. | 

Știti carte 114 bărbaţi și 8 
femei. 

In raionul comunei este o 
singură imoară vechie, Locuitorii 
comunei sunt moșneni. Comuna 
are 110 contribuabili și se în- 
tinde pe o suprafață de 350 
hect. Are un budget de 825 lei 
la venituri (1887) şi de 778 lei la 
cheltueli. In 1889-90, venitul 
comunei s'a urcat la 1477 lei 
și cheltuelile la 732 lei, în cari 
intră și |. 30 întrebuinţaţi pentru 

școală, 

În comună sunt mai multe 
velnițe (poverni) pentru fabri- 
carea ţuicei, 

Birzeşti, com. rur., în centrul 
despre N. a plășei Stemnicul, ju- 
dejul Vasluiă, la distanță de 18 
kil. de orașul Vasluiii și de 13 
kil. de reședința plășei, Negrești. 
E situată pe culmea și văile for- 
mate din două șiruri de dealuri, 
în a cărora continuare se for- 
mează șesul, prin care curge 
riul Birlad. 

Se compune din satele: Bir- 
zeşti- Ludeşti, Birzești - Răzeşi, 
Birzești-d.-s., Birzești-d.-j. sau 
Barnovschi, Muntenești, Lude- 
ști-Budăiul cu parte din Codrul, 
Tăcmănești (Călugăreni) și Bră- 
hășoaia (Călugăreni-Vechi), cari 
sunt situate în dreapta rîului 
Birlad; iar în stînga din satele 
Dobroslovești (Bălănești) şi Căn- 
țălăreşti. Se întinde pe o supraf.   
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de 3500 hect. pămînt arabil, 
500 hect., finețe și imașe, 380 
hectare pădure, 120 hectare a- 
coperite cu vii şi livezi.. Partea 
de pămînt arabilă este subdivi- 
zată ast-fel: pe 230 hect. se 
cultivă păpușoiul, pe 200 hect. 
griul, pe 150 hect. orzul, pe 
109 hect. ovăzul, pe şo hect, 
săcară, pe 16 hectare legume, 
iar cam pe ş hect. se cultivă 
cîncpă. 

Are o populație de 390 fa- 
milii sai 1980 suflete locuitori, 
din cari, 7 familii, cu 25 su- 
flote Evrei. 

În această comună sunt 5 bi- 
serici și o şcoală, 

Numărul contribuabilor e de 
338, de la care statul încasează 
2028 lei, iar al comercianților 
16 Romiîni și 7 străini. Vite 
sunt: 1056 vite mari cornute, 
1022 oi, 108 cai, 60 rimători 
şi 94 stupi. 

Budgetul comunci e de 3609 
lei, 53 bani la venituri şi de 3609 
lei, 40 bani la cheltueli. 

Birzeșşti, com. 'rur., pl. Ocolul, 
jud. Vilcea. N'are nici un căt. 
alipit. 

Este situată pe valea rîului 
Otăsăul, la 27 kil. departe de 
capitala județului și la 20 kil. 
de a subprefecturei. 

Are o populaţiune de 397 lo- 
cuitori, 168 bărbaţi şi 220 fe- 
mei; 97 capi de familie; 77 
contribuabili; locuesc în 75 case. 

Aci e o singură bis, Anul 
fondărei şi ctitorii nu se cunosc. 
Locuitorii se ocupă numai cu 
agricultura. Au 52 cai, 60 boi, 
7O vaci şi 22 oi. 

Pe riul Otăsăul, în raionul 
comunci, sunt 3 mori de mă- 
cinat. Locuitorii toţi sunt moş: 
neni. 

Comuna e lipsită de școală, 
Copii în virstă d'a o frecuenta 

sunt 49, 20 băcți şi 29 fete. 
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„Știu carte 8 bărbaţi şi nici o 
femee. 

Comuna are ca la 150 hect. 
pămînt, 

Sunt în raionul comunei şo 
meri, 45 peri, 200 nuci, şo ci- 
reşi; iar livezile dati 100 care 
de fin. 

Stă în legătură prin şosele co- 
munale cu comunele: Bodești 

la N., Stoeneşti la E., Pietrari 

la $., Costeşti la V, 

Veniturile comunei se urcă la 
700 lei și cheltuelile la aceeași 
sumă. 

Birzeşti, saţ, pl. Dimboviţa, jud. 
Ilfov; face parte din com. rur. 
Dudeşti-Cioplea. Are 180 hect., 
proprietatea D-lui D. Voreas, 
și 32 locuitori. In cercul sa- 
tului se cultivă 12 hect, vie.. 

Birzeşţi, sas, numit şi Berdeșşti, 
în comuna rurală moasa, plasa 

Motrul-d.-s., jud. Mehedinţi. 

Birzeşti, sat; face parte din co- 
muna rurală cu același nume, 
din jud. Muscel. Este despărțit 
de cel-l'alt cătun (Albuleşti), cu 
care formează comuna Birzești, 
prin riul Argeșelul. Ocupă par- 
tea din centru şi de est a co- 
munei. 

Aci este reședința comunci 
şi tot aci este biserica și școala, 
Are o populaţie de 498 locui- 
tori, 269 bărbaţi și 229 femei, 
Poziţia, sa este minunat de fru- 
moasă. 

Birzeşti, sa/ de reşedinţă, în par- 
tea de V. Birzeşti, pl. 
Stemnicul, jud. Vasluii, situat pe 
ambele maluri ale piriiașului 
Muntencști, între dealurile Cor- 
bul, Preda-Birzeşti şi Ludeşti- 
Budăiii, pe o suprafață cam de 
500 hect. Are o populaţie de 
152 fam. sai 600 sufi., Romini. 
Numele de Birzești, l'a luat, 

a Com.



BÎRZEȘTI 

spun bătrinii, de la Hatmanul 
Birzu, fost proprietar în timpu- 
rile vechi. Satul acesta, altă dată 
era format din 4 cătune deose- 
bite, cari se numeait: Ludești, 
Birzeşti- Răzeşi,  Birzeşti -d. -j. 

„ (Barnovschi) şi Birzeşti-d.-s.; as- 
tă-zi toate aceste sate formează 
un Singur sat cu numele de Bir- 
zeşti. Are o şcoală înfiinţată la 
1865, frecuentată de 35 elevi; 
o biserică zidită de Vornicul 
Constantin-Viîrnav,- la 1846, în 
locul altei biserici vechi de lemn, 
a răzeşilor, care la 1847 a fost. 
mutată în, satul Dobrosloveşti. 

Prin mijlocul satului curge 
de la N. spre S., piriul Munte- 
neşti, care la partea de S. a sa- 
tului formează un iaz, pe o su- 
prafață de 6 hect. - 

Proprietatea locuitorilor ră- 
zeși este de 740 hect. pămînt. 

Numărul vitelor este de 730 
vite mari cornute, 60 cai, 200 
oi, 50 rîmători și 27 stupi. 

" Ca punct însemnat în acest 
Sat, este coasta dealului Ludești- 
Budăiul, spre E., unde se zice că 
ar fi existat un tîrguşor numit 
Ludeşti. Pe acest loc, se gă- 
sesc și” astăzi obiecte vechi, 

astupate de pămînt. 

Birzeşti, stație de dr. d. f., jud. 
Vasluii, pl. Funduri, com. Bir- 
zeşti, pe linia Vasluiii-Iași, pusă 
în circulație la 1-iă Maiu 1892. 
Se află între staţiile. Bălteni 
(7.5 Ril.) şi Bubăești (6.1 kil.), 
Inălțimea d'asupra nivelului mă- 
rii de 100.90 m. 

Bîrzeşti, dea, în com. Birzești, 
pl. Stemnicul, jud. Vasluiti. Vezi 
Ludești-Budâăiul, deal. 

Birzeşti, deal, în raionul comunei 
Birzeşti, pl. Ocolul, jud. Vilcea, | 
pe care se cultivă 5o arii vie. 

Birzeşti, pădure, supusă regimu-   
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lui silvic, com. Birzeşti, pl. Ar- 
geşelul, jud. Muscel, proprietate 
a moșnenilor Birzeşti, în întin- 
dere aproximativă de 1000 hect. 
Este situată de ambele coaste 

„ale rîului Argeșclul şi are ca c- 
sență stejar. 

Se mărginește la N. cu pă- 
durea moșnenilor Vultureşti, la 
S. cu moșia statului Birzești, la 
E. cu pădurea moșnenilor Bo- 
țești, din jud. Dimboviţa, și la 
V. cu pădurea statului Rădești, 
„Se taie în devălmășie de lo- 
cuitori. 

Birzii (Virful-), co/ină, în com. 
Cătina, jud. Buzău, pe hotarul 
jud, Prahova. 

Birzila, dea/, în com. Păcureți, 
pl. Podgoria, jud. Prahova. 

Birzoeşti, parte din satul Lun- 
gești, pl. Corod, jud. Tutova. 

Birzoeşti, ziriiaș, jud. Tutova, 
ce izvoreşte de la S. de satul 
Lungești şi se varsă în pîriul 
Juravăţel, de a stînga. 

Birzota, piriă, jud. Tutova, ce 
curge prin pl. Corodul. Izvorește 
din com. Cotoroaia. Curge, în 
formă de arc de cerc întors spre 
S., de la E. spre V. Udă co- 
munele Cotoroaia, Cerţești, Po- 
chi-Dia și Sălceni şi se varsă în 
Birlad, de a stînga, spre N. de 
satul Criveşti, după 'ce a primit 
pe stînga piriul Recea, unit cu 
Cetăţuia și Sălceni, 

Birzoteni, sat; face parte din 
com. rur. Romani, plaiul Hore- 
zul, jud. Vilcea. Are o popula- 
țiune de 245 locuitori, II9 băr- 
baţi și 126 femei. 

E, la o distanță de 3 kil. de 
căt. Romani, unde e şcoala și 
primăria. Ca populaţie școlară 
are 21 copii, 10 băeţi și 11 fete.   
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Birzoteşti, Neagota și Ro- 
mani, moși7 ale statului, pen- 
dinte de mănăstirea Bistriţa, si- 
tuate în com. Romani, pl. Ho- 
rezul, jud. Vîlcea. Pe periodul 
1588—93 s'aii arendat cu 7100 
lei anual. 

Birzoţelul, ziriiaş, jud. Tutova, 
ce curge prin pl. Corodul. Izvo- 
rește de pe teritoriul căt. Bo- 
rodești. Udă comuna Visureni, 
trecînd pe la V. de satul Visu- 

„reni şi se varsă în Birlad, de 
a stinga, la N. de căt. Criveşti. 

Birzoiul, va/e, la N. comunei Și 
rinoasa, pl. Oltul-d.-s., județul 
Vilcea, | 

Birzotei, foreut; izvorește din ra- 
ionul comunei Jupîneşti, plasa 
Riîul-Doamnei, jud. Muscel, și 

„se varsă în 'riul Doamna, pe 
malui drept. 

Birzul, foc cu izvoare, jud. Ba: 
căi, plasa Tazlăul-d.-j., pe te- 

„ritoriul comunei Berzunţul. 

Biîrzul!, Joc cu îsvoare, jud. Ba- 
căii, plasa Tazlăul-d.-s., comuna 
Ardeoani, pe teritoriul satului 
Hemeeni, 

Birzul, /oc cu zsvoare, judeţul 
Bacăii, plasa Tazlăul- d.-j., pe 
muntele Măgura-Berzunţului, de 
unde îşi are obirşia piriul Ber- 
zunţul-Mare. 

Birzul, ziriia;, jud. Bacău, plasa. 
Tazlăul-d.-s., comuna Ardeoani, 
care curge pe teritoriul satului 
Hemeeni ; îşi are obirşia la lo- 

» calitatea Birzul şi se varsă în 
Tazlăul-Sărat, 

Bisca, cătun, al comunei Chioj- 
dul- din - Bisca, jud. Buzăă, cu 
440 locuitori și 99 case; are 
subdivizia Pe-Bisca.
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Bisca, sfatiliment balnear, în co- 

muna Gura-Teghii, căt. Lunca- 

Pirciului, jud. Buzăă, la 88 kil. 

de orașul Buzăii şi situat pe 

malul drept al rîului Bisca-Ro- 

zilei. Este proprietatea d-lui Ște- 

fan Borănescu, Arc un orizont 

cam mărginit ; dar clima e dulce, 

aerul curat, îmbălsămat de mi- 

rosul brazilor, traiul e mulță- 
mitor şi cflin. Se face cură de 
lapte și zer, băi reci, etc. Apro- 

picrea de munți înlesncște fa- 
cerea de escursiuni în una din 
părțile cele mai frumoase ale 
țărei. 

Bisca, viroagă, pe lunca Siretu- 

lui, în comuna Cazasul. Pleacă 

din viroaga Tărlăul şi merge spre 

S.-E., prin judeţul Brăila, pe la 

N. Satului-Nemţesc, pierzindu-se 

pe teritoriul comunci Izlaz, 

Bisca-Chiojdului, con. rur., ju- 
dețul Buzăii. (Vezi Chiojdul-din- 
Bisca). 

Bisca-Chiojdului, 7îx, în plasa 

Buzăi, jud, Buzăi, format din 

piraiele Bisca-cu-Cale și Bisca- 

fără-Cale, care se împreună la 

poalele muntelui Pleșea, pe ho- 

tarul judeţului Prahova, puțin 

mai sus de cătunul Bisca, Acest 

rii, care udă comunele Chioj- 

dul, Cătina, Calvini, desparte 

apoi comuna Cislăul de Mâărun- 

țișul, atinge cătunul Gura-Biscii 

și merge de se varsă în Buzăii, 

lingă cătunul Cislăul, în fața iz- 

vorului  Cirnul. Primeşte mai 

mulți afluenți, din cari mai în- 

semnaţi, pe partea dreaptă, sunt: 

izvoarele: Plopilor, Ciuciurul-lui- 

Șerban, Ciocirlanul, Căcicea, 

Spătărescul, Murătoarea, Bătri- 

neanca saii Stîmnicul, Cătina, 

Zeletinul, Salcia, etc.; iar pe 

stinga, începînd tot de la Nord: 

Pleşcioara, Păcura, Stupina, 

Smăcinişul, Lera, Corbul, Cep-   
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turașul, Valea - Cătinci, Valea- 

Seacă- Mare, Valea-Scacă-Mică, 

Valea-Humii, Brădeţul, etc. Cur- 

sul săii e repede şi albia sa foarte 

nisipoasă, de accea este pericu- 

loasă în timpuri ploioase, cînd 

volumul apelor sale crește foarte 

mult. Malul drept e frumos, fiind 

format numai din coline și munți 

acoperiți de păduri, fineţe, li- 

vezi și vie; cel stîng, în urma 

tăerci pădurilor, s'a transformat 

într'un vast prund rîpos și ne- 
stabil, începînd de la 'Ţoca, în 
comuna Mărunţișul, pănă în co- 
muna, Cătina, din care cauză 

comunicația devine adesea di- 
ficilă. 

Bisca-cu-Cale, 412, ce izvorește 

din dosul muntelui Faţa-Craiu- 

lui, de la punctul numit Gămă- 

lia, judeţul Prahova. Curge spre 

S.-E. pănă la poiana din Ca- 

pul-Piscului, comuna Star-Chioj- 

dul, plaiul Teleajenul; face o co- 
titură spre Sud; formează în 

mică parte limita cu județul Bu- 

zări; se împreună cu pîriul Bis- 

ca-fără-Cale, la poalele muntelui 

Pleşea, puțin mai sus de sa- 

tul Bisca, formînd riul Bîsca- 

Chiojdului, care apoi întră în 

județul Buzăii, unde se varsă 

în riul Buzăă, lingă căt. Cislăul. 

Are de afluenţi, în jud. Pra- 

hova, izvoarele: Tisa şi Condri. 

„In cursul săi formează mai 

multe cascade. Calea pe' albia 

acestei ape este foarte grea. 

Pe aci Mihaiui-Viteazul şi-a 

trecut o parte din armată, în 

Transilvania, la anul 1599, Oc- 
tombrie 7, 

In anul 1848, Rușii ocupînd 

țara, ai grămădit multă armată 

pe această vale, fiind foarte pri- 

incioasă pentru o invazie în 

Transilvania. 

Pe acest pirii, pe teritoriul 

județului Prahova, este un fie. 
răstrăii pentru tăiat cherestea.   

BISCA-MICĂ . 

Bisca-fără-Cale, ziriă; izvorește 

din muntele Plaiul - Purcarului, 

jud. Prahova; curge spre S-E; 

face o cotitură în comuna Star- 

Chiojdul, plaiul Teleajenul ; se 

“îndreaptă spre Sud şi după ce 

se unește cu piriul Bisca-cu- 

Cale, întră în judeţul Buzăii, 

formînd riul Bisca - Chiojdului, 

care se varsă în riul Buzăii. Are 

de afluenţi izvoarele Smeurâtul 

şi Banul, 

Bisca-Mare, pîrî4; izvoreşte din 

munții Transilvaniei (Răcăuţi) ; 

se îndreaptă spre S.; atinge ju- 

deţul Buzăi, puţin mai la N. 

de muntele Poiana-din-Cale, la 

vărsătura izvorului Surducul ; 

formează apoi limita de N.-E. 

a județului, pănă la întîlnirea sa 

cu izvorul Pitac-Patac; intră în ju- 

deţ pe la pichetul Ciocanul, u- 

dind la dreapta poalele munţi- 

lor Păltinişul, Podul-Calului, Po- 

dul-Grecilor şi Arsele și la stinga 

ale munților Hosszukăs, Cernatul 

și Cursele, la poalele căruia se u- 

nește cu Bisca-Mică, la cişmeaua 

Vișanul, dînd naștere rîului Bis- 

ca-Rozilei. Primește mai mulți 

afluenți, în judeţul Buzăiă, pe 

dreapta: Surducul, Izvorul-Ca- 

lului și Faţa-Milei, iar pe stînga: 
Pitac-Patac, Bisculița, Cernatul, 

Izvorul - Milci, ete. E foarte a- 

vută în păstrăvi. 

Bisca-Mică, iriă ; izvorește din 

Transilvania și intră în judeţul 

Buzăii pe la poalele muntelui 

Giurgiu, la vărsătura izvorului 

Cilianoș, udind la stinga poa- 
lele munţilor: Mușele, Neharna, 

Chilmiziul, Neharniţa şi Războ- 

iul, cu ramificaţiile lor; iaz la 

dreapta munţii: Bălescul, Ză- 

noaga, Miclăușul, Piscunașul, 

Piciorul-Caprii şi Cursele, la ale 
cărui poale se unește cu Bisca- 

Mare şi dă naștere :riului Bis- 

ca- Rozilei. Biscele sunt renu-
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mite în țară nu numai pentru 

rapiditatea, limpezimea şi ră- 
ceala lor, dar și prin regiunile 
încintătoare ce străbat, 

Bisca - Rozilei (Bisceni), că: 
fun, al comunei Nehoiașul, ju- 

_dețul Buzăi, cu 430 locuitori 

și 80 case. Are multe fierăstrae 

pentru fabricarea scîndurilor, 

Bisca-Rozilei, 7î4, format din 

Bisca-Mare şi Bisca-Mică, cari, 

după ce aii făcut ocolul masi- 

vului Penteleul, cu ramificaţiu- 

nile sale, se unesc amiîndouă la 

poalele muntelui Cursele, la Vi- 
şan, unde izbesc cu mare furie 

stinca de la Vadul-Cornului. De 

aci, riul se îndreaptă spre S.-V., 

sub numele de Bisa-Rozileiși udă 

în curmeziş comunele: Gura-Te- 

ghii, Goidești, Nehoiașul și Mlă- 

jetul, printre munţii Virlam, Biz- 

dadeaua, Țigva, Fulgerișul, Brîn- 

za, Costa-Morii, Tainiţa, Goteșul, 

Barbul, etc,, la stîng ași printre 

Vadul-Cornului, Rozila, Mălaele, 

Tega, Păltinişul și Arsele la 

dreapta. Se varsă în Buzăi în 

comuna Nehoiașul, căt. Lunca- 

Priporului, în dreptul punctului, 

unde era mai înainte vama. Am- 

bele sale maluri sunt frumoase, 

afară de ciîte-va stinci și tere- 

nuri fugătoare pe dreapta, a- 

vind pozițiuni pitorești, animate 

de mulțimea lucrătorilor din ne- 

număratele fierăstrae, situate de 

alungul ci. 

Biscăceni, sa/, în partea de FE. 

a comunei Ostopceni, pl. Ste- 

fânești, jud. Botoșani, situat. pe 

o coastă de deal, în formă de am- 

fiteatru, lingă Prut, 

Are o suprafață de 292 hect. 

şi o populație de 92 familii sau 

373 suflete. Aici este o biserică 

deservită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Moșia Biscăceni, se zice, că for- 

ma în vechime, împreună cu Os- 
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topceni-Răzași, un singur trup, 

dar pe urmă s'a vindut de ur- 
mașii lui Baloș. 

Pe această parte de moșie, 

lingă Prut, a fost satul Istră- 

teni, care la 1853 s'a stricat de 

Baloș, din care pricină locui- 

torii s'a mutat în Biscăceni. 

Se mai vorbește că lingă Prut 
aii fost case mari vechi, dar că 

S'ai risipit cu malul Prutului, 

„Vite în acest sat sunt: 93 
vite cornute, 25 cai mari și mici, 

460 oi, 40 porci. 

Bisceni, căzun, al com. Minzălești, 
jud. Buzăă, cu 9o locuitori şi 

18 case, situat de alungul malu- 

lui stîng ai riului Slănicul, în- 

cepind de la Grunj și conti- 
- nuîndu-se pănă la Sări. 

Bisceni, vechie numire a cătu- 

nului Bisca-Rozilei, din com. Ne- 

hoiașul, jud. Buzău. 

Bisceni-de-Jos, căzu, al com. 

Calvini, jud. Buzăii, cu 430 locui- 

tori şi 108 case. De dinsul se 

alipeşte adesea, în datele ofi- 

ciale, com. Frăsinetul și Olari. 

“Bîsceni-de-]Jos, moşie, în com. 

Calvini, jud. Buzăii, cu 900 hect, 

din câre peste 200 pădure, a- 

poi livezi, fincață, mult izlaz şi 

prundiș. Se ia împreună cu ho- 

tarul Vereșul. 

Bisceni-de-Sus, căfuu, al com. 

Calvini, jud. Buzăii, cu 450 lo- 
cuitori și 102 case, 

Bisceni-de-Sus, zoșie, în com. 
Calvini, jud. Buzăii, de aproape 

1900 hect., din cară 340 pădure, 

restul livezi, fineţe, izlaz, cură: 

tură și prundiș. Proprietate moş: 

nenească în devălmășie, Se ia îm- 

preună cu Cetăţuia și Cerbul. 

Bisceni-Săseni, Ziserică însem-   

nată prin frumuseţea arhitec- 

turei sale, situată în căt, Bis- 

ceni-d.-., com. Calvini, jud, Bu- 
zăi. Are următorul frontispi- 
ciu: «Cu voia Tatălui, fiului și 

ajutorul sf. Duh, ridicatu-s'a a- 

cest sft. locaș întru lauda și 

cinstea prea sfintului arhiereii 
cel din Mira Liciei, Nicolae fă- 

cătorul de minuni, pe vremea 

prea înălțatei împărătriţei Doam- 

na Icaterina Alexenia și lumina- 

tului ei marele cneaz Pavel Pe- 

trovici, păstorind norodul prea 

Sf. sa Mitropolit a toată Un- 
gro-Vlachia, chir Grigore și în 

eparhie păzitor Sf. sa Episcop 
al Buzăului, chir Cosma. lar de 

zugrăvit s'a săvirşit în zilele 

înălțatului Domn Ioan Alexan- 

dru Ipsilante Voevod, prin os- 

teneala “și cheltuiala Dumnealui 

Pană Tudor Săseanu, vătaf de 

plaiă, şi sa zidit din temelie. 

precum se vede și s'a săvirșit 

în luna Maiă 9, leatu 1735». 

„ Această biserică a fost. tot- 

d'a:una de mir. E situată pe o 
colină înconjurată de pădure. 

Pădurea tăindu-se, mai multe iz- 

voare, şi mai cu seamă Brădu- 

leţul, o amenință, dacă nu-i se 

va face o nouă plantație, care 

si abată cursul izvoarelor, 

Bisci (Intre-), frumos //afoă, ce 

se ridici la poalele muntelui 

Cursele, între Bisca-Mare și Bis- 

ca-Mlică, jud. Buzău. 

Biscianului (Seciul-), proprie- 

tate moșnenească, în com, Gura: 

Teghii, căt. Păltinişul-d.-s., jud. 

Buzăii, pădure şi fineţe. 

Biscii (Dosul-), pădure, în com. 
Mlăjetul, căt. Stiinila, jud. Bu- 

zăi, care împreună cu sforile Ple- 

șuva și lundea, formează cor- 

pul de pădure Coriiașul. 

Biscii (Gura-), căzaa, al com. Mă-
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runțișul, jud. Buzăii; are 280 
locuitori și 62 case; e situat pe 
malul sting al riului Bisca-Chioj- 
dului, la vărsătura sa în Buzăi, 

Biscii (Gura-), numire ce se mai 
dă moșie? Valea-Seacă, din com. 
Mărunţișul, jud. Buzăă. 

Biscul, dea, pe teritoriul com. 
Tăbălăești, plasa Crasna, jud. 
Tălciti, 

Bisculiţa (Măgura - Carpenu- 
lui), 2zvor, în com. Chiojdul-din- 
Bisca, jud. Buzăii. Incepe de la 
colina Măgura-Carpenului și dă 
în Bisca-cu-Cale. 

Bisculița, zsor, în com: Chioj- 
dul-din-Bisca, jud. Buzău. 1z- 
voreşte din muntele Stevia. Pri- 
mește pe dreapta izvorul Car- 
penul și se scurge în Bisca-cu-Ca- 
le, la poiana din Capul-Plaiului. 

Bisculiţa, ziriz, în com. Goi- 
dești, jud. Buzăii. Izvoreşte din 
Transilvania; intră în judeţ, prin- 
tre muntele Hosszukăs și poa- 
lele Pentelcului și merge de se 
varsă în Bisca-Mare, puțin mai 
jos de pichetul Cocianul. Pri- 
mește pe stinga mai multe îz- 
voare, din care mai însemnate 
sunt: Coriiul, Stînei, Porcului, 
Tisei, etc. Are mulți păstrăvi. 

Biseşti, co. rur., jud. Mehe- 
dinți, în pl. Ocolul-d.-s., la 27 
kil. de oraşul Turnul-Severin, 
situată pe văi. Formează co- 
mună cu cătunul Budănești-Cra- 
cul-Lung și mahalaua Păisești. 
Se mărginește la E. cu cătu- 
nul Racova, ce aparţine comu- 
nei Ilovăţul; la S. cu com. Bo- 
baiţa și Crăguești ; la V. cu com. 
Bălvăneşti; iar la N. cu com. 
Dilbociţa. Are 184 contribuabili, 
din 926 locuit., ce locuesc în 202 
case, Ocupaţiunea locuitorilor   
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este agricultura, creșterea vite- 
lor și căratul lemnelor la ora- 
șul Severin. Pămîntul, fiind mun- 
tos, este puţin productiv. Cea 
mai mare parte este pietros, a- 
coperit cu păduri şi pruni. Are 
o biserică deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreți; o şcoalăcu 1 în- 
vățător, plătit de județ şi fre- 
cuentată de 23 elevi. 

Budgctul comunei: la veni- 
turi 1885 Iei şi la cheltueli 1209 
lei. Sunt 588 vite mari cornute, 
11 cai, 300 oi, 234 rîmători și. 
217 capre. Prin această comună 
merge șoseaua comunală Prej- 
neni-Biseşti. 

In Bisești se află un zid de pia- 
tră, care dovedeșteurme romane; 
un cimitir, ale cărui morminte 
sunt fie-care ocolite cu piatră 
(vezi Goştila, movilă.) Pe o ra- 
mificațiune a dealului Răzure- 
lele, se văd niște metereze, să- 
pate în pămînt, în formă de 
cerc. Din acest loc, ochiul poate 
predomina șoseaua, Crăguești, 
pănă la locul numit Brăceva, 
unde se împreună cu șoseaua 
judeţeană 'Turnul- Severin - Tir- 
gul-Jiul. 

Dealurile mai principale. din 
această comună sunt: Bucu- 
rești, Girdanul, Padișul, Răzu- 
relele, Domogletul, cu frumoasa 
poziţie Budăneşti, acoperit cu 
vii, Dealul-Mare, Culmea-Lagu- 
lui şi Cioaca -Babei, înaltă de 
450 m. și de unde se poate 
privi fluviul Dunărea și orașul Se- 
verin. Văi mai principale sunt: 
Iazoști, a-Stăncii, Feregosul, a- 
Crivinei, a-Padeșului şi a-Girda- 
nului; iar piriaie sunt: Girda- 
nul, Valea-Rea, Făgăraşul, care 
toate unindu-se la Budănești, 
formind piriul Coșuștiţa. Pe a- 
cest piriii sunt mori de măcinat. 

Bisdina, sa4, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-mj., com. Calopărul, cu 158 
suflete, 82 bărbaţi și 76 femei,   

Locuesc în 32 case şi 2 bordee, 
construite foarte puține de zid, 
restul din paiante. Aproape fie- 
care casă are grădina de zarza- 
vaturi. Copiii din acest sat ur- 
mează la şcoala mixtă din satul 
Calopărul, ce este la 6 kil. şi 
jum. depărtare. Ati urmat re- 
gulat la școală 6 băcți; cu vir- 
sta de şcoală sunt 19. Știu 
carte 2 bărbaţi. 

Bisdina, moșie, jud. Dolj, plasa 
Jiul-d.-mj., com. Calopiărul, sa- 

“tul Bisdina. 

Bişinari, /oc solar, pe malul 
drept al piriului Neamţu, în co- 
muna Petricani, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu. 

Bita, vi/cea, izvorește de la E. 
de com. Mereni, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt, şi se varsă în girla 
Eiuşorul, pe țărmul drept, tot 
în cercul com.: Mereni. 

Bitca. V. satul Lunca, din com. 
Pașcani, jud. Suceava. 

Bitca, Za/fi, pe teritoriul com. 
Păltiniş, pl. Prutul-d.-j., judeţul 
Dorohoiii. 

Bitca, dea/, jud. Bacăiă, plasa Si- 
retul-d.-s. din com. Mărăşti. 

Bitca, Zeal, jud. Bacăi, pl. Tro- 
tușul, com. Bodgăneşti, a cărui 
zare desparte la apus comuna 
Bogdănești de com. Grozăști. 

Bitca, dea/, judeţul Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-s. din com. Schitul- 
Frumoasa, 

Bitca, dea/, pe teritoriul satului 
Păltiniș, com. cu asemenea nu- 
mire, pl. Prutul-d.j., jud. Do- 
rohoiii 

Bitca, numită şi Movila-Mare;
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movilă, pe locul numit Rosno- | 
veni, pe teritoriul satului Hili- 
șeul-Curt, com. Hilișeui, pl. Co- 
șula, jud. Dorohoiii, 

Bitca, zovi/ă, către N.-E. de sa- 
tul Horodiștea, comuna Horo- 

; diştea, pl. Prutul-d.j., jud. Do- 
rohoii a căreia bază e de 4 hect. 
Suprafață, iar înălțimea ca de 
90 m. Are forma piramidală, 
Prin un gât se împreună cu Dea- 
lul-Satului, care se întinde în a- 
ceastă parte ca un promontoriii 
către Prut. Virful Bitcei este lat 
şi așezat în partea sa internă, 
cu marginele ridicate ceva şi 
avind loc de eșire spre V. In 
această aşezătură se vede locul 
a două săpături, cu resturi de 
cărămidă sati pămînt ars și hîr- 

“buri. “Tradiţia populară spune, 
că, din mare vechime, ar fi fost 
aici niște zidării în pămînt, ce 
aă avut în ele multe odoare 
scumpe, dar cari s'ar fi scos de 
acolo fără 'să se ştie de cine ȘI 
cind; că odoarele Tămasese 
de cînd era acolo cetate, și pe 
cînd movila era cu mult mai 
mare, nu așa redusă ca azi prin 
țernurire și spălatul apelor. Cos- 
tişele ei sunt foarte povirnite şi 
lasă a se vedea pe ele resturi 
de cărămizi, pămînt ars și urma 
unei săpături. O altă versiune 
a tradiţiei spune, că. odini- 
oară prin dărămături s'ar fi ivit 
urme de catacombe, oseminte 
omenești şi zidărie cu grinzi de 
lemn înnegrite cu totul. Se crede 
că dacă s'ar săpa și mai înlă- 
untrul dealului, peste care marea 
pătură depămînt n'a îngăduitase 
putea face cercetări, s'ar găsi lu- 
cruri interesante. S'a găsit nişte 
săgeți de fier de războiii, din 
cari două ar fi posedat și răpo- 
satul Gheorghe Baltă, proprieta- 
rul moșiei. (Vezi V. Al. Ureche, 
în «Buletinul Intrucţiunei Pu- 
blice», din 1856—66), 

"96219, Blarela Dicţionar Geografie, 
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Bitca, movilă uriașă, de forma- 
țiune naturală, pe bază stincoasă 
de piatră gresă. Se află spre E. 
de satul Rădăuți, plasa Prutul: 
d.-j.. jud. Dorohoiti, lingă Prut. 
Partea despre apă, perpendicu- 
lară și stîncoasă, oprește curen- 
tele Prutului, 

Bitca, munte _ripos, jud. Bacău, 
pl. Trotușul, pe teritoriul com. 
Mănăstirea-Cașinul. 

Bitca, munte, jud. Bacău, plasa 
Trotușul, com. Tiîrgul-Trotușul, 

„din culmea Slănicul, situat lingă 
muntele Fineţe. 

Bitcă, șes, în partea de S. a sa- 
tului Podoleni, plasa Podoleni, 
jud. Fălciul. 

Bitca-Bolohănoasă, munte, în 
comuna Mălini, județul Su- 
ceava. 

Bitca-Busuioc, munte, în com, 
Broșteni, jud. Suceava. 

Bitca-Cailor, Zisc de munte, pe 
hotarul moșiei Tarcăul, comuna 
Pingărați, plasa Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu. E situat între riul 
Bistriţa și piscul muntelui Mur- 
gociul. 

Bitca-Celarului, munte, în com. 
Mălini, jud. Suceava. 

Bitca-Chiriacului, munte, pe te- 
ritoriul moşiei Borca, în com, 
Mădeiul, jud. Suceava. 

Bitca-Comorii, munte, pe teri- 
toriul moșiei Borca, în com. 
Mădeiul, judeţul Suceava; are 
1517 metri de alt. d'asupra ni- 
velului mării, 

Bitca-cu-Tisă, punte, (1202. m. 
alt.), com. Neagra-Șarului, jud. 
Suceava.   

BIICA-FOCŞA. 
  

Bitca-cu-Tirşi, munte, în com. 
Mălini, jud, Suceava. 

Bitca-de-Piatră, fise, la extre- 
mitatea despre V. a ramurei 
munților Crucea-Roșie. Situat 
pe hotarul Transilvaniei, între 
Poiana-Roşie și pirtul Brateș, pe 
raionul plășei Piatra - Muntele, 
jud. Neamţu. 

Bitca-Doamnei, sas, în comuna 
Doamna, plasa Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu (vezi Doamna, sat). 

Bitca-Doamnei, deal-platoă, ju- 
dețul Neamţu, în formă triun- 
ghiulară, situat între Munţii- 
Doamnei, (ramura Cernegurei), 
faţă în față cu Piscul-Cîrloma- 
nului, 

Aci se văd încă și astă-zi rui- 
nele unui palat domnesc, despre. 
care se zice că ar fi fost locuit 
de refugiata Domniţă Ruxanda, 
fiica lui Petru Rareș, care cînd 
voia să meargă la mănăstirea 
Bistriţei, întindea peste apa riu- 
lui Bistriţa o punte de piele de 
bivol. | 

Bitca - Doamnei, dra/, judeţul 
Neamţu, în ramura munților Coz- 
la, faţă în față cu dealul-pla- 
toi cu aceeași numire și des- 
părțit de dînsul prin riul Bis- 
triţa. 

O-legendă spune că Domnița 
Ruxanda întindea originalul său 
pod de piele de bivol, peste 
amiudouă aceste bitce. Această 
legendă, de și se bucură de 
multă crezare în marea parte a 
populațiunci băștinașe, nu e în- 
temeiată pe un fapt adevărat, 
căci de la Bitca-Doamnei, din 
ramura Cernegurei, pănă la a- 
ceasta, e o distanță aproxima- 
tivă de 800 m. 

Bitca - Focşa, mute, în com. 
Broşteni, jud, Suceava. 

5y
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Bitca-Gardurilor. Vezi Gardu- 
rile, stînci, jud. Neamţu. 

Bitca-Găinei, pzzute, pe terito- 

riul moșici Borca, în com. Mă- 

deiul, jud. Suceava. 

Bitca-Gropilor, munte, în com, 

Broșteni, jud. Suceava. 

Bitca-Hunei, pante, în comuna 

Neagra-Șarului, jud. Suceava. 

Bitca-Lacurilor, pisc, al mun- 

teiui Migovanul, jud. Suceava. 

Bitca-lui-Chiriac, mute, în co- 

muna Neagra-Șarului, jud. Su- 

ceava. 

Bitca-lui-Moglan, pute, în co- 

muna Mălini, jud. Suceava. 

Bitca-lui-Tirsîn, zane, 1263 m. 

altit., în com. Broșteni, jud. Su- 

ceata, ” 

Bitca-Mihaileţului, zzzpţ6, în 

com. Broşteni, jud. Suceava. 

Bitca-Muscalilor, munte, în co- 

muna Mălini, jud. Suceava. 

Bitca-Neagră, loc cu izvoare, 

jud. Bacăi, plasa Tazlăul-d.-s., 

pe teritoriul com. Schitul-Fru- 
moasa. 

Bitca-Neagră, zaaute, în: com. 
Broșteni, jud. Suceava. 

Bitca-Neagră, mute, în com, 

Mălini, jud. Suceava. 

Bitca-Neagră, fisc de munte, 

între Riîșca-Mare și Slătioara, în 

comuna Bogdănești, judeţul Su- 
ccava. 

Bitca-Nuţăi, 24/47 dealului de 

d'asupra satului Uda, din com. 

Tătăruşi, jud, Suceava.   
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Bitca-Opchioarei, prauţe, în co- 

muna Broșteni, jud. Suceava. 

Bitca-Popii, mute, în com. Broș- 
teni, jud. Suceava. 

Bitca-Popii, munte, 608 metri 

altit., în com. Mălini, jud. Su- 

ceava, 

Bitca-Raţei, mute, 1531 m. al- 

tit., în com. Broșteni, jud. Su- 
ceava. 

Bitca-Rujii, culme de deal, în- 

tre com. Tătăruși. și Cristești, 

jud. Suceava. 

Bitca-Săhastrului. Vezi Picio- 

rul-Săhastrului, jud. Neamţu. 

Bitca-Şcăunelelor, 7/47 mun- 

felui Pleşul, com. Bogdănești, 

jud. Suceava. Vezi Cerdac (La-). 

Bitca-Spaimei. Vezi Corhana, 

jud. Suceava. 

Bitca-Țăranului, munte, în co- 

muna Dorna;: jud. Succava. 

Bitca-Ţiganului, unul dintre pis- 
curite muntelul Călimanul, din 

com. Neagra-Șarului, jud. Su- 
ceava. 

Bitca-Zmeilor, fisc de dea, în- 

tre com. Cristești şi Tătăruşi, 

jud. Suceava. In suteranele și 

prin bungetele pădurilor de pe 

acest pisc se adăpostea altă 

dată tilhari, cari, străvestiţi în 

haine și la feţe, purtînd în cap 

coarne şi clopote, năvăleaii din 

cind în cînd în satul Tătăruși, 

de prădai. Ajunseseră cu cute- 

zanţa păn'acolo, că fetele cele 

mai frumoase devencaii jertfa 

lor. De aci numele acestui pisc. 

Bitcari, saţ, aparţinînd comunei 

Nistorești, plasa Vrancea, jud.   

BITLANUL 

Putna. Are o populaţiune de 
250 suflete, cari locuesc în 64 

case. 

Bitcei (Piriui-), zic afluent al 

piriului Stejarul, comuna Făr- 

cașa, jud. Suceava. 

Bitcele-Andrienilor, rizicături 

de muuj, jud. Suceava, de for- 

me conice, între cele patru pi- 

raie numite Şerişoare, ce dai 

naștere pir. Șerișorul-Mic, din 

com. Șarul-Dornii. 

Bitcele-Focşei, pisrurz de munţi, 

situate în ramura muntelui Vă- 

raticul, către sudul mănăstirei 

Văraticul, în com. Filiorul, pl. 

de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Ele aii fost cercetate de d. Co- 

bilcescu, care a recunoscut, în 

formațiunea păturilor lor, siste- 

mul de Bonarowska, iar de-asu- 

pra acestuia adevăratul grez de 

măgura al lui C. M. Paul. 

Bitcul, zpovilă, la sudul movilei 

Baba, com. Fleașca, jud. Brăila. 

Bitculesele, przva/, între canalul 

Vilciul şi Dunărea-Vechie, com. 

Stăncuţa, jud. Brăila. Pleacă din 

Vilciu, între privalul Zatna şi 

ruptura Biândoiul; merge spre 

N... prin Iezerul-Bănișului și 

se unește cu privalul Ozinca- 

Vechie, aproape de Dunărea: 

Vechie, lingă hotarul nordic al 

com. Stăncuţa. 

Bitea, vale, în pl. Borcea, jud. 

Ialomiţa. Se întinde în partea 

de N. a lacului Gălăţuiul, spre 

N.-V., unde se desface în mai 

multe văi mai mici, luînd mai 

multe direcțiuni. 

Bitlanul și Sfredelele-Bitla- 

nului, pădure, situată în plasa 

Balta, jud. Brăila. Se mărginește 

la E. cu iezerul Mrejarul, la V.
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cu japșa Sfredelele. Suprafața 
ec de 6 hect. Are esență salcie. 

Bitlanului (Măgura-), măgură, 
la N.-E. moşiei Traista, com. 
Piatra, jud. Teleorman. E punct 
despărțitor între această moșie 

: şi moşia Suhaia, 

Bizdina sai Bizdina, sa/, pen- 
dinte de com. rur. Calopărul, 

pl. Jiul-d.-mj., jud. Dolj. Situat 
pe malul drept al Jiului, la 6 
kil. S.-E. de Calopărul, unde e 
reședința comunei. In partea de 
S. a satului se află satul Biz- 
dina. 

Populaţiunea e de 40 familii, 
cu 280 suflete. 

Comunicaţia în acest sat se 
face prin şosele vecinale și co- 
munale, care-l pun în legătură 
la S. cu Foişorul, iar la N.-V. 
cu Glodul. 

Bizdina, dea/ şi. punct trigono- 
metric de observațiune, (152 m.) 
lingă satul cu aceeași numire, 
jud. Dolj. 

Bizdina, /ac, com. Balta-Verde, 
pl. Ocolul, jud. Dolj, la E. sa- 
tului Balta-Verde; se scurge în 
riul Jiul. 

Bizga, în vechime Pădureni, 
sal, pl. Siretul-d.-j., com. Gio- 
seni, jud. Bacăi. Situat pe malul 
stîng al Siretului şi la o depăr- 
tare de 6 kil. de satul Horgești. 
Are 1 cîrciumă. Capi de fami- 
lie sunt 16, cu ş9 sufiete. Ani 
male: 37 vite cornute, 20 porci 

Şi 1 capră. 

Bizga, deal, pl. Siretul-d..j., com. 
Gioseni, jud. Bacău. 

Bizga, moșie, pl. Siretul-d.-j., pe 
terit. comu. Gioseni, jud. Bacăti. 
Despre această moșie, Th. Co- 

” drescu, în «Buciumul Romîn», p. 

* . 
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231, se exprimă ast-fel : «moșie 

cu părți și răzăşească, în care 

are parte şi Sf. Episcopie a Ro- 
manului, casa răposatului Lo- 
gofăt Toader Sturdza, care la 
1843, cumpără de la Safta, fiica 

răposatului Andrei Pepelea, 2 

fălci pămînt; sunt și alți mai 
mulți răzeși și părtași în ea. 
Are sat, 1 vătaf, 4 slujbași-vol- 
nici; pe lingă moșiile Părincea, 
Mileşti şi altele, cu un număr 

de 44 locuitori». 

Bizoianca, /ac, în pl. Borcea, 
com. Gildăul, jud. Ialomiţa. 

Bizului (Valea-), numire dată 
Văiei-Miţului, com. Țepul, pl. 
Nicorești, jud. Tecuci. 

Blaga, sat, judeţul Tecuciii ; face 
parte din com. Neguleşti, plasa 
Berheciii. Situat în centrul co- 
munci. Aici se află reședința 
comunei. Are o populaţiune de 
63 capi de familie, cu 232 su- 
fete, locuind în 67 case. Tot 
aci se află și şcoala mixtă, care 
datează de la 1868. Se frecuentă 
de 32 copii. 

Are o biserică cu patronul 
„Sf. Nicolae. Ea este făcută de 
preotul Gheorghe Cristea şi Strat 
Lupu la 1646; de atunci și pănă 
astăzi s'a reparat în 1836 și 1862. , 

Are pămînt donat de Ero- 
monahul Luchian. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Blaga, saz, în partea de Nord a 
comunei Poiana-Cirnului, plasa 
Crasna, jud. Vasluiii, așezat pe 
valea și malul drept al piriului 
Vaslueţul, pe o suprafață de 888 
hect., din cari: 286 hect, pă- 
dure, 528 hect. loc de cultură, 
fineţ, imaș ale proprietăţei, iar 
30 hect. ale locuitorilor. Cu o 
populație de 20 familii, sai 113 
suflete, locuitori Romîni, cari se 
ocupă cu 'agricultura și crește-   
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rea vitelor. Ei posedă : S pluguri 

și 16 care cu boi, precum și 32 

stupi cu albine, 

In sat este o biserică în ruine 

şi o cîrciumă, 

Vite sunt: 85 vite mari cor- 

nute, 30 oi, 4 caişi 20 rimători. 

Blaga, za/, în judeţul Suceava, 
com. Preuteşti, moşia Huși, a- 

coperit de pădure de fag. 

Blaga, zpâdure, pe dealul cu a- 

semenea numire, în partea de 

Nord a comunei Poiana-Cirnu. 

lui, plasa Crasna, judeţul Vas- 

luiii, în hotar cu comuna Poie- 

nele, din judeţul Iași. 

Blaga, zîri4, jud. Tecuciii; izvo- 
reşte din punctul numit Fundul- 
Blagci; trece prin satul cu ace- 
laşi nume ; sc varsă în Ber- 
hecii, la punctul numit Gura- 
Blagei, 

Blaga, poiană, în jud. Suceava, 
în pădurea cu acest nume. 

Blaga, va/z, pleacă din capul co- 

munei Piriul, plaiul Vulcan, ju- 

deţul Gorj, din partea despre 

Nord; merge în această direc- 

țiune, lăsînd la Est Dealul-Mare, 

iar la Vest Dealul-Padina și Vie- 

zureni. 

Blagea, /oc cu izvoare, judeţul 
Bacău, plasa Bistriţa-d.-s., de 
pe teritoriul comunei Valea-lui- 

Ion. 

Blagea, s://șfe, jud. Bacăii, plasa 

Bistriţa-d.-s., comuna Blăgeşti, 

unde era altă dată așezat sa- 

tul Blăgeşti. 

Blagodeasca, moșie nelocuită, 
proprietate a statului, în plasa 
Ialomiţa-Balta, comuna Chioara, 

judeţul Ialomița, fostă pendinte 

de mănăstirea Mărgineni. Are
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suprafața 5500 hect., din cari 

3400 hect. baltă, 100 hect. pă- 

dure, 300 hectare izlaz și 1700 

pămînt arabil. A fost arendată 

pe periodul 1885—93 cu suma 

de 29100 lei anual. 

Blahniţa, plasă, judeţul Mehc- 

dinți, își ia numele de la riul 

Blahniţa, ce o udă prin mijlo- 

cul ei. Se întinde de la Vest 

spre Sud, ocupînd partea sud- 

vestică a judeţului. Se miărgi- 
neşte: la Est cu plășile Cîmpul 

și Dumbrava, la Nord cu plasa 

Ocolul-d.-s. şi Ocol-d.-j., la V. 

şi S. cu Dunărea. 

Accastă plasă este formată 

din 21 comune și anume; 

I. Balta-Verde, cu cătunele: 

Balta-Verde și Atirnaţi ; 2. Ba- 

„toţi, cu cătunele: Batoţi, Sicu- 

ricea, Ostrovul-Corbului și Ba- 

toți-Moșneni; 3. Bucura, cu că- 

tunele: Bucura, Viașul și Smir- 

dătetul ; 4. Burila- Mare, cu că- 

tunele: Burila-Mare şi Izvorul- 

Frumos; 5. Burila-Mică, cu că- 

tunele : Burila-Mică, Mileni și 

Străini-Deveselul ; 6. Ciorobo- 

reni, cu căt. Cioroboreni; 7. 

Crivina, cu cătunul Crivina; 8. 

Dănciul, cu căt. Dănciul; 9. 

Deveselul, cu cătunele: Devese- 

“ lul și Vrancea ; 10. Flămînda, 

cu căt. Flăminda; 11. Gogoși, | 

cu cătunele: Gogoși și Ostrovul- 

Mare ; 12. Gruia, cu căt, Gruia; 

13. Izvoarele, cu căt. Izvoa- 

rele; 14. Jiana-Mare, cu cătu:- 

nele: Jiana-Mare și Jiana- Ve- 

chie; 15. Oreviţa, cu cătunele: 

Olteanca și Oreviţa; 16. Pătu- 

lele, cu cătunele; Bechetul, Pă- 

tulele și Poiana-Cioarei ; 17. Ro- 
gova, cu căt. Rogova; 18. Scă- 
păul, cu căt. Scăpăul; 19. Ți- 
gănașul, cu cătunele: Țigănașul 
și Iotărani; 20. Vinjuleţul, cu 
cătunele : Vînjulețul și Porvi- 
nița; 21. Vinjul- Mare, cu căt. 
Vinjul-Mare.   

468 

Reședința: plășei Blahniţa se 
află în com. Flămînda. 

Suprafaţa plășei Blahniţa este 
de 15200 hect., din care 3964 

hect. sunt cultivabile, 1000 a- 

coperite cu pădure, 5000 cu vii 
şi restul necultivabile. 

In această plasă, statul po- 

sedă 5 moșii, ce dati un venit a- 

nual de 167.720 lei. 

In pl. Blahniţa sunt 18 școa- 

le, şi 40 biserici. Populaţiunea 

plășei Blahnita este de 6043 

contribuabili, din 32,046 locui- 

tori. Locuitorii se ocupă cu a- 

gricultura, creşterea vitelor, cul- 

tura viilor, și cei de pe margi- 

nea Dunărci se ocupă și cu pes- 
cuitul din Dunăre. 

In această plasă se produce 

porumb, grîă, secară, orz, ovăz. 

Mai cu scamă partea despre 

Dunăre fiind nisipoasă, produce 

multă secară. Dealurile renu- 

mite din accastă plasă, pentru 

vinurile ce daii, sunt: Oreviţa, 

Rogova și Vinjul-Mare. 

Această plasă are însemnă- 

tate și din punctul de vedere 

istoric. Mai -multe lupte între 

Romini și Turci, și mai ales 

lupte între Ruși și Turci, s'aii 

dat aci în anii 1853 şi 1854. 

Nu mai puţin însemnată este 

această plasă și din punctul de 

vedere al ruinelor şi antichită- 

ților romane ce posedă în co- 

munele : Batoți, Go- 
goșul și Oreviţa. 

Are un bilcii mai însemnat, 

care se ţine în prima Duminică 

a lunei lui Martie, și un altul la 
Rusalii. 

In plasa Blahniţa se află 2 

porturi la Dunăre: Gruia şi Iz- 

voarele, pentru încărcatul cerea- 

Ielor. La Gruia se află şi o vamă. 

Crivina, 

Blahniţa, pirta, jud. Mehedinţi; 
izvoreşte din dealul satului, Va- 

lea-Hoţului, trece prin comu. 

nele : Izvorul Aneștilor, Broscari, 
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Rogova, Vînjuleţ, și după ce pri- 
mește în cursul săi piriul Opri- 
şorul şi formează mai multe bălți, 

se varsă în Dunăre. : 

Blahniţa, riu/e/, judeţul Gorj; iz- 
voreşte din muntele Muncelul; 

curge de la N. către S-E; stră- 
bate plaiul Novaci ; întră în pl. 
Amaradia ; se varsă în Gilort, 

mai jos de Petrești-d.-s., udind 
Turbaţi, Magherești, Colibașul 
și Comăneşti. 

Două poduri de lemn, unul al 

șoselei județene T,-Jiti-Rimnicul- 

Vilcea şi al 2-lea al şoselei ju- 

dețene T..Jiu-Petreşti-d.-s., înles. 

nesc trecerea Blahniţei, 

Blahniţa primeşte pe dreapta 

3. afluenţi: Scoarța, Bobul și 
Larga, iar pe stînga Crasna, 
care udă Drăgoeşti, 

Blajul, saț, cu 65 loc. jud. Ar- 

geș, pl. Topologul; face parte 

din com. rur. Tigveni. Are o 

biserică, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de un preot și un cîn- 
tăreţ. 

Blajul, căzu, în jud. Mehedinţi, 

pl. Văilor, în com. rur. Drăgo: 

tești. 

Blajul (Blaji), căz. al com. Ru- 

sănești-d.-s., plasa Olteţul-Oltul- 
d.s., județul Romanați, așezat 
lingă Olteț pe malul drept, pe 
un teren cu o altitudine de 143 
m. d'asupra nivelului mării. Are 
40 familii și 100 loc. Are o bi- 
serică S-ţii Impărați (1863), de- 
servită de un preot. Spre Sud 

este și o moară cu aburi. 

Blaşul, dea?, în jud. Mehedinţi, 
com. rur. Roșiuţa, pl. Văilor. 

Biajul, va/e, în com. rur. Roșiuţa, 
pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

! Blana, munte, jud. Dimboviţa, în
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sus de Moroeni, pe dreapta riu- 
lui Ialomița. Acest munte este 
acoperit cu păduri mari. Este 
situat în plaiul Ialomiţa. 

Blana, pichet de graniță, pe Du- 
năre, spre S. de Dăbuleni, în- 
tre hotarul jud. Dolj şi Roma- 
naţi ; cel d'intiiii pichet, înce- 
pînd dinspre Dolj. 

Blănariul, deaf, în com. Tomești, 
pl. Codrul, jud. Iași; se întinde 
de la V. spre E., pe partea 
dreaptă a şesului Bahluiul, ter- 

minîndu-se în marginea despre 
V. a satului Tomești, unde for- 

mează un pisc înalt numit Pis- 
cul-lui-Miron. Pe ambele lui coa- 
ste se află vii și livezi, iar pe 
poala de N.-E. trece șoseaua 
națională Iași-Țuţora. 

Blasova, câtuu, pe grindul Bla- 
sova, din com. Chițcani, judeţul 
Brăila. Are 5 case și mai multe 
bordec locuite de şo locuitori, 
care sc ocupă în special cu 
scoaterea pietrei din munte. 

Blasova, munte pietros, în lunca 
Dunărci, la cotul ce face Dună- 
rea-Vechie, între privalul Aurel 
și ostrovul Igliţa, din com. Chis- 
cani, judeţul Brăila. Aci este 
o carieră importantă de piatră 
de coloare vinată-cenușie, mult 
căutată pentru pavagiii. Se ex- 
ploatează piatră în mare can- 
titate pentru pavatul străzilor 
Brăilei, 

Blăgeasca sai Blăgeni,. firii, 
jud. Bacăiă, pl. Bistriţa-d.-s.; îz- 
vorește din dealurile, care des- 
part riurile Tazlăul-Mare şi Bis- 
trița şi anume din locul cu iz: 
voare numit al-Blagei. Străbate 
comunele rurale Valea-lui-Ion şi 
Blăgeşti și, după ce se încarcă 
cu piriul Girla-Morii, se scurge 
în Bistriţa. - 

'P 
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Blăgeni. Vezi Blăgeasca, judeţul 
Bacău. 

Blăgeşti, com. rur., pl. Bistriţa- 
d-s., jud. Bacăii. Numele şi-l 
are de la piriul Blăgeasca, ce 
trece pe teritoriul comunei, văr- 
sindu-se în Bistriţa pe malul 
săi drept. Trec printr'insa şi 
piriiașele Ciubota şi Boiţa, care 
se scurg tot în Bistriţa. 
"Această comună este așezată 
la poalele dealului din șira co- 
linelor ce despart rîurile Tazlăul- 
Mare și Bistrița, și se înveci- 
nește la IE. cu comuna Buda, 
la V. cu com, Valea-lui-lon, la 
S. cu com. Luncani, iar la N, 
cu com. Buhuși, de gara cărcia 
este legată printr'o cale veci- 
nală, șoseluită, de 3100 m., și de 
care o desparte rîul Bistriţa. 

Comuna este alcătuită dintr'un 
singur sat, care poartă același 
nume. Mai înainte cuprindea 

„Și cătunele Buda și: Șipotele, 
care ai fost în urmă deslipite, 
spre a forma o comună a parte, 
Buda. 

Aci se află proprietatea Blă- 
gești, aparținind epitropiei Sf. 
Spiridon din Iași, Și care are 
o întindere de vre-o 2608 hect. 
şi s'a dat în arendă cu 27300 
lei pe an. 

Școala este mixtă, întreţinută 
de: stat și așezată într'un local 
bun, de cărămidă, dăruit pen- 
tru tot-d'a-una comunei, și care 
funcționează. din anul înființărei 
că, de la 1865. In vatra satului, 
şcoala are 10 prăjini împrejmuite, 
iar în țarină, 6 fălci. Valoarea 
localului este de 3500 lei. 

In această comună sunt două 
biserici, deservite de 2 preoţi 
și 2 cîntăreţi. 

Sunt 1458 suflete, distribuite 

la 400 familii. 

După naţionalitate sunt: 1836 
Romiîni, 66 Evrei, 2 Unguri, 2 
Germani și 2 Greci. Dintre a-   
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ceștia: 1454 sunt de protec- 
țiune romînă, 2 de protecţiune 
austro-ungară și 2 de protec- 
țiune germană. In 1873 nu eraii 
de cit 4 Jidovi pe moșia Băgești. 
(Vezi «Buciumul Romîn». An. I, 
pag. 284). 

Sunt 672 agricultori, 9 me- 
seriași, 1 industriaș, 8 comer- 
cianți, cu 30 profesiuni libere, şo 
muncitori și 46 servitori. 

Ştiii carte 119 persoane, nu 
ştii 1339. 

Contribuabili sunt 296. 
După legea rurală din 1864, 

sa dat, la 322 locuitori, 941 
fălci și 40 prăjini. 

Pădurea Ipitropici are o în- 
tindere de 5018 hect.; are esență 
fag şi stejar, cu care se face 
negoț însemnat, înlesnit fiind 
de calea ferată din apropiere. * 

Viile ocupă o întindere de 
8.75 hectare, și produc 266 
hectol. vin alb. Blăgești și co- 
muna' vecină Valca-lui-lon erai 
renumite prin recolta tutunului. 
Până la stabilirea monopolului, 

numai ele făceaii afaceri de 
150,000 lei anual. ! 

Veniturile comunci sunt de lei 
6583.45 şi chelt. de lei 2994.95. 

Teritoriul întregei comune are 
o întindere de 8506.39 hect. 

Semănăturile şi recolta lor, 
în anul 1890—91, ai fost: griii 

121.55 hect., 1973.70 hectol;; 
secară 1.43 hect., 12.90 hectol.; 

„porumb 696.41 hect., 12624.80 
hectol.; orz 57.20 hect., 1225.50 
hectol.; ovăz 14.30 hect., 421.40 
hectol.: cînepă 2.86 hect., 25.80 
hectol.; cartofi 2.86 hectare, 
14459.30 lgr.; fasole 15.73 hect, 
10844.400 kgr.; finețe 489.06 
hect., 1260016 kgr. 

Totalul. pămînturilor de cul- 
tură este de 1401.40 hect. 

Vite sunt: 119 cai, 1266 vite 
cornute, 261 porci, 19 capre, 
800 oi și 70 stupi de albine. 

Depărtarea comunei de re-
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ședința plășci Girleni, este de 
13 kil., și de Bacăi de 22 kil. 

Blăgeşti, sa/, jud. Bacăii, plasa 
Bistriţa-d.-s., reședința comunei 
cu același nume. Acest sat era 
așezat în vechime chiar în vale, 
pe piîriul Blăgeasca; însă după 
defrișarea pădurilor și deschi- 
derea pămiînturilor de cultură, 
sait poate din cauza inundații- 
lor dese ale piriului, locuitorii 
ai părăsit vatra vechiului sat şi 
Sai grămădit la pădure, mai 
la deal. 

Satul are 340 case, 9 cîrciumi 
şi 2 biserici situate în centru, 
una de cărămidă zidită la 1844 
de căminarul Angheli, grec de 
origină; a doua de lemn, făcută, 
se zice, de niște călugări, situ- 
ată în apropierea celci-l'alte, dar 
astă-zi în stare de ruină, Biscri- 
cele sunt deservite de 2 preoți 
și 2 cîntăreţi. In acest sat se 
află o velniță sistematică și în 

bună stare, construită de Alex. 

Macarovici, dar care nu func- 

ționează. 

Blăgeşti, sa/, în jud. Tutova, pl. 

Tirgului, spre E. de oraș, pe pi- 

rîul Liscovul. Are 1231 loc., din 

cari 49 știi carte; locuesc în 203 

case. Formează o com., Blăgești 

cu cătunele: Igeşti și Berezana. 

In întreaga com. sunt 1741 loc., 

din cari 70 ştiu carte, 289 con- 

tribuabili și 410 case. Se cultivă 

viea pe o supraf. de 113 hect. 

Cu comerciii se ocupă 9 persoa- 

nc, toţi Romini, în 9 stabilimente 

comerciale, din cari 3 circiumi. 

Are o şcoală primară de băeți. 
In toată com. sunt 4 biserici. 

Contribuţiunile directe sunt de 
5275 Iei, 39 bani. 

Blăgeşti, saz, pe moşia și în co- 

muna Păşcani, jud. Suceava, pl. 

Siretul-d.-j. Iși trage numele de 

la un pescar statornicit mai   

întîi pe acest loc. Așezat pe 

șesul din stînga Siretului, la E. 

și la o distanță de 3679 m. de 

reședința. comunei. Numără 133 

case, populate cu 135 capi de 

“fam. sai 508 suflete, din cari 

255 bărbaţi și 253 femei. Din 

aceștia sunt 9 străini. Are 121 

contrib. Vatra satului ocupă su- 

prafața de 44 făci și 67 prăjini. 

Așezările locuitorilor, de mijloc. 

Improprietăriți, după legea din 

1864, sunt 52 mijlocaşi şi 19 

codași, stăpinind 285 fălci şi 24 
prăjini. 

Are o biserică de lemn, cu pa- 

tronul Pogorirea-Sf.-Duh, clădită 

la 1800, de săteni, deservită de 

I preot și 2 cîntăreți și îm- 
proprictărită cu 8 fălci și 40 
prăjini. 

IE o școală de băeți. 

Intre Păşcani și Blăgeşti sunt 

aruncate două poduri peste Si- 

ret, unul de fier, pentru linia 

ferată, și celalt pe vase al 

proprietăţii, carc incasează taxe 

de la trecători. 

Lîngă Blăgeşti se văd ruinele 

unei biserici vechi (v. Vascani). 

Blăgeşti, 4i/toacă, în jud. Su. 

ccava, în suprafață de 230 m.; 

se află în mijlocul satului cu a- 

cest nume, din com. Pașcani, 

Bălgeşti, /ea/, în partea de N.- 

V. a com. Boţeşti, pl. Crasna, 

jud. Fălcii, paralel cu Dealul: 

Gogului. 

Blăgeşti, ias, jud. Fălciă, format 

de piriul Boţești, pe moşia Bo- 
țeşti, plasa Crasna. (V. Boţeşti, 
piriă). 

Blăgeşti, zpoșie, judeţul Bacăi, 
plasa Bistriţa-d.-s. din comuna 

Blăgești, despre care T. Co- 
drescu («Buciumul Romiîn», pa- 

gina 284) ne spune: «moșie 

a spitalului Sf. Spiridon din   

Iași. Are sat cu 4 biserici, 11 

preoţi, 3 diaconi, $ dascăli, 1 

privilegiat, 11 mazili, 2 căpă- 

tăieri, 17 nevolnici, 18 vădane, 

48 slujbaşi volnici, 4 Evrei, 1 

vătav; pe lingă moşiile Luncani, 

Lespizăi, Șipotele și altele, cu 

un număr de 240 locuitori», 

Blăgeşti, jud. Suceava: «Blăgeşti 
și Fintina-Mare, la ţinutul Su- 

ceava, ocolul Moldovei, zzoșie 

cu părți și a d-sale Aga Alecu 
Botez, iar la anul 1843, dum- 

neaei cucoana Elenca, născută 

Cantacuzin-Pașcanu, vinde fra- 

telui d-sale, Vornicul Dimitrie 

Cantacuzin-Paşcanu, partea sa 

de Tintina-Mare, Timpești saii 

“Coteşti, cu vecinic drit de 1S0o 

care de foc și cherestea din 

codrii Băci., Are sat cu o bi- 

serică, treci preoți, un diacon, 

doi dascăli, cinci-spre-zece ne- 

volnici, 12 vădane, 11 slujbaşi- 

volnici, un vătaf, un Evrei; pe 

lingă moşiile Baia, Zahalea și 

altele, cu' un număr de 50 lo- 

cuitori». («Buciumul Romîn», an. 

I, pag. 283). Astăzi e cunos- 

cutii sub numele de Fintîna- 

Mare. 

Blăgeşti, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., “com. Blăgești. E 

situată pe dealuri cu văi adinci 

orientate, în general, de la V. 

spre IE. Cuprinde multe secţii 

sai porțiuni: Valea-Piriului-Tul- 

bure, Piriul-Tocilei, Prăjoaia, 

Ghilele, Ciubota, Christeni, Bo- 

teasca și Valea-lui-lon. Intinde- 

rea sa este'de 5o1Shect. E pro- 

prietatea Epitropici Sf. Spiri- 
don din Iaşi. 

Blăgeşti, șes, în judeţul Fălciu. 

Are o suprafață de 26 hect.; 

se întinde în partea de S.a 

s. și a com. Boțești, pl. Crasna. 

Blăgoaei (Dealul-), dea/, jud.
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Bacăiă, pl. Siretul-d.-s., pe teri- 

toriul comunei Tirgul-Glodurile. 

Blăjanca, movilă, în com. Cer- 

nătești, cătunul Săpoca, județul 
Buzăii. 

Blăjanca, sfoară de moșie, în 
comuna Zilișteanca, cătunul Slo- 

bozia, jud. Buzăii. Are o întin- 

dere de 40 hect., din cari 20 

arabile, 13 pădure și 7 vie, a 

moșnenilor Mihăileşti. 

Blăjanca, za/e, în com. Blăjani, 
jud. Buzăi; începe din Dealul- 

Cornencii, udă comunele Blă- 

jani, Cernăteşti și Mărăcineni și 

se varsă în riul Buzăii, puţin 

mai jos de cătunul Măteşti, 

Blăjani, com. zur., în plaiul Slă- 
nic, județul Buzău, între riurile 

Slănic și Cilnăii, de care se află 

la depărtare egală, și la o dis- 

tanță de oraș de 22 kil. Limi- 

tele sale sunt: la Nord, dealul 

“Ținţăreni, sai Muchia-lui-Dră- 
ghici, care o desparte de com, 

Cărpiniștea ; la Ist, Dealul-Cor- 

nencii, care o desparte de co- 

muna Vadul- Sorești, colinele 

Virful-Ieazului şi Cheia, care o 

despart de comuna Zărnești-de- 

Cilnăui, apoi dealul. Flămînda, 

care o desparte de comuna 7i- 

lișteanca ; la Sud, începînd din 

„ Flămînda, merge la Tătărani, 

trece pe la capul moșiilor Paicul 

şi Canela, ajunge în valea Buga 

şi de aci în Valea-Ulmului, prin 

care se desparte de comuna Cer- 

năteşti; la Vest, urmează plaiul 

Virfului-Mare, prin punctele Pe- 

troiul, Valea-Blăjencei, Nisipu- 
rile, Virful-Titilei şi Virful-Sti- 

ni, pănă în Muchia -lui-Dră- 

ghici, despărțindu-se de comu- 

nele Aldeni și Băcști, 

Suprafața sa este de 1272 

hect., din care 765 arabile, 261 

pădure, 10 fineață, 54 izlaz, ş   
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livezi, 113 vie şi 64 sterp. Pro- 

prietăţi_mai însemnate sunt: 
Blăjani (particulară), Tătărani- 
Soreşti, Potirnicheasca și Cilnă- 
ul-Gîrbovi, ale cetelor de moș- 
neni: Blăjani, Potîrnicheşti şi 
Rînciogi. Aspectul comunei este 
al unui măreț amfiteatru, unde 
locuitorii staii. în vale, înconju- 
rați de toate părţile de coline, 
acoperite cu cereale, pomi, vii 

și livezi. Terenul nu e îndestul 
de fertil, din cauză că humu- 

sul a fost tirît în vale de ploi. 
Vinul este de o calitate inferioară 

şise consumă mai mult în loca:- 

litate. Căi de comunicaţie aproa- 
pe lipsesc, afară de şoseaua co- 
munală Mărăcineni-Soreasca, 

Vite sunt: 396 boi, 160 vaci, 

68 viței, 46 cai, 39 epe, 28 

minji, 1300 oi, 55 capre și 200 
porci. Stupi sunt 50, 

Comuna e formată din cătu- 

nele Blăjani și Soreşti, cu o po- 
pulație de 1550 locuitori, din 

cari bărbați însuraţi 315, neîn- 
suraţi 85, văduvi 16, băeţi 385; 

iar femei măritate 315; văduve 

44, fete 300. Are 308 case. Stră- 
ini sunt 3 Austro-ungari. Me- 

seriași sunt: 3 lemnari, 3 but- 

nari și 2 fierari. 

Comuna are 236 contribua- 
bili, din cari 19 comercianți Ro- 
mini. Stabilimente sunt 3. Bud- 

getul com. este de. 1516 lei şi 

63 bani. 

In Blăjani este o școală fre- 

cuentată de 53 elevi. Carte știu 

133 locuitori. Sunt două biserici. 
deservite de 2 preoţi și 2 cîn- 

tăreți. Catedrala e Sf. Nicolae. 
Circiumi sunt 2. Locuințele sunt 
în genere bune, 

După tradiţie, primii locuitori, 
cari s'au stabilit aci, au fost din 

Blaj, de unde și numele de Blăjani. 
Succesorii lor sunt ceata moșne- 
nilor Blăjani de astăzi. Unul din 

aceşti moșneni, Soare, s'a stabi- 

lit mal jos și descendinții săi   

BLĂJERI-DE-JOS 

aii dat naștere cătunului Soreşti, 

care s'a format în jurul schi- 

tului Flămînda, desființat din 

vechime și în locul căruia s'a 

ridicat biserica de- mir a locui- 

torilor din cătunul Soreşti. 

Blăjani, căzu de reședință, al 
com. Blăjani, jud. Buzăă ; are 

1200 locuitori și 241 case. 

Blăjani, sat; face parte din com. 
Tur. Mărgineni, plasa Cerna-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 
„274 locuitori, 140 bărbaţi și 134 
femei. Aci e o biserică, Anul 
fondărei și ctitorii nu se cunosc, 
Copii în virstă de școală sunt 
26, 13 băeţi și 13 fete, 

Blăjani, «ea/, între comunele Zi- 
lişteanca și Blăjani, judeţul Bu- 
zăui, de 497 metri înălțime; pe 
dinsul se află vie, ce produce 
vin bunicel, 

Blăjani, moşie a moșnenilor Blă- 
jani, din jud. Buzău. (Vezi Tătă- 
rani şi Soreşti), 

. 
Blăjani-Bagdat, moşie, în co- 

muna Blăjani, jud. Buzăii; are 
600 hect., din care 300 arabile, 
150 pădure, 40 fineaţă și izlaz, 

restul dat locuitorilor, 

Blăjeri, iri, jud. Tecuciii ; iz- 
vorește la E. de satul Țigănești, 
comuna Godinești și curge în di- 
recţia VI. La izvorul acestui 
piriii S'a găsit mai multe mă- 
sele de animale, din care una 

de mărimea unui pumn. 

Blăjeri-de-]Jos, saţ, judeţul Te- 

cuciii; face parte din com. Bu- 
cești, plasa Birlad. E situat pe 
ambele părţi ale şoselei națio- 
nale, la S. de Ivești. Are o po- 
pulaţiune de 70 familii, cu 214 
suflete. 

Astăzi satul este aproape con-
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"topit cu satul Diecheni și tîr- 
gul Iveşti. Inainte de anul 1581, 
satul era așezat pe vale, între 
riul Birlad și gîrla, Birloviţa, pe 
un șes mlăștinos și supus inun. 
daţiilor. Mai mulţi bătrîni spun 
că strămoșii lor sunt veniţi de 
peste munți, din Blaj. Ei s'aii 
așezat mai întiiă pe deal, unde 
se află actualmente satul; în 
urma deselor invaziuni turcești, 
ci s'aii retras însă pe vale, lingă 
o pădure seculară, 

Ati avut și o biserică făcută 
după înființarea. tirgului Ivești. 

"Biserica s'a făcut de locuitori. 
A durat pănă cînd satul s'a mutat 
în deal; din acel timp s'a ruinat. 

Blăjeri-de-Sus, sa;, judeţul Te- 
cuciii ; face parte din comuna 
Toreești, plasa Birlad. Situat 
pe loc şes, lu E. de tirgul Ivești, 
departe de reședința comunei 
de 300 metri. 

Are o populațiune de ş19 su- 
flcte, din cari 129 bărbaţi și 
I41 femei, 133 băcţi și 137 fete, 
18 văduvi, 113 femei măritate, 
28 văduve. Știu carte 36. Lo- 
cuesc în 50 case. Copii în vîrstă 
de şcoală sunt 91, 44 băcți și 
47 fete. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Satul este străbătut de Şo- 
seaua judeţeană Iveşti - Călmă- 
țuiul; iar la Vest de calea fera- 
tă Iveşti-Hanu-Conachi, ce des- 
parte satul de tirgul Iveşti. 

Acest sat a fost unit cu Blă- 
jeri-d.-j. ; după ce Iveşti sau 
mărit, ci S'aii ridicat pe deal, în 
partea de E. a veștilor, fiind 
chiar unit cu Iveşti. Locuitorii 
aii acceaşi origină, ca și cei din 
Blăjeri-d.-j. 

Blăjerilor (Ripa-), ripă cu pi- 
rii, jud. Tecuciii, situată între 
satele Năzărioaia și Dădeşti, co- 
muna Vultureni, pl. Berheciii.   

Blăjoaia, pădure, judeţul Bacăă, 
plasa Siretul-d.-j., pe teritoriul 
comunei Gioseni. 

Blăjoaia, pri, jud. Bacăii, pl. 
Siretul-d.-j.; curge pe teritoriul 
comunei Gioseni şi se scurge 
da dreapta Siretului. 

Blănari, saț, în județul R.Sărat, 
plaiul Rîmnicul, comuna Dumi- 
treşti, în partea de Norda co- 
munci, la poalele dealului Blă- 
nari, de unde are şi numele, 

Intinderea și populaţia sunt so- 
cotite în acele ale cătunului de 

reşedinţă, Dumitrești-d.-j. 

Blănari, dea, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, comuna Dumi- 
treşti; se desface din Culmea- 
Lupanului; brăzdează partea de 
Vest a comunci; e acoperit cu 
păduri. 

Blănari (La-), fan, în judeţul 
R.Sărat, plaiul Rîmnicul, com. 
Dumitrești, pe drumul,. ce duce 
la comuna Chiojdeni. 

Blăneasa, /oc arati/, jud. Te- 
cuciii, situat pe lingă șoseaua 
ce merge din Tecuciii la Birlad, 
în raionul com. Țigănești, pl. 
Nicorești, 

Blănesei (Valea-), va/e, judeţul 
Tecuciii, situată la E. de satul 
cu același nume; merge în di- 
recție N.-S. Pe dinsa se află 
drumul ce merge la Cărlomă: 
neşti (jud. Tutova). 

Blăniţă (Iazul-lui-), sas, numit 
ast-fel de la numele proprieta- 
rului, Se află în partea de N. 
V, a comunei Deleni, din plasa 

Crasna, jud. Vasluiu, 

Blănoasă (La Stina-), stins, ju- 
deţul R.-Sărat, în plasa Margi- 
nea-d.-j., com. Gulianca, loc de   

iernare pentru oile, ce vin de 
la munte. 

Bleaja, porțiune din moșia sta- 
tului, numită Episcopia. E si- 
tuată în com. Plopi-Slăvitești, 
din pl. Călmățuiului, jud. Te- 
Icorman, între Lunca-Oltului și 
Dealul-Oltului. Are o întindere 
ca de şo hect. şi o pădure de 
cite-va hectare, 

Bleaja, piriz, ce udă com. Strim- 
beni-Blejoiul, pl. Tirgșorul, ju- 
deţul Prahova. De la acest piriă 
şi-a luat numele satul Blejoiul. 

Bleaşca sai Stîngaci, saș, spre 
V. de satul Armășoaia, plasa 
Racova, jud. Vasluiii, așezat în- 
tr'o vale și înconjurat de dea- 
luri, pe o întindere. de 1072 

hect., din cari 214 hect. pădure 

și 428 hect, loc de cultură, fi- 

na, imaș sunt ale proprictăței, 
iar 430 hect. ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 27 familii 
saii 242 “suflete, locuitori Ro- 

mîni, cari se ocupă cu agricul- 
„tura și creșterea vitelor. Fi po- 
sedă 11 pluguri și 9 care cu 

boi, 4 pluguri şi 4 căruţe cu cai, 

precum și 36 stupi cu albine. 
În acest sat este o biserică - 

fără deservenţi, Sunt 2 circiumi, 
Vite: 86 vite mari cornute, 

40 oi, I1 cai şi 13 rimători. 

Bleau (Măgura-lui-), mdigură, 
jud. Teleorman, în nordul co- 
munci Ologi, hotar între mo- 
şiile Ologi și Secara de o par- 
te, şi păminturile date împro- 
prietăriților din 1864, de alta. 

Blebea, sa4 în com, Petricani, 
plasa de Sus-Mijlocul, judeţul 
Neamţu. (V. Mănești, sat). 

Blebea, Zea/, în ramura Grumă- 
zeștilor, com. Petricani, pl. de- 

Sus-Mijlocul, jud. Neamţu.
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Blebea, moșie, jud. Neamţu. V. 
Ocea- Blebea. 

Blebea, moșie, pe apa Neamţu- 
lui, situată pe lingă moşiile Boiş- 
tea, Petricani, în com. Petricani, 
plasa de Sus-Mijlocul, județul 
Neamţu; are sat. Inainte de se- 
cularizarea averilor mănăstirești, 
aparținuse schitului Vovidenia, 
supus mănăstirei Neamţu şi în- 
chinat Mitropoliei de Iași, starea 
I-a. Astăzi aparţine statului. 

Blebea, zădurice, pe moşia cu 

a sa numire, com. Petricani, pl. 

de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 
Are o întindere de 150 hect. 

Blebea, 4r/ă, la sudul tîrlei Gă- 

vetul, din com. Scorțarul-Noi, 

jud. Brăila, pe muchia platou- 

lui. Vatra tirlei e de 3o hect,, 

avind 3 case și o moară de a- 

buri, Are 11 locuitori, cari po- 

sedă: 3 cai, 1ovite cornute, 106 

oi, 5 capre și 40 rimători, 

Blegani, si//ște, plasa Trotuşul, 

com. Mănăstirea-Caşinul, judeţul 
Bacăi 

Blegeşti, mahala, în com. rur, 

Biltanele, pl. Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi. 

Blegi, sat; face parte din com. 
rur. Bărești-de-Cepturi, pl. Ve- 

- dea-d.s., jud. Olt. Iste situat 

în partea de N.-E. a comunei, 

şi are o populaţiune de 100 lo- 

cuitori, In sat e o biserică, care 

s'a construit pe locul celei vechi. 

Blegul, sas, jud. R.Sărat, plasa 

Rimnicul-d.-s., căt. comunei Ra- 

covițeni, aşezat la răsăritul ci, 

pe piriul Blegul. Intinderea. și 

populațiunea lui sunt socotite 

în căt. de reședință, Racoviţeni. 

Blegul, ziriă, pl. Rîmnicul-d.-s., 

* 
65213. Marele Dicţionur Geogruţic, 

  

473 

com. Racoviţeni, jud. R.-Sărat. 
Izvorește din dealul Blegul, udă 
cătunul Blegul și se varsă în 

"rîul Cîlnăul. 

Blehani, sas, com. Nămoloasa, 
„pl. Bilieşti, jud. Putna. E situat 

pe riul Siretul, la E. de satul 
Nămoloasa. | 

Copii în vîrstă de școală 
sunt 34. 

Blehani, saz, pl. Marginea-d.-j., 
căt. comunei Corbul, jud. R.- 
Sărat, așezat în partea de ră- 
sărit. E mai mult o despărțire 

a cătunului de reședință Cor- 
bul. Intinderea și populaţia lui 
sunt socotite în căt. Corbul. 

Bleici, co, rur., pe apa Simni- 
cului, jud. Argeș, pl. Topolo- 
gul. La 10 kil. de reședința 
plășei, com. rur. Tigveni și la 
26 kil. de Pitești. Se compune 
din cătunele: Bleici, Măgura, 
Opătești, Popești și Prodăneşti, 
avind 157 fam., cu 839 suflete. 
În com. sunt 3 biserici: în Po- 
pești, Prodăneşti și Opătești, și 
o școală primară rurală. Bud- 
getul comunei, pe anul 1882-83, 
a fost de 1372 lei 95 bani la 

„venituri și de 1336 lei la chel- 
tueli, 

In Bleici sunt 165 contrib. 
Numărul vitelor în anul 1887 

era de 198 vite mari (275 boi 
și vaci, 23 cai) şi de 250 vite 
mărunte (70 oi, 35 capre și 145 

„rimători). Prin comună trece şo- 
seaua, ce duce de la Curtea-de- 

Argeș la Rimnicul-Vilciă. 

Bleici, sa/, jud. Argeș, pl. To- 
pologul ; face parte din com. 

-rur, cu același nume. Aici este 
reşedinţa primăriei, 

Blejan (Măgura-lui-), măgură, 
la N.-E. moşiei Viișoara, spre 
com. Găuriciul, jud. Teleorman.   

BLEJEȘTI SAU NEAMȚU 

Blejani, sa; face parte din com. 
rur. Izvorul, pl. Vedea-d.-s., ju- 
dețul Olt. Are o populaţiune 
de 170 locuitori. Cade în par- 
tea de V. a comunei,: 

* Blejani, saz; face parte din com. 
rur. Scundul, pl. Oltul-d.-s., jud. 
Vilcea. Are o populaţie de 5 
locuitori. Este la distanță de 
Iife kil. de cătunul Pădureți, 
unde e școala. Are 1 biserică. 

Blejani, zea/, la V. de com. Iz- 
vorul, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt. 
Pe el se cultivă pruni, vie şi sunt 
pășuni și pădure. Are o lungime 
de 1 kil. Se zice că-și trage nu- 
mele de la un moș, ce purta 
acest nume. 

Blejeşti sau Neamţu, com. rur., 
compusă din căt. Baciul'Poşta, 
Baciul-d.-s., Blejești (Neamţu), 
Fetele și Purani-Sf.-George sai 
Cotorani, pl. Glavaciocul, jud. 
Vlașca. Distanţa pănă la Giur- 
giu e de 59 kil., iar pănă la O- 
bedeni, reședința plășei, de 16 
kilom. + 

In 1887, ati fost în această co- 
mună 489 contribuabili saii 493 
fam., cu 2451 suflete. 

Venitul comunal în 1886 era 
“de lei 87or, iar chelt. de 8623 
lei; în 1887 venitul era de lei 
5483, iar cheltuelile de 3577 lei. 

In același an s'a cultivat, cu di- 
ferite cereale, supraf. 3800 hect. 

In această com. sunt 2 bis.: 
una la Baciul-Poșta şi alta la 
Blejeşti (Neamţu), la care slujesc 
2 preoți și 4 cîntăreți. Distanța 

„cea mai mare a cătunelor din 
această parohie este de 9! kil., 
adică între Neamţu și Cotorani: 

Este o școală comunală mixtă - 
cu 6 clase în satul Blejești, la 

„care, în 1888, aii urmat 30 băeți. 
De această comună depind 

pădurile care aparțin fraților | 
C. și Gr. Olănescu: Lacullui- 

NA
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Iiie, 5o hect.; Sericul, 200 hect.; 

“ Grădina-lui-Bobe, 75 hect.; Os- 

trovul, 2 hect.; Fierea, 72 hect.; 

Cotorani, a statului, 250 hectare; 

Baciul, a d-lui Grăjdănescu, 50 

hectare. 

Prin Blejești trece șoseaua ju- 

dețeană Giurgiu-Pangal-ȘŞiilari. 

In această comună se află o 

moară de foc, 

Vite sunt: 640 boi și vaci, 

12 bivoli, 220 cai, 2452 oi, 40 

capre, 3 asini și 325 rîmători. 

Sunt 7 cîrciumi, 

Blejeşti, căzuu, compus din două 
mahalale: Blejești-Neamțu și Ble- 

jeşti-d.-s., ambele pendinte de 

com. Blejești, din pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca, situate pe coastele 

văii Glavaciocul, Cea d'intiiii este 
proprietatea fraților Olănescu, 

“cea "de a doua a d-lui Grăjdă- 
nescu,. 

Locuitori împroprietăriți, la 

1864, în aceste cătune, aii fost 

240 la Blejești, a fraţilor Olă- 

_„nescu,. cu 940 hect. și 125; la 

Blejeşti d-lui Grăjdănescu ati luat 
350 hect. 

In acest cătun se află o bi- 

serică, deservită de un preot şi 

2 cîntâreţi, 

Aci sunt 4 cîrciumi, 

Blejeşti-Osebiţi, căfuu, pendinte 
decom. Cozmești, pl. Glavaciocul, 

jud Vlașca. Aci este o bis., de- 

servită de un preot și un dascăl, 

Aparține moșnenilor Blejești. 

Blejoiul, sa; face parte din co- 
muna rur, Strimbeni-Blejoiul, pl. 

Tirgușorul, jud. Prahova. Aci e 

o biserică edificată, nu se știe 

- cînd, şi reparată la anul 1764 

de către o femee anume Bălașa. 

Această biserică avea și chilii 

de jur împrejur, servind ca mă- 
năstire. 

“Blejoiul, /oc îso/at, jud. Prahova,   
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lingă fosta mănăstire cu același 
nume, 

Blendii (Movila-), mpovi/ă însem- 
nată, în comuna Mizil, județul 

Buzăii ; face hotar despre com. 
“Tohani, 

Bleojul, dea/, situat între s. To-. 
flea și Brăhăsești-d.-s., com. Bră- 

hăsești, pl. Zeletin, jud. Tecuciii, 

Bleotului (Dealul-), dea, com. 
Stănești, plasa Oltul-d.-j., jud. 
Vilcea. 

Bleoturile, rup din moşia sta- 
tului Nenciulești sai Părul-Ro- 

tund, jud. Teleorman, vindut în 

anul 1885. Este situat pe teri- 

toriul comunei Nenciuleşti și for- 

ma mal înainte un corp întreg 

cu moșia Părul- Rotund. Mai 

poartă și numirea de Viesparul. 

Blestematele, vecie numire a 

căț. Bădila, din com. Pirscovul, 

jud. Buzăii. 

Blestematele, pie ce se mai 

dă moșiei Hirboca-Banului, din 

com. Vadul-Sorești, jud. Buzăii, 

Blestematele, vechiii sc/i7 de că- 

lugăriţe, în com. Pirscovul, căt. 

Bădila, judeţul. Buzăii. Tradiţia 

spune că maicele de aci, prin 

faptele lor și-aii atras blestemul 

Episcopului, care le-a alungat 

şi a inchis schitul, din care cau- 

ză s'a ruinat, de astă-zi nu-ise 

mai cunosc nici urmele. 

Blestemăţiile, /ac, în însula Bal- 

ta, jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 
Balta, com. Stelnica, 

Blestemăţiile-Mari, /ac, în în- 
sula Balta, plasa Ialomiţa-Balta, 
com. Dudești, jud. Ialomiţa. 

Blestemăţiile-Mici, /ac, în in-   
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sula Balta, pl. Ialomiţa-Balta, 
com. Dudești, jud. Ialomiţa, 

Bleveşti, numire vechie a sub- 
divisiuuci Cetatea, căt. Cărlo- 
mănești, com. Gura-Nişcovului, 

jud. Buzău. 

Blezeni, va/e, jud. Vilcea, (vezi 
Porcilor Dealul-), continuare a 

munților Arnota şi Buila. 

Blidanul, dea/, jud. Fălcii, pe 
teritoriul comunei Cosmeşti, pl. 
Podoleni, pe șesul Jijici, în su- 
prafață de 2 hect. 

Blidarele, com. rur., în pl. Ora- 
șului, jud. R.-Sărat, pe piriul 
Valea-Blidării. 

liste așezată în partea nor- 

dică a județului, la 33 kil. spre 

N. de orașul Rimnicul-Sărat, şi 

în pârtea apusană a plășei, la 2 
kil. spre N.-V. de com. Coteş- 
ti, reședința plășei. Comunele 
învecinate sunt: Bonteşti şi Cim- 

pineanca la 2 kil., Broșteni la 

4 Ril., Faraoanele la 7 kil., Go- 
lești la $ kil. 

Se mărginește la miază-noap- 
te cu com. Faraoanele, de care 

se desparte prin pîriul Pietrosul ; 

la apus cu com. Bontești; la 

răsărit cu com. Cirligele ; la mia- 

ză-zi cu com. Coteşti, de care se 

desparte prin pir. Valea-Blidării.. 
Este brăzdată în partea de 

apus de ramificațiile dealului 

Perișorul, | 

Riurile cari o udă sunt ncin- 

semnate, formate de ploi, și 

seci în timpul verei; așa sunt 

Valea-Blidării, ce o udă la mia- 

ză-zi; Valea-Merei, care o udă 

la miază-noapte. Mai sunt 5 pu- 
țuri (30—38 m. adincime) şi 2 

fintîni (1—10 m. adincime). 
Suprafaţa comunei este de 402 

hect., din cari 50 hect. ocupate 
de vatra comunei, 363 hect. a- 
le locuitorilor,



BLIDARI 
475 BLIDARULUI (DEALUL) 

  

Populaţia comunei este de 93 
familii, cu 553 suflete: 277 băr- 
baţi și 275 femei; 398 căsăto- 
riți, 109 necăsătoriți, 46 văduvi; 
50 ştiti carte, 503 nu ştiă; toți 
sunt Romîni ortodoxi, 

În comună este o biserică 
vechie, cu hramul Sf. Niculae, 
fundată în 1788 de locuitori; 
are un venit de 370 lei; e de- 

servită de 1 cîntăreţ și un pa- 
racliser. 

Comuna are o şcoală mixtă, 
într'un local închiriat; cursurile 
se predai de un învățător plă- 
tit de județ; sunt 49 elevi în- 
scriși (1892—93). 

Calitatea pămîntului este bu- 
nă, mai ales pentru vie, fiind 

constituit din argil, amestecat 
cu puţin nisip. Comuna are ş 
hect. loc arabil, 2 hect. imaș, 7o 
hect. păduri, 276 hect. vii, 10 

hect. neproductiv. 
Loc. ait: 112 boi, 40 vaci, 

15 cai, 0 epe, 30 oi, 1 caprăși 
157 rimători; 20 pluguri. Sunt 
2 timplari, 2 marchidani, 2 ciz- 

mari şi 1 plăpămar. 
Căile de comunicație sunt dru- 

murile vecinale: Bontești-Odo- 
basca; Coteşti-gara Coteşti; Fa- 
raoanele-Viîrteșcoiii - Cîmpinean - 

ca; Coteșşti-Popești- I.lăinești şi 
Rimnicul-Sărat. 

Comuna are 121 contribua- 
bili, Venitucile sunt de 4708 lei, 

09 bani; iar cheltuelile de' 4666 

lei, 77 bani. 

Blidari, com. rur., pe apa Sîm- 

nicului, jud. Argeș, pl. Topolo- 
gul, la 16 kil. 'de reședința plă- 
șci, com. rur. Tigveni, şi la 28 

kil. de Pitești. Se compune din 
două sate: Aldeşti (53 fam.) și 

Blidari (64 f.), avînd peste tot 

590 locuitori. In. com. este o 
biserică, în satul Aldeşti. După 
o statistică din 1887, această 
com. are 111 contrib. şi un bud- 

get comunal de 1335 lei la ve- 
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nit şi de 1295 lei la, cheltueli. A 
fost mai înainte întrunită cu co- 
muna Bleici; în urmă s'aă des- 
părțit, formînd fie-care o com. 
deosebită. 

Numărul vitelor era în 1887 
de 192 capete vite mari: 180 
boi şi vaci, 12 cai, și de 198 
vite mărunte: 60 oi, 30 capre Și 
108 rimători. 

Prin comună trece şoseaua, 
ce duce de la Curtea-de-Argeș la 
Rîmnicul-Vilcei, 

Blidari, saț, cu 44 fam. pe apa 
Simnicului, jud. Argeș, pl. To: 
“pologul. Face parte din com. 
rur. cu același nume. 

Blidari, căzuu, al comunei Ohaba, 
din plaiul Novaci, județul Gorj, 
situat pe dealul cu același nume 
și în partea de S.-E. a comunei 
de reședință. Areo întindere cam 
de 200 hect,, din cari 60 hect, 
arabile, 85 hect. finețe, şo hect. 

izlaz şi pădure, 5 hect. vatra 
satului, toată aparţiind locuito- 
rilor săteni. 

Are o populaţie de 18 fam., 
cu 85 de sufi., din cari 12 con- 
tribuabili, toţi Romiîni, ocupîndu- 

"se cu agricultura și creșterea 
vitelor. Locuitorii posedă: 3 plu- 
guri, 7 care cu boi, 8 stupi, 5o 
vite mari cornute, 2 cai şi 150 oi. 

In cătun se află 3 puțuri. 

Blidari, zzvor; curge din mun- 
tele Stejărelul, com. Star-Chioj- 
dul, plaiul Teleajenul, jud.. Pra- 
hova; ia direcția S.-V.; se varsă 
în gîrla Chiojdul, tot în raionul 
comunei Star-Chiojdul. 

Blidari, /ocuinţă îsolată, județul 
Dimboviţa, în plasa Cobia. 

Blidari, Joc îs solat, în întindere 
de 6 hect., pendinte de com. 
Cheia, plaiul Cozia, jud. Vilcea, 
pe moșia statului Iezera și Brazi. 

Blidarul, căzu, 

  

Blidari, ziriă, jud. Bacăi, plasa 

Trotușul, com. Bogdana ; izvo- 

rește din pădurea Bogdana și 
se varsă în Trotuş. 

Blidari, si/iște, jud. Bacăă, pl. 

Trotușul, pe teritoriul: comunei 
Bogdana. 

Blidarul, 247f de deal, judeţul 
Bacăiă, plasa Siretul-d.-s., com.: 

Mărăști, care face parte din se- 
ria de ridicături, ce desparte ba- 
Sinul piîriului Berheciul, de. al 
riului Răcătăul. 

Blidarul, priză, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-s., com. Mărăşti ; stră- 
bate moșia Valea-Mărăști și o- 
birşește în locul numit Bandra- 
bura, scurgindu-se în piriul Du- 
năvăţul, pe dreapta sa, | 

în jud. Mehe- 
dinți, com.. rur. Sălătrucul, pl. 
Motrul-d.-j. 

Blidarul, dea/, în jud. Mehedinţi, 
în com. rur. Bala-d.-j., plaiul 
Cloşani, jud. Mehedinţi. 

Blidarul, loc izolat, com. Cheia, 

plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Blidarul, zâriă, în com. 'rur. Şu- 
șița, plasa Motrul-d.-j., județul 
Mehedinţi; se varsă în piriul 
Șușiţa. 

Blidarul, va/e, în com. rur. Șu- 
şița, plasa Motrul-d.-j., judeţul 
Mehedinţi, pe unde! curge - pt 
riul Blidarul. 

Blidarul, vaze, în com. rur. Gro- 

sești, pl. Motrul-d.-j., dud. Me- 
hedinţi. 

Blidarului (Dealul-), dea/, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Tăl- 
pașul, ce se lasă din Dealul- 

Muerii. Este acoperit cu păduri.
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Blidărea, îzvor, în com. Baălă- 
neşti, cătunul Faţalui-Nanu, ju- 

"deţul Buzăii. Ese de la Poiana- 
Ursului și dă în Sărățelul-Bă- 
lăneștilor. 

Blidărea, zâdure moșnenească, 

în com. Bălănești, jud. Buzăă; 

are 57 hect. 

Blidăresei (Izvorul-), izvor, în 
com. Măgura, cătunul Ciuta, 
jud. Buzăi; începe din pădurea 

„Ciuta și se scurge în rîul Buzău. 

Blidări (Pe-), foc sofar, în com. 
Boziorul, jud. Buzăii, în apro- 

piere de pădurea Blidărea, pe 

hotarul despre com. Bălinești. 

Blidării (Dealul-), co/ină, în co- 
muna și cătunul Nehoiașul, ju- 

dețul Buzău, în apropiere de 
piriiașul Bonțul-Mic. 

Blidării (Valea-), va/e, în co- 
muna Măgura. E formată din 
Izvorul-Tocii și Izvorul-Cerbu- 

lui, care izvoresc din pădurea Iz- 
voranu. Aceste izvoare, după 
ce se unesc puţin mai la Sud, 
daii nașterea acestei văi, care 

se scurge în riul Nişcovul. 

Blidireasa, /oc solar, comuna 
Bălcești, plasa Oltețul-d.-j., jud. 
Vilcea, 

Blidireasa, pârî4, jud. Suceava, 
mic afluent al Suhăi-Mici, 

Blidireasa, pir, ce se varsă în 

riul Muereasca, în raionul com. 

Muereasca-d.-s., plaiul Cozia, jud. 
Vilcea, " 

Blidişelul, zise, în com. Pănă- 
tăul, căt. Begul, jud. Buzăiă, ra- 
mificaţie din muntele Bii; face 

„_ hotar despre com. Sibiciul-d.-s, 

Blidnița, furcă, numită şi Furca-   
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Blidniţei, mahala în -pl. Ocolul, 

jud. Mehedinţi ;.ţine de com. 
„rurală Bistriţa. 

Bliojul, ba/ră, formată din apa 
Jijiei, la S.-V. de satul Bosia, 

pl. Braniștea, jud. Iaşi; produce 
stuh, papură şi are pește. 

Blindeşti, sa, din com. Cirni- 

ceni, pl. Turia, jud. Iași. Și-a 
luat numele, se zice, de la un 
răzeş, numit Blindeșteanu, care 
a fost cel întiiii om, ce s'a aşe- 
zat pe locul numit astă-zi Odaia, 
unde a existat întiia oară satul, 
şi din care sat acum se văd 
numai urmele unui. vechii ci- 
mitir. Intr'adevăr, pe la 1780, 

în urma. schimbului de pămînt 
făcut între locuitori și proprie- 
tarul moșiei Căminărești, satul 

s'a strămutat pe costişea dealu- 
lui, numit Dealul-Satului, în par- 

tea de S. a comunei, între sa- 

tele Cirniceni și tîrgușorul Ți- 
gănaşi. Satul are o suprafaţă de 
803 hect. şi o populaţie de 3ş 
familii sai 143 suflete, In Blin- 

deşti este o biserică făcută de 

locuitori în 1872, deservită de 
I preot și 2 cîntăreţi şi o școa- 
lă, înfiinţată la 1880, frecuentată 
de 35 elevi, 

Numărul vitelor e de 320 ca- 

pete, din cari: 221 vite mari cor- 

nute, 23 cai, 8 oi și 68 rimători, 

Blindeşti, 4a/7ă, ce se întinde de 
la satul Blindești, com. Cirnice- 
ni, pl. Turia, jud. Iași, pe șesul 
Jijiei, paralel cu riul Jijiea, cu 
care se și unește aproape de 
Valul-lui-Traian. 

Blindeşti, zaz, spre N. de satul 
Biîndești, com. Cirniceni, plasa 
Turia, jud. Iași. 

Bliîndul, dea/, jud. Bacăă, plasa 
Tazlăul-d.-s., pe teritoriul com. 
Nadişa.   
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Bliînduleşti, cun, aparţinînd co- 
munei Andreești, din pl. Gilor- 
tului, jud. Gorj, situat la N. de 
cătunul Andreești, pe şes și coas- 
tă în partea dreaptă a piriului 
Deșiul. Are o suprafață de 290 
hect., din care 120 hect. pădure, 

9o hect. arabile, 70 hect. finețe, 

40 hect. vie, ş hect. livezi de 
pruni. și 1 hect. izlaz. 

Are o populaţie de 45 fami- 

Îiă, cu 121 suflete, între cari 42 

contribuabili, toți ocupindu-se 

cu agricultura și creşterea vite- 

lor. Locuitorii posedă 20 plu- 

guri, 1 căruță cu cai, 25 care 

cu boi, 70 vite mari cornute, 5 

cai, 150 oi, 40 capre și 60 ri- 

mători. 

O șosea vecinală, ce vine din 

spre cătunul Andreești, străbate 
acest cătun, îndeptrîndu-se spre 

com. Vladimirul. 

Blinesei (Dealul-), Zea/, jud. Te- 
cuci, la E. de satul Slobozia- 

Blăneasa, comuna Negrilești. E 

situat între Valea-Blănesei și va- 
lea Sărborsa. 

Blinzi, sa/, jud. Tecuciiă; face 

parte din com. Corodul, pl. Ni- 

corești. Situat în centrul com. și 

străbătut de piriul 'Corozelul, e 
departe de reședința com. de 1 
kil. Are o populaţie de 129 capi 

de familii, cu 640 suflete, cari 

locuesc în 127 case. Are 120 
contribuabili. 

Locuitorii aii: 188 boi, ş8 va- 
CĂ, 2 tauri, 41 cai, 23 epe, '3ar- 

măsari, 2 asini, 11 bivoli, 123 

oi și 16 capre. Întinderea sa- 

tului e de 3021 hect. şi 59 arii. 

Vatra satului are o suprafață 

de 60 hect. şi 20 arii, coprin- 
zind şi un iaz cu o suprafață de 
I hect. şi 3 arii. 

Satul are o școală, care da- 

tează din anul 1892. E frecuen- 

tată de 42 copii, 38 băcţi și 4 

fete, din numărul de 102 copii,
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54 băeţi și 58 fete, în vîrstă de 
şcoală. 

Are o biserică, cu hramul A- 
dormirea-Maicei- Domnului. Bi- 
serica actuală este făcută de 
Constantin Vidrașcu, cu ajuto-' 
rul locuitorilor; celei vechi nu 
i se cunoaște data fondărei. 
Un pomelnic, ce s'a păstrat, dă 
data de 1836; în acesta ne în- 
tîmpină Safta: Negri, fondatoa- 
rea bisericei. La 1836 s'a rezi- 
dit de Vasile Sturdza, 

In biserică se află mormîntul 
lui Constantin Sturdza şi a fra- 
telui săă Vasile Sturdza. 

Blinzi, pădure, jud. “Tecucili, si- 
tuată la E. de satul cu același 
nume, com. Corodul. Este stră- 
bătută de Valca-Popii și de va- 
lea Rădiul. 

Blinzi și Bironeşti, moşie, pl. 
Siretul-d.-s., județul Bacăii. «La 
1841, dumneaei, Sărdăreasa A- 
nica Gorgos, se judecă cu casa ră- 
posatului Ștefănica Roset, pen- 
tru pămînt din acest hotar> (Th. 
Codrescu, «Buciumul Romîn», 

pag. 286). 

Blojeşti, saz, jud. Argeş, pl. Ol 
tul ; face parte din com. rur. Va- 
lea-Ungureni. 

Bludureşti, pure ce se da mai 
înainte satu/ut Dagiţa, din pl. 
Siretul-d.-s., jud. Roman. 

Blujdeşti, zea/, în com. rur. O- 
revița, pl. Blahniţa, judeţul Me- 
hedinţi. 

Boaca, sal, pendinte de comuna 
rurală Carpenul, pl. Dumbrava- 
d.-s., jud, Dolj, Situat la 11/ 
Ril. N.E. de Carpenul, unde e 
reședința comunei, 

Populaţiunea e de 73 familii, 
cu 346 suflete. 

Are o biserică de lemn, cu 
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hramul Sf. Nicolae, deservită de 
preotul și cîntăreţii bisericei pa- 
rohiale din Carpen. 

Din 50 copii, 28 băeţi şi 22 
fete, în virstă de ao frecuenta, 
urmează numai 12, 10 băeţi şi 
2 fete, : 

Comunicaţiunea în acest căt. 
se face prin șoseaua vecinală, 
care îl leagă la E. de cătunul 
Geblești, iar la V. de Carpen. 

Boaca, cămuu, jud. Mehedinţi, în 
pl. Motrul-d.-s.; ţine de com. 
rur. Broșteni, 

Boaca, izvor, jud. Buzăii, în co- 
muna, Măgura, căt. Ciuta ; iese 
din pădurea Picleni şi dă în rîul 
Buzăi, 

Boaca, ziriă, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., com, Carpen, 
ceizvoreşte din dealul Gurguești, 
comuna. Carpen, și se varsă pe 
ripa stingă a rîului Dăsnăţuiul. 
Curge pe valea Băltani. 

Boaca, va/e, în. comuna rurală 
Broșteni, pl. Motrul-d.- “sa jud. 
Mehedinţi. 

Boacsin, insulă, în Dunăre, drept 
Olteniţa, în jud. Ilfov. 

Boalca, za/e; izvorește din dea- 
lurile Pietrişul și Valea-Neagră, 
com. Mihăești, plasa Oltul-d.-s,, 
jud. Vilcea; trece prin căt. Mi- 
hăeşti; formează balta Măgura 
se varsă în piriul Arsanca. 

Boalda, ziri4; udă centrul co- 
munci Cireșiul, pl. Cerna-d..s., 
şi se varsă în riul Cerna, tot 
în raionul comunei Cireșiul, ju- 
dețul Vilcea. 

Boanga, sat, jud. Dimboviţa, pl. 
Ialomița, căt. comunei Podul-Băr- 
bierului. Aci, şi la cătunele din 
apropiere: Stănești și Mavrodin,   
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âii fost lupte între Turci și Ro- 
mini (1594—1599). In apropiere 
este pădurea Răcari, 

Boanga, za/e, în jud. Ilfov, prin 
care curge piriul cu asemenca 
numire. 

Se varsă în rîul Dimboviţa, 
la V, de București, lîngă com. 
Militari. Pămîntul coprins între 
această vale și riul Dimboviţa, 
e cu totul mocirlos. Imprejurul 
acestei văi sunt mai multe hec- 
tare pădure, împărțite în 5 tru- 
puri. 

Boangherul, movilă, la S. de 
com. Strimba, BL. Ocolul, jud. 

„Romanați. 

Boanta, că/uu, al com. Preajba- 
de-Pădure, pl. Ocolul, jud. Ro- 
manaţi, situat pe malul dreptal 
Tăsluiului, pe şoseaua Caracal- 
Preajba-de-Pădure, 

Boanta, Giserzcă, jud. R.-Sărat, 
în plasa Orașului, comuna Vir- 
teșcoiii; are o vechime de mai 
bine de 100 ani. V. Virteșcoiii. 

Boanta, moșie, proprietate a sta- 
tului, cu 300 pog. pădure, în 
plasa Ocolul, jud. Romanați, 
lingă satul cu același nume, și 
punct de observaţie de rangul 
al 3-lea. 

Boanţa, sa/, în com. Onişcani, pl. 
Siretul-d.-j., jud. Roman, pe ma- 
lul drept al rîului Siretul. Are 
58 capi de familie, din cari 58 
contribuabili. Loc. sunt 225, din 
cari 6 ştiii carte. Sunt 39 case. 
Loc. posedă 70 capete vite 
mari. 

Boarca, saţ, jud. R.-Sărat, în pl. 
Gradiştea, căt. comunei Dom- 
nița, așezat în partea de apus 
a comunei, pe malul stîng al riu- 
lui Buzău.



BOARCA 

Boarca, zădure, a statului. jud, 
R.-Sărat, în pl. Gradiștea, co- 
muna Domnița, cătunul Boarca. 
Are 37 hect.. Esenţe principale: 
salcie, plop şi sînger. 

Boarul, ea/, în jud. 'Tecuciii, 
pe partea de E. a satului Crăcşti, 

continuare a dealului Apărăto- 
rul; merge în direcția N.-E., pănă 
în Dealul-Sohodunului, comuna 

Crăești, plasa Stănisești. 

Boasic, ostrov, pe Dunăre, în pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, în 
dreptul satului Bordușani; arc 

„ pădure și pășuni. 

Boasic, zădure, în ostrovul cu 
același nume, pe Dunăre, plasa 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, în 
dreptul satului Bordușani. Are 
20 hect. pădure de salcie și plop. 

Boasic, fichet de frontieră, pe 
Dunăre, în plasa Ialomiţa-Balta, 
jud. Ialomiţa, în dreptul satului 
Bordușani. Este situat în ostro- 

vul cu acelaşi nume, 

Boata, cătun, jud. Mehedinţi, în 
plasa Motrul-d.-j.; ţine de com. 
rurală Bresniţa- de-Motru, Arc 42 
familii. 

Boatca, sa, jud. Roman, în pl. 
Siretul-d.-s., comuna Dagiţa, în 
marginea de E. a judeţului, şi 
la o depărtare de 3 kil. de sa- 
tul Dagiţa. Are 20 capi de fa- 
milii, din cari 20 contribuabili. 
Loc. sunt 95; ei locuesc în 23 
case. Populaţia este numai ro- 
mînă. Sunt 174 capete vite mari. 

Boazgic sai Boaşcic, sa/, în 
jud. Constanța, plasa Ilirşova, 
cătunul com. “opalul. liste așe- 
zat în partea sudică a plăşci şi 
cea sud-estică a comunei, la 10 
kil. spre Sud-Est de reşedinţa 
“Popalul. 
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Teritoriul săă se mărginește: 

la N. cu cătunul de reședință 
Topalul; la Est cu cătunul Ca- 
pugi, al com. Siriul, şi cu că- 

tunele Băltăgești şi Taș-Punar, 

„ale comunei Taș-Punar, plasa 
Medjidia ; la S. cu com. Seimeni- 
Mari; şi la V. cu jud. Ialomiţa, 

de care se desparte prin Du- 
năre, 

Relieful săi este accidentat 
de prelungirile vestice ale dea- 
lurilor Zavol- Bair, de 126 me- 
tri, şi Pinar-Bair, de 116 metri, 
aflătoare pe hotarul de Est; 
de prelungirile nordice ale dea- 
lului La-Movila- Grecului, de 96 
metri. De la hotarul de Sud, ele 
sunt acoperite cu semănături 

şi finețe. 

Movile sunt numeroase: Cher- 
gheligi-Iuc, de 116 m. şi Boaz- 
gic-Tepe, de 46 metri, la S.-E.; 
ele sunt artificiale și acoperite 
cu verdeață. 

Apele cari udă teritoriul să, 
sunt : Dunărea, la Vest, formînd 
trei ostroave: Boazgicul-Mare, 
Boazgicul-Mic și Cala-Chioi, aco- 
perite cu sălcii; piriul Boazgic- 
Dere, ce trece prin centru şi 
pe la Sud de cătun și se varsă 
în Dunăre, lîngă satul ce se gă- 
seşte în faţa ostroavelor cu ace- 
lași nume. 

Ca văi avem: Cala-Chioi, Ca- 
nara și Zăvolul la Nord; Valea- 
Mare la S., pe hotar. 

Intinderea totală este de 3756 
„hectare, din cari 115 hectare 
ocupate de vatra și grădinile 
satului. 

Populaţiunea sa e de 150 fa- 
milii, cu 667 suflete, a căror o- 
cupațiune principală este agri. 
cultura. 

ostrov, pe Dunăre, 

jud. Constanţa, pl. Hirşova, co- 
muna 'Topalul; ţine de cătunul 
Boazgic, în fața căruia se află. 
Are o lungime der! kil.șiare   

BOAZGIC-DERE 

o formă triunghiulară. Este si- 
tuat în partea sudică a plăşei, 
cca sud-vestică a comunei şi ves- 

tică a cătunului. Este acoperit 
cu păduri de sălcii şi din a- 
ceastă cauză este şi nelocuit, 
In apropierea lui se află ostrovul 
Boazgic II. 

Boazgic II, ostrov, pe Dunăre, 
jud. Constanţa, pl. Hirşova, co- 
muna Topalul, în faţa cătunului 
Boazgic. Este puțin mai mic ca 
Boazgic I, avind o lungime de 
aproape 1 kil. Are forma unei 
lentile biconvexe ; este acoperit 
peste tot cu stufişuri și păduri 
de sălcii. E nelocuit, 

Boazgic-Bair, dea/, în jud. Con- 
stanţa, pl. Hirşova, com. To- 
palul, căt. Boazgic, în partea 
apusană a plășei și sudică a co- 
munci. Se desface din dealul 
Zavol-Bair; se întinde într'o di- 
recţie de la NE. spre S..V. 
printre văile Zăvolul, Boazgic- 
Dere şi Dunăre, ce-i fac ma- 
lul înalt şi stîncos. Are S9 m;; 
domină văile de mai sus, satul 
Boazgic, așezat la poalele sud- 
vestice ale lui şi drumul Băltă- 
gești-Boazgic. E acoperit cu fi- 
ncţe și semănături, 

Boazgic-Dere, /irii însemnat, 
în jud. Constanţa, plăşile Hir- 
şova și Medjidia, pe teritoriul 
comunelor Sirin şi Topalul, din 
pl. Hirşova şi Tas-Punar, din pl. 
Medjidia. Este format din unirea 
a doua văi: Uzuncea și Satis- 
Chioi; cea dintiiii plecînd din poa: 
lele sudice ale dealului Capugi, 
cea de-a doua din poalele sud- 
vestice ale dealului Inșiratele, 

trecînd și prin satele Satis-Chioi 
turc şi romin. Aceste văi se u- 

nesc ceva mai jos de Satis- 

Chioi romîn, şi îndreptindu-se 
spre miază-zi, într'o direcţie ge- 

nerală de la N. spre S.-V. Piriul
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trece prin satul Băltăgeşti, unde 
primeşte pe stinga, piriul Sa- 
ragea-Dere, ce trece prin satul 
Saragea, ia numele de Boazgic, 
și, după un curs de. aproape 20 
kil., se . varsă în Dunăre, lingă 
satul Boazgic. 

Dealurile, printre care curge, 
sunt: Erchesec, Zăvolul și Boaz- 
gic la apus; Inșiratele, Hoşi- 
Tepe, Pinar-Tepe și Movila-Gre- 
cului, la răsărit şi miază-zi, Prin 
valea sa merge drumul Satis- 
Chioi- Băltăgeşti - Boazgic-Terzi- 
Chioi, 

Boazgic-Tepessi, 2/7/ de deal, 
al culmei Movila-Grecului, de 48 
m. înălțime, pe hotarul dintre 

plăşile Hirșova și Medjidia, jud. 
Constanţa, la 4 kil. spre S.-E. 
de satul Boazgic, dominînd văile: 
Valea -Mare, Boazgic şi satul 
Boazgic. Este acoperit cu pă- 
șune, | 

Boazului (Gura-), îns47ă, în Du- 
”năre, în dreptul com. Izlazul, din 

jud. Romanați. Se mai numește 
și Cătina. Are 26 hect. pădure. 
Depinde de com. Bircovul. 

Boba, sat; face parte din com. 
rur. Lăgeţelul, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt. Are o populaţie de 
360 locuitori și cade în partea 
de S. a comunei, pe malul drept 
al riului Vedea și pe dealul Boba. 

Aci e o biserică, fondată la 
anul 1824, care' are următoarea 

inscripție : «Această sfintă și 
Dumnezeiască biserică, ce prăz- 
nuește hramul. Cuvioasa-Paras- 
chiva, s'a ridicat dintru înce- 
put de robii lui D-zeii, Popa Stan 
Duhovnicu, Andrei, Ion, etc., 
în zilele luminatului Domn Ion 
Grigore Ghica Voevod, cu bla- 
goslovenia P. S. S. Grigore Ar- 
geșiii». 

Boba, deal, com, Făgeţelul, pl. 

* 

  

Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o di- 
recţie paralelă cu rîul Vedea, 
Pe acest deal sunt așezate că- 
tunele : Făgeţelul, Boba și Isaci. 
Dealul servă locuitorilor pentru 
agricultură şi izlaz, Este situat 
în centrul comunei. 

Bobaia, cătun, aparținind comu- 
nei Aninoasa, pl. Gilortul, jud. 
Gorj. E situat pe șes și în par- 
tea stingă a Gilortului, pe o su- 
prafață de 575 hect., din cari 

197 hect. pădure, 210 hect. ara- 
bile, 153 finețe, 4 hect. vie, 8 

hect. livezi de pruni și 3 hect. 
izlaz. 

"Are o populaţie de 22 fami- 
ii, cu So suflete, din cari 20 con- 

tribuabili, ocupîndu-se cu agri- 
cultura şi creșterea vitelor. 

Locuitorii sunt împroprietă- 
riţi, după legea rurală din 1864. 
Ei posedă 15 pluguri, 35 care 
cu boi, 50 vite mari cornute, 

2 cai, 50 oi, 30 capre şi şo ri. 

"mători, 

In cătun se găsesc: 1 puț şi 
3 izvoare. 

„Bobaiţa, com. rur., în pl. Oco- 

lul-d.-s., jud. Mehedinţi, situată 

pe un loc ridicat, la distanță 
de 18 kil. de orașul Turnul- 

Severin. Formează comună cu 

cătunul Șișcul-Roșu, avind 148 

contribuabili, din Soo locuitori. 
Sunt 196 case. Ocupaţiunea lo- 
cuitorilor este agricultura și creș- 

terea vitelor. O parte din ci se 

ocupă cu dulgheria și croitoria, 
Pămîntul, parte este bun, iar par. 

te este pietros. Produce: porumb, 

griă, orz, secară, fasole, cinepă, 

in şi finețe naturale. Locuitorii 

posedă: 20 pluguri, 86 care cu 

boi, 12 căruţe cu cai și 96 stupi. 

„Are o biserică, cu 1 preot și 2 

cîntăreți; o școală, cu 1 învă- 

țător, trecuentată de 48 elevi 

și 2 eleve.. 

Budgetul comunei coprinde:   

la venituri 1444 Lei, iar la chel- 
tueli 766 lei. Numărul vitelor 
este de 688 vite mari cornute, 
30 cai, 671 oi, 260 rimători şi 
760 capre. 

Această com. se mărginește 
cu comunele: Pitulașul, Baloteşti 

la apus; la miază-noapte cu Băl- 
vănești și Băsești; la răsărit cu 
Crăgueșşti ; la miază-zi cu Coli- 
bașul. Cu aceste comune este le- 
gată prin şosele comunale, iar de 
şoseaua județeană Severin-Tir- 
gul-Jiul este legată prin șoseaua 
comunală Malovăţul- Birda-Pitu- 
lașul - Bobaiţa - Balvănești, etc. 
Deal. cele mai însemnate sunt: 
Bobaiţa, Balabanul, Beciul, cari 

- formează și văile : Balabanul, Va- 
lea-Seacă, Bobaiţa şi Madveliţa. - 

Ca locuri istorice în această 
comună sunt de notat: Ceta-" 
tea, Cimpul-Mare şi Beciul. 

Cetatea este situată în par- 
tea de S$., cam spre E. la poa- 
lele Dealului-cu-Vii. Acest loc, 
adică Cracul-Cetatea, are în par- 
tea de N. o scobitură în forma 
unui crov mic; iar în partea de 
S., se ridică drept în sus, avind. 
o înălțime de aproape 60 m. 
Deasupra acestei înălțimi, se 
află o cimpie acoperită, parte 
cu tufe mici de alun, și parte 
acoperită cu semănături. In par- 
tea de N. este tăiat de șoseaua 
ce leagă comuna cu comuna ve- 
cină, Colibașul. La facerea a- 
cestei șosele, în anul 1890, s'a 
găsit în acest'loc un schelet 
de om, și, lîngă dinsul, o mo- 
nedă de argint, din timpul îm. 
păratului Eliu Adrian, bine con- 
servată. Aci se văd și urme de 

„Zidării vechi. Tradiția spune că 
aci ar fi fost o cetate romană, 
care s'a întreținut de către lo- 
cuitorii comunei, cari se serveaii 
de dinsa în timpul năvălirei bar- 
barilor, pentru a se retrage și 
a se ascunde aci și la Cracul-Be- 
ciului, cu femeile, copiii și avu-
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tul lor. Pentru a nu fi surprinși 
de barbari, în cutreerările lor 
după jafuri, locuitorii Bobăi - 
țeni își aveaii de regulă strejile 
aşezate pe Cîmpul-Mare, loc ri- 
dicat, cari streji, la vederea a- 
cestor barbari, vesteaii pe lo- 
cuitori. 

In com. Bobaiţa se găsesc şi 
astă-zi obiecte din acele vremi. 
Aşa se mai află o pivă (piuă) 
pentru fabricarea dimici, care 
este săpată în piatră, avind ma- 
iuti tot de piatră. Această piuă 
se găseşte pusă ca semn de ho- 
tar și nu îndrăznește nimeni a 

o ridica, de frică a nu muri, 

căci credința pe aci este, că cel 

care o va ridica și muta din 

acest loc, va muri pe dată. 
Pe Cracul-Balaban se spune 

că ar fi trecut un drum roman, 

ale cărei urme se văd şi pănă 
astă-zi. Asemenea urme se văd 
și în partea de N. a comunei. 

“Monede și obiecte primitive de 
fer, se găsesc în această co- 
mună şi acum. 

Bobaiţa, deal, în com. rur. Bo- 
baia, pl. Ocolul-d.-s., jud. Me- 
hedinţi. 

Bobarul, /oc îzofat, com. Mi- 

ceşti, plasa Riul-Doamnei, jud. 

Muscel. 

Bobarul, 7po02i7ă, în raionul com. 
Singerul, pl. Podgoria, jud. Pra- 
hova, acoperită cu pădure. 

Bobe, //aiă, în partea de N. a 
com. Star-Chiojdul, plaiul Te- 
leajenul, jud. Prahova. Se în- 
tinde de la NE. la S.V. Pe 
el se află finețe și locuri de 
arătură. 

Bobei (Dealul-), Zea/, jud. Gorj, 
situat în partea de N.-V. a co- 
munci Costeni, din plaiul Vul- 
canul. Pe creasta acestui deal   

trece hotarul dintre judeţele Me- 
hedinţi și Gorj. Acest deal apar- 
ține locuitorilor comunei Cos- 
teni. Parte e acoperit cu izlaz, 

iar parte este stîncos. 

Bobeica, dea/, jud. Bacăii, plasa 

Bistrița-d.j., pe. teritoriul co- 
munci Ruși. 

Bobeica, Jra/, plasa Siretul-d..s., 

com. Mărăști, făcînd parte din 

seria dealurilor, ce despart Si- 

retul de piriul Berheciul, 

Bobeica, dea/, jud. Racăi, plasa 

Siretul-d.-s., com. Berbeceni, a- 

șezat pe malul stîng al pîrîului 
Odobul. 

Bobeica, dra/, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., pe teritoriul co- 

munci Bărsăneşti. 

Bobeica, dea/, V. Dealul-Mare, 

com. Sirca, pl. Cirligătura, jud. 
Iaşi. 

Bobeica, aea/, la poalele căruia 
e situat satul Lăzăreni, com. 

Golăești, pl. Braniștea, judeţul 
Iași. 

Bobeica, punte, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, pe teritoriul comunci 
Hirja. 

Bobeica, fisc. Vezi Dealul-Mare, 
com. Sinești, plasa Cirligătura, 

jud. Iași. 

Bobeica, pirîiaș, jud. Bacăi, pl. 
Bistrița-d.-j.. pe teritoriul co- 

munei Ruși; se scurge în Bis- 
trița. 

Bobeică (Dealul-lui-), /ea/, co- 

munele Curtești și Slobozia-Se.- 

cătura, jud. Botoșani. (Vezi Le- 
băda, deal), 

Bobeică (Dealul-lui-), 7ea?, ju-   

dețul Tecuci, la E. de satul 
Crăești, continuare a dealului 
Pojorita. Merge în direcţia N.- 
S., pănă în dealul Domnişorul, 
comuna Crăești, pl. Stăniseşti. 

Bobeni, numire, ce avea în ve- 
chime parte din satul Dracea, 
din plasa Călmățuiului, judeţul 
Teleorman, precum şi un trup 
din moșia cu acelaşi nume. 

| Bobescu, sa, în jud. Fălciii, par- 
tea de Vest a comunei Epureni, 
plasa Prutul. E situat pe o vale 
strimtă, numită Valea-Bobeştilor, 
între dealurile L.ohanul și Drăga- 
nul, la distanță cam de 3 kil. 
de satul de reşedinţă, Epureni. 
Vatra satului are o suprafață 
de 8 hect. și o populație de 583 
familii, 192 suflete din cari 54 
contribuabili, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultură și creşterea vitelor. 

Prin sat trece piîriul Lohanul. 
Acest sat se află pe proprie- 

tatea. statului, fostă moșie a E- 

piscopiei de Huși. 

Bobeşti-Andronache, sa, pl. 
Dimboviţa, jud. Ilfov, la V. de 
Glina-Gherman. Are o poziţie 
plăcută. Intre acest sat și Le- 
urdeni, pămîntul e smîrcos. Face 
parte din com. rurală Bobeşti. - 
Bălăceanca și are 276 locuitori. 

Suprafața totală a satului este 
de 1060 hect. arabile împreună 
cu Berheceni, aparţinind pro- 
prietarului. Gr. Bălăceanu 820 
hect. și locuitorilor 240 hect. 

Are o biserică cu hramul A- 
dormirea- Maicii- Domnului, de- 
servită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 
și o şcoală frecuentată de 17 
elevi, cu întreţinerea căreia sta- 

tul, judeţul şi comuna, cheltuesc 
1660 lei, 

Bobeşti-Bălăceanca, com. rur., 
pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, la E.
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de Bucureşti. Este situată pe 
malurile rîului Dimboviţa, la dis- 
tanță de 19 kil. de Bucureşti. 

Se compune din S8 cătune: 
Bălăceanca, Bobeşti, Berceni, 
Glina - Gherman, Glina - Macri, 
Manolache, Potoceanca şi Șer- 
bănești. Are o populație de 1596 
locuitori, cari trăesc în 373 case. 

Suprafața totală a comunei 
este de 4164 hect, Proprietarii 
aii 3270 hect., di cari cultivă 
3108 hect. (5 rămîn sterpe, 128 
hect. izlaz şi 30 hect. pădure); 
iar locuitorii cultivă 894 hect., 
fără să aibă locuri pentru pă- 
șunea vitelor. 

Reședința comunei este în că- 
tunul Glina-Gherman, 

In comună sunt 3 biserici, de- 
servite de 3 preoți; 1 școală 
de băeți și 1 de fete, care func- 
ționează într'un local oferit de 
d. Eft. Diamandescu, proprieta- 
rul moșiei Bălăceanca. 

Comuna numără 333 contri- 
buabili și are un budget de 5273 
lei la venituri și de 5268 lei la 
cheltueli. In anul 1885 erati ii 267 
contribuabili. 

Dintre locuitori, 342 sunt st plu- 
gari. Ocupaţia lor de căpetenie 
e agricultura și creşterea vite- 
lor; 73 ai diferite “profesiuni. 
Arătura se face cu 212 pluguri, 
172 cu boi și 40 cu cai. Lo- 
cuitorii aii 275 care și căruțe, 
194 cu boi și SI cu cai, 

Comerciul se face de 
ciumari şi 2 hangii. 

Numărul vitelor mari 
II41 şi al celor mici de 
Vite mari: 434 cal şi epe, 7 ar- 
măsari, 476 boi, 134 vaci, ş2 
viței, 20 tauri, 17 bivoli și bi- 
voliţe. Vite mici: 60 capre, 164 
porci și 2080 oi. | 

Improprietăriți sunt 140 lo- 
cuitori și neîmproprietăriți 277. 

$ cir- 

e de 

Bobeştilor (Valea-), va/e, între 
” dealurile-Lohanul şi Drăganul, c. 

55213, Marele Dicţionar Geografic, 
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Epureni, ȘI. Prutul, jud. Fălciii, 
pe care se află situat satul Bo- 
beşti și pe unde trece piriul 
Lohan. 

Bobica, daf cu viz, în plasa Mo- 
trul-d.j., jud. Mehedinţi, pe te- 
ritoriul moșiei statului Strehaia. 

Bobiceanului (Valea-), za/e, 
pl. Jiul-d.-s., com. Florești, jud. 
Dolj. 

Bobicești, com. rur., în mijlocul 
plășei Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 
manaţi, situată aproape de văr- 
sarea apei Căluiului în Olteţul. 
Se învecinește cu Oboga, Mo- 
runglavul, Bechetul și Leoteşti. 
E departe de 37 kil. de Caracal și 
6 kil. de Balş, şi se compune din 
Bobești-d.-s. și Bobeşti-d.-j. (100 
fam.), Govora (60 fam), şi Co- 
mănești (40 fam.). Altitudinea 
terenului d'asupra nivelului mării 
este de 120 m. Are 221 con- 
tribuabili, 245 capi de fam. și 
o populaţie de 987 loc., din 
cari: 606 bărbaţi și 381 femei, 
419 căsătoriţi, și 568 necăsăto- 
riți; 36 ştiii carte și 951 nu știii, 

Budgetul comunei pe 1886-87 
a fost de 2042 lei la venituri 

“și de 2025 lei la cheltueli, 
Ocupaţia locuitorilor e agri- 

cultura și creșterea vitelor, 
Are 600 vite mari, 1450 vite 

mici şi 288 rimători, 

Are o școală primară de gra: 
dul I, cu un învățător, frecuen. 
tată de 5o de elevi, din 86 în 
virstă de şcoală; o biserică, Cu- 
vioasa-Paraschiva (1848), deser- 
vită de un preot şi:2 cîntăreți ; 
S circiumi 

Bobiceşti, dea/, începe din par- 
tea de N.-E. a com. Opăriţi, 
pl. Teleajenul, jud. Prahova. 
Formează cu dealul Predealul un 
unghiii obtuz; apoi se continuă 
spre V. și S., formînd virfurile 
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Dogarul şi Măclanul, unde sc 
termină. Pe acest deal sunt plan- 
tate vii și livezi de pruni. | 

Bobiceşti-de-]Jos, căzua, al com. 
Bobiceşti, pl. Olteţul-Oltul-d. ., 
jud. Romanați. 

Bobiceşti-de-Sus, cătun, al com, 
Bobiceşti, pl. Olteţul-d.-s., jud. 
Romanați. 

Bobicul, ea/, com. rur. Balta, 
plaiul Cerna, jud. Mehedinţi, 

Bobieşti, mahala, com. rur. Pa- 
dina-Mică, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinți. 

Bobii (Valea-), vaz, trece pe 
la S. cătunului Piscani, pl. Riul- 
Doamnei, jud. Muscel; merge 
către S. și se varsă în riul Tir- 
gului, pe malul săă drept. 

Bobișoarele, 42/7ă, com. Foltești, 
pl. Prutul, jud. Covurlui, for- 
mată din vărsăturile Prutului, 

Bobişul, zirîz, izvorește din par- 
tea de N. a com. Șuletea, pl. 
Mijlocul, jud. Fălciii ; curge spre 
S., pe partea de V.a comunei, 

Şi, în jos de sat, se unește cu 
pîriul De-pe-Vale. 

Bobilca, ea, com. Birzeşti, pl. 
Stemnicul, jud. Vasluiă. (Vezi 
Ludești-Budăiii, deal). 

Boblegi, saz, cu 108 suflete, pl. 
Gălășeşti, jud. Argeș; face parte 
din com. rur. Cerganile, 

Boboaca, alt zane al cătunului 
Olteţani, com. Știrbeiii, pl. Ol- 
tețul-Oltul-d.-s., jud. Romanați. 

Boboasa, lac, plasa Borcea, co- 

muna, Dichiseni, jud. Ialomiţa. 

Bobocei, movilă, situată "în 'ra- 
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ionul comunci Torești, pl. Bir- 

lad, jud. Tecuciii. 

Boboceşti, pumire, ce poartă şi 

astăzi parte din com. Doagele, saii 

Dobrotești, din jud. Teleorman. 

Boboceşti cra mai de mult timp 

un cătun, care făcea parte din 

satul Merișani. Astăzi, din pri- 

cina înmulţirei populaţiunei, for- 

mează o mahala a comunei Do- 
brotești, 

Boboceşti, dea/, în com. rur. 1z- 
vorul-Birzci, pl. Ocolul-d.-s,, ju- 

dețul Mehedinţi. 

Boboci, ape minerale, în comuna 

Tohani, căt. Valea-Scheilor, jud. 

Buzăii, care izvoresc de sub dea- 

lul Drăgaica și se scurg în Valea- 

Scheilor. Poziţia locului e plăcută 
și sănătoasă, înconjurată din 

toate părţile de coline acoperite 

cu vii, livezi și păduri, avind în 

față un răsfăţat șes, pe care s'a 

fondat o stațiune balneară. Ele 

"ai fost proprietatea lui 1. Cră- 

ciunescu, care, împreună cu toată 

averea, sa, le-a lăsat pentru fon- 

darea și întreținerea unci școli - 

secondare în Mizil. Aceste ape 

conţin: sulf, magnezie, clorure 

de sodiu, iod, sulfat de sodă 

şi carbonat de magnezie și se în: 

trebuințează cu succes pentru: 
" reumatizm, scrofule, boale de 

piele şi viciarea singelui. Apa 

curge cu abundență din patru iz- 

voare, din care două servă de băut 

şi două de scăldat. Izvoarele aii 

fost cunoscute din vechime sub 

numele de: Fintina-de-Leac, unde 

mulți suferinzi veneati să bea 

apă. În anul 1825, fură trans- 

formate în stațiune balneară, cea 

d 'întiiii în ţară, și în 1828, Domnul 

Grigore Ghica, viind aci cu fa- 

imilia și curtea sa, le asigură, pe 

lingă renume, numeroși vizita- 

tori. Rușii, în timpul ocupațiu- 

nilor, le-ai destinat pentru sol-   
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daţii bolnavi și le aduscră multe 

îmbunătățiri, ceea ce contribui 

ca cele să meargă prosperind 

pănă în' 1866. Atunci averea 

lui Crăciunescu trecînd sub ad- 

ministrația com. Mizil, com. nu 

numai că le neglijă, dar distruse 

ori-ce construcţie și în scurt timp 

fură părăsite și uitate. In 1885, 

primăria începu a le restaura, 

„captă apele și construi un otel, 

Boboci, dea?, în jud. Muscel, la 

Nordul comunei Jupînești,: plasa 

Rîul-Doamnei, între jud. Argeș 

şi Valea-Copanului. 

Bobocul (Ziliştea), căz, al co- 
munci Cochirlcanca, jud. Buzăii, 

cu 490 loc. și 100 case. Are 

pendinte de dinsul cătunaşul Pă- 
rul. Mai toţi cartografii con- 
fundă băile Boboci cu acest căt, 

Bobocul, ea, numit şi Curiacul, 

com. Cimpina, pl. și jud. Pra- 
hova, care servă de pășune și 
arătură, 

Bobocul, sfajie de dr. de f., jud. 
Buzăii, plasa Cîmpului, căt. Co- 

chirleanca, pe linia Buzăii-Mără- 
şești, pusă în circulaţie la 13 Iunie 
1881. Se află între staţiile Bu- 
zăti (11.5 kil.) și Zoiţa (10.7 kil.). 
Inălţimea. d'asupra nivelului mă- 
rii de 121.30 m. Venitul acestei 
staţii, pe anul 1896, a fost de 

48753 lei,. 53 bani. 

Bobocul, /ac mare, la IE. com, 
Tichilești, aproape de Dunărea- 
Vechie, jud. Brăila, la N. iezerului 
Şerbanul, din comuna Gropeni. 
Comunică în partea de N, cu 
privalul Aurel, prin privalul Bo- 

bocul, și în partea de E. cu ieze- 
rul Șerbanul, 

Bobocul, zriva/ mic, jud. Brăila, 
ce unește iczerul Bobocul cu 
privalul Aurel.   

BOBOLIA 

Boboeşti, căzu, la N: comunei 

Peșteana, jud. Gorj şi alipită a- 

cestei comune din pl. Ocolul. 

Situatsub dealurile Pirisul şi O- 

prişanul, are o suprafață de 270 

hect., din care 190 hect. pădure, - 

45 hect. arabile, 30 hect. fineţe, 

4 hect. izlaz și 1 hect, livezi de 

pruni; pămîntul e puţin fertil. 

Are o populaţie de şo fam,., 

din care 1 de Tigani, cu 282 

suflete, din cară 17 contribuabili. 

Locuitorii sunt toți moșneni și 

se ocupă cu agricultura şi olă- 

ria. Posedă 2 pluguri, 37 care cu 

boi, 152 vite mari cornute, 10 cai, 

72 oi, 80 capre și 70 rîmători, 

Cătunul e traversat de o șosea 
comunală, care are direcţiunea 

S.l:. şi care îl leagă cu șo- 

seaua comunală a cătunului ve- 
cin, Peșteana. 

În cătun se găsesc 6 puțuri 
Şi IO izvoare, 

Are 1 biserică de lemn, fon- 

dată la anul 1824, deservită - 

de 1 cîntăreț și 1 preot de la 

cătunul Peșteana. 

Bobolea-Bufna, za/e, jud. Dolj, 

pl. Ocolul, com. Preajba. 

Bobolea-Graur, fîntină, judeţul 

Dolj, pl. Ocolul, com. Preajba. 

Bobolia, saț, face parte din co- 

muna rurală Poiana, pl. și jud. 

Prahova. Are o populaţiune de 

355 loc., 173 bărbaţi şi 182 fe- 

mei. Aci e o biserică fondată 

la anul 1838 de stariţul mănăs- 

tirci Predealul. Locuitorii săi 
S'aii împroprietărit la 1864, pe 

moşia statului Bobolia. 

Bobolia, moșie a statului pen- 
dinte de mănăstirea Predealul, 

județul Prahova. Pe periodul 

185$57—97 s'a arendat cu 4290 

lei anual, 

Bobolia, pâzure a statului, în
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întindere de şoo hect. formată 

din trupurile: Bobolia (400 hect.) 
și Tufarul (100 hect.) și pendinte 

de com. Poiana,: plaiul și jud. 
Prahova. 

Bobolii (Valea-), za7e scacă, în 
„com. Grăjdana, jud. Buzăi. 

Boboneţul, ziovilă, jud. Brăila, 
„Situată la N. de com. Surdila- 
Găiseanca, pe hotarul dintre mo: 
șiile Găiseanca și Filipești. 

Boboneţul, movi/ă, jud. Brăila, 
situată la S.E. de com. Fili- 
peşti, la o depărtare de 300 m. 

de c. f. Brăila-Bucureşti. 

Boboșul, saz; face parte din co- 
muna Vultureni, pl. Berheciul, 

jud. Tecuciii, E situat într'o groa- 
pă. Prin sat trece Piriul-Glodului, 
Se află la o distanță de 7 kil. și 
323 m. departe de Vultureni. 
Are o populaţie de 42 capi de 
familie, cu 175 suflete, locuind 
în 42 case. Copii în virstă de 
şcoală sunt: 28 copii, 27 băeţi 
și 1 fată. i 

Boboteni, sătișor, în com. Hangul, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
așezat în fundacul ramurei mun- 
ților Hangul, Audea și Boboteni, 
pe valea piîriului Hangul, în 
dreptul confluenței pîriiașului cu 
aceași numire, 

Are o populaţiune de 87 de 
fam. cu 355 locuitori: 162 băr- 
baţi, 192 femei; 186 necăsăto- 
riţi, 140 căsătoriți, 27 văduvi, 
I divorţat; numai 12 știi carte. 

Locuitorii se ocupă. cu agri- 
cultura, dar mai cu seamă cu 
plutăria și exploatatul lemnelor 
din pădurile vecine. | 

Comunicaţiunea cu satele din 
prejur se face prin un drum ce 
trece prin satul Audea. 

Boboteni, dea/, în ramura mun- 
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ților Hangul, situat lingă satul 
cu a sa numire, com. Ilangul, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Boboteni, ziriiaş; izvorește de la 
hotarul comunei Hangul, jud. 
Neamţu, din partea despre N., 
din niște dealuri ce poartă a- 
ceeași denumire. Se varsă în 

stînga piriului Hangul, în mar- 

ginca de sus a satului Boboteni, 

Bobul, com. rur., jud. Gorj, în 

partea de N.-V. a plăşei Ama- 
radia. Iși are numirea de la va- 

lca Bobaia. In vechime se nu- 

mea Dilmocul, de la numele u- 

nui proprietar sîrb numit - Dil- 

moc. Cea mai mare parte din 

această comună e situată pe loc 

șes, pe malul drept al riului 

Blahniţa şi o parte pe costișe, 
Este format din 3 cătune și 1 

mahala numită Raba. Cătunele. 

sunt: Bobul, unde este şi reșe- 

dința comunci, Hăeşti şi Mogo- 

şani, amindouă acestea la N. 

cătunci de reședință. Cătunele 

Bobul și Mogoșani mai de mult 

aii format com. împreună pănă 

cînd, la 1875, ai fost alipite de 
com. Scoarța. Comuna, Bobul se 
mărginește la Nord'cu com. Se- 

celul, la V. cu comuna Scoarța, 
la S. cu cătunul Colibașul, din 
comuna Pojogeni și la E. cu 
comuna Bengești. Tot la Nord 
mai atinge și com. Magherești, 

Are o întindere. de 4751 hec- 
tare, din cari aproape 2053 hec- 
tare arabile, 1767 hect. fineţe. 
SI hect. vie, 391 hect, pădure 

mare,:259 hect. pădure măruntă, 
168 hect. livezi şi pomi, 43 hect. 
izlaz şi 19 hect. vatra satului, 
Această proprietate aparţine sta- 
tului, sătenilof, cari sunt împro- 
prietăriți după legea rurală și 
proprietarilor: C. N. Mihail și 
moștenitorii  generaluiui Flo- 
rescu. 

Are o populaţie de 288 con-   

tribuabili, 320 familii, 1357 'su- 
fete, dintre cari 2 familii de Ţi- 
gani. Locuitorii posedă 57 plu- 
guri, 2 căruțe cu cai, 119 care 
cu boi, 774 vite mari cornute, 
57 cai, 1238 oi, 326 rîmători, 

55 capre, 3 bivoli şi 45 stupi. 
Budgetul comunci are la ve-. 

nituri 1613 lei, bani 20, iar la 

cheltueli 1567 lei, bani 44. 

Apele, ce udă teritoriul aces- 

tei comune, sunt : Blahniţa și 

piriul Bobaia, ce izvorește chiar 
din interiorul comunei, din par- 

tea de N.-V. și se varsă în Blah- 

nița, la cătunul Bobul. 

Comunicaţiunea se face prin 
"șoseaua județeană, ce vine de. 
„la V., prin comuna Scoarța și 
trece pe la S. comunei, cu care 
se leagă prin şoseaua comunală 

și printrun drum ordinar, cu 

numele Bălăcianul, care pleacă 

din centrul cătunului Mogoșani, 
merge spre S.-E., trece apa Blah- 
nița, urcă în Cimpul-Mare, trece 
peste şoseaua judeţeană și merge 

la Pietrești-d.-s. (Tirgul - Cărbu- 
nești). Acest Bălăcian, se zice, 

că a fost căpitan al lui Mogoș- 
Vornicul. 

In com. Bobul se găsesc ș 
puțuri și 8 izvoare, 

Comuna are 1 școală publică, 
în cătunul Mogoșani, frecuen- 

tată de 31 elevi, din 40 înscriși ; 

4 biserici: 1 fondată la anul 

1729, alta la anul 1764, alta la 
anul 1810, şi alta, care este cea 

mai veche, Bisericele sunt de- 

servite de 1 preot, 3 cîntăreți și 
3 paracliseri, | 

Bobul, căfun de reședință, al co- 

munci Bobul, din plasa Ama- 

radia, județul Gorj. Este situat 

parte pe șes, parte pe coastă. 

Are o întindere cam de 2934 

hcct., din care 1371 hect. ara- 

bile, 1083 hect. fineţe, 53 hect. 

vie, 137 hect. pădure mare, 168 

- hect. pădure mică, 108 hect. po-
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met, 18 hect. izlaz, 7 hect. va- 
tra satului. 

Are o populaţie de 1şo fa- 
milii, cu 562 suflete, din cari 
139 contribuabili. Locuitorii po- 
sedă 27 pluguri, 65 care cu boi, 
2 căruţe cu cai, 352 vite mari 

cornute, 24 cai, 896 oi, 832 1i- 

mători, 9 capre, 3 bivoli și 32 

stupi. 

Cătunul are 2 puțuri şi 3 iz- 

voarc, precum și 2 cîrciumi. 

Are 2 biserici de lemn, de. 

„servite de 1 preot, 1 cîntăreţ 

și I paracliser, 

Bobul, saș, judeţul Ialomiţa, în 

- pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

comuna Chioara. Este situat pe 

malul drept al riului Ialomiţa, 

„spre V. şi lipit de satul Chioara. 

Inainte purta numirea de Cor- 

nganca. Este populat cu Romîni 

transilvăneni. Școala și biserica 

din satul Chioara servesc și lo- 
cuitorilor de aici. 

Bobul, sa. (Vezi Odaia-Bran, co- 

muna Golăești, plasa Braniștea, 

jud. Iași), 

Bobul, colină, în com. Mlăjetul, 
„cătunul Topilele, jud. Buzăiă, a- 
coperită de pădurea statului 
Mlăjetul. 

Bobul, dca/, pe teritoriul comu- 
nci Buncști, plasa Crasna, ju- 

dețul Fălciu. 

Bobul, dea/, numit şi Dealul-Bo- 
bului, în com. rur. Ciovărnășeni, 
pl. Motrul-d.-s., jud. Mehedinți. 

Bobul, «af, lingă com. Osica, 
plasa Ocolul, judeţul Romanați. 
Are 144 metri de altitudine d'a- 
supra nivelului mării. Este o ra- 
mură detașată din Dealul-Muerii, 

Bobul, munte, în plaiul Cloșani, 
jud. Mehedinţi.   
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Bobul, pădure, în - insula Balta, 
plasa Ialomiţa-Balta, cont. Vlă- 
deni, jud. Ialomiţa. Face parte 
din trupul pădurei Vlădeni și 
are 50 hect. plop şi salcie, 

Bobul, păure, în plasa Ialomiţa- 
Balta, comuna Chioara, județul 
Ialomița. Are 10 hectare cu e- 
senţe plop, ulm și stejar. 

Bobul, pădure, pe moşia Odaia- 
Bran, com. Golăești, plasa Bra- 

niștea, jud, Iaşi. 

Bobul, zirță, izvorește din dea- 

lul Bobul și unindu-se cu Pi- 

riul-Fundoaei, în centrul satu- 

lui și com. Bunecșşti, plasa Crasna, 

jud. Fălcii, se varsă spre Sud 
„ în piîriul Crasna, 

Bobul, plai cu vi, numit şi 

Plaiul-Bobului, în com. rur. De- 

veselul, plasa Blahniţa, judeţul 
„Mehedinţi. 

Bobul, zile, sc desface din Va- 

lea-Grootișului, curge de la N.- 

V. către S. și-se varsă în riul 

Teleajenul, pe malul drept, în 

raionul com. Măneciul-Ungureni, 

plaiul Teleajenul, judeţul Pra- 

hova. - 

Bobul, vaz, com. urbană Urlaţi, 

plasa Cricovul, jud. Prahova. 

Bobul, za/e, jud. Romanați, care 

trece pe lingă dealul cu ace- 

cași numire și se termină in Olt, 

Bobul (Muntele-), judeţul Pra- 

hova, moșie a statului, pendinte 
de schitul Izvoarele, care pe 
periodul, anului 1888 — 1893, 

s'a arendat cu 330 lei anual. 

Bobul (Muntele), păure a sta- 
tului, în devălmăşie, în întindere 

de 445 hect., situată în plaiul 
Teleajenul, jud. Prahova. 
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Bobul-Mare, mute, la Nord de 
comuna Măncciul-Ungureni, pla- 
iul Teleajenul, jud. Prahova, co- 

„Prins între apa Stancea la N.- 
E., și apa Bobul la S. Partea 
sa de E. este udată de riul Te- 
leajenul. 

Bobul - Mare (Muntele-), pă- 
dure particulară, supusă regimu- 

lui silvic încă din anul 1S83, 
pe moșia Muntele-Bobul-Mare, 
pendinte de com. Măneciul, pla- 

iul “Teleajenul, jud. Prahova. 

Bobul-Mic, munte, spre N. de 

muntele Bobul-Mare, şi din sus 

de mănăstirea Susana, comuna 

Măneciul-Ungureni, pl. Teleaje- 

nul, jud. Prahova, coprins între 

pir. Rogozul la S. şi pîrîul Mo- 
goşul la N. Partea sa de E. este 
udată de riul Teleajenul. 

Bobuleşti, com. rur., în partea 
de E. a plășei Ștefănești, jud. 

“Botoşani, lingă Prut, Se întinde 
parte pe șesul Bașeului şi Pru- 
tului și parte pe dealuri. E for- 
mată numai din satul Bobuleşti. 
Are o supraf. de 2449 hect., din 

cari 774 hect., aparţin locuito- 
rilor, și o populaţie de 236 fa: 
milii, sai 1021 suflete, din cari 

157 contribuabili. 
Calitatea pămîntului este bu- 

nă. Locurile de cultură ati o în- 
tindere de 1500 hect. 

O parte din teritoriul comu- 

nei e acoperit cu pădure, din 
care: partea de pădure de ste- 
jar, situată pe dealuri în partea 
de V., e de 77 hectare, și par- 
tea de pădure de plop şi salcie 
de pe lunca Prutului la E., este 
de 100 hect. Se exploatează 
sistematic. 

Vite sunt: 335 boi, 244 vaci, 
109 cai, 167 porci, 993 oi. Loc. 
ai 332 stupi cu albine. 

Comuna e udată la E. de Prut 
şi de afluentul săi Bașcul, care
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curg in același şes, iarla V. de 
pir. Corogea. Are 1 moară de 
apă la Prut şi 2 mori pe iazul 
Corogea. 

Satul Bobuleşti e așezat pe 
țărmul drept al piriului Başcul, 
In partea de V. trece șoseaua 
judeţeană Stefăncşti-Iași, cu care 
se leagă prin o şosea comu- 
nală pietruită, 

Budgetul comunei arc la ve- 
nituri 3860 lei și la cheltueli 
3715 lei, 74 bani. 

In Bobuleşti este 1 biserică 
de lemn deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreți; o şcoală, a sta- 
tului, cur învăţător, frecuen- 
tată de 37 elevi și 2 eleve; 2 
cîrciumi, 

Bobului (Dealul-), dea/, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Rasnicul, 
jud. Dolj, pe muchia căruia trece 
limita de N. către com. Scăești, 
pl. Jiul-d.-s. 

Bobului (Dealul-), ea, plasa 
Dumbrava-d.-j., com. Virtopul, 
jud. Dolj, așezat la N, comunei; 
are o înălțime aproximativă de 
100 m. și este acoperit cu fi- 
ncțe. 

Bobului (Dealul-), dea, stră- 
bate partea de E. a.com. Ro- 
şiile, pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea; 
are direcţia de la N. spre S$. 

Boca, dea/, com. rur. Iablaniţa, 
pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Boca, dea/, situat la V. de satul 
Vultureni, com. cu acelaşi nu- 
me, pl. Berheciul, jud. Tecuciu. 

Boca, dea, în partea de E. a 
satului Cursești-Răzeși, comuna 
Cursești, plasa Racova, județul 
Vasluiti, 

Boca, za/e, com. rur. Iablaniţa, 
pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi.   
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Bocan (Dealul-lui-), deal, la N. 
de com. Vaţa, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt, cu direcția oblică, în- 
clinat de la N. către S. şi cu o 
lungime de 650 metri. E acoperit 
pe coaste de pădure; pe coamă 
se cultivă cereale și sunt pomi. 
Sc crede că s'a numit astfel 
de la primul locuitor, ce a fost 
aci şi care se chiema Dumitru 
Bocan. 

Bocana-Mare, co/7nă, în com. 
Cătina, căt. Săticul, jud. Buzău, 

Bocancea (Moara-lui-), Joc î- 
solat, com. Pingărați, (lingă sa- 
tul Streaja), pl. Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu. Această localitate 
este cunoscută și vestită pluta- 
şilor mai cu osebire, pentru că 
în albia rîului Bistriţa, în acea 
localitate, sunt niște stînci foarte 

periculoase, care, cînd e apa 
scăzută, se văd eșite la supra- 
față. 

Bocanilor (Dealul-), munte, Co- 
muna Șarul-Dornci, jud. Suceava, 
parte acoperit cu pădure de 
brad şi parte cu fîncţuri, 

Bocanul, «ea/, lingă satul Cos- 
tești, com. Ruginoasa, jud. Su- 
ceava. 

Bocea, poiană, în pădurea Run- 
cul, com. Siliştea, pl. Bistriţa, 
jud. Neamţu. 

Boceni, saz, com. rur, Izvorelul, 
pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehedinți. 
Are 60 case, 

Boceni, dea/, com. rur. Orcviţa, 
pl. Blahniţa, jud. Mehedinți. 

Boceni, ma/ala, com. rur. Sla- 
șorna, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinţi. 

Bocenilor (Piriul-), piriz, pl.   
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Bistriţa-d.-s., jud. Bacăii, ce tre- 
ce prin satul Valea-lui-lon şi se 
varsă pe stinga piriului Vrabia, 

Boceşti, sa, cu 34 fam., pl. Pi- 
teşti, jud. Argeș; face parte din 
com. zur. Drăganul-Bascovel. 

Boceşti, ma/ala, comuna Valca- 
Lungă, plaiul și jud. Prahova. 

Bochila, /oc îsolat, com. Cheia, 

plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Bociîrna, munte - însemnat (1500 
"m. în comuna Chiojdul- din- 
Bisca, jud. Buzăi, şi comuna 
Drajna-d.-j., pl. Teleajenul, jud. 
Prahova, în apropiere de fron- 

tieră, între pîraiele Crasna şi 

Siriul. Face parte din catena Si- 
riului. Are păduri imense de 

brazi, fagi, și pășuni, pentru care 

sunt stabilite aci două stîni, Pe 

poalele sale de S.-E. este Lacul- 
Siriului sati Feţele. Proprietatea 
moșnenilor din Star-Chiojdul, 
jud. Prahova. 

Boclogea, ra/, în jud. Tulcea, 
plasa Isaccea, pe teritoriul co- 

munelor Balabancea şi Meidan- 

Chioi. Se desface din dealul 

Pirlita. Se întinde spre miază-zi, 

avind o direcțiune generală de - 

la Nord-Vest la Sud-Est. Brăz- 
dează partea răsăriteană a plășci 

și a comunei Bulabancea și pe 

cea apusană a comunei Meidan- 

Chioi, despărțind teritoriile a- 

cestor două comune. Se întinde 

parte printre piraiele Boclogea 

și Taiţa; iar ramurile sale apu- 
sene se întind printre afluenții 

orientali ai piriului Taiţa. Din 
poalele sale apusane izvoresc 
piraiele Valea-Holiucliu, a-Stipa- 
nului și Coșlugea, afluenți ai 
Taiţei. Iar din cele orientale ese 
pîriul Boclogea, afluent tot al 
Taiţei. Dealurile, ce se- desfac 
dintr'însul, sunt: dealurile Coş-



BOCLOGEA 

lugea și Geaferea. La poalele 
lui sunt satele Geaferea-Rusă, 
Islan-Geaferca și Orta-Chioi. Este 
tăiat de drumurile comunale 
Geaferca-Nicoliţel, Balabancea- 
Alibei-Chioi și Balabancea-Mei- 
dan-Chioi. Natura lui este stin- 
coasă pe culmi. E acoperit în 

“mare parte cu păduri, 

Boclogea, /fr;4, în jud. Tulcea, 
plasa Isaceca, pe teritoriile co- 
munelor Meidan-Chioi şi Orta- 
Chioi. Izvoreşte din poalele vri- 
entale ale dealului Boclogea. Se 
îndreaptă spre miază-zi, avînd o 
direcţiune generală de la N.-V. 
la S-E. Curge de-alungul dea- 
lului Boclogea, și după un curs 
de 14 kil. se varsă în pir. Taiţa, 
la vre-o 2 kil. spre răsăric de 
satul Orta-Chioi, în faţa satului 
Dautcea şi lingă dealul Consulul. 
Basinul săi este. mic, cam de 
15 kil. pătraţi (1800 hect.). Este 
coprins între dealurile Boclogea - 
la apus, Pirlita la N.-şi Fundul- 
Burţii, Eni-Ormangic-Tepe, Es- 
chi-Balic, la răsărit. Ca afluenţi 
mai însemnați, are văile Stupari 
şi Mcidan-Chioi, pe stinga. Cur- 
ge prin păduri seculare și prin 
livezi fertile. Malurile sale sunt 
ripoasc în general. Pe cl sunt 
mori numeroase: Trei-Mlori, 
Moara-lui-Chiriac, a-lui-Ali, a-lui- 
Iordache a-Călugărilor, ete, Pe 
valea drumurile co- 
munale: “Țiganca-Taiţa-Meidan- 
Chioi. Iste tăiată, pe aproape 
de izvorul săi, de ruinele Va- 
lului-lui- Traian, 

sa merg 

Bocna-Mare sai Bogna, mun- 
te, jud. Bacăii, plasa Muntelui, 
pe teritoriul comunei Comănești, 
de-a dreapta Trotușului şi a 
piriului Șipanul. 

Bocna-Mică sai Bogna, mun- 
fe, jud. Bacăi, plasa Muntelui, 
comuna Comănești. E situat de-   
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a-stinga piriului Şipanul, for- 
mind o strimtoare, prin care: 
trece piriul. 

Bocnița, dea/. Vezi Dealul-Mare, 
com. Sirca, pl. Cirligătura, ju- 
deţul Iași. 

Bocsa, saț; face parte din com. 
rur. Măciuca, plasa Cerna-d.-s., 
jud. Vilcea. 

Are o populaţie de 320 lo- 

cuitori. Copii în vîrstă de școală 
sunt 60, 33 băcţi și 27 fete. 

Bocsa e la depărtare de 1! kil, 
de satul Oveselul, reședința co- 
munci. 

Aci c o biserică, cu următoarea 
inscripţie: 

«Accastă sfintă şi Dumneze- 

iască biserică, cu patronagiul In- 
trarea-în-Biserică, mat înainte de 

lemn, se ruinase şi dindu-se jos 

la 5 Martie, sa fondat din te- 
melie de zid la anul 1884, după 
stăruința d-lor Epitropi Radu 
Mateiu, Radu Rădulescu, Du- 

mitru Oprea, cte,, în zilele Prea 

Sf. sale Părintelui Episcop Iosif». 

Bocsa, ză/cea, spre N. comuna 
Zătreni, pl. Mijlocul, jud. Vil- 
cea, între piscul Ciortești (li- 
mita) și Piscul-Burţii. Numit ast- 
fel pentru-că în vechime cra 
gropi multe, unde se făceati 
cărbuni de bocşe. 

Bocsoaia, fintină, com. Gănești, 
pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Bocşea, «ea/, în com. Măciuca, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vileca. 

Bocşea, za/e; izvorește din raio- 
nul comunei Măciuca, pl. Cerna- 
d.-j., jud. Vileca, şi se varsă în 
riul Cerna, tot pe teritoriul a- 
cestei comune, pe care o udă în 
partea de V. Curge numai în 
timpuri ploioase saii cînd se to- 
peşte zăpada.   
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Bocşeani, sat; face parte din com. 
rur. Tonești-Mincului, pl. Oltul- 

d.-s., jud, Vilcea. 

Are o populație de 165 lo- 

cuitori, 93 bărbaţi, 72 femei. 

Cade în centrul comunci. E la 

distanță de 1 kil. de căt. O- 

beni, reședința şcoalei. Copii în 

virstă de şcoală sunt 38, 23 

băcţi și 15 fete, din care ur- 

mcază 17, 12 băcţi și 5 fete. 

liste străbătut Ja E. de calea 

ferată și şoseaua națională. Are 

o biserică zidită la anul 1743 

de Mincu și Udrea Paharnicul, 

în timpul domnici lui Ion Mi- 

hail Cantacuzin Voevod. 

Bocul, mrute, în com. Grabicina, 

jud. Buzăii, acoperit cu pădure. 

Bocul, piure, a statului, în com, 

Grabicina, jud. Buzău, pendinte 

„ de Poiana- Mărului; are 1000 

hect. 

Bocului (Izvorul-), izvor, în co- 

muna Grabicina, jud. Buzău ; în- 

cepe din Cișmeaua-Bocului și se 
scurge în valea Grabicina. 

Bocului (Virful-), numire dată 
unci cui a muntelui Umbră- 
relul, din com. Grabicina, jud. 
Buzău. 

Bodaproste, /ac, în jur. Tulcea, 
plasa Sulina, și pe teritoriul co- 
munci urbane Chilia-Vechie. E 
situat în partea apusană a plășei 
şi în cea sud-vestică a comunei, 
Este format de revărsările bra- 
țului Sulina, cu care comunică 
prin două mici girlițe. Mai co- 
munică prin mici girlițe cu la- 
curile Cablovata şi Triozorul. 
In interiorul săi sunt 4 mici in- 
sulețe acoperite cu stuf și a că- 
ror suprafață totală cste de 15 
hect. Suprafaţa întregului lac 
este de '2.20 kil. (220. hect.). 
Este înconjurat de toate păr-
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țile cu stuf. Produce mult peş- 
te bun, care se exportă, prin 
cherhanalele de lingă brațul Su. 
lina, pe Sulina în sus, spre Tul- 
cea și în jos de Mahmudia. 

Bodăeşti, com. rur., în pl. Ama- 
radia, jud. Dolj, situată în par- 
tea de V. a comunei, la 32 kil. 
departe de Craiova și la 3 kil. 
departe de Melincești, reședința 
plășci. Limitele comunei sunt: 
la N. com. Valea-Boului, la S. 
Melinești, la V. com. 'Filiași şi 
Fratoştița, la E. com. Amă- 
răști, de care se desparte prin 
rîul Amaradia. Limita de N. în- 
cepe din Dealul-Fărcașului, trece 
riul Amaradia și apoi ajunge la 
com. Fratoștiţa. Limita de S,, 
cu direcția de la E.-V., începe 
din dealul Tarniţa, trece riul 
Amaradia spre V., până în Va- 
lea - Almajului. Limita de E, 
este formată de Dealul-Fărca- 
șului și cea de V. de Valca-Al- 
majului, 

Terenul com. este accidentat 
„de dealurile: Tarniţa, Fărcașului, 
acoperite cn păduri şi de Piscul- 
Corbului, acoperit cu vii. Pe 
înălţimea lor se găsesc _cite-va 
cariere de piatră. 

Comuna este udată în partea 
de I:. de riul Amaradia, ce cur- 

ge cu direcţia N.-S. | 
Populaţia crede că această 

comună datează din 1822. As- 

tă-zi este compusă din trci-sa- 

te; Bodăești, sat de reședință, 
așezat la E., Ohaba spre N.-V., 
şi Valea-Muerii spre V, 

In comună sunt 3 biserici. 
Una se află în satul Bodăeşti. 
A fost fondată de boerii VIă- 
doianu și Brăiloiu şi s'a reparat 
în 18854, de generalul Fotino, 
Are ca hram Schimbarea-la-Fa- 
ță. Biserica din satul Ohaba a 
fost făcută de locuitori la 1843. 
Are ca patron Cuvioasa-Paras- 
chiva. Biserica din Valea-Muerii 
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a fost făcută de locuitori la 
1847. Are ca patron Sf. Ioan. 
Pentru serviciul bisericilor sunt 
2 preoți şi 5 cîntăreți. După 
legea rurală din 1864, ai fie- 
care. 2 hect. proprietate, 

In comună, și anume în satul 
Bodăeşti, este 1 școală mixtă, 
care funcționează din 1882; e 
întreținută de stat și comună 
Are 1 învățător. In anul şcolar. 
1892--93 a fost frecuentată de 
36 băcţi. 

Populaţia comunei sc urcă la 
1100 suflete, din cari 551 băr- 
baţi şi 519 femei. După legea. 
rurală din 1864 s'aii împropric- 
tărit 103 locuitori. 

Case sunt 266, construite cea 

mai mare parte din birne. Prin- 
tre cele de zid este una mare 
boerească, în 'satul Bodăești zi- 
dită de boerul Brăiloiii şi re- 
parată în urmă de d. general 
A. Fotino, noul proprietar. 

Suprafața comunci este de 
4500 pogoane, din cari 2500 
pogoane arabile, 1743 pogoane 
pădure, 200 pogoane fincaţă, 
50 pogoane izlaz și 7 pogoane 
teren sterp. 

Moșii sunt 3, de fie-care sat 

cite una, purtind numele satu- 
lui pe care se găsește. 

Păduri sunt 3, dintre care cea 
de pe moșia Valea-Muerii are 
întindere de 600 pogoane şi a- 
parține d-lui general A. Fotino. 
Pe amîndouă celelalte moșii 
se găsește pădure, ce aparţine 
sătenilor. Felul arborilor sunt: 
ceri, goruni și stejari, 

Din cele 2500 pogoane ara- 
bile, pe 160, sunt sădite vii,-ce 
aparțin sătenilor și care produc 
vin bun. | 

Locuitorii lucrează cărămidă 
pentru case. Pe moșia d-lui gre- 
neral Fotino este o stînă, unde 

se face brinză de o calitate su- 
perioară. 

Meseriași sunt ş, din cari 3   

BODĂEȘTI 

tîmplari în Bodăești şi 2 dogari . 
în Ohaba. Animale sunt: 900 
vite mari cornute, 1102 oi, 260 
porci și 110 capre, 

Circiumi sunt 3, cîte una în 
fie-care sat. Comercianţi sunt 3. 

Prin comună trece șoseaua ju- 
dețeană Căpreni-A maradia-Cra- 
iova, pe o lungime de 2 kil., și 
3 şosele comunale: una ce vine 
din spre comuna Melineşti, alta 
din spre comuna Amărăști și 
alta din spre comuna Filiași, 

Contribuabili sunt 200. 
Venitul com. pe anul1892—93 

a fost de 1887 lei şi 39 bani. 
Cheltuelile pe anul 1592—93 

aii fost de 1530 lei și 76 bani, 

Bodăeșşti, sat, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, com. Bodăeşti. E si- 
tuat pe malul drept al A maradiei. 
Are o populaţie de 217 sufl., 114 
bărbaţi și 103 femei. Locuesc în 
50 case, construite cite-va din 
cărămidă și restul de birne. 
Printre case este una veche boe- 
rcască, zidită de răposatul Brăi- 
loiii și reparată de d-l General 
Fotino. 

In sat este o școală mixtă, 
care, în anul şcolar 1892—93, a 
fost frecuentată de 36 copii, 7 
Dbăcţi din Boltești, 21 din Ohaba 
și 8 din Valea-Muerii. Cu virsta 
de școală sunt 30 copii. Ştii 
carte 12 bărbați. 3 

Este o biserică zidită cam pe' 
la 1843; serbează Schimbarea: 
la-Față. In tinda acestei bise- 
rici se găsește inscripțiunea : 
«Reparată de d-l General Fo- 
tino, cu soția sa Aretia. La anul 
1884». Are 1 preot și 1 cîn- 
tăreț, 

Comunicaţia se face prin şo- 
scaua județeană, care leagă Cra. 
iova de nordul județului, punînd 
Bodăcști, în legătură la S. cu 
Melinești şi la N. cu Crușeţul, 
Alte două șosele comunale îl 
pun în legătură la N.-E. cu Tăl-
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pașul şi la Sud-Vest cu Fra- 
toștiţa, 

Bodăeşti, moșie, pe teritoriul co- 
munci cu. același nume, plasa 

Amaradia, jud. Dolj. Pe dinsa 
se află 500 hect. pădure şi 25 
hect. vii. 

Bodea, co/ină, între com. Beceni 

şi Gura-Dimienei, jud. Buzăii, 
acoperită de izlaz și pădure, 

Bodea, dea/; începe din margi- 
nca satului Lipovăţul, pl. Cras- 

na, jud. Vasluiii, și se termină 
spre V., formînd podișul Bodea. 

Bodea, 13/45, în com. Beceni, 
. “1 .. A . jud. Buzău; începe din munce- 
lul Văiei-Corbului și dă în riul 
Slănicul, în fața văiei Gura-Di- 
mienci, 

Bodea, pădure, în com. Beceni, 
cătunul Mărgăriţi, jud. Buzăi, 
de 80 hect. arabile. 

Bodea, pirii, izvorește de sub 
dealul Bodea, curge prin partea 
de V. a satului Lipovăţul, pl, 
Crasna, jud, Vasluiii, şi, aproape 
de piriul Broșteni, se varsă în 
piriul Butnariul, 

Bodea, podiș, jud. Vasluia. (V. 
Bodea, deal). 

Bodeasa, saţ, face parte din co- 
muna Vultureni, pl. Berheciul, 
jud. Tecuciii. E situat pe valea 
Bodeasa. Cade în partea de V. 
a comunei, la o distanță de 6 
kil. și 25 m. Are o populaţie 
de 12 capi de familic, cu 38 su- 
flete, locuind în $ case. 

Bodeasa, dea/, jud. Dorohoiu ; 
începe de-asupra satului Bivolul- 
Mare, din “partea vestică; se 

prelungește prin com. Bivolile, 
pl. Prutul-d..j., și trece spre S,,   

pănă la tirgul Ștefănești, în ju- 
deţul Botoșani, 

Bodeasa, dra/, pe moșia Co- 
dreanu, com. Mileanca, plasa 

Bașcul, jud. Dorohoiii. 

Bodeasa, deal, jud. Dorohoiti ; 
se întinde în partea de S.a sa- 
tului Avrămeni, comuna cu a- 
semenca numire, în hotar cu 
“comuna Bodeasa, plasa Bașcul. 
Pe culmea lui, în partea de V., 
în apropiere de hotarul moșiei 
Drăgușeni, se află movila Bor- 
toasa, în direcţia S.-E. movila 
Făgădăul şi în fața satului o 

altă movilă, 

Bodeasa, dea/, în hotarul dintre 
comunele Săveni şi: Bodeasa, 

pl. Başcul, jud. Dorohoiii. 

Bodeasa, movi/ă, în partea de 
S. a comunei Bivolile, pl. Pru- 
tul-d.-j., jud. Dorohoiii, pe dea- 
lul Bodeasa. 

Bodeasa, pădure, jud. Tecuciii. 

E situată pe .prelungirea dea- 

lutui  Bichești, în raionul com, 

Podul-Turcului. 

Bodeasa, ziriă, ce izvorește de 
pe moşia Puţureni, com. Co- 
țusca, pl. Prutul-d.-j., jud. Do- 
rohoiii, dintr'un hirtop; curge 
peste mai multe moşii în jos, 
pănă ce se varsă în piriul Ba- 
şeul, pe moșia Sirbi. 

Aa. Bodeasa, iii, jud. Tecuciii; 
izvorește din pădurea cu ace- 
lași nume, străbate prin centru 
comuna Podul-Turcului, merge 
în direcția E.-V., şi sc varsă în 
Zeletin, în partea stingă. 

Bodeasa, za/e, între dealurile 
Bozieni și Bodeasa, în hotarul 
comunei Săveni, pl. Başcul, ju- 
dețul Dorohoiii,   

Bodeasa, va/e, între dealurile 
Bivolui și Bodeasa, com. Bivo- 
lile, plasa Prutul-d.-j., judeţul 
Dorohoiiă. 

Bodeasa, va/e, jud. Tecuciii, pe 
care e situat s. cu același nume. 

Bodescu (Muntele-), pădure, 
ținind de comuna Tulnici, pl. | 
Vrancea, jud. Putna. Este pro- 
prietatea d-lui Dimitrie Nico- 
laide, 

Intinderea ei este de 350 fălci. 

Bodeşti, com. rur., în partea de 
Nord a plășci Mijlocul, judeţul 
Vasluiii, la distanță de 35 kil. 
de orașul Vasluiă și de 13 kil. 
de Codăeşti, reşedinţa plășei. 
E situată pe mai multe dealuri 
şi văi, parte acoperite de păduri. 
Este formată din satele: Bo. 
deşti, Borosăşti, Tirguşorul, Bo- 

răști (Epureanu), Scinteia, Sa- 
sova, Rădiul-Scinteia (Damăcu- 
șeni), Tufești-d.-s. şi Tufești-d.- 

j. Se întinde pe o suprafață de 
5927 hectare arabile, din cari 
749 hectare pădure şi 4124 
hectare loc de cultură, finaț 

şi imaș sunt ale proprietăți; 
iar 1054 hectare, din cari 286 

hectare pădure sunt ale lo- 

cuitorilor. Locuitorii posedă S1 

pluguri şi 108 care cu boi, 11 
pluguri și 21 căruţe cu cai, 
precum și 110 stupi cu albine. 

Comuna are o populaţie de 533 
capi de fam. sati 1680 locuitori. 

Are 4 biserici, deservite de 

4 preoţi și 6 ceclesiarci; o şcoa- 

lă; două mori cu vapori, 3 de 
apă; 3 iazuri; și 10 circiumi, 
Comerciul se face de 13 Ro- 
mini și 14 străini. 

Budgctul comunci e de 5074 
Ici la venituri și de 41409 lei, 
50 bani la cheltueli. 

Numărul vitelor e de 1232 
vite mari cornute, 128g oi, 36 
capre, 180 cai și 140 rimători
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Bodeşti, cop. rur., plaiul Hore- 
zul, jud. Vilcea. N'are nici un 
cătun alipit. Este situată d'âlun- 
gul rîului Otăsăul, la o distanță 

„de 25 kil. de reședința judeţu- 
lui şi la 15 kil. dea sub-pre- 
fecturei. 

Are o populațiune de 1570 
locuitori, în care intră și 4 fa- 
milii de Țigani; '315 capi de fa- 
milie, din cari 218 contrib.; lo- 
cuesc în 264 case. 

In raionul comunei sunt 3 bi- 
serici: una cu hramul Intrarea- 
în-Biserică cu înscripțiunea: «A- 
ceastă sfintă şi Dumnezeiască 
biserică, întru care se cinstește 
hramul Ovedenia prea sfintei de 
Dumnezeiă născătoare și puru- 
rea fecioarei Maria, care din te- 
melic e zidită din bun gîndul 
şi cu toată cheltuiala părintelui 

„Chir Clement Episcopul Rimni- 
cului, dimpreună cu Neofit prea 
Sfinţitul părinte Chir Antonie 
Arhimandrit Egumenul Bistriţei 
și cu părintele Chir Iiarion Ar- 
himandrit și: cu popa Michu, ne- 
pot prea sfinţitului Părinte E.- 
piscop și cu Popa Nicolae, fra- 
tele Egumenului Popa Gheorghe, 
în zilele prea luminatului Ion 
Grigorie Voevod, în anul 7248, 
Octombre, 28 zile (1740)>. 

A doua biserică, cu hramul 
Sf. Treime, s'a zidit din temelie 
și «împodobit și alte multe cu 
cheltuiala cuviosului Eromonah 
Chir Partenie, Egumenul mănăs- 
tirei Străhaia, Pareonoh de Mă- 
„năstirea Fedeleșoiul, în care şi 
egumen aii fost și s'a sfințit de 
iubitorul de Dumnezeii Chir Ino- 
cențiu, Episcopul Rimnicului, și 
case imprejur date zestre şi slo- 
bode să fie și nesupuse de ni- 
meni, iar cine o va supune, ori 
din neamul miei saă din nea- 
mul popei lui Ion, care ati fost 
ispravnic, .... să fie afurisiți de 
318 sfinţi părinți și să fie la un 
loc cu Iuda vînzătorul, cei ce 

55213, Marele Dicţionar Geografic, 
Însă 

  

  

o vor închina și nu vor ţine le- 
gătura. Și s'a săvirşit la anul 
7240. (1732). 

A treia biserică, cu hramul 
Sf. Ioan, s'a zidit Ja anul 1826, 
«în zilele luminatului Domn Ion 
Grigorie Ghica Voevod, cu bla- 
goslovenia Prea S. S. părintelui 
Chir Neofit, Episcopul Rîmni- 
cului, de Popa Ion Codrea şi 
alții». 

Locuitorii comunei Bodești se 
ocupă cu agricultura, timplăria 
şi creşterea vitelor. Produsul mun. 
cei îl desfac la Riureni și Ji- 
lava, afară de ce transportă în 
județele cîmpene. 

Locuitorii sunt moșneni, Ii 
aii 20 boi, 227 caj, 215 vaci, 
12 capre, 40 oi și 247 porci, 

In comună e o moară cu un 
ficrăstrăii sistematic, care aduce 
un venit anual de Soo lei, 

Şcoala funcţionează regulat 
de la 1870. Clădirea e proprie- 
tatea comunei. Se frecuentă de 
23 copii, 22 băeți și 1 fată, din 
numărul de 159, 84 băeți și 75 
fete în virstă de școală. Știă 
carte 60 bărbaţi și 6 femei, Cu 
întreţinerea școalci statul chel- 
tuește anual 1080 lei, iar co- 
muna 70 Iei, | 

Stupi cu albine sunt vr'o 35. 
Cultura prunilor e foarte mult 

răspîndită, Țuică, în termen mij- 
lociii, se fabrică 5000 decal. a- 
nual. Cultura merilor şi a nucilor 
e mult dezvoltată. 

Vatra satului are 300 hect.; 
iar cu izlaz cu tot, întinderea 
comunei se urcă la 500 hec- 
tare. 

Șoseaua comunală ce trece în 
direcțiunea S. și N. pune com. 
Bodești în legătură cu comunele 
Birzești și Bărbătești, 

Veniturile și cheltuelile comu- 
nci se urcă la suma de 1rocol, 
anual. 

E brăzdată de dealurile : Ple- 
şea, Măuricea, Piscul-lui-Mocan, 

  

  

Rosurile şi udată. de văile: Cu- 
răturile, Valea-Seacă și Ponorul, 
şi de rîul Otăsăul, care o udă 
curgînd de la N. spre S. 

Bodești, sas, numit şi Bodeșşti- 
Buhuşoaia; este situat în drumul 
ce duce de la tîrgul Buhuși, prin 
satul Ciolpani, (com. Costișa), în 
com. Bubhușul, pl. Bistriţa, jud. 
Neamţu, spre partea dreaptă a 
piriiașului Bosculeasa, între ho- 
tarul judeţului Roman și dealul 
Săliștea. 

Are o populațiune de vr'o 62 
familii, cari se ocupă cu culti- 
varea pămîntului, precum și cu 
creșterea vitelor, puţini cu plu- 
tăria, 

In sat se află 1 biserică, de- 
servită de 1 preot şi 2 ecle- 
siarhi, 

Numărul vitelor se urcă la 125 
capete, și anume: 43 boi, 35 
vaci, 17 cai, 30 vite mici cor-. 
nute, ” 

Bodești, sar; face parte din co- 
muna rurală Poseşti, plaiul T'e- 
leajenul, jud. Prahova. Are o po- 
pulaţiune de 542 loc., 281 băr- 
baţi și 261 femei. Aci e o bi- 
serică, cu hramul Sf. Gheor- 
ghe. 

Bodeşti, sat, în comuna Spineşti, 
plasa Vrancea, jud. Putna. Este 
situat pe malul drept al Putnei, 
întrun hiîrtop, spre Est și peste 
deal de Spinești. 

Are o biserică filială, cu hra- 
mul Adormirea. 

Sătenii neavînd în Bodești loc 
de țarină cu îndestulare, se duc 
la cîmpie, unde își fac semănă- 
turile de porumb. Ei se ocupă 
și cu cărăușia, de dulapi și de 
scinduri, pe care le iai de la 
fierăstrae şi le duc la cimp de 
le vind. 

Ion Ionescu, în cartea-i des- 
pre agricultura judeţului Putna, 

62
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publică următoarea legendă pri- 

vitoare la satul Bodești : 

«O femee numită Vrăncioaia, 

locuind aici și de la care s'a 

luat numele de Vrancea, avea 

7 feciori, între cari s'a împărțit 

pămîntul Vrancei. Cel d'întiiii 

a făcut satul Budești, numit după 

numele lui Buduescu, al doilea 

Păulești de la numele lui Paul, 

etc. Se mai spune că Ștefan 
cel Mare venind în locurile a- 

cestea, a fost primit de feciorii 

Vrăncioaei la muntele zis Masa- 

lui- Bucur, unde este scris pe 

piatra, numele lui Ștefan Vodă 

şi Bucurului și că Ștefan Vodă 

ar fi dăruit pămîntul Vrancei fe- 

ciorilor Vrăncioaei, pentru buna 
primire ce-i s'a făcut». 

Bodeşti, saz, în centrul comunei 
Bodești, din plasa Mijlocul, ju- 

dețul Vasluiii, situat pe Valea: 

Răcei, avind în partea de st 

dealul Bodești și spre Sud dea- 

lul Rădiul. Prin mijlocul satului 

trece piriul Bodești și prin par- 

tea de N., piriul Rebricea. 

Teritoriul pendinte de sat 

are o suprafață de 548 hect,, 

din cari 97 hect. pădure şi 332 

hect. loc de cultură, fineţ, imaș; 

sunt ale proprietăței, iar 127 

hect. ale locuitorilor. Locuitorii 

posedă 12 pluguri și 12 care 

cu boi, 2 pluguri şi 1 căruță 
cu cai, precum și 20 stupi cu 

albine, Ei sunt în număr de 64 

familii, sai 209 suflete, din cari 

două familii de 'Ţigani. Este 

reședința comunei. Are o bi- 

serică, deservită de 1 preot şi 

1 eclesiarh; o şcoală înființată 

la anul 1881, frecuentată de zi 

elevi; o moară de apă; 1 iaz; 

I cîrciumă, 

Numărul vitelor este de 156 

vite mari cornute, 12 cai, 160 

oi, 2 bivoliţe şi 9 rimători, 

Bodeşti, saș, face parte din com.   

-190 

Tur. Aluna, plasa Olteţul-d.-s., 

județul Vilcea. Are o populaţie 
şcolară de 25 copii. Aci este o 

biserică cu hramul Sf. Voevozi. 

Anul fondărei nu se ştie. S'a 

reparat la anul 1862, 

Acest cătun, înainte d'a se 

alipi la Igoiul și Alunul, apar- 

ținca de comuna Mateeşti, pl. 
Olteţul-d.-s. 

Bodeşti, fos sat, în com. Tătă- 
ruși, jud. Suceava. 

Bodeşti, ea, în comuna I.es- 
pezi, jud. Suceava, 

Bodeşti, dea/, la Est de satul 

Bodești, comuna Bodești, plasa 

Mijlocul, jud. Vasluiii. 

Bodeşti, pădure de fag, împes- 

trițată cu alte esențe, în întin- 

dere de 200 fălci, ce acopere 

dealul cu acest nume, din jud. 
Suceava. 

Bodeşti, /fădure, proprietatea 
moşnenilor Bodești, plasa FHo- 

rezul, județul Vilcea, supusă re- 

gimului silvic, în suprafaţă .a- 
proximativă de 150 hectare. 

Bodeşti, ziriz, în com. Lespezi, 

jud. Suceava, mic afluent al pi- 

„rîului Conţeasca. 

Bodești, zirii, izvorește de sub 

dealul Bodești, trece prin mij- 

locul satului Bodești, com. Bo- 

dești,. pl. Mijlocul, judeţul Vas- 

luiii, curge spre V. și se varsă 

în piriul Dobrianul. 

Bodeşti-Buhuşoaia, zoșie, în 

comuna Buhușul, plasa Bistriţa, 

județul Neamţu; se află așe- 

zată între moșiile Cărmăneşti și 

Costișa, Mogoşeşti şi Liţcani. 

A fost proprietatea răposatului 

Aga Alecu Buhuși. Are sat și 

tirg.   

PODEŞTI-PRECISTEI 

Bodeşti-Precistei, com. rur., în 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 

situată pe podișele și dealurile 

ce se intind la sudul comunelor 

Crăcăoani, Grumăzești şi Uscaţi, 

mărginindu-se către Sud - Vest 

cu comuna Dobreni, iar către 

Sud - Est cu comuna Cirligi şi 
Dragomirești, 

Terenurile sale sunt străbă- 

tute în direcţiunea Nord - Sud 

de apele Cracăului, precum şi 

de piriiașele Seaca; Birloaia, O- 

dăilor şi Breaza, ce se varsă în 

Cracăii, 

Este formată din satele şi că- 

tunele: Bodești -Precistei, Odo- 

beni, Corni, Strimbi, Bordea şi 

Dumbrăvile. Are o populație de 

2810 suflete, sai 646 familii, cari 

repartizați după categorii, dai, 

după sex: 1570 bărbaţi, 1440 

femei; după starea civilă : 1488 

necăsitoriți, 1141 căsătoriţi, 170 

văduvă, 2 divorţați; după na- 

ţionalități: 15 străini; 162 ştii 
carte. 

Dintre locuitorii improprietă- 

riți în 1864 sunt astăzi: 178 

cari stăpinesc singuri locurile 
lor; 170 ca urmași. Un loc este 

părăsit și stăpînit de com. 

Solul este productiv și se cul- 

tivă pe o întindere de zii hec- 

tare: gri 231 hectare; secară 

5 hectare, porumb 551 hectare, 

orz 168 hectare, ovăz 292 hec- 

tare, cinepă 18 hectare, mazăre 

5 hectare, livezi artificiale 12 

hectare, livezi naturale 400 hec- 

tare, cartofi 14 hectare, fasole 

15 hectare. 

Sitenii, pe lingă cultura pă- 

mîntului şi creşterea vitelor, se 

ocupă mult şi cu ţesăturile de 

sucman, pe care le desfac prin 

iarmaroacele ce se fac, atit în 

localitate, cit și prin împreju- 
rime și judeţele limitrofe. 

In această comună se află 

4 biserici, una în stare bună și 

3 în stare rea, cu 16 servitori,
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„plătiți din fondurile comunale 
cu 1000 de lei. Venitul fonciar 
anual al păminturilor acestor bi- 
serici se urcă la suna de 1780 

lei. Sunt 7 mori de apă, dintre 
cari una o îngrijește un preot și 
aparține bisericei Sf. Spiridon 
din Iași; 2 pive pentru făcutul 
sucmanelor; 4 dulgherii. 

Budgetul comunci e de 8740 
Iei, So bani la venituri și 8565 
lei, 44 bani la cheltueli. 

Coinunicaţiunea cu satele me- 

gieșe se face prin: șoseaua ju- 
dețeană Piatra-Neamţu ; drumul 
comunal Bodești - Corni-Ciîrligi ; 

drumul  Oșlobeni - Grumăzești, 

precum și prin alte drumuri na- 

turale, ce leagă diversele loca- 

lităţi între ele. 

Bodeşti-Precistei, saz, situat la 

13 kil. depărtare de oraşul Pia- 

tra, în com. Bodeşti-Precistei, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neam- 
țu. Este așezat pe podişele ce 
se întind de-a lungul Cracăului, 

mărginindu-se la N. cu satele 

Oșlobeni și Dumbrăvile; la S. 

cu satul Dobreni, de care se des- 
parte prin culmea dealului Pro- 
halu; la E. cu satul Corni, de 

care se desparte prin o altă cul- 

me de deal, ce e în prelungirea 
dealului Pădurea-Grumăzești. 

Are o populaţiune de 1075 
suflete, sai 147 de familii: 949 
de bărbați, 1008 femei; 1025 

necăsătoriți, So căsătoriţi, 121 

văduvi, 1 divorțat 5 131 ştii 

carte. 

Locuitorii se îndeletnicesc cu ! 

agricultura, creşterea vitelor, in- 

dustria casnică și comerciul. In 

sat se lucrează .sucmance cu o 
adevărată îndemănare. 

In acest sat se află: 3 bise- 

rici, dintre care una zidită din 

noii cu spesele locuitorilor, pe 

locul alteia, care fiind făcută din 

lemn, ai strămutat'o pe coasta 

dealului din stînga șoselei Pia- 

* 

  

  

tra-Neamţu, servind la cimitir, 

cu 2 preoți și eclesiarci; 2 pive, 
din cari una aparține Sf. Spi- 
ridon din Iași; 4 mori de apă; 
3 dulgherii. Sunt 2 școli, popu- 

late cu 76 băeţi și 9S fete. 

Bodeşti-Precistei, moșie, în co- 
muna Bodești-Precistei, pl. Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu, așe- 
zată pe lingă moșiile Dobreni, 
Grumăzești, Cirligi, Bersăști și 
Corni, 

A fost dată danie mănăstirei 
” . i 

Precista din Roman, și închi- 

nată Sf. Spiridon din Iași. Are 
Sat. Moșia Bodești-Precistei, as- 
tă-zi e împărțită în două tru- 
puri, dintre care unul e arendat 
cu 26.000 de lei anual și altul cu 
4400 lei anual, 

Bodii (Valea-), za/e; izvorește 

din dealul Şuviţa; primeşte de 

„afluenţi văile : Poeniţi, Hanului, 

Diţoiul şi Piriul-Bildii și se var- 

să în urmă în rîul Cacova, com. 

Cacova, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Bodina, îszor, în comuna Tres- 

tioara, căt. Albeşti, jud. Buzău; 

începe din vatra cătunului și se 
scurge în Sărăţelul-Bercii. 

Bodineşti, căzuu, al com. Vintilă- 
Vodă, jud. Buzăi; are 170 lo- 

cuitori și 48 case. 

Bodineşti, co/ină, în comuna 

Vintilă- Vodă, judeţul Buzăi, 

acoperită în mare parte cu pă- 
dure. - 

Bodineşti, moșie, în com. Vin- 

tilă- Vodă, jud. Buzăiă; are 150 

- hect., din care 30 pădure; face 

un corp cu Coca și Colnicelul, 

Bodineşti, moșie, în com. Vin- 
tilă-Vodă, căt. Boldineşti, jud. 

Buzăii; are 360 hect., despăr- 

țită în trei sfori: Bodineşti-Pi- 

Bodron,   

cleanul cu 264 hect., Bodineşti- 

arca cu 62 hect. şi Biserica- 

Bodinești cu 34 hect, 

Bodineşti-Butuceasca, vpmire 

dată unei părți din pădure, ce 

acopere colina Muchia-Arapului, 

care face corp cu Colnicele și 

Scorușul din pădurea Vintilă- 
Vodă, jud. Buzău, 

Bodirlanul, zrup- de pădure, a 
statului, în întindere de 263 
hect., pendinte de comunele Bă- 
teşti și Pucheni, plasa Crivina, 
jud. Prahova. Impreună cu tru- 
purile: Văcătria 25 hect., Balota 

100 hect, și Pucheni 1şo hect., 
formează pădurea Gura- Crivă- 
țului. 

Bodromireşti, că/un, al com. Bă- 
lânești, jud. Buzău, cu 90 lo- 
cuitori și 20 case. | 

Bodron, mic sat, pe moșia cu 

asemenea numire, pe teritoriul 
com. Mitocul, plasa Prutul-d.- 
j. jud. Dorohoii, cu 33 fa- 

milii şi 98 suflete. Aparţinea 

mai înainte de trupul moșiei 

Crasnaleuca, dar acum se aren- 

dează a parte. Proprietatea mo- 

șiei este a D-lui Teodor Cali- 

“machi, luată ca dotă prin căsă- 

toria sa cu Principesa Zenaida 
Moruzzi. 

Calitatea pămîntului este bu- 
nă. Sătenii nu sunt înproprie- 

tăriți, fiind acum din noii adu- 

nați aici. Moșia are 1085 hect. 

31 arii cîmp. Piriul, ce curge 

pe hotarul despre Nichiteni, e 

Volovăţul. Hotarele moşiei sunt: 

Crasnaleuca, Coţușca, Nichiteni, 

Ichimeni și Adășani. 

firii, jud. Dorohoii, 

începător de pe Horodiștea, și 

Păltiniș, com. cu asemenea nu- 

mire, pl. Prutul-d.-j. Unindu-se 

ambele ramuri pe teritoriul co-
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muna Bivolile, se varsă în Prut, 
la Volovăţul-Stroici. 

Bodruz, dea/, pe teritoriul satului 
Borşa, com. Roșcani, pl. Turia, 
jud. Iași. 

Boereasca, moșie particulară, de 
233 hect., 24 arii, în com. Bă- 
ncasa, plasa Prutul, jud. Co- 
vurluiii. 

Boereasca, pădure, plasa Cim- 
pului, com. Malul, judeţul Ialo- 
miţa. 

Boereasca, pădure, supusă regi- 
mului silvic, pe proprietatea cu 
același nume, căt. Negreşti, co- 
muna Belegi, pl. Podgoria, jud. 
Muscel, în întindere de 1000 
hect., compusă din stejar, fag, 
paltin, jugastru, carpen şi mes- 
teacăn. 

Boereasca, poiană, comuna Fo- 
lești-d.:s., plaiul Ilorezul, jude- 
țul Vilcea. 

Boerească (Fintina-), finrină, 
„com. Tesluiul, plasa Oltul-d.-j., 

jud. Oit. 

Boerească (Movila-), movi/ă 
însemnată, în com. Boldeşti, jud. 
Buzăii, pe hotarul jud. Prahova, 
în dreptul lacului Fulga. 

Boeresc (Dealul-), ramificaţie 
a dealului dintre pîraiele Covur- 
luiul şi Suhuluiul, com. Măstă- 
cani, pl. Prutul, jud. Covurluiă. 

Boereşti-Strîmbeni, saz cu 100 
familii și 340 suflete, jud. Argeș, 
pl. Gălășești, făcînd parte din co- 
muna rur. Suseni. Arc o bise- 
rică, cu hramul Inălţarca-Dom- 
nului, deservită de 2 preoți și 1 
cîntăreț, și 1 școală primară rur. 

Boerilor (Drumul-), Zrupu, care   

începe din şoseaua Craiova-Ca- 
racal, spre apus de Radomir 
şi trece prin Zănoaga și Leul. 

Boerul-Dinu, poiană, com. Ro- 
manești, plasa Cerna-d.-j., jud. 
Vilcea. 

Bogata, saț, jud. Bacăii, pl. Tro- 
tușul, com. Dofteana, situat pe 
malul drept al Trotușului, la o 
depărtare de 4 kil. de satul 
Dofteana, Are o biserică cato- 
lică, clădită la 1885 de locui: 
tori și 2 cîrciumi. Capi de fa- 
milic sunt 57, suflete 220. Ani- 
male se numără: 14 cai, 118 
vite cornute, 29 rimători și 4 
capre, 

Bogata, sa/, in pl. Borcea, pen- 
dinte de comuna Rasa, judeţul 
Ialomiţa, situat la sudul lacului 
Gălăţuiul, pe malul stîng al cana- 
lului Botul, spre V. şi în apro- 
priere de satul Rasa, de care 
se desparte printr'un gît al la- 
cului Gălăţuiul, peste care se află 
un pod de lemn. 

Populaţia satului e de 50 fa- 
milii Romîni și 40 familii Ți- 
gani, în total 455 locuitori. 

Aci se află o biserică, la care 
serveşte un preot și un dascăl, 

Școala satului este mixtă, cu 
un învățător retribuit de stat 
şi comună, și este frecuentată 
de 49 elevi. 

Bogata, sal, pe moșia Baia, în 
com. Sasca, plasa Moldova-d.-s., 
jud. Suceava, numit ast-fel de 
la minele de aur ce se aflati aci 
încă de pe timpul Romanilor. 
Este așezat pe țărmurile rîului cu 
același nume. Numără 140 case, 
populate cu 154 capi de fam, 
Saii 567 suflete, din cari 297 
bărbaţi și 270 femei. Din aceștia 
2 sunt străini. Are 113 contri- 
buabili. Vatra satului ocupă su- 
prafaţa de 70 fălci, 20 prăjini. 

    

Improprietăriți la 1864 sunt 26 
mijlocași și 45 codași, stăpinind 
210 fălci și 40 prăjini. 

Arc o biserică de lemn, cu 
patronul S-ţii Voevozi, clădită 
de locuitori la 1840—1841 şi 
restaurată la 1868; c deservită 
de un preot și doi cîntăreți din 
Baia. Școala din Baia servă și 
acestui sat, . 

Drumurile principale sunt: la 
Baia (1200 metri) și la Șinca 
(2400 metri). 

Bogata, dea/, în com. Preutești, 
jud. Suceava, acoperit cu pă- 
dure de fag. 

Bogata, piriz, jud. Bacăii, plasa 
Trotuşul, com. Dofteana, care 
curge ps teritoriul satului Bo- 
gata, şi se varsă în rotuș, p2 

malul săi drept, 

Bogata, piriă, ce Străbate satul 
cu acest nume, jud. Suceava. 
Izvorește din Culmea.Ilarjurilor, 
curge de la N.-V. spre S-E, 
udă teritoriul comunci, pe o lun- 
gime de 109 kil., și se varsă 
în Moldova, la vad, drept satul 
Baia, 

Are de tributari din dreapta: 
Piriul-Boului, Paltinul, mărit cu 
pîriul Valea-Vacei și piriul Tal: 

„pa; iar din stinga Bogăţica și 
Jincuţa. 

Bogaţi,. una din com. rur., cele 
mai despre apus ale jud. Dim- 
boviţa, în pl. Dimboviţa. Este 
situată spre apus de Tirgovişte, 
între două dealuri și pe o vale, 
ce se întinde de la răsărit spre 
apus. Această comună se com- 
pune din cinci cătune: Suseni 
cu 999 lucuitori, Bogaţii cu 
1746 locuitori, Chiţești cu 9653 
locuitori, Glimbocelul cu 215 
locuitori și Strimbul cu 92 lo- 
cuitori. Peste tot Bogaţi are o 
populaţie de 3919 locuitori Ro-
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mini. In raionul comunei sunt: 
Dealul- Sec, Piscul - Croitorului, 
Piscul: Boboacei, Dealul. Noii şi 
Dălgoaia. Piriul Glimbocelul cur- 
ge prin mijlocul comunei și dea- 
lungul săii. Comuna crește vite 
mari cornute și pe teritoriul săi 
sunt păduri, prea puțin po- 
rumb și vin mult. In Bogați 
sunt cinci biserici şi o şcoală 
mixtă, cu doi învăţători, sala- 
riați de stat. Localul școalci 
este clădit în: 1887 anume pen- 
tru şcoală, dar cu primăria la 
un loc. Școala este frecuentată 
de 104-120 copii de ambe sexe, 
din 223 băicți și 250 fete în 
ctate de școală. Comuna are 
un venit de 4375 lei. Bogaţi 
se învecinește spre miază-zi cu 
comuna Glimbocelul, din judeţul 
Muscel, cu care se leagă prin 
şosea comunală. Drumul de la 
Tirgoviște la Bogaţi, fie chiar 
şi prin Dragomirești, reşedinţa 
plășei Dimboviţa, este foarte im.- 
practicabil, de oare-ce sunt nu- 
mai văi, dealuri și păduri mari 
de trecut pănă în Bogaţi și nici 
un petic de șosea de la Dra- 
gomirești înainte. Comunele Bo- 
teşti și Bogaţi, din cauza izo- 
lării lor de centrele administra- 
tive și a poziției lor sălbatice 
şi deluroase, se zice că aii fost 
cuibul a mai multor căpetenii 
de haiduci, precum: Radu An- 
ghel, Chiuţă şi alții. 

Bogăcioaica, rup de moţie, a- 
coperit cu pruni și pădure mă- 
runtă, situat în com. Țigănești, 
pl. Podgoria, jud. Muscel, 

Bogăteşti, sas; face parte din'co- 
muna, rurală Valea-Mare, plaiul 
Dimboviţa, jud. Muscel. Este 
situat pe dealul cu același nume 
şi „are o populaţie de 144 lo- 
cuitori, 68 bărbaţi și 76 femei. 

Bogăteşti, dea/, pe care se află: 

.Bogăţii (Dealul-), deal, în co-. 
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situat cătunul cu acelaşi nume, 
plaiul Dimboviţa, "jud. Muscel. 

Bogăţica, mic afluent, al Boga- 
tei (500 m.) jud. Suceava. 

muna Sasca, jud. Suceava. Par- 
tea sudică a acestui deal e cop- 
torită de o mulţime de gropi 
cari, sc zice, ar fi urmele mi- 
nelor de aur... (V. «Ist. Rom», 
de A. D. Xenopol, pag. 244, 
vol. I). 

Bogdan, sat. V. Veloseni, sat, 
com. lpureni, pl. . Prutul, jud. 
Tălciă, 

Bogdan, cîmpie, judeţul Vilcea. 
(V. Porcilor, Dealul-). 

Bogdan, «ra/, pe teritoriul sa- 
tului Păltinişul, comuna cu ase- 
menca numire, plasa Prutul-d.- 
j-» jud. Dorohoiii. 

Bogdan, «a/, în partea de V. 
a comunei Mărgineni-d.s., pl. 
Filipești, jud. Prahova. A fost 
plantat cu viță, care s'a distrus 
din cauza filoxerci. Astăzi servă 
pentru pășunatul' vitelor, 

Bogdan, «ra/, la Nord de com. 
Mădulari, plasa Cerna, judeţul 
Vilcea. 

Bogdan, dea/, la Vest de com. 
Buneşti, plasa Ocolul, judeţul 
Vilcea, 

Bogdan, cana!, jud. Ialomiţa, în 
pl. Ialomița-Balta, com. Chioara. 

Bogdan, cana/, în insula Balta, 
jud. Ialomiţa, plasa Borcea, co- 
muna Tonca. 

Bogdan, iaz, în marginea de N. 
a satului Focurile, comuna Bel- 
cești, pl. Bahluiul, jud. Iași.   Bogdana, com. Tur. 
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Bogdan, loc isolat, com. Corbi, 
plaiul Nucşoara, jud. Muscel. 

Bogdan, măguri, jud. Dolj, pl. 
Cîmpul, com. Ciuperceni. 

Bogdan, meteres, jud. Dolj, pl. 
Cimpul, com. Ciuperceni, din 
care s'a bombardat în 1877—785, 
orașul Vidin şi vapoarele tur- 
cești de rezbel. 

Bogdan, mute, în com. Cheia, 
plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Bogdan, ostrov, pe Dunăre, în 
jud. Dolj, plasa Cimpul, com, 
Ciuperceni. 

Bogdan, păture, pe teritoriul co- 
munci Bogdănești, pl. Trotușul, 
jud. Bacăă. 

Bogdan, pic/her, pl. Cimpul, co- 
muna Ciuperceni, jud. Dolj. 

Bogdan, da/e, ce izvorește de la 
poalele muntelui Guguţul, curge 
de la E. spre V. şi se varsă în 

“rîul Prahova, pe țărmul sting, 
în raionul com. Comarnicul, pla- 
iul Peleşul, jud. Prahova. 

Bogdan, va/e, ce izvorește de pe 
teritoriul. com. Genuneni ȘI. sc 

varsă în riul Otăsăul, com. Sur- 
patelc, plasa Oltul-d.-s., județul 
Vilcea, 

Bogdan (Iazul-lui-), iaz mare, 
azi secat, pc teritoriul comunei 

„Obirșia, pl. Siretul-d.-s., judeţul 
Bacău. 

| Bogdan-Prosie și Potroci, mic 
_Zrup de moșie particulară, de 

143 hect,, com. Crăești, plasa 
Zimbrul, jud. Covurlui, 

pl. Trotu- 
şul, jud. Bacăii. Se alcătuește 
din 8 cătune: Rădeana și Gu-
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tinașul, în valea pir. Gutinașul; 

Vrănceni și Corbul, pe stinga 

Trotușului; Bogdana, Valca-Sea- 

că (reședința) și Livada, pe va- 
lea piriului Bogdana; Girbova- 

nul și Mărcești sai Mircești, mai 

la vale, de-a dreapta rîului Tro- 
tușul, 

In condica Liuzilor găsim Gir- 

bovanul, Negoești-Răzeșești și 

Bogdana, a mănăstirei cu ace- 

lași nume; iar în statistica din 

1574, lipsea Mărceşti. 

Teritoriul săii se_ mărginește 

la V. cu com. Oneşti, la N. cu 

com. Jevreni, la S. şi la E. cu 

com. Căiuţul. 

Comuna este străbătută de 

dealurile : Ciortolomul, Ruptura- 
Vechie și Ruptura-Nouă, 

Are o şcoală mixtă, care func- 

ționcază de la 1858, în s. Bog- 

dana, întreţinută de stat; se află 

întrun local de zid, în stare bună, 

dăruit de arhimandritul Anton 

Dumbravă, dimpreună cu şo pră- 

jini păriînt în vatra satului. In 
1891, şcoala a fost frecuentată 
de 17 copii, dintre cari 2 fete, 

Biserici sunt 6: 4 ortodoxc, 

cite una în satele Bogdana (fostă 

mănăstire), Gutinaşul, Rădeana 

și Girbovanul, deservite de 5 
preoţi, 6 cîntărcţi și 1 eclesiarh; 

2 catolice, una în Gutinașul și 

alta în Valea-Seacă, deservite 

de preotul din Grozești. Sunt 

564 casc de locuit și 15 cîrciumi. 

Populațiunea numără 572 capi 

de familie, cu 2030 suflete, din 

cari 1069 bărbaţi şi 961 femei. 

După naționalitate sunt: 1748 

Romini, 245 Unguri şi 37 Izrai- 

liți; 2023 sunt de protecţiune 

romînă, 5 austriacă şi 2 ungară. 

După felul ocupatiunci sunt: 

336 agricultori, 12 meseriaşi, 

35 comercianţi, 40 de profesiuni 

libere, 128 muncitori şi 70 ser- 

vitori, . 

Ştii a citi și serie 115, din 

cari 19 femci, nu știi carte 1915,   
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din cari 942 femei; contrib. sunt 

497. S'ai împroprietărit 380 lo- 
cuitori cu 1241 fălci pămînt, La 

1579 s'a dat la 60 însurăței 150 

fălci pămînt în împroprietărire. 

Teritoriul comunci are o în- 

tindere de aproape 8000 hect. 

Numai pădurile Valca-Seacă, Gir- 

bovanul, Corbul și Bogdana o- 

cupă peste 4000 hect. Proprie: 

tari mari sunt: G. Donici, care 

are o moşie cu un venit de 

0400 ci, statul, moştenitorii 

lui Grigorie al Palaghiţei, care 

aii o moșie de 45 hect,, și venit 

1590 ci, Constantin Corbu cu 

150 hect. și venit de 160 lei, 

Im. Donici, cu o moşie de 391 

hect. și venit de 15932 |. și alta cu 

venit de 1390 lei și Tulea Welt 

cu 416 hect., şi venit de 250001, 

Se află două mori de apă şi 

una de vînt, precum și cariere 
de piatră, de unde se scoate 
mult var, 

Totalul impozitelor este de 

lei 2869,50. | 

Viile ocupă 89.39 hect., care 

la 18590 ati dat 63.24 hectol, 

vin negru și 032.35 hectol. vin 

alb, . 

Animale sunt: 63 cai, 1194 

vite cornute, 222 porci, 68 ca. 

pre și 1927 oi, cari aparţin la 

180 proprictari şi cari, la 1891, 
ai dat 3854 kegr. lină ţurcană. 

Stupi de albine sunt 75. 

Budgctul comunei pe exerci- 

țiul 1891—92, are la venituri 

lei 14060, bani 23, și la chel- 
tueli ci 4056, bani go. 

Totalul pămiînturilor de cul- 

tură este de 1162.51 hect, 

Comuna este străbătută de 

calca ferată şi de șoseaua na- 

țională Adjud-Ocna. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

“districtului Gq4 kil.; la Tirgul- 

Ocna, reședința plășci, 26 kil. ; 

la com. Căiuţul 9 kil.; la com. 

Oneşti 14 kil.; la com. Jevereni 

7 kil. şi la com, Ripile 12 kil.   
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Bogdana, com. rur., în plasa Tir. 

gului, jud. Teleorman, situată 

între Valea-Urluiului și altă văl- 

cea numită Valea-Ghioanei. Se 

învecineşte la Sud cu cătunul 

Ulmeni, de la comuna Spătărei, 

la Nord cu comuna Broşteanca, 

la Est cu cimpia despre com. 

Plosca și la Vest cu hotarele 

dintre cătunul Bădulcasa și parte 
din comuna Putinciul, 

Arcun cătun, Broșteanca, care 

pănă la anul 1885 cra comună 

separată şi a fost alipită atunci 
la. com.. Bogdana. 

Cătunul Broșteanca este așe-! 

zat pe partea stingă a Văci-Ur- 

luiului, pe deal; Bogdana mai 

spre Nord-Vest, pe aceeași vale 

și în aceeași direcțiune. 

Suprafața comunci, cu toate 

proprictățile aflate pe dinsa, e 

de aproape de 3100 hectare. 

Proprietarii principali sunt: 
Statul, cu moșia Bogdana-Nen- 
ciulești: 1675 hectare arabile, 

25 hect. pădure şi 120 hectare 

"vii, din care cea mai mare parte 

S'aii distrus, iar parte ai fost 

răscumpărate de locuitori; moş- 

tenitorii Zăgănescu, cari posedă 

aproape 400 hect.; D. Constan- 

tin Ioanidi, care are 175 hect. 

în cătunul Broșteanca. Locui- 

torii împroprietăriți după legea 

rurală și mai în urmă sunt 174 

din comuna Bogdana pe o în- 

tindere de 821 hect.; iar din 

cătunul Broşteanca sunt 65 loc. 

pe 260 hectare. Moşia Bogdana- 

Nenciuleşti ţinea înainte de sc- 

cularizarea averilor mănăstirești, 

de mănăstirea Cozia. | 

Pe moșia Bogdana-Nenciuleşști, 

S'aii mai împroprictărit în anul 

1879 un număr de 52 însurăței, 

pe o întindere de 260 hec- 
tare. 

Locurile ce li s'a dat pentru 

case sunt chiar la marginea sa- 

tului, spre cătunul Ulmeni; tru- 

pul de moșie, pe care ai fost
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împroprietăriți poartă numirea. 

de Alimanul, 

Populațiunea com., împreună 

cu aceia a cătunului, e de 1660 

suficte, din cari 460 capi de fa- 

milie și 301 contribuabili. Ocu- 

pațiunea locuitorilor este agri- 

;cultura şi creșterea vitelor. 

Numărul vitelor din com. e 
de 4503 capete, din cari 1013 

vite mari cornute, 469 cai, 24856 

oi, 6 capre și 529 porci. 

Budgetul comunei este de lei 

6833 şi 89 bani la venituri și 

de lei 60209 și 39 bani la chel- 

tueli. , 

Are o şcoală, cu 48 cicvi; 

două biserici, una în 

deservită de 2 preoți şi 2 cîn- 
tăreți și alta în cătunul Broş- 

teanca, deservită de un preot şi 

un dascăl. Sunt două mori, una 

cu aburi şi alta pe Valea-Uriuiu- 
lui, Tot aci sunt şi două cleș- 

tec, provenite din oprirea ape- 
lor Urluiului şi din scursorile 
apelor de izvoare alc dealurilor 
învecinate. Viile de pe dealul 
numit Ileria erai odată renu- 
mite pentru vinul lor ; acum însă 
cea mai mare parte din vii fiind 
păragină, nu mai produc vinură 
bune. 

Comuna Bogdana se leagă cu 
cătunul Broșteanca şi cu com, 

Spătărei prin şosele vecinale. 
Pe teritoriul comunei Bogdana 

sunt o mulțime de măguri şi 

movile. La Sud-Estul ci se află 
măgura Găunoasa care serveşte 
ca hotar între moşiile Bogdana 
și Ulmeni. In timpul ocupațiu- 
nei armatelor austriace, la anul 

1854, cînd statul-major -al a- 
cestor armate a ridicat planul 
topografic al țării, măgura Gău- 

„noasă a servit ca punct trigo- 

nometric principal; iar pe tim- 

pul războaelor cu Turcii, a ser- 

vit ca punct de observaţiune, 

de oare-ce de pe această mă- 

gură se vede în toate direcțiu- 

3ogdana 

7 

  

45 

nile spre "Dunăre. Măgura- Oc- 
nițelor, se află pe dealul numit 

al Ocniţei, aproape de cătunul 
Zlata de la comuna Dracea. Mă- 
gura-Chiala, la Sud-Vestul co- 

munci. Măgurelc și movilele nu- 

mite Inșiratele încep de la ho- 

tarul moșşici Bogdana spre că. 

tunul Ulmeni şi se țin lanţ pănă 

la ccl-l'alt hotar despre cătunul 

Șipotele. Măgura-Ursului se află 
chiar la mijlocul moșiei Bog- 
dana; aci loc. aii făcut diferite 

săpături, umblind după comori, 

Din Dealul-Ocniţei curge un 
izvor de apă minerală, ale cărei 
calități şi compoziţiune chimică 

nu suit încă cunoscute, 

Pe la începutul acestui secol, 
în a douaa sa decenie, un pașă 

turc îşi alesese locuinţa în această 

comună dimpreună cu slujitorii 
lui, pe dealul, pe carc locuitorii 

laii numit Ileria, ca alegorie 
față de acel pașă, pe care îl 

consideraii ca pe o pasăre ră- 

pitoare (herie). 

Viile părăginite, se zice, că 
sunt sădite chiar de acel pașă 
şi locuitorii, fiind-că locul le in- 

spiră spaimă, Lai numit Ileria, 

numire ce a rămas pănă astăzi, * 

Bogdana, sa, jud. Bacăii, plasa 
Trotușul, al comunei cu același 

nume, situat pe piriul cu ace- 

lași nume, într'un loc prea fru- 

mos. Arc o școală mixtă de 

băcţi, la care, în 1891, din a- 

cest cătun aii urmat 6 băcți, 
din 28 copii în virstă de şcoală. 

Aci sc află o biserică ortodoxă, 

fostă mănăstire (vezi Bogdana, 

mănăstire), deservită de 3 preoți, 

2. cîntăreţi şi a eclesiarh, Cir- 

ciumi are 2. -Se numără 102 

capi de familie și 376 suflete. 

Animale sunt: 9 cai, 107 vite 
cornute, 34 porci şi 1 capră. 

Aci avea moșie Domnitorul 

Gh. Stefan. Cind Gh. Stefan- 

Vodă căută să răstoarne pe Va-   
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sile-Vodă, după ce şi-a luat ziua 

bună de la Domn, spunindu-i 

că pleacă la țară, căi este ju- 
pineasa despre moarte, ajunge 
la Bogdana, unde găsește prin 
potece oastea ungurească, cu 

Ioan Kemeny, care oaste, îm- 
preună cu ajutorul oastei mun- 

tenești, ce sosea în acel timp 
la Rimnice, trebuia să facă în- 

vazie în Moldova. 

Bogdana, sa/, jud. Bacăii, plasa 
Bistriţa-d.-s., al com. Spineni, si- 

tuat între Peletuci-d.-s. şi Şer- 
beşti, la o distanță de 2775 m. 
de cătunul Căţălești, pe șesul 
Siretului. Numără 18 capi de 

familie și 56 suflete. Animale 
sunt: 2 cai, 30 vite cornute şi 11 

porci. Aci se întîmplă foarte 
dese revărsări ale rîului. 

Bogdana, sa/, în jud. Tutova, 
plasa Simila, compus din două 

părți : Bogdana-d.-s. și-Bogdana- 

d.-j., pe partea dreaptă a piriu- 

lui Bogdana şi spre N. de Birlad, 

aşezat pe coasta de Ii. a dea- 

lului Tabara. Are 448 locuitori, 
din cari 9 știi carte și 111 case. 

Are 125,50 hect. vii şi 50,50 

hect. livezi cu pruni. Formează 

o com. (Comuna Bogdana) cu 
cătunele: Fintina-Blănarului, Su- 

ceveni și Similișioara. In întreaga 

com. sunt 1972 locuitori, din cari 
125 ştiii carte, 315 contribua- 
bilă și 514 case. Comerciul se 

face de 15 oameni, din cari 11 

Romini, 3 lEvrei, 1 Grec, în 1 5 
stabilimente comerciale, din cari 
II circiumi. Se lucrează rotăria 
și căruțăria ordinară. In cuprin- 
sul acestui sat este o moară cu 

aburi. Are o școală primară de 
băeți. In toată com. sunt 3 bi- 
serici. Contribuţiunile directe ale 
locuitorilor din întreaga. com. se 

ridică la suma de 11918 Iei. 

Bogdana, mănăstire, jud. Bacău,
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pl. Trotușul, spre S.-E. de satul 
cu același nume şi înconjurată 
de munţi și păduri. Ea este zi- 
dită pe la anul 1680, de marele 
logofăt Solomon Birlădeanul, al 
cărui mormint se află în bise- 
rică. Fiind dărimată pe la jumă- 
tatea secolului următor, călu- 
gării, în număr de 24 pe atunci, 
ati rezidit-o cu bani luați din 
vinderea, către Episcopul de 
Roman și cu voia Soborului bi- 
sericesc al țării, a unei părți 
din. satul Plășești, com. Băhnă- 
șeni, dăruit bisericei de ctitorul 
Solomon. Ea cuprinde și mor- 
mîntul lui Ion Cantacuzino, pe 
a cărei piatră se află scrise ver- 
suri rominești, și acelal căpita- 
nului Matei L.epădatu, muntean, 

ucis de tilhari la 1684. Această 
mănăstire se administrează de un 
superior şi este deservită de 
7 călugări, 2 preoți și 1 dia- 
con: Arc în interior sculpturi 
și picturi frumoase și multe o- 
doare de aur și de argint, prin- 
tre care o evanghelic dată de 
Mitropolitul Theodosie, care a 
fost furată, şi pe care Mihaiu Ra- 
coviță, Domnul Moldovei, a res- 
cumpărat-o și a dat-o înapoi mă- 
năstirei. Locul, pe care s'a zidit 
mănăstirea, se chiamă Secătura 
și a fost dăruit de Solomon 
Birlădeanul, cu o mulţime de mo- 
șii, printre care și Bogdana, 

fostă moșie a lui Gh. Stefan 
Voevod (Vezi: Bogdana, sat). 
De la secularizare, se întreține 
cu o subvenție de la: stat de 
4300 lei. (Melchisedec, «Notiţe 
Istorice asupra bisericelor din 
Moldova».) 

Bogdana, dea/, jud. Bacău, pl. 
Siretul-d..s,, comuna Odobeşti, 
care desparte piriiașele Berhe- 
ciul şi Odobul. 

Bogdana, îusu/ă, în Dunăre, mai 
jos de satul Ciuperecni, plasa   
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Cimpul, jud. Dolj. E compusă 
din 3 mici ostroave. 

Bogdana, moșie, jud, Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Bogdana, a sta. 
tului. A fost în stăpînirea E. 
piscopiei Romanului. De la a. 
ceastă moșie se ia o arendă de 
3500 lei anual. 

Th. Codrescu («Buciumul Ro. 
min», pag. 328), ne spune des- 
pre această moșie următoarele: 
«Bogdana, Secătura, Găureana, 
părţi din Vladnici și Costești, 
la ţinutul Bacăului, ocolul Tro- 
tușului, moșie a S-tei mănăstiri 
Bogdana, închinată S-tei Mitro- 
polii, starea a 3-a, ce'este fă- 
cută pe acea moşie la 1798) 
de răposatul marele Logofăt So- 
lomon Birlădeanul şi soția sa 
Ana, care aii afierosit această 
moșie tot atunci acestei mănăs- 

tiri. Are sat cu două biserici, 
4 preoți, 1 diacon, 4 dascăli, 1 
privilegiat, 11 bejenari hrisovo- 
liți, $ nevolnici, 4 vădane, 10 
slujbași volnici, 1 vătaf, 2 FE. 
vrei; pe lingă moșiile Rădeana, 
Răcăuţi, Negreşti şi altele; cu 
un număr de 109 locuitori,» 

Bogdana, păzture, jud. Baci, pl. 
Trotușul, comuna Bogdana, fo- 
ioasă și reșinoasă, proprictate 
a statului şi fostă proprietate a 
mănăstirei Bogdana. Este ame- 
najată pe o intindere de 1378 
fălci, sati 1920 hectare. 

Bogdana, ziră, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, comuna Bogdana, care 
curge pe teritoriul cătunelor Bog- 
dana și Valea-Seacă. Își are o- 
bîrșia de la locul numit al.Vi- 
nătorului şi se varsă în Trotuș 

“pe dreapta, după ce se încarcă 
cu piriiașele Barbul, Dohotariul, 
Piriul-Porcului şi Valea-Seacă, 

Bogdana, /iriz, jud. Tutova, 
ce curge prin plasa Simila. Iz-   
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vorește din comuna Bogdana, 
dintr'o înfundătură de deal nu- 
mită Fundul-Arșiţei; curge de 
la N. spre S. și se varsă în pt 
riul Simila de-a stinga, pe te- 
ritoriul comunei Băcani, după 
ce primește pe dreapta piriul 
Bogdaniţa. E numit și Bogdanul,. 

Bogdana, șes, jud. Bacăii, plasa 
Trotușul, comuna Bogdana, pe 
teritoriul cu același nume, 

Bogdana-de-Jos, jud. Tutova, 
Parte din satul Bogdana. 

Bogdana-de-Sus, jud. Tutova, 
Parte din satul Bogdana. 

Bogdana-Nenciuleşti, moşie a 
statului, județul Telcorman, în 
plasa Tirgului, com. Bogdana. 
Are o întindere de 1675 hect., 
dintre care 25 pădure. 

Bogdanul, suf, cu 1şo locuitori, 
jud. Argeș, plasa Piteşti ; face 
parte din com. rurală Richitele- 
d.-j. 

Bogdanul, zîrix, comuna Buda, 
plasa Stăniseşti, jud. 'Tecuciii. 

Poartă acest nume de la izvo- 
rul săii. Din pădurea statului,- 
curge în direcția V..I:.- Udă sa- 
tul Buda și în partea de V. a 
satului se varsă în Zeletin, 

Bogdanul, judeţul Tutova. V., 
Bogdana, pirii. 

Bogdanului (Drumul-), drum. 
vechii şi foarte scurt, județul 
Buzău, între orașele Buzăii și 
R.-Sărat. Incepe din Gura-Cil- 
năului, trece pe la Zoiţa și dă 
în Rimnie. Se crede de unii 

"că acesta e drumul, pe care ar 
fi mers trimişii lui Radu al V-lea 
întru întîmpinarea lui Bogdan, 
Domnul Moldovei, care voia să 
facă o incursiune în Muntenia
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în anul 1307. («Cronicele Ro- 
miniei», ed. II, vol. 1, pag. 181). 
E mai probabil însă, că acest 
drum, legînd Muntenia cu Mol- 
dova, care purta în vechime nu- 
mele de Bogdania, s'a numit 
din această pricină: Drumul: 

; Bogdanului, adică Drumul-Mol- 
dovei. 

Bogdanului (Fundeni-de-la- 
Drumul-), srb-divisiune a căt. 
Fundeni-Cuculeasa, com. Fun- 
deni, jud. Buzăii. 

Bogdăneasca, ziriă, pl. Siretul- 
- des. com. Prăjești, jud. Bacăii, 

Şerpuește de la E. spre V., şi 
se scurge pe malul stîng al Si- 
retului. 

Bogdăneasa, zirii, jud. Suceava. 
Izvorește din Poienele-Găinilor, 
udă com. Bogdănești, pe o lun- 
gime de 10 kil. și se varsă în 
Rişca, din josul satului Bogdă- 
ncști. Conţine pește: porcoșei 
şi clean. Cînd vine mare. des- 
vălue ici-colea cărbuni de pă- 
mînt.. - 

Bogdănelul, zîriă, pl. Dumbra- 
va-d.s., com. Brabova, județul 
Dolj; izvorește din jud. Mehe- 
dinți, se încarcă cu Valea-Re- 
pede, cu care înipreună se varsă 
în riul Răchita, afluent al riu- 
lui Obedeanul. Curge în direc- 
țiunea.- de la V. spre E.,, avind 
3 vaduri și un mic pod în co- 
muna Brabova. La eşirea din 
această comună, se încarcă pe 
stînga cu piriul Pleana. : 

Bogdăneşti, com. rur., pl. Tro- 
tuşul, jud. Bacău, situată pe va- 
lea de pe malul drept al Tro- 
tușului, pînă în Valea-Oituzului, 
Comuna este alcătuită din că- 
tunele: Bogdănești, pe malul 
sting “al Oituzului (reședința) ; 
Bahna, Pirgănești, Nicorești, Sa- 

65313. Marele Dicţionar Geografie, 
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tul-Noi şi Tisești, pe drumul 
spre Tirgul-Ocna, Tuta, pe ma- 
lul drept al Trotușului, la E. de 
satul Piriul-Boghii și Fabrica-de- 
Sticlă. 

Se crede că numele săi ar 
fi fost mai înainte Valea Oitu- 
zului și că, pe timpul lui Ște- 
fan-cel-Mare, i s'ar fi schimbat 
numele în Bogdăneşti, după nu- 
mele lui Bogdan, fiul lui Ște- 
fan. In «Condica Liuzilor» (1 802) 
o găsim cu numele Bogdănești- 
Saftei Ruset, şi în «Statistica» din 
1874, o vedem compusă numai 
din 6 cătune, acele de mat sus 
afară de Fabrica-de-Sticlă şi Pir- 
săreşti. 

Teritoriul comunei, cam on- 

dulat de dealurile Creţul, Bu- 
hoci, Bogdănești, Nicorești, ete., 
se mărginește la E. cu com. O- 
nești, la N. cu teritoriul com, 
Tirgul-Trotușul prin Trotuș, la 
V. cu com. Grozești și la S. cu 
com. Cașinul, 

Piriiașele Creţul și Bahna udă 
teritoriul comunei și se scurg 
în Trotuş; iar piriiașul Curiţa, 
care curge pe la marginea sa de 
S., se scurge în Piriul-Cașinului, 

Are o școală mixtă, care func- 
ționează din 1865, în satul Bog- 
dănești, întreținută de stat şi a- 
vind şi 6 fălci pămînt în țarină și 
40 prăjini în vatra satului. La 
anul 1891, școala a fost frecu- 
entată de 31 copii. 

Biserici sunt 4: una ortodoxă 
în satul Bogdănești, deservită 
de 2 preoți și 1 cîntăreț; 3 
catolice, cîte una în cătunele. 
Tuta, Pirgăreşti și Satul-Noă, 
Sunt 645 case de locuit, în că- 
tunele Satul-Noi şi Tuta, și 
LI cîrciumi, ! 

Populaţiunea numără 655 capi 
de familie, cu 2786 suflete: băr- 
baţi 1411, femei 1375. După 
naționalitate sunt: 2684 Romini, 
1 Bulgar, 101 Unguri. După pro- 
tecțiune sunt: 2684 de protec-   
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țiune romînă, 57 austriacă, 44 
ungară și 1 bulgară. După felul 
ocupaţiunii se împart în: 1586 
agricultori, 12 meseriași, 31 în- 
dustriași, 12 comercianți, 14 a- 
vind profesiuni libere, 10 mun- 
citori și 2$ servitori. Știii a citi 
și scrie 74 persoane (9 femei); 
nu știu carte 2712 (1366 femei), 
Contrib. sunt 5ş1. După legea 
rurală din 1864 s'aă împroprie- 
tărit 532 locuitori, cu 1664 fălci 
și 35 prăjini pămînt. 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de 4302 hect. Pădurile 
ocupă aproape 1500 hect. 

Proprietari mari sunt: Frații 
Weisengriin: ai o moşie de 2402 . 
hect., cu un venit de 30000 lei 
pe an, pe care ai cumpărat-o 
de la frații Bogdan. Moșia Ti- 
sești, cu o întindere de 233 hect. 
și venit de Gooo lei, aparţine 
Angelicei Rosetti-Teţeanu ; Epi- 
tropici Sf. Spiridon din Iaşi, care 
ia un venit de 4622 lei; Ta- 
sicăi Apostol, care are o parte 
de 3000 lei venit; lui lanoş Ga- 
bor, cu o parte de 40 hect., pro- 
ducind venit de 1200 lei. 

Totalul impozitelor este de 
2617 lei, 

Se găsește o fabrică de sti. 
clărie şi un fierăstrăi de apă. 

Viile ocupă o suprafață de 
55.50 hect. care, la 1890, aii 
dat 65.09 hectol. vin negru și 
1044.01 hectol. vin alb, 

Budgetul comunei pe exer- 
cițiul 18S91—1892 avea la veni- 
turi lei 18673, bani 77 și la chel: 
tueli, lei 36657, bani 1ş. 

Totalul pămînturilor de cul- 
tură este de 1380.15 hect. 

Animale sunt: 214 cai, 1340 
vite cornute, 197 porci, 1 73 
capre și 1845 oi, cari aparțin 
la 74 proprietari și cari la 1891, 
ai dat 34 kgr. lină ţigae, 3517 
kgr. lină țurcană, 625 kgr. lină 
amestecată și 101 kgr. lină 
miță, 

63
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Comuna este străbătută de 

calea națională Onești-Pasul-Oi- 

tuzul, care are un pod mare la 

satul Bogdănești și e legată prin 

Grozești cu Tirgul-Ocna, prin 

o cale vecinală comunală șo- 

seluită. | 
Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 58 kil.; la Tirgul- 

Ocna, reședința plășei, 20 kil.; 

la com. Onești 8 kil.; la com. 

Grozești 7 kil; la com. Tirgul: 

Trotușul 15 kil.; la 'com. Ca- 
șinul 15 kil, 

Bogdănești, com. rur, pl. Sire- 

tul-d.-s., jud, Bacăii, asezată în- 

tre piriul Odobul și Valea-Mare. 

Se compune din 4 cătune: Bog- 

dăneşti-d.-s., Bogdăncști- d.-j., 

Iertioana-Răzeși, reședința, și 

Hertioana-Satului sai Hertioana- 
Mănăstirei, 

“In statistica din -1874 se gă- 

sește compusă din 3 cătune: 

Bogdănești, Hertioana-Răzeși şi 

Iertioana-Mănăstirci. ” 

Se mărginește la E. cu com. 

Berbenceni, la N. cu com. Po- 

iana-lui-lurașcu, la V. și S. cu 

com. Prăjeşti. 

Are o școală mixtă în Her- 

tioana-Răzeși, întreţinută de co- 

mună, cu 40 prăjini în vatra 

satului și 6 fălci pămînt în ţa- 

rină. Școala este înființată la 

1888; în 189: a fost frecuen- 

tată de 10 copii (5 băcţi şi ş 

fete). Sunt 3 biserici: 2 orto- 

doxe, în satele Hertioana-Ră- 

zeși şi Bogdăneşti-d.-j., şi 1 ca- 

tolică, in Bogdănești-d.-j. 

Sunt 212 case de locuit și 

1 cîrciumă, 

Populațiunea numără 213 capi 

de familie, cu 726 suflete, din- 

tre cari: 576 Romini, 142 Un- 

guri, 7 Izraeliţi şi 1 German, 

toţi însă de protecțiune romînă. 

După felul ocupaţiunei sunt: 
231 agricultori, 4 meseriași, 1 co- 

merciant, 15 cu profesiuni libere,   
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40 muncitori şi 22 servitori, 

Știii carte 49, dintre cari 6 fe- 

mei; nu știi carte 677, dintre 

cari 354 femei. Contribuabili 

sunt 146. După legea rurală 

“din 1864, s'au dat la 87 locui- 

tori, 104 fălci și 17 prăjini pă- 

mint în țarină, în împroprie- 
tărire. 

Întinderea comunei este de 

900 hectare. 

Proprietari mari sunt: Eudo- 
chia I. Lecca, cu o moșie de 

516 hect,, cei dă un venit a- 

nual de gooo lei; Ștefan Ţăr- 

țescu, cu o moşie de 397 hect., 

ce-i dă un venit de 7200 lei pe 

an; Gr. Osmachi Teodoru, cu o 

moșie de 64.75 hect. ce dă un ve- 

nit de 2072 Iei; Eliza Mustea cu 

48.43 hect. și venit de 1550 lei. 

Totalul impozitelor este de Ici 
2632.10. 

In această comună se găsește. 

pădurea statului Hertioana, în 

întindere de 15 hect., fără în- 
semnătate, și care aparținea mă- 

năstirei Caşinul. 

Vii sunt pe o întindere de 

- 25.88 hect., -care în 1890, ai 

produs 9.12 hectol. vin negru 
şi 778.24 vin alb, 

Animale sunt: 68 cai, 417 

vite cornute, 223 porci, 5 capre 

și 985 oi, 

Stupi de albine sunt 63, cari 

la 1890, ai dat 244 kgr. miere 

şi 81.330 kgr. ceară, 

Budgctul comunei pe exerci- 

țiul 1891—92 era la venituri de 

lei 2376, bani 83, și la cheltueli” 
“de lei 1248, bani oş. 

Comuna este străbătută de 

căi comunale, cari 'o leagă cu 
comunele vecine. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului 17 kil., la Prăjeşti 

3 kil.; la Berbenceni 11 kil.; iar 

la Săcuieni, reşedinţa plășci, 10 
kilom. 

Bogdănești, com. rur., jud. Su-   
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ceava, situată în partea de S.- 

V. a plășci Moldova-d.-j., spre 

S.-V. şi la o depărtare de 16 

kil., de Fălticeni. Se mărginește 

la E. cu Fintina-Mare, la V. cu 

com. Mălini și Pipirigul din ju- 

dețul Neamţu, la Sud cu com. 

Boroaia și jud, Neamţu şi la 

N. cu Baia și Fintîna-Mare. Are 

forma unui dreptunghiii încli- 

nat spre Est, începînd din cul- 

mea Pleșului pănă în șesul Mol. 

dovei, trei părți fiind munte și 
una cimp. 

E formată din satele: Bogdă- 

nești, Rișca, Jahalea şi Slătioara, 

cu reședința în satul, de la care: 

îşi trage numele, Este populată 

cu 1102 capi de familie, ce nu- 

mără 3758 suflete, sau 1882 

bărbați şi. 1876 femei, din cari 

56 Izracliți, comercianți. Contri- 

buabili sunt 775. Arc 3 bise- 

rici: în satele Bogdănești, Rişca 

și Slătioara, deservite de 4 pre- 

oți și 5 cintăreți și o mănăs- 
tire, Rișca, cu 14 cilugări. Are 

două şcoale rurale, frecuentate 

de 96 elevi. Budgetul comunei 

pe anul 1892—93 avea la veni: 
turi 12589 lei, 73 bani şi la 

cheltueli 12446 Ici, 40 bani; al 

drumurilor la venit 3642 Iei, şo 

bani și la cheltueli 2460 lei. In 

toată comuna sunt 310 cai, 1363 
boi, 1322 vaci, 3041 oi, 38 ca- 
pre și 336 porci, 

E străbătută de piraicle: Rișca, 
Rișcuţa, Slătioara, Buftea, Bu- 

dăcelul, Strimba, Bogdincasa, 

Țiganca, Bolohinosul, Piriul-Sla- 

tinei, Trestioara, Piriul-Plopului 
și Alunișul, 

Cel mai înalt munte e Ple- 
şul. 

Moşia e proprietatea statului, 

fostă a mănăstire Rişca, căreia 

fusese făcută danie de Petru 

Rareș. Trupul Bogdănești însă, 

pe timpul lui Nicolae Mavro- 

cordat, era al vistiernicului Ni- 

colae Cantacuzino. Letopiseţul



BOGDĂNEȘTI 499 BOGDĂNEȘTI 
  

Moldovei ne spune aceasta : «Ilie 
Cantacuzino, neprietin Domnului 
Ţărei, noii numit (Nicolae Ma- 
vrocordat), din Țara - Leșească 
prin ţară de odată la satul lui 

la Bogdănești, care sat stă sub 

munți, apoi pe Oituz ai tre.-. 
“cut la Braşov», («Letopiseţul», 

II, p. 72). 

Suprafaţa teritorială a comu- 
nci e de 16310 hect, din care 

13928 hect. pădure, 1544 hcct. 
loc de cultură, 333 hectare fi- 
neţe şi 267 nctrebnic. Arenda 
anuală a moșiei e de 26310 Lei; 
iar pădurea de fag se vinde cu 
170 lei hectarul. 

Locuitori împroprietăriți la 
1864 ai fost 58 fruntași, 235 

mijlocași și 281 codași, stăpî- 

nind 1961 fălci. 
In toată comuna sunt 6 cir- 

ciume și 5 dughene; 3 mori, cu 
: cite 2 pietre ale proprietăței și 

2 piuc ale locuitorilor. Morile 
aduc venit 4320 lei pe an. 

Instalarea celor 2 fierăstrac, 
cu cite 2 juguri, din cătunul Slă- 
tioara, proprietatea d-lui Da- 
vi Leibu Zaraful, a costat 
20900 lei, întrebuințîndu-se în 
serviciii 50 lucrători. Capitalul 
de exploatare e de ș000o lei. 
Sc taie cite 8700 metri cubi 
anual, vinzîndu-se cite 28 lej 
metrul cub pe loc. 

Sub poalele muntelui Pleșul 

sc află două fîntîni bogate de 

slatină, a căror apă pănă mai 

anii trecuţi o întrebuința lo- 
cuitorii la bucate, find foarte 
sărată; de cînd cu monopolul 
sărci, statul interzice această în- 
trebuințare. | 

Locuri mai însemnate în co- 
mună sunt: 

Mănăstirea Rîșca; urmele u- 
nui schit numit Bogoslovul; spre 
nordul satului Bogdănești, te- 
melia, pe care urma a se zidi 
un alt schit, pe la 1853, de 
Archimandritul Nionel ajutat de 

7? 

  

  

alți călugări; Ia-Cruce și la-Hus- 
cărie. V. a.n, 

«Bogdănești, Petrileşti şi Bo- 
goslovul întrun hotar, la ţinu- 
tul Sucevei, ocolul Moldovei, 
moșie a Sf. mănăstiri Rîșca, în- 
chinată Sf. Mitropolii, starea I. 

_Are sat cu o biserică, deservită 
de 3 preoți, 3 diaconi, 2 das- 
căli, 20 nevolnici, 19 -vădane, 
un bejenar hrisovolit, 20 sluj- 
bași volnici, 2 jidovi; pe lîngă 
moșiile Boroaia, Baia, Orţeșşti, 
Poiana, Prisăci și altele, cu un 
număr de 324 locuitori. (Intre 
1843—1845, v. <Buciumul Ro- 
min», anul I, p. 329). 

Bogdănești, com. rur., plaiul Co- 
zia, jud. Vilcea. E situată pe 
dealul Bogdănești, la nord de 
Rîmnic, pe malul drept al Ol- 
tului, 

Acest sat este foarte vechii 
și se probează prin următoarea 
delimitaţiune, din anul 1608, pu- 
blicată de d-l B. P. Hasdei, în 
«Cuvinte din Bătrîni», pag. 158: 

«Scris'am noi 6 bocri care am fost 
hotarnici și tocămealnici sfintei mănăs- 
tiri la Cozia, însă egumen a fost părin- 
tele Pahomie; dacă a avut piră cu Sar- 
kiz de Bujorani, pentru că aii avut Sarkiz 
ocină dimpreună cu sfinta mănăstire, 
deci ne-aii luat egumenul dimpreună cu 
Sarkiz pre răvașe domneşti, deci noi 
încă am mers pre cuviutul domnul nostru 
de am căutat și am călcat ocina satului 
Bogdănești de la Olt, deci am aflat pre 
Sarkiz moștean, că asi fost cumpărat Sar- 
kiz încă din zilele Mihnci Vodă, și i am 
căutat și cărțile lui Sarkiz ce aii avut 
de moșie, deci noi încă am făcut cartea 
de la mîna noastră Ja Sarkiz să-și ţie 
moșia pre cărți ce aii avut, însă am ho- 
tărit cîmpul cu pădurea, de am făcut o- 
cină la Sarkiz 2 codrii, un codru pre 
lîngă hotarul Călimăneștilor și am "pus 
piatră dincoace de valea mare “și să 
meargă acel codru din apa Oltului cu 
pădurea cu tot pănă la hotarul Mucreşti, 
şi cel-lalt codru..., pre Muereşti și prin 
pădure pre sleamea.... pei. € pe Muc- 
reasca până la Merii-Cîrnului... alătu- 

„TC... Plăviceneasca pre decindea, și de 
către seliștea Bogdăneștilor unde pogoară   

calea Carului de la Ruda și cu pădurea 
cu tot pănă în hotarul Mueroşti, iar se- 
liştea să o ţie pe cumpărături și le aii 
fost aleasă mai dinainte vreme de Moş- 
teani satului de s'aii știut partea Vlădu- 
țească; ci am ales să ţie Sarkiz 2 părți 
şi cu vadul morii din seliște, iar o parte 
de seliște despre malul Roșu, alăturea 
cu valea în jos, care parte aii fosta 
Sirei, să aibă a o ţinea Cozii-Anii; deci 
noi acești șase boeri, anume Pirvu Lo- 
gofăt ot Ruda, i Frâncul ot Potăroșani, i 
Anghel Comis ot Sărăcinești, i Preda 
Logofăt ot Lirsești, i Ghivca ct Simbo- 
tin, i Iud ot Dăeşti, noi așa am ales 
și mărturisim cu sufletele noastre și pen- 
tru credință ne-am pus mai jos peceţile 
ca să se crează: scris în luna April 15 
zile, leat 7116 (1608)», 

E la g kil. spre nord de re- 
şedinţa județului și la 15 kil. 
de a sub-prefecturei. N'are nici 
un cătun alipit. 

Are o populaţiune de 791 lo- 
cuitori, adică 380 bărbați și 411 
femei. Capi de familie sunt 180; 
case 179; contribuabili 217, 

In comună sunt 2 bis.: una 
fondată la anul 1761 (7269) și 
alta la anul 1784 (7292); cea 
d'intiii de pîrcălabul Gheorghe, 
Episcop fiind Kyr Grigorie de 
la Rimnic; a doua de jupîn 
Ion Rimnic, jupîn Ispas Piteşti, 
Preda Bujoreanu aga, Iordan 

„şi Zamfirache din Bogdănești, 
Episcop fiind Kyr Filaret. Prima 
sa reparat la anul 1885 șia 
doua la 1854. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și creșterea vitelor, Sunt 

şi 4 rotari și 9 dulgheri. 
In comună sunt: 6 cai, 263 

boi, 220 vaci, 50 capre, 217 oi 
și 342 porci. 

Pe valea Muereasca-d.-j., în 
raionul comunei, sunt 4 mori. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 
parte împroprietăriți. Celor îm- 
proprietăriți, în număr de 9ş, 
li s'aă dat 285 hect., pe. moșiile 
Bujoreanu, Episcopia, Dincă Al- 
bulețu și C. Carabelea. 

Școala datează în comună de 
la anul 1830. Se frecuentă de
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45 “copii, 33 băcţi și 12 fete, 

din numărul de 95, 53 băcţi și 

42 fete, cu vîrstă de școală. 

Știi carte 31 bărbaţi şi 1 fe- 

mec. Cu întreținerea școalei, sta- 

tul cheltueşte anual 1188 lei. 

Stupi cu albine sunt 120. 

Comuna se întinde pe o'su- 
prafață de 289 hect. 

Veniturile comunci pe anul 

fin, 1892-93 s'aii ridicat la 1670 

lei și cheltuclile la 1190 lei. 

Pe la E. ci trece şoscaua na- 

țională ce duce de la R.-Vileca 

la graniță, la Riul-Vadului, 

La sudul comunei e dealul 
Limpedca și spre V. culmea Bog- 
dăneşti. Valca- Mucrcasca udă 
partea, de N. a comunei și valea 

Turburoasa partea de $. In vatra 

satului sunt 8 puțuri și 5 fîntîni. 

Se mărginește la N. cu com. 

Mucreasca-d.-j. și Călimăneşti ; 
la S. cu com. Bujoreni; la E. 
cu jud. Argeș, de care se des- 
parte prin riul Oltul; și la V. 
cu com. Vlădești şi parte din 

com. Mucreasca-d.-j. 

Bogdănești, sal, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, şi reședința comunci cu 
același nume, situat pe malul 
sting al Oituzului. Se compune 
din :3 secţii: Munteni, Deleni 
şi Slobozia. Mai înainte se chic- 
ma Valca-Oituzului. Are: o şcoa- 
lă mixtă, la care, în 1891, din 
acest sat aii urmat 24 băeți, 
din 134 copii în vîrstă de școală; 
o biscrică ortodoxă, zidită de 
jupîncasa Safta Bogdăncasa la 
1790, și deservită de 2 preoți 
și 1 ciutăreț. Are ş circiumi. Ca- 
pi de familie sunt 318, suflete 

1023. Animale sunt: 38 cai, 
554 vite cornute, 18 porci și 142 
capre. Lingă satul acesta se a- 
fă un pod mare de lemn, pe 
apa Oituzului, pe șoseaua Oneşti- 
Poiana-Sărată, 

Bogdâneşti, sa/, în partea de   
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S. a com. Bozia, plasa Prutul, 

jud. Fălciii, așezat pe șesul rîu- 
lui Prut, la gura văci Copăceana. 

După tradițiune, numirea sa- 

tului ar fi rămas de la numele 

unui vechiii proprietar Bogdan, 

ce sar fi așezat cel întiii în a- 
cest loc, 

Suprafața. teritoriului moșici 
e de 953 hect. 44 arii, iar popu- 
laţia satului de 50 familii, cu 209 
suflete și 40 contribuabili, cari 
pe lingă agricultură se ocupă 
și cu pescuitul. Vii sunt pe 2! 

hect. Pe șesul Prutului se află 

o baltă și o girlă; iar spre N.- 

V. de sat, pe Dealul-lui-Belciug, 
Movila-lui-Dumitru, 

Mai în. centru cazul Bogidlă- 
nești, 

Are o biserică, deservită de 

un preot, făcută la 1840. 

Bogdăneşti, sa/, în partea su- 

dică a com. Cucuteni, pl. Stav. 

nicul, jud. Iași, aşezat pe un po- 

diș. Arc o populaţie de 65 fa- 

milii sai 305 locuitori. Școala 

întreţinută de comună și înfiin- 

țată în 1830; este frecuentată 

de 30 elevi. Are o biserică, fă- 

cută la 1881 de locuitori, deser- 

vită de 1 preot şi 1 cintăreț, 

Numărul vitelor e de 415 ca: 

pete, din cari: 263 vite mari 
cornute, 52 oi, 43 cai și 57 ri- 

mători. 

Bogdăneşti, sa/, face parte din 

com. rur. Gornetul-Cuib, plasa 

Podgoria, jud. Prahova. Este si-. 

tuat pe Valea-Bogdăneştilor, sub 

poalele  Virfului-Crucei şi sub 

poalele Văiei-Buzatului. Are o 

populaţiune de 95 locuitori. 

In partea de E. a acestui că- 

tun, se presupunea fi mine de 

plumb şi pucioasă, iar în par- 

tea de N.-E. sc află o întinsă 

culme de piatră, care merge 
pănă în culmea dealului Năstă- 
soaia, care, se numește Cana-   
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raua-de-Piatră, și unde s'ar giisi 
cea mai bună piatră de con- 
strucție. Până acum nu s'a pus 
încă în exploatare. 

Satul Bogdănești, se crede, a 
fi înfiinţat pe la anul 1690, o 
dată cu cătunul Cuibul, căci u- 
nul dintre cei 9 moși, cari for- 
mai căt. Cuibul, la întemeierea 
lui, certindu-se cu cei-l'alţi, a 
fugit de ci şi s'a așezat într'o 
vale, luînd pentru sine terito- 
riul acelci văi. Acel moș se nu- 
mea Bogdan, și după numele 
lui s'a numit cătunul Bogdănești. 
„Acest cătun ocupă partea de 

N.-V. a comunei Gornetul-Cuib, 
Este înconjurat la N. de Virful- 
de-la-Cruce și de Virful-Făşiilor ; 
la S. și E. de livezi cu pruni; 
la Vest de locuri şese, după 
cate apoi vin păduri, cari merg 
pănă în comuna Gura-Vitioarei. 

Bogdăneşti, saș, judeţul Roman, 
ce exista pe la 1569 și de care 
pomeneşte un hrisov a lui Bog- 
dan-Vodă, fiul lui Lăpuşneanul 
din acel an, 28 Ianuarie. (V. 
«Cronicele Rom.», pag. 195). 
Nu se ştic pozitiv unde anume 
şi în ce loc cra acest sat; sc . 

crede, că era aproape de satul 
Scheia. 

Bogdănești, sa/, pc moşia și în 
comuna cu același nume, jud. 
Suceava. Se crede că-și trage nu- 
mele de la Bogdan al IV-lea In- 
crucișatul, care ar fi fost proprie- 
tarul moșici şi în timpul căruia 
sar fi început satul. Așezat pe 
ambele ţărmuri ale pir. Rica, 
numără 438 case, populate cu 
546 capi de familii, sai 1904 
sufl., din cari 955 bărbaţi și 949 
femci; din aceştia sunt 25 străini, 

Evrei comercianţi. Are 378 con- 
tribuabili. Vatra satului ocupă 
suprafața de 298 fălci şi 26 pră- 
jini. Improprietăriţi la 1864 sunt 
35 frunt., 146 mij. şi 104 cod.,
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stăpinind 1136 fălci şi 40 prăjini, 
Arc: o biserică de lemn cu 

patronul S-ţii Voivozi, zidită de 
locuitorii satului, deservită de 2 
preoți şi 2 cîntăreți şi împropric- 
tărită cu 25 fălci teren de cul- 
tură; o școală rurală mixtă, în- 

+ ființată de stat la 1858, cu 
un învățător, și frecuentată de 
56 şcolari. Pe la 1865, în satul 
Bogdănești se afla sub-prefec- 
tura plășei Moldova. 

Bogdăneşti, sat, în jud. 'Futova, 
pl. Simila, în partea de NE. 
a judeţului, așezat pe coastele 
a două dealuri. Are ş14 loc, 
din cari 39 știii carte Și 156 
casc. Formează o comună, co- 
muna Bogdănești, cu căt. Fol- 
eşti. Intreaga comună are 693 
loc., din cari 83 ştiii carte. Sunt 
129 contribuabili și 213 case, 
Are 48.50 hect, vii şi 6.75 hect. 
livezi cu pruni. Comerciul se 
face de 5 locuitori, din cari 4 
Romini şi 1 Evrei. Arc o şcoală 
primară de băcţi. In toată co- 
muna. sunt 2 biserici, 

Bogdănești, saz; face parte din 
com. rurală Cirstăneşti, plaiul 
Horezul, jud. Vilcea. Are o po- 
pulațiune de 196 locuitori, din 
cari 100 bărbați și 96 femei. 
Are o biserică fondată la anul 
1662 și reparată la anul 180ş. 

O parte din moșia Bogdă- 
neşti a fost cumpărată și închi- 
nată mănăstirei Ilorezul, de pă- 
rintele Ion, egumenul mănăstirei 
Horezul. | 

Hrisovul lui Constantin Vodă 
Brincoveanul se exprimă ast-fel: 

«am. și iară a cumpărat (părintele Ion) 
v moșie ce se chiamă Bogdănești de pe 
apa Luncâvăţului, de la jupîneasa Aspra 
Poenăreasa drept talere 66, care moșie 
o aii dat mănăstirei Ilorezul, ca să-i fie 
hrană. 7209 (1701). 

Bogdănești, saz; face parte din 
com. rurală Tomșani, plaiul Ho- 
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rezul, jud. Vilcea. Acest cătun, 
unit cu Modăreeni, are o po- 
pulaţie de 330 locuitori, din 
cari 150 bărbaţi și 200 femei, 
Aci ce o biserică fondată la anul 
1812 de Nicolae Lecca și Bă- 
dică Chiceanu și reparată la 
anul 1880. 

Bogdăneşti, deal, jud, Baciui, 
plasa Trotuşul, comuna Bogdă- 
ncști, care face parte din șira 
„dealurilor ce desparte Slănicul 
de Oituz. 

Bogdănești, culme «de deal, la 

V. de com. Bogdănești, plaiul 
Cozia, jud. Vilcea, 

Bogdănești, ea/, în jud. Tutova, 
plasa. Simila, com. Bogdănești. 

Bogdănești, iaz, în gura Văei- 
lui-Marcu, format din pîriul cu 
asemenea numire, pe teritoriul 

- satului Bogdănești, com. Bozia, 
plasa Prutul, jud. Fălciti. 

Bogdăneşti, moșie, pl. Siretul 
d.-s., jud. Bacăii, «moșie cu părți 
şi răzeșească, în care moşie are 
parte şi d-lui Vornicul Gheor- 
ghe Dona, care, la 1842, mai 
cumpără 43 stinjeni de la Gheor- 
ghe sin Ioniță Ciocan, 6 stîn- 
jeni de la Costache Codăescu, 
15 stj. de la Vasile Huiban, iar 
din răzeși mai sunt și Grigorie 
Mustea, Sandu Ceapă și alți 
mulți răzeși și părtași în ea. 
Are un sat cu o biserică, 1 
preot, 2 dascăli, : 3 privilegiați, 
16 mazili, un căpătăier, 3 ne- 
volnici, 10 vădane, 9 slujbași 
volnici, 1 Evreii; pe lingă mo- 
șiile Hertioana, Căutușeni, Po- 
iana-lui-lurașcu și altele, cu un 
număr de 75 locuitori». (T. Co- 
drescu, «Buciumul Romiîn», pa- 
gina 329). 

Bogdănești, moșie, jud. Bacău,   
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plasa Trotușul, comuna Bogdă- 
nești, ce aparține fraților Weisen- 
griin, cari aii cumpărat-o de la 
I:. Bogdan. Despre aceasta, T. 
Codrescu, («Buciumul Romiîn», 
pag. 330) ne spune: «moşie a 
d-sale Logofeteasa Anica Rosct- 
Roznovanu, clironomisită de la 
fiul său Manolachi-Roset. Are 
sat cu o biserică, 2 preoți, 2 
dascăli, 1 privilegiat, 3 mazili, 
13 nevolnici, 8 vădanc, 23 sluj- 
başi volnici, un vătaf; pe lingă 
moșiile Cașinul,' Poienele, Nico- 
rești, Filipești și- altele, cu un 
număr de 225 locuitori». 

Bogdăneşti, moșie a statului, în 
jud. Vileca, pendinte de mănăs- 
tirea Arnota, care s'a arendat 

pe periodul 1888—93, cu 1550 
lei anual. De la 31 Decembre 
1588 s'a vindut de veci. 

Bogdăneşti, păzure, jud. Bacăi, 
pl. Trotușul, com. Bogdănești, 
care se întinde şi în com. Gro- 
zești. Proprietari: frații Weisen- 
griin. Este foioasă : fag și stejar, 
Are o întindere de 286 hect. Şi 
este supusă regimului silvic. 

, 

Bogdăneşti, pădurice a statului 
în întindere pe 6 hect., pendinte 

„de com. Măldăreşti, plaiul IHo- 
rezul, jud. Vilcea. 

Bogdăneşti, pădure particulară 
și supusă regimului silvic, aflată 
pe moșia Bogdănești, c. Cirstă- 

„neşti, plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Bogdăneşti, ziriz, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-s., din com. Bog- 
dănești. EL sc varsă d'a stinga 
Siretului, 

Bogdănești, pir;z, ce curge prin 
jud. Tutova, pl. Simila, comuna 
Bogdănești. 

Bogdăneşti, ză/cea, ce izvorește
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din căt. Bogdănești, com. Gorne- 
„tul-Cuib, pl. Podgoria, jud. Pra- 
hova, de sub Canaraua-de-Pia- 
tră. Curge de la N..E. spre S.-V. 
şi la Sudul acestui căt. se varsă 
în piîriul Sărăţelul, tot în raio- 
nul com. Gornetul-Cuib. 

Bogdăneșşti-de-Jos, saz judeţul 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., în com. 
Bogdiinești. Se află la o dupăr- 
tare de 1 kil. de satul Her- 
tioana - Răzeşi, Aci se găsesc 
două biserici: una ortodoxă, zi- 
dită la 1840, de Gavriil Osmachi, 
și alta catolică, zidită de locui- 
tori, la 1867. Capi de familie 
sunt 1$ şi suflete 43. Animale 
se numără: 14 cai, 1 3 vite cor- 

nute și S porci. 

Bogdăneşti-de-Sus, sa, jude: 
țul Bacăii, pl. Siretul-d.-s., al co- 
munei Bogdănești. Se află la o 
depărtare de 1 kilom. de IHer- 
tioana-Răzeşi. Capi de familie 
sunt 213 şi suflcte 726. Ani- 
male sc numără: 21 cai, 170 
vite cornute, $5 porci și 5 capre. 

Bogdăneştilor (Dealul-). Vezi 
Dealul Lupului, jud. Suceava. 

Bogdănița, saţ, în jud. Tutova, 
pl. Simila, spre N. de Birlad, pe 
piriul Bogdăniţa. Are 262 lo- 
cuitori, din cară 47 știii carte ; 
166 contribuabili; 165 case. E 
socotită în această populaţie și 
acea din Schitul-Bogdaniţa. For- 
mcază comuna Bogdaniţa cu că- 
tunele: Tunsești-d.-j., Tunsești- 
d.-s., Schitul-Bogdăniţa, Schitul- 
Carţibași, Coroeşti și Gura-Văei. 

” Intreaga com. are 999 loc., din 
cari 88 știii carte; 166 contrib.; 
165 case. Are 36,75 hect, vii, 
din cari 2,25 nelucrătoare și 26,50 
livezi cu pruni. Comercii se face 
de către 10 locuitori, din cari 9 
Romini și 1 străin, în 14 stabi- 
limente comerciale, din cari o   

502 

circiumă. Are o şcoală primară 
de băcți. In coprinsul acestei 
comune sunt 2 schituri şi 2 bi- 
serici. Aici a fost, înainte de 
unirea administrativă a plășilor, 

reședința subprefecturei plășci 
Simila, 

Contribuţiunile directe ale lo- 
cuitorilor întregei comune sunt 
de 7035 lei, 98 bani. 

Bogdâniţa, dea/, în jud. Tutova, 
pl. Simila, com. Bogdăniţa. 

Bogdăniţa, moșie nelocuită, în 
jud. Tutova, pl. Simila, com. cu 
asemenca numire, proprietatea 

statului, arendată în ultimul pe- 
riod cu 605 lei anual. 

Bogdăniţa, pădure, în jud. Tu- 
tova, pe moșia cu asemenea 
numire, în mărime de 47 hect,, 
proprietatea statului, 

Bogdăniţa, pirizaș, ce curge prin 
jud. Tutova, pl. Simila, com. Bog- 
danița,şi se varsă în ptr, Bogdana. ) o 

Bogdănița, sc/:4, în jud. Tutova, 
pl. Simila, com. Bogdăniţa, spre 
N. de satul Bogdaniţa. 

Bogdâniţa, 7arină, în partea de 
S.-E. a căt. Gornetul, comuna 
Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, ju- 
dețul Prahova, pe care se cul- 
tivă porumb, griii și ovăz. Restul 
este acoperit cu pădure secu- 
lară, izlaz și puţină fineţe. A- 
ceastă proprietate, se zice, a a. 

parținut în vechime unui locuitor 
cu numele de Bogdan, pe care 
a închinat-o mănăstirei Cotro- 
ceni și s'a vindut de Stat. 

Bogea, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 
com. Almajul, pume, sub care 
se mai cunoaște safu/ Almajul- 
Moșneni, 

Bogeni, ma/ala ; face parte din   
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com. rur. Dejoiul, plasa Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

lația de 289 locuitori, 150 băr- 

baţi și 130 femei. Se află în 

partea de N. a comunei. | 

Bogeşti, sat, cu 41 fam., judeţul 

Argeș, pl. Pitești; face parte din 
com. rur. Drăganul-Bascovel. 

Bogeşti, sas, în jud. şi pl. Tu- 

tova, spre N.-V. de oraș pe apa 

Tutova. Are 403 loc., din cari 

30 ştiii carte și 124 case. For- 

mează comuna Bogești cu că- 

tunele: Tomeşti, Perieni şi Po- 

gana. Întreaga com. are 2388 lo- 

cuitori, din cari 75 știi carte; 

503 contribuabili; 621 case. Arc 

27,50 hectare vii şi 1 hectar 

livede de pruni. Comerciul se 

face de 27 locuitori, din cari 19 

Romini, 7 Evrei și 1 străin, în 

31 stabilimente comerciale, din 

cari i9 cîrciumi. Are o școală 

primară de băeți. Pe aici trece 

șoseaua judeţeană Birlad-Bacăii, 

ce are un pod peste apa Tutovei. 

In toată com. sunt 4 biserici, 

Contribuţiunile directe ale locui- 

torilor întregci comune se ridică 

la suma de 19217 lei, 77 bani. 

Boghea, deal, jud. Iaşi, în ca- 

pătul căruia, despre S., se află 

satul Cornești, com. Miroslava, 

plasa Stavnicul. (Vezi Focşoaia, 
podiș). 

Boghea, /ac, în insula Balta, jud. 

Ialomiţa, plasa Ialomiţa - Balta, 
com. Dudești, 

Boghea, pădurice, pe dealul Bo- 
ghea, com. Miroslava, pl. Stav- 

nicul, jud. Iaşi, 

Boghea, iri, jud. Iaşi. (Vezi 
Teleţul, pirii, com. Miroslava, 
pl. Stavnicul.) 

Bogheni, sa/, pe piriul Idrici,
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com. Roșeşti, pl. Crasna, jud. 

Fălciu, pe o suprafață de 723 

hect. şi cu o populaţie de ri 
familii, cu 28 suflete, 

Bogheşti, comp. rur., pl. Zeletinul, 

jud. Tecuci. E situată pe culmea 

dealului ce începe din Nărteşti 

și continuă în jud. Tutova. Este 
la o distanță de 40 kil. departe 

de capitala judeţului. Se com- 

pune din 4 cătune: Boghești- 
„ du-j., Boghești-d.-s., Bicheşti și 

Chițcani. 
Are o populaţie de 361 capi 

de familie, cu 1324 suflete, din 

cari 295 contrib., care locuesc 

în 304 case. 

In com. se află 2 biserici, în 

Roghești-d.-j. și Bichești, deser- 

vite de 1 preot cu 4 cîntăreţi. 

Școala datează în comună din 

anul 1866. Se frecuentată de 55 

copii, 53 băcţi și 2 fete, din nu- 

mărul de 173, 95 băeţi și 78 

fete, în virstă de școală. 

Numărul vitelor din comună 

se urcă la: 480 boi, 220 vaci, 

24 cai, 33 cepe, 1181 oi şi 170 

porci. | 

„In Boghești se găsesc și 20 

stupi; 2 mori de apă: una nu- 

mită a Sulgerului și a 2-a a Co- 
roiului. Pe lingă acestea, mai are 

și 1 moară deabur şi 2 de vint. 

Budgetul com. se urcă la ci- 

fra de 3084 lei. 

Locuitorii își desfac produ- 

sele muncei lor la Tecuciă saii 

la tîrguşorul Podul-Turcului, 

Comuna e brăzdată de dea. 

lurile: Bichești, Boghești și Chiţ- 

cani. E străbătută de riul Zeleti- 

nul, care udă comuna în partea 

de V., merge paralel cu șoscaua 

naţională. In riul Zeletin se var- 

să piraiele Vlejului și Olului, ce 

vin din partea de E. a comunei. 

Comuna este străbătută de 

mai multe drumuri mici natu- 

rale, cari se unesc cu şoseaua Te- 

cucii-Podul-Turcului. La mar-   
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ginea de N. a com., pe șosea, 

se află o velniță, unde se fabri- 

că cantități mari de rachii. 
Se mărginește la N, cu com. 

Podul-Turcului, la S:. cu Goho- 

rul, la E. cu jud. Tutova și la 
V. cu Valea-Zeletinului. 

Bogheşti-de-Jos, sas, jud. Te- 

cuciă ; face parte din com. cu 
același nume. Situat în centrul 

com., ceea cea făcut ca să fie 
și reședința com. Are o popu- 

laţie de 162 capi de familie, cu 

656 suflete, locuind în 160 case. 

Aici se află şcoala comunei, care 

se frecuentă de 55 copii, 53 

băcți și 2 fete. 
Biserica din acest sat, cu hra- 

mul Sfinţii-Voevozi, este făcută 

de locuitori, în anul 1850, în 

locul altei biserici, care era fâ- 

cută pe la 1774, după cum se 

vede din o inscripţie, ce se gă- 
sește în Penticostariuă. 

Locuitorii sunt răzeși vechi. 

Satul se numea înainte Bulzeşti. 

Dintr'un uric de pe vremea 

lui Stefan cel Mare, urice ce se a- 

flă în păstrarea locuitorilor din 

sat, aflăm că un oare-care Maxim 

Staroste a vindut o parte din 

Bulzești lui Christea şi descen- 

denților lui. 

Dintr'un decret al lui Vasile 

Lupu, voevod, ni se arată că 
Christea și rudele sale aii. cum- 

părat bucăţi de pămînt din satul 
Buizeşti : 

Cu mila lui Dumnezei Ște- 
fan Voevod, Domnul pămîntului 

“Moldovei. Știut să fie prin a- 

ceastă foae a noastră întru au- 
zirca tutulor, pentru că a venit 

înaintea noastră, și la ai noştri 

boeri, sluga noastră Maxim Sta- 
rostele şi cu fratele lui Stan şi 

nepotul a lui, Sarea și nepotul 

„Drăghiciii, şi nepoata Maria, şi 
Mafta, şi Stan, și Anușca, și 

strănepot a lor Cosma, și sora 

lui, Dodia, şi văr lor, Lazăr, şi   
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sora lui, Floarea, și Gherghina, 

și fiica ei, Cristina, și ginerele 

şi fratele lui, Negul, și văr lor, 

Ilie Vasile, și frate a lor Tri- 
fan, şi sora lor Neașca și vărul 

ei, Fanta, fiul Stanei, și fiii a lui 

Toadir, fiii a lui Bora și aceste 

surori fiicei Necșci Trojan, și 

Luca, și frate a lor Vanco, și 

nepotul Danciul și sora a lui, 

Anușca, şi strănepotul ei, Ra- 

dul, și frate Oaniche, și Stancu, 

şi soră, Sara, și Cerne, și stră- 

nepoata lor Parasca, şi sora lor, 

Catinca Drăghicii, nepot a lor, 
- frate și surori a lui Stan Bora, 

şi nepotul Nicu după dinșii, de 
a lor bună voce, de nimenea si- 

liţi, sai vindut cu întrebarea tu- 

tulor, dindu-li-se lor drept Uric, 

în vedenia, și înaintea Doamnei 

noastre Stefan Voevod, o bu- 

cată de pămînt din Bulzești din 

hotarul de sus și jumătate din 

fintina din jos, și a vîndut slu- 

gei noastre Christea și strănc- 
pot a lui Petru şi strănepoata 

Stana cu 120 zloți tătărești slu- 

jele noastre Christea și Petru și 

Stana ai plătit toți şi ai îm- 

plinit de sus știtea arătată, 120 
"zloți tătărești în mînele slugei 
noastre mare starostele. . . toate 

numirile de la început, şi dea 

lor bună voe s'aii plinit plata 
deplin, dindu-le și de la noi în- 

tărirea slugilor noastre Christca 

și strănepot lui Petru şi ne- 

poata lor, Stana, pentru o bu- 

cată pămînt din Bulzești din ho- 

tarul din sus și jumătate din 

fintîna de jos și le-am dat și de 

la noi Uric a Domnici Noastre 

Ștefan Voevod, atit pentru dîn- 

și cît și pentru fiul lor și ne- 

poţilor și străncpoților, adunaţi 

fiind toţi credincioșii boerii no- 

ștri, credincios Pană, bocr Io- 

nașc, credincios boer Andro- 

naki, credincios -boer Neerilă, 

credincios boer Costin, credin- 

cios bocr Condrea, înființătorul
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satului Condrea, Nemeș, credin- 
cios boer Petică, credincios boer 
Toadir Novogoroski, credincios 
boer Toadir Portar, credincios 
boer Sulgheroschi, credincios 
boer Spătar, credincios boer 
Sterga Stolnicului, credincios 
bocr Dorni Comis, credincios 
boer Trotușanu și toți boerii 
mari și mici. ce s'a scris mai 
sus, ca să le fic veşnic Uric a 
Domniei Noastre Ștefan Voe- 
vod, într această fac întărită și 
spre credință am spînzurat și 
pecetea noastră. 

Am scris ci M.., 
în Hirlăii, 7030 (1522) Iulie 4. 

Dintr'un alt hrisov al lui Va- 
sile Lupu: 

Noi Vasile Voevod, cu mila 
- lui Dumnezeii Domn țărei Mol- 
dovei, iată ai venit înaintea 
noastră și înaintea boerilor noș- 
tri acest om anume Cristea din 
Girlești, arătînd înaintea noas- 
tră niște zapise de pămînt ve- 
chi, de la Dumbrava, ce ai fost 
Vornic mare și de la Ursu, ce 
a fost iarăși Vornic mare și de 
la Florea, din tîrgul Birlad și de 
la Miltiade Zama, din Pescărie 
și de la Macovei, din Plăcinţel 
şi de la Vlasie, din Bulzeşti și 
de la alți mulţi oameni buni, 
întru care scriii şi arăt cum că 
acest Cristea a cumpărat înain- 
tea noastră 4 pămiînturi la frun- 
te din piriă și până în sat, cu 
păduri și piriul tot venit din ho- 
tarul satului Bulzeşti, ce este la 
ținutul Tecuciului, de la Maria 
Spătarului, drept o vacă cu vi- 
țel şi 2 galbeni bani ungurești, 
și iar a mai cumpărat socru- 
săii Rafeiii partea lui Obozoc, 
cum se va alege din sat din 
Bulzești drept 400 de taleri bani 
gata, şi iar a mai cumpărat îm- 
preună cu Rafeiii de la Nes. 
tor, feciorul lui Balşe, partea 
lui ce se va alege din satul   

Scrofeni, din a patra parte drept 
90 de galbeni bani, și noi în- 
credinţindu-ne de la Cristea, i-am 
dat acești bani pe aceste mo- 
şii; de-la noi încă i-am dat 
Uric și întăritură, ca altul să nu 
se amestece. 

Domnul aii zis de s'aă scris de Cristea, 
în Iaşi, la anul 7146 (1638) 

(L. 7.) 

Bogheşti-de-Sus, sas, jud. Te. 
cuciii; face parte din com. cu 
acest nume, Situat pe Dealul: 
Bogheștilor, despărţit de Bo- 
sheşti-d.-j. prin o ripă, se află 
la 1 kil. departe de reședința 
comunei. Are o populaţiune de 
39 capi de familie, cu 169 su- 
flete, locuind în 38 case, 

Copii în virstă de școală sunt: 
1$, din cari 9 băeţi și 9 fete. 

Boghia, sar, face parte din co- 
muna rurală Făureşti, plasa Ol- 
teţul-d.-j., jud, Vilcea. Are o po- 
pulațiune de 267 locuitori, 145 
bărbaţi și 122 femei. Școlari sunt 
33 copii, 15 băcţi şi 18 fete, 
Aci e o biserică de lemn, con- 
struită cu cheltuiala locuitorilor. 

Boghian, ea?, în comuna Preo- 
tești, jud. Suceava, acoperit cu 
pădure de fag și pășuni. 

Boghianul, ziriă, izvorește din 
„valea satului Corăcăești, jude- 
țul Botoșani, comuna Brchucşti, 
udă satele Bălușeni şi Băncști, 
din comuna Fintinelele, plasa 
Siretul și formează iazul Vădu- 
leţul, comuna Fintinelele. 

Boghicea, com. rur., în jud. Ro- 
man, plasa Siretul-d.-s., în mar- 
ginca de NE. a judeţului și 
spre N.-E. de oraşul Roman. 
IE la o depărtare de 10 kil. de 
oraș și la 5 kil. de reședința 
plășci. Formează comuna Boghi- 
cea cu cătunele: Căușeni, Ghi-   

deon, Mistra (Rogoaza), Slobo- 
zia (Petrești) și Vadul-Vejei (Va- 
dul-de-Aramă), cu reşedinţa co- 
munci în satul Boghicea. Are 
559 capi de familie, 622 con. 
tribuabili, 2944 locuitori, din 
cari 75 știă carte; Gr case. 
Populaţiunea se compune în cea 
mai mare parte din Romîni şi 
Țigani ; afară de aceștia mai 
Sunt 62 familii, 153 locuitori 
Unguri şi 13 familii Evrei, Sunt 
1605 vite mari cornute, Arc o 
biserică ortodoxă, de zid, şi 2 
catolice, de vălătuci, Are oșcoală 
primară mixtă, care, în cursul 
anului şcolar 1886 — 87,a fost 
frecuentată de 40 elevi, 38 bă- 
cți şi 2 fete, din 45 înscriși, 43 
băeţi şi 2 fete. Venitul anual al 
acestei comune este de 5873 
lei şi cheltuelile de 5502 Iei. Te- 
ritoriul comunci este foarte ac- 
cidentat şi e acoperit în cca 
mai mare parte cu păduri. Este 
legată cu orașul Roman prin 
șosea, 

Boghicea, saz, jud. Roman, în 
plasa Sirctul-d.-s., com. Boghi- 
cea, pe ambele maluri ale Piriu- 
lui -Velniţei, afluent al piriului 
Albuia, la NE. de orașul Ro- 
man şi la o depărtare de 16 
kil. de cl și ş kil. de reședința 
plășei. liste reședința com. Bo- 
ghicea. Are 964 capi de fami- 
lie, 246 contribuabili, 753 locu- 
itori, din cari 42 ştii carte; 
locuesc în 172 case. 

Populația este romînă, afară 
de 62 familii, 133 locuitori, Un- 
guri; în această cifră sunt cu- 
prinși și Ungurii din satul Slo- 
bozia și 5 familii Evrei. Sunt 
în acest sat 902 vite mari cor- 
nute. Are o biserică ortodoxă 
de zid şi 1 catolică de vălătuci, 
Ține de parohia catolică Oţe- 
leni, 

Are o școală primară mixtă, 
care în cursul anului 1886 — 87
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a fost frecuentată de 40 elevi, 
38 băeţi şi 2 fete, din 45 în- 
Scriși, 43 băeţi și 2 fete. Este le- 
gat cu orașul Roman prin șosea. 

Boghicescul, sar, în jud. Mehe- 
dinţi, plasa Motrul-d.-s.; ţine de 
com. rur. Glogova. Locuitorii din 
acest sat se ocupă în special 
cu fabricarea oalelor de pămînt. 

Boghii (Pîriul-), zirță, jud. Ba- 
căii, plasa Trotușul, pe _terito- 
riul comunei Tirgul - Trotușul, 
care obirșeşte din muntele Po- 
deiul și se varsă d'a dreapta 
Trotușului, după ce a trecut 
prin satul ce poartă același 
nume. | 

Boghileni, jud. Dorohoi, (V. 
Pomirla, pădure, com. Pomiîrla, 
plasa Prutul-d.-s.) 

Boghinei (Dealul-), ea/, ce se 
prelungește în partea de N.-V. 
a comunei Minjești, pl. Crasna, 
jud. Vaslui, 

Boghiul, dea/, ramificare a Dea- 
lului-Mare, comuna Brăești, pl. 
Cirligătura, jud. Iași. 

Boghiul, dea/, în com. Mastacăul, 
pl. Bistriţa, jud. Neamţu. 

Boghiul, Jea/, jud. Olt; formează 
malul stîng al Dorofeiului, la 
S., pe teritoriul com. Şerbănești- 
d.-]., pl. Șerbănești. Are direc- 
țiunea N.-S., o lungime de 4—5 
kil. și o înălțime de 10—16 
metri, | 

Boghiul, ziriiaș, în comuna Mas- 
tacăul, plasa Bistriţa, județul 
Neamţu; izvorește din dealul cu 
a sa numire, și se varsă în pi. 
riul Măstăcănoasa. 

Bogna-Mare. (V. Bocna-Mare, 
jud. Bacăii). 

55213, Marele Dicționar Geografic, 
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Bogna-Mică. (V. Bocna-Mică, 
jud. Bacăă). 

Bogolinului (Piriul-), piriă, a- 
fluent al Bistriţei, în comuna 
Broșteni, jud. Suceava ; formează 
cascada Moara-Dracului. 

Bogoslovul, dea/, lingă satul Ca-: 
lul, în com. Calul-Iapa, plasa 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu ; 
se află în prelungirea dealului 
THorodiştea, 

Bogoslovul, zarte din moşia 
Pogănești, din jurul localităţei 
cu acest nume, jud. Suceava, 

Bogoslovul,zirîiaș, jud. Neamţu, 
ce izvorește din dealul cu a sa 
numire, curge paralel cu piriia- 
şul numit Dunărea, și se varsă 
pe stinga pirîului Calul, aproape 
de satul Calul. 

Bogoslovul, urmele unui schit, 
început de Archimandritul Neo- 
nel, pe la 1835, aflătoare în 
partea nordită a satului Bog- 

dănești, jud. Suceava. 

Bogza, com. rur., în pl. Mar- 
ginea-d.-s., jud. R.-Sărat, pe riul 
Slimnicul. 

Este "așezată în partea de 
mijloc a judeţului, la 19 kil. 
spre N.-E. de orașul R.-Sărat 
şi în partea răsăriteană a plășei, 
la 8 kil. spre răsărit de Plăi- 
nești, reședința plășei. Comune 
învecinate sunt: Sihlea la 6 kil., 
Voetinul la S$ kil., Dragosloveni 
la 11 kil., Timboești la 14 kil. 

Se mărginește la N. cu com. 
Slobozia-Ciorăști, la răsărit cu 
com. Mărtinești, la miază-zi cu 
com. Bălăești și Voetinul, la V. 
cu Sihlea și Plăineşti. 

Este o comună de cimp; nu 
are dealuri în interiorul comunei, 
numai vre-o două-trei movile la 
apus. 
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Rîul Slimnicul, o udă dela N.- 
V. la S-E. în partea de miază- 
noapte și de mijloc. Sunt g2 
puțuri. 

Cătunele, cari compun această 
comună, sunt: Căeata la apus 

și Retezaţi la răsărit, 
Suprafața comunei este de 

5523 hect., din cari 193. hect. 
vatra comunei, 1078 hect. ale 
locuitorilor și 4252 hect. ale 
particularilor. 

Populaţia este de 396 familii, 
cu 179t suflete: 893 bărbaţi și 
898 femei; 743 căsitoriți, 953 
necăsătoriți, 96 văduvi; 228 
ştii carte; toți sunt Romini 
ortodoxi. 

Sunt 2 biserici în comună: 
una in cătunul Bogza, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, zidită la 1854 
de locuitori, servită de 1 preot 
și 2 cîntăreți; a doua în că- 

“tunuil Căeata, cu hramul Sf. 
Gheorghe, zidită la 1838 de 
Teodor Gorjan, are 1 preot și 
1 cîntăreț; ambele sunt îngri- 

jite de comună și locuitori. 
Sunt două școli mixte: una 

în căt, Bogza, fondată în 1868. 
de locuitori; alta în căt. Că- 
cata, fondată de stat în 1892; 
are 2 învățători și e frecuentată - 
de 92 elevi. 

Calitatea pămîntului este bună, 
fiind compus din argil ameste- 
cat cu pămînt negru. Comuna 
are 4094 hect. pămînt arabil, 
966 hect. imaș, 2837 hect. pă- 
duri şi 76 hect. finețe. 
“Locuitorii ai 115 pluguri și 

I moară cu aburi, 
În comună sunt 8813 capete | 

de vite, din cari: 862 boi, 602 

vaci, 124 cai, 250 epe, 11 a- 

sini, 6700 oi, 4 capre și 260 
rimători. Sunt 5 cojocari, 2 ciz- 
mari și 1 caretaş, 

Transportul se face prin gara 
Sihlea, la 7 kil. spre IE. Sunt 
10 comercianţi, din cari 6 cir. - 
ciumari. 
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Căile de comunicaţie sunt că: 
ile vecinale : spre Plăineşti; spre 
Sihlea, gara Sihlea; spre Mar- 
tincști-Ciorăști ; spre Bălani-Mă- 
crina; spre Voctin-Rîmnicul-Să- 
rat; spre Obileşti. 

Comuna are 530 . contribua- 
bili. Veniturile sunt de 6382 lei, 
99 bani, şi cheltuelile de 6304 
Ici, 61 bani. 

Bogza, sa/,.jud. R.-Sărat, plasa 
Marginea, cătunul de reședință 
al comunci Bogza, așezat în mij- 

locul comunei, pe malul stîng 

al riului Slimnicul. Arc 111 hect. 
și o populaţie de 190 familii, 
cu 940 suflete, 256 contribua- 
bili; 147 știii carte. Are o bi- 

scrică și o școală, 

Bogza, Joc, pl. Siretul-d.-s., jud. 
Bacăii, pe teritoriul comunci O- 
dobești. ” 

Bogza, ripă, în pădurea moșici 

Spătărești, jud. Suceava. 

Rogza și Hiriia, pădure, plasa 
Marginea-d.-j., județul R.Sărat. 
(V. Tufele-lui-Tirgă). 

Bogzăni, cătun. (Vezi Ionășani, 
sat, com. Virful-Cimpului, plasa 
Berhometele, jud. Dorohoiii). 

Bogzăşti, oc zzo/at, comuna Us- 
caţi, pl. de Sus-Mijlocul, jud, 
Neamţu. 

Bogzeni, cătun, com. Chiojdul- 
din-Bisca, jud. Buzăi, cu 240 
locuitori și 65 case. 

Bogzeşti, com. rur., pl, Siretul- 
d.-j. jud. Roman, spre V. de 

" orașul Roman, situată la mar- 
ginea județului, la o depăr- 
tare de 12 kil. de orașul Ro- 
man și la 11 kil. de reședința 
plășci. liste aşezată pe coasta 
de E. a dealurilor ce despart   
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jud. Roman de jud. Neamţu. 

Formează comuna Bogzești cu 

cătunele: Butnărești, Cucoși (Un- 

cești), Ghiniţești, Giulești-din- 
Deal, Giulești-din-Vale și Un- 
cești, cu reședința com. în sa- 

tul Butnărești. Are 405 capi 
de familie, cu 1421 suflete, 220 
contribuabili. Știi carte 113 per- 
soane. Sunt 345 case. Popula- 
țiunea este compusă din Ro- 
mîni și 7 fam. Evrei. Sunt 993 
vite mari cornute, Are 2 bise- 

rici: una de zid și una de vă- 
lătuci. Are o școală primară 
mixtă în satul Butnărești. Ve- 
nitul comunei este de 2600 lei 
și cheltuelile de 2548 lei. 

Bogzeşti, sat, jud. Roman, în pl. 
Siretul-d.-j., com. Bogzeşti, spre 
V. de orașul Roman și la o de- 
părtare de 12 kil. de cl şi de 
II kil. de reședința plășei. Este 
așezat la poalele dealurilor de 
V. a judeţului. Are 79 capi de 
familie; 54 contrib., din 297 lo- 
cuitori, din cari 43 știi carte, 
Sunt 71 case, Populaţiunea este 
romînă, afară, de 1 fam. de Evrei. 
Sunt 158 vite mari cornute. Are 
o biserică de vălătuci, 

Bogzii (Piatra-), pante stiucos, 
în com. Mlăjetul, cătunele To- 
pilele și După-Piatra, jud. Buzăă, 
în care sunt 3 excavaţiuni însem- 
nate, unde, după tradiţie, ar fi lo- 
cuit Tătarii, cari le-ar fi și săpat, 

Bogzii(Piatra-), frumos pisestin- 
cos, în com. Chiojdul-din-Bisca, 
căt. Bogzeni, jud. Buzăiă. 

Bogzoi, sub-divisie a căt. Ne- 
mertea, din Gura-Teghii, judeţul 
Buzăă, 

Bogzoi, cu/me, a colinei Hără- 
netul, din com. Sibiciul-d.-s., 
jud. Buzăii, între cătunele Băş- 
curetul si Drăgonoi.   

BOIIOTINUL 

Bohari, sa/ cu 423 suflete, jud. 
Argeş, plasa Argeș; face parte 
din com. rur. Mălureni-Bădiceni. 
Are o biserică cu hramul A- 
dormirea, deservită de un preot, 

un cîntăreț și un paracliser. 

Bohoghina, cătun. (Vezi Ionă- 
șăni, sat, com. Virful-Cîmpului, 
plasa Berhomctele, judeţul Do- 
rohoiii), 

Bohoghina, pădure, proprietatea 
statului, în partea de N. a co- 
munci Bucecea, pl. Siretul, ju- 
deţul Botoșani; are o întindere 
de Sr hect, 

Bohorelul, cătun, jud. Mehedinţi, 
în pl. Văilor; ţine de com. rur. 
Dragoteşti, 

Bohotinul, com. rur., în partea 
de N.-V. a plășci Podoleni, ju- 
dețul Fălciii, formată numai din 
satul Bohotinul, situat la poalele 
dealurilor: Pietrișul, Chiriloaei, 
Robul și. Girneţul, cari formează 
un semi-cere în jurul satului, a- 
vind deschiderea către partea 
de Nord-Est. 

Suprafața teritoriului comu- 
nci este cam de 1430 hect, Po- 
pulaţia e de 283 familii, sai 1031 
suflete, din cari 220 contribua- 
bili. In com. sunt 14 familii iz- 
raclite și 4 catolice, 

Despre numirea satului sunt 
două versiuni: întiia că şi-a luat 
numele de la piriul Bohotinul, ce 
trece prin comună; şi a doua 
că i Sar fi dat acest nume 
după numele unui vechii pro- 
prietar, numit Bohotineanul. 
Acum 50 anii 2e a c. 

xistat tirgușorul Bohotinul-Mare; 
în urmă tîrgușorul s'a strămu- 
tat la Răducăneni, unde există 
şi astăzi, 

In sat se află o școală înfi- 
ințată la 18709, frecuentată de 
41 elevi; o biserică deservită
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de 1 preot și 2 dascăli, făcută 
la 1852. 

In curtea bisericei se află o 
zidire măreaţă, dar neisprăvită, 
pe care locuitorii o numesc mă- 
năstire; ea datează de vr'o 70 
de ani și este pe cale de ruină. 

Sunt 2 fabrice : o povarnă 
pentru fabricarea spirtului de 
cercale, şi alta de fabricat Ii- 
coruri, înfiinţată la 1885. 

Moșia Bohotinul forma din ve- 
chime, un trup cu moşiile: Isa- 
ica, Gura-Bohotinului, Răducă- 
neni, Bazga, Cozia și Sălăgeni, 
sub numirea de Bohotinul-Mare 
fostă proprietate a Hatmanului 
Răducanul-Rosetti. Astăzi se află 
divizată între mai mulți proprie- 
tari, parte din familia Rosetti. 

Vite sunt: 431 vite mari cor- 
nutc, 103 cai,:1433 oi, 289 porci. 

Bohotinul, saz. (Vezi Bohotinul 
comună, jud. Fălciă), 

Bohotinul, dea/, se prelungeşte 
între comunele Moşna - Răducă- 
neni și Bohotinul, pl. Podolcni, 
jud. Fălciu, făcînd hotar: între 
ele. Este o ramificare a dealu- 
lui Cetăţuia. 

Bohotinul. îaz, format din pi- 
riul cu asemenea numire, pe te- 
ritoriul comunei Bohotinul, jud. 
Fălciii, bogat în pește și raci. 

Bohotinul, zâriă. (Vezi Fundul- 
Bohotinului pirii, com. Bazga,. 
plasa Podoleni, jud. Fălciii), 

Bohotinul, plate, jud. Fălciii; 
se întinde spre Sud pe dealul 
Bohotinul, pănă la locul numit 
Arboraș. Pe acest platoii se află 
cea mai mare parte din pămîn- 
turile de cultură ale vechilor 
clăcași din satul și com. Moșna, 
plasa Podoleni, 

Boia, căzuu, aparţinînd comunei   
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Piriul-Boia, din plasa Gilortul, 
jud. Gorj, situat pe dealul Boia 
şi pe partea dreaptă a rîului Gi- 
lortul. 

Are o suprafață cam de Soo 
hect., din care 206 hect. ara- 
bile, 5 hect. vie, 8 hect. pruni, 
restul fineţe, pădure, tufăriș, iz- 
laz, etc. 

Are o populație de 104 fa- 
milii, cu 360 sufiete, din ! cari 
7O contribuabili, toți Romini, 
ocupîndu-se cu agricultura. 

Locuitorii posedă 15 pluguri, 
22 care cu boi, 14 stupi,. 209 

vite mari cornute, 307 oi, 74 
capre, 150 rimători și 15 cai, 

Aci se găsesc 4 fîntîni cu 
cumpănă și 5 izvoare acoperite, 

Comunicaţia în acest cătun 
se face printr'o șosea. vecinală, 
care îl leagă cu cătunul de re- 
ședință și printr'un drum de 
care, care îl leagă cu comuna 
Țicleni, spre V. 

Este o biserică, construită la 
1803 de locuitori şi deservită 
de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Boia, deal, aparţine comunei Pi- 
riul-Boia, jud. Gorj ; este o bi- 
furcaţie a dealului Socul; se ter- 
mină la S. în valea Gilortului. 

Boia, /ac, pe moșia Rădeni, co; 
muna. Rădeni, plasa Coșula, ju- 
dețul Botoșani, în partea de N. 
a comunei, bogat în pește. 

Boia, zirii, format de Boia-Mare 
şi Boia-Mică, jud. Argeș, plasa 
Loviştea ; se varsă în Olt, 

Boia, pisc, situat pe teritoriul 
comunei Coteanca, plasa Siul- 
d.s., jud. Olt, în partea de S.- 
V., pe: malul Oltului. Loc stra- 
tegic și punct de observațiune, 

"Se zice că întrun războiii ruso- 
turc, Turcii se așezaseră pe a- 
ceastă înălțime, iar Cazacii se 
întăriseră pe piscul numit de   
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“atunci Cazaci, mai la nord. Bă- 
tălia s'a dat apoi pe valca Bir- 
jovului, la deal, și a fost atît 
de cruntă, în cît sar fi infectat 

valea de Ieșurile lor. (Vezi Pu- 
turoasa și Cazaci). 

Boia, sfncă, com. Oteșani, plaiul 

Horezul, jud. Vilcea, în apro- ) 

pierea căreia sc găsesc ape sul- 

furoase. 

Boia, va/e, jud. Dolj, pl. Amara- 
dia, com. Melineşti. 

Boian. (Vezi Sbierești-d.- -s., jud. 
Neamţu). 

Boian, dea/, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-s., com. Șopotul, care 
împreună cu dealul Buciumul 
formează Valea-Mare sati Şopo- 
tul, prin care curge piriul pe- 
riodic Șopotul. 

Boian, ichet de frontieră, No. 
12, jud. Gorj. Se află situat pe 
clina S.-E. a muntelui Boian. 
Poteca, ce se priveghează din 
acest pichet, trece pe la Coasta- 
lui-Rusu și apoi scoboară în Va- 
lea-Gilortului, cursul căruia îl ur- 
mează pănă la Novaci. Patru- 
larea între Boian şi pichctul a- 
lăturat, Mindrul, se face pe po- 
-teca. ce trece pe dealurile: Gău- 
rile, Piatra-Tăiată, Valea-Gruiu- 
lui, a Picleşului și în fine pe 
coasta estică a muntelui Min- 
drul, pănă la muntele Tărtă- 
răul, unde se află pichetul Min- 
drul. Accastă potecă poate fi 
străbătută și de animale încăr- 
cate cu samar. 

Intreținerea, se face cu grcu- 
tate, iar comunicaţia se între: 
rupe iarna din causa zăpezci. 

Boiana, pădure, pe moşia Dul- 
ceni, din pl. Tirgului, jud. Te- 
leorman. Are ş hect. și e si- 
tuată d'asupra căt. Dulceni,
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Boiana, vale; începe de la ho- 
tarul moșiei Broșteanca, spre co- 
muna  Pirlita, jud. Teleorman, 
trece pe lingă cătunul Dulceni 
din com. Belitori și pe lingă 
proprietăţile locuitorilor şi se 
piertle în Valea-Urluiului, aproa- 
pe de satul Bogdana. 

Boiana, vâ/cea, între moșiile Lă- 
ceni şi Călinești sai Șetrarul, 
din pl. Tirgului, jud. Teleorman. 

Boianul, //atoi ridicat și întins 
între Iminog la V. şi Vedea la 
E., jud. Olt. De la Bărcăneşti 
şi Alimăneşti, pănă la Văleni, 
distanța lui e de peste 20 kil.; 
iar de la N. spre S., de la 
Greci, com. Bărcănești, pănă 
la Seaca-Belciugata, de peste 
25 kil. 

Aceastăcimpic, atît de întinsă, 
e prea puţin productivă, din cau- 
za pămîntului săii argilos, care 
la secetă se usucă și crapă, pir- 
lind ori-ce vegetațiune; iar la 
ploaie ţine apa, formează lacuri, 
distrugind ast-fel recoltele, Iz- 
voarele de apă se găsesc la 
mari adincimi. Stirpiciunea a- 
cestui pămint a dat naștere Şi 
versurilor ce se aud pe la ve- 
cini: 

Vaită-se prepcelița, 
Pe cîmpul Potanulul, 
De dorul mălaiului. 
Turme numeroase de or şi 

alte vite găsesc aci un loc în- 
tins și cu pășuni abundente. | 

Cam în mijlocul acestei cîm- 
pii sc văd încă urme de zidiri 
vechi, despre cari, bătrinii spun 
că se află în locul unde în ve- 
chime ar fi fost un sat, anume 
Mușat. Alţii spun că s'ar fi nu- 
mit Virtopul. Și că locuitorii ati 
fost jeluiţi și tăiaţi de Turcr, Ciţi 
au mai putut scăpa, s'ati refu- 
giat în com. Alimănești. 

Boianul, ză/cea, situată pe teri-   

toriul comunci Comani, plasa 
Siul-d.-j., jud. Olt. Se numeşte 
ast-fel, pentru că izvorește din 
cîmpia cu acest nume, 

Boicul, mic afluent al pir. Suha- 
Mare, com. Mălini, judeţul Su- 
ceava,. 

Boielazul, cîmpie, com. rur. Ci- 
reșul, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinţi. 

Boielazul, oraș, com. rur. Cire- 
şul, plaiul Cerna, județul Mehc- 
dinţi. - 

Boienişa, «ea/, com. rur. Pruni- 
şori, pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehe- 
dinți. La poalele acestui deal se 
află comuna rur. Fintina Dom- 
ncască, - 

Boienișca, «ea? cu viz, com. rur, 
Izvorul-Aniștilor, plasa Ocolul: 
d.-j., jud. Mehedinţi. 

Boier-Ghiţă, /inzină, pl. Ocolul, 
com. Mischi, jud. Dolj. 

Boii-Negri, /ac, jud. Brăila, în 
marginea de V. a satului Sur- 
dila-Greci, ce comunică în partea 
de N. cu viroaga Făurei. 

Boii-Negri, movifă, jud. Brăila, 
la 3!/2 kil. spre S. de satul Bor- 
deiul-Verde și de Lișcoteanca 
Eforici, pe hotarul dintre moşia 
Bordeiul-Verde. 

Boilor (Iazul-), iaz, în jurul Iăl- 
ticenilor, jud. Suceava, pomenit 
în hrisovul satului Pădureni. 

Boilor (Movila-), movilă, plasa 
Băileşti, com, Afumaţi, jud. Dolj. 

Boilor (Podişul-), fois, jud. 
Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., com. 
Scorţeni, pe teritoriul satului 
Grigoreni.   

Boiniţa, piriă ; izvorește din dea- 
lul IHirșova, com. Ilirşova, pl. 
Racova, jud. Vasluiii. Udă par- 
tea de Nord a comunei Poe- 
nești și se varsă în piriul Ra- 
cova. 

Boireasca, da/ti, pe șesul co- 
munei Călinești, plasa Siretul, 
jud. Botoșani. 

Boireasca, fa/tă, pe moşia Bre- 
huești, com. Brehueşti, pl. Si- 
retul, jud. Botoșani. Este for- 
mată din izvoare. 

Boişoara, com. rur., aproape de 
muntele Zănoga, jud. Argeş, 
plasa Loviştea, la 31 kil. de re- 
ședința sub-prefecturei, comuna 
rurală Șuici, şi la 79 kil. de Pi- 
tești. Se compune din 3 cătune: 
Boişoara (338 loc.), Bumbuești 
(557loc.) și Găujani (546 loc.), 
avind peste tot 403 familii, 
cu 1621 loc., din cari 22 Ți- 
gani. In comună sunt trei bisc- 
rici, cite -una de fie-care cătun ; 

o școală primară rurală; 3 cîr- 
ciume. Budgetul comunei pe 
anul financiar 1882—83 a fost 
de 1440 Iei, S2 bani, la veni- 
turi și de 1420 lei, 82 bani la 

cheltueli, A 
După o publicaţie oficială 

(1587) această comună numără 
289 contribuabili și are un bud: 
get de 3729 lei la venituri și 

de 3474 Iei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în 1887 
de 971 capete vite mari, (740 
boi și vaci, 231 cai) și 322 
vite mărunte (2747 oi, 303 ca- 
pre și 173 rimători). 

Boişoara, sa/, cu 538 loc., jud. 
Argeș, pl. Loviștea; face parte 
din comuna rurală cu același 
nume, Aici este reședința pri- 
măriei. In acest sat este o bi- 
serică, cu hramul Sf. Nicolae, 
avind doi preoţi și un cîntăreţ.
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Boişoara-Găujani, com. rur, 
jud. Argeș, (V. Boișoara). 

Boiştea, sas, în com. Petricani, 
plasa de Sus-Mijlocul, judeţul 
Neamţu. Este așezat pe coasta 
despre S.-V: a dealului cu a- 
cciași numire, între satele: Ocea, 
Topolița și Țolicea la Sud (si- 
tuate fiind în vale, sub coastele 
dealului); Petricani-d.-s. și Tirgul- 
Noi spre E;; Săcăluşești la V., 
Fabrica şi Blebea, de care se. 
desparte prin culmea dealului 
numit Pădurea-Grași, la nord. 

Ciţi-va ani în urmă, pănă la 
1578, acest sat, împreună cu 
satele: Blebea, Fabrica, Grași, 
Mănești, Plopi și Schitul, ai 
format com. Boiştea,. 

Populaţiunea sa se urcă la 1So 
familii, care se ocupă cu agri- 
cultura şi creșterea vitelor. In 
sat se află o biserică, cu un 
preot şi doi eclesiarci; o școală. 

„cu o populațiune de 52 elevi, 
Comunicaţiunea cu satele me- 

gicșe se face prin un drum co- 
munal, care vine de la Tirgul: 
Noii și dă în şoseaua ce vine 
de la Oşlobeni, prin satele Gru- 
măzești, Ocea, Gumuleşti ; pre- 
cum și prin un drum natural 
ce se coboară prin Plopi la sa. ! 
tul Ocea, com. Humulești. 

Boiştea, dea/, spre E. de satul 
Comarna-d.-j., com. Pocni, pl. 
Codrul, jud. Iaşi. 

"Boiştea, dea/, jud. Neamţu, în 
prelungirea dealului Pădurea- 
Grașilor, coprins între piriul 
Neamţu, la Nord, şi pîriul 'To- 
polița, către Sud. In parte ser- 
vă de loc de arătură. 

Boiştea, zrup, (mahala) din com. 
urb. Tirgul-Neamţu, pl. de Sus- 
Mijlocul, jud. Neanşu. 

Boiştea, moșie, jud. Bacăii, pl: 
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Trotușul, din com. Jăvreni «cu 
părți şi răzeșească, în care mo- 
şie are parte și casa răposatu- 
lui Logofăt Răducanul Roset: 
răzeși sunt Simion Zăbrăuţeanul 
cu frații săi, dascălul Dimitrie 
din Căiuţ, Maria Macovioasa, 
Christian, Movilian, ete. şi alți 
răzeși și părtaşi în ea. Are sat, 
cu o biserică, 1 preot, 2 das- 
căli, 6 nevolnici, 1 vădană, 3 
Slujbași volnici, 1 vătaf, 1 Evrei ; 
pe lingă moșiile Helteiul, Bor- 
zeşti și altele, cu un număr de 
75 locuitori». (T. Codrescu, «Bu- 
ciumul Romin», pag. 333). 

Boiştea, moşie, cu sat, în com. 
Petricani, pl. de Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu, situată pe lingă 
moșiile Petricani, Blebea și Grași. 

A aparținut mănăstirei Aga- 
pia, fiind închinată Mitropolici 
de Iași, starea II-a, 

Boiştea, pădure, situată în partea 
despre N.-I. a dealului cu a 
sa numire, com. Petricani, plasa 
de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Boiştea-Boierească, saţ, jud. 
Bacău, pl. Trotuşul, al comunei 
Jăvreni, situat la șes, mai jos 
de cele-l-alte Boişte, pe malul 
sting al Trotușului, Are o bi- 
serică ortodoxă, cu 1 preot şi 2 
cîntăreți, clădită de locuitori, pe 
la 1830. Cîrciumă este 1. Se 
numără 48 capi de familie şi 
167 suflete. Se găsesc: 9 cai, 
151 vite cornute, 21 porci Şi 7 
capre, 

Boiştea-Boierească, pădure, în 
jud. Bacăi, pl. Trotuşul, în co- 
muna Jăvreni, proprietatea d-lui 
Radu' Rosetti. Este foioasă, de 
fag și stejar; are o întindere de 
143 hect. și este supusă regi. 
mului silvic. 

Boiștea-Galin, sa/, jud. Bacău,   

BOIŢA 

pl. Trotușul, al com. Jăvreni, 
situat pe șesul Trotușului, d'a 
stinga rîului și la limita spre 
jud. Putna. Capi de familie sunt 
16, suflete 49. Animale se nu- 
mără: S$ cai, 14 vite cornute și 2 
capre. 

Boiştea-Galin, pădure, judeţul 
Bacău, pl. Trotușul, în comuna 
Jăvreni. Este foioasă, de fag și 
stejar. Are o întindere de 195 
hect. și este supusă regimului 
silvic, 

Boiştea-Răzeşi, sa/, jud. Bacăi, 
pl. Trotușul, al com. Jăvreni, 
situat în stînga Trotușului, mai 
sus de cele-l'alte Boiște. Capi 
de familie sunt 30, suflete 95. 
Animale sunt: 12 cai, 62 vite 
cornute, 8 porci și cîte-va capre, 

Boiştea-Răzeşi, pâdure, judeţul 
Bacăă, pl. Trotușul, în comuna 
Jăvreni, proprietatea răzeşilor 
din comună, Este foioasă, de fa 
și stejar. Are o întindere de 70 
hect. și este supusă regimului 
silvic. 

Boiţa (înainte Boiştea), sas, ju- 
dețul Bacăii, plasa Bistriţa-d.-s., 
al com. rur, Valea-lui-lon, pe 
piriul cu același nume. Aci sunt 

„10 familii, cu S1 suflete. Se gă- 
sesc în sat: 3 cai, 26 vite cor- 
nute și 10 oi. Depărtarea de la 
reședința comunci este de 3 kil. 

Boița, dra/ ripos, jud. Bacăii, pl. 
Bistriţa-d.-s., comuna Blăgești, 
situat pe malul drept al Bis- 
triței. 

. 

Boiţa, firii, jud. Bacăii, plasa 
Bistriţa-d.-s., care ese din dea- 
lurile ce despart Tazlăul-Mare 
de Bistriţa și se scurge într'a- 
ceasta din urmă pe malul săi 
drept, după ce a curs parte pe 
teritoriul comunei Valea-lui-lon,
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unde udă satul Boiţa, și apoi 
pe teritoriul comunei Blăgești. 

Boja, saț; face parte din com. 
rur. Roșul, jud. Ilfov. Se află 
la E. de Roșul,pe malul drept 
al riului Dimboviţa. 

Se întinde pe o suprafață de 
35 hect., proprictatealocuitorilor, 
cari cultivă 30 hectare și 4 le 

rezervă pentru izlaz. 

Populaţia lui e de 49 locui- 
tori. Sunt 35 vite mari. 

Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar. 

Bojdani, 'saz; face parte din co- 
muna rurală Lipia-Bojdani, ju- 
dețul Ilfov, liste situat la S. 
de com. Gruiul, pe malul drept 
al riului Ialomiţa. Locul coprins 
între partea de N. a satului și 
riul Ialomiţa este băltos, din 
cauză că este mult aplecat spre 
rii. La S. este pădurea Balta- 
Neagră. 

Are o biserică cu hramul Sf. 
Vocvozi, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț; 1 moară cu aburi, 

Populaţia lui e de 495 suf. 
Suprafaţa totală a satului e 

de 1360 hect., din cari 1095 
hect. aparţin statului și 263 lo- 
cuitorilor. Statul cultivă prin a- 
rendașii săi 620 hect.; + rămîn 
sterpe, 52 izlaz și 419 pădure. 
Locuitorii cultivă tot terenul. 

Comerciul se face de ş cîr- 
ciumari, : 

Numărul vitelor mari e de 
206 şi al celor mici de 88. 

Bojdoc, movilă, jud. Brăila, la 
2! kil. spre S. de satul Jugu- 
reanul. 

Bojeni, «ra? cu Pădure, pl. O- 
colul-d.-s., jud. Mehedinţi; ţine 

* de com. rur. Bistriţa, 

Bojeni, Iezerul-Dobricea, pă. 
dur? particulare, supuse regimu-   
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lui silvic; aparțin comunci Si- 
neşti, plasa Olteţul-d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Bojica. (V. Ilirlăul, com. urb. și 
Pircovaci, sat, com: Deleni, pl. 

Coșula, jud. Botoșani). 

Bojila, sat, com. Popeşti, plasa 
Ciriigătura, jud. Iași, aşezat pe 
un pisc al Dealului-Mare, încon- 
jurat de păduri, pe o întindere 
de 417 hect., din cari 24 sunt 
ale locuitorilor. Are o popu- 
lație de 3o fam., cu 122 suf. 
Are o biserică de lemn, făcută 
la 1831. 

Prin mijlocul satului trece pî- 
riul Șacovăţul. 

Numărul vitelor este de 147 
"capete, din cari: 106 vite mari 
cornute, 17 cai și 24 rimători, 

Bojinca, /ra/, jud. Iași, pl. Turia, 
o ramificare a dealului Turia, 
în partea despre S. a satului 
Perieni, formînd hotarul spre 
Cirneni, 

Bojinul, sa, pl; Amaradia, com. 

Mierea-Birnici, jud. Dolj, situat 

pe malul drept al A maradici, la 

500 m. N. de Micrea-Birnici. 

Are 25 familii, cu 9S suflete, 

46 bărbaţi şi 52 femei. Locuese 

în 26 case. Copiii :din sat ur- 
mează la școala mixtă din satul 

Crușețul, com. Micrea-Birnici, ce 

"este la o depărtare de 1 kil. 
Comunicaţia se face prin şo- 

seaua județeană, care lcagă Cra- 
iova de N. judeţului, 

Bojoiul, căzuu, al comunei Robă- 

nești-d.-s., pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

jud. Romanați, situat în partea 

dreaptă a apei Tăsluiului; se 
învecineşte cu Ciupuria și Golfi- 
nul; are 243 locuitori, 

Bojorita, pădure, supusă regimu- 
lui silvic, pe moșia Bojorita, co-   
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muna Lerești, plaiul Dimboviţa, 
jud. Muscel, în întindere aproxi- 
mativă de 400 hcct. 

Este situată pe dealuri, re- 
giuni muntoase, cu pante re- 
pezi, mai cu osebire pe coasta 
riului Tirgul. Se învecineşte la 
N. cu Valea-Ursului, la S. cu 
izlazul Lerești, la E. cu riul 
Tirgul, şi la V. cu Lalu. 

Bolatului (Valea-), va/e, ce se 
varsă în riul Argeșelul, în raio- 
nul comunei Boteni, plasa Ar- 
geșelul, jud. Muscel. 

Bolaţii, saz, în partea de N.-V. 
a comunei Bereasa, pl. Mijlo- 
cul, jud. Vasluiă. Situat pe şe 
sul piriului și coasta dealului 
Bolaţi, pe o supiafaţă de 358 
hect. Are o populaţie de 6 fa- 
milii, cu 26 suflete, locuitori Ro- 
mîni, ocupindu-se cu agricultura 
și creșterea vitelor, 

Are 7 vite mari cornute, 4 
cai și 10 oi, 

Bolaţilor (Dealul-), Zea/, se în- 
tinde de la N. la S., în partea 
V. a comunei Bereasa, pl. Mij- 
locul, jud. Vasluiti. 

Bolaţilor (Piriul-), piriz, izvo- 
rește din Iazul-Dracșenilor; trece 
pe șesul Cirleștilor şi al Bola- 
ților, din com. Bereasa, pl. Mij- 
locul, jud. Vasluiii ; curge de la 
Nord spre Sud şi, cşind din co- 
mună, sc varsă în piriui Rebri- 
cca, din jos de Ratoșul - Cuzei, 

Bolătăul, «/ea/, cam mlăștinos, ce 
se'află spre Sud-Vest de satul 
Ioneasa, din com. Ciumuleşti, 

judeţul Suceava. 

Bolătăul, groapă, plină cu apă, 
jud. Suceava, com. Mădciul; nu 

seacă nici odată. 

Bolătăul, pisc de munte, judeţul
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Bacăii, plasa Muntelui, de pe 
teritoriul comunei Comănești ; 
face parte din șiral Lapoșului. 

Bolătăul, șîriz, afluental pirtului 
Borca, jud. Suceava. 

Bolătăul - Mare, zîriz, în com. 
Dorna, jud. Suceava; izvorește 
din Dosul-Hascei (munte), curge 
de la S. spre N. şi după un 
curs de 4100 m, se varsă în 
Bistrița. Are de tributar în 
stinga, pe Orzăria, 

Bolboaca, numire vechie, a co-. 
munei și cătunului Măicănești, 

jud. R.-Sărat, după numele unei 
bălți formate de rîul R.-Sărat 

în revărsările sale, lingă comună. 

“Bolboaca, gropi cu apă, formate 
de cotiturile viroagei Puturosul, 
pe teritoriul comunei Pirlita, sub 

“michia platoului numit Șubiţa, 
jud. Brăila. 

Bolboașşa, va/e, în comuna Bol: 
boși, din plasa Jiul, jud. Gorj; 
începe de la V.; din com. Șia- 
cul, județul Mehedinţi ;. trece 
prin comuna Bolboşi şi se di- 
rige spre S$. către com. Ohaba. 

Bolboaca, sa/, în partea de Est 
a com. Lipovăţul, pl. Crasna, 

jud. Vasluiii, aşezat pe coastele 
dealurilor: Bolboaca și Pietră- 

„ria spre Est, pe o întindere de 
197 hect., din cari S hect, vii, 

Are o populaţie de 47 familii sat 

203 suflete, parte Romini și parte 

Rusnaci, ocupindu-se cu lucra- 

rea pămîntului și creşterea vi- 

telor. Ei posedă 13 pluguri, 20 

care cu boi și o căruță cu cai. 

In sat sunt două cîrciume, 
Numărul vitelor e de 72 vite 

mari cornute, 20 oi, S cai şi 40 

rîmători. | 

Bolboaca, fa/tă, în partea nor- 

dică a comunei Brodocul, plasa 

“?
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Stemnicul, jud. Vasluiii, situată 
în mijlocul șesului Bălteni; este 
de o adincime însemnată. Din 
ca îşi ia curs un piriiaș cu a- 
celaşi nume, ce se scurge în râul 
Birlad. Se mai numeşte şi Vesca. 

Bolboaca, dea/, se întinde de 
la satul Bolboaca, comuna Li-' 
povăţul, plasa Crasna, județul 
Vaslui, spre Est, în comuna 
Deleni, unde se leagă cu dealul 
Deleni. 

Bolboaca, ziriă, izvorește din 
Dealul - Delenilor. Curge de la 
Vest spre Est, prin mijlocul sa- 
tului Bolboaca, com. Lipovăţul, 
plasa Crasna, judeţul Vaslui, 
prin pădurea statului și după 
un curs pe o distanţă de ş kil. 
se varsă în rîul Birlad, după ce 
primește drept afluenți piriia- 
şele: Zizinca şi Bolbocelul. 

Bolbocelul, iriiaș, izvorește din 
dealul Pietrăria. Curge prin par- 
tea de Nord a satului Bolboca, 
comuna Lipovăţul, pl. Crasna, 
jud. Vasluiii și afară din sat se 
varsă în piriul Bolboaca, 

Bolborosita, în jud. Dorohoiii, 
ochii adinc, în suprafață de 2 
stinjeni diametru, cu izvoare de 
apă cam cenușie, ce adesea-ori 
bolboroseşte. Adincimea nu s'a 
sondat, dar se crede a fi mare, 
Apa se scurge în piriiaș la 
vale, 

Bolborosoaia, ziriă, în jud. Tu- 
tova, plasa Pereschivul; izvorește 

din marginea nordică a com. 
Prisecani. Udă această comună 

și se varsă în piriul Pereschivul, 
după ce s'a încărcat cu piraiele 
Tintina-Nucului și Fintina-Tri- 

fului. E numit și Bolbosoaia. 

Bolbosoaia, zîrîz, jud. Tutova. 
(Vezi Bolborosoaia).   
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Bolboși, com. rur., jud. Gorj, pl. 
Jiului, pe țărmul drept al Jilţului- 
Mare, și la N.-V. comunei Ohaba. 

Formează singură comuna. 
Situată parte pe șes și parte 

pe dealul numit Chiriţa, are o 
suprafață de 926 hect., din care 
92 hect. pădure, 200 hect. izlaz, 
100 hect. fineţe și 534 hect. 
arabile. 

Produce aproximativ 1096 
hectol. grîii, 1156 hectol. po- 
rumb, 16 hectol. orz, 2 hectol, 
fasole, 294 decal. vin şi 6400 
decal. ţuică. e 

Are o populație de 190 fa- 
milii, cu 1002 suflete, din cari 

I Sirb şi 15 Țigani; arc 320 con- 
tribuabili, | 

Venitul comunei este de 1350 
lei, iar cheltuelile de 1194. 

Locuitorii posedă 37 pluguri, 
144 care cu boi și vaci, 9 că- 
ruţe cu cai, 449 vite mari cor- 
nute, Go cai, 893 oi şi capre 
şi 170 porci. . 

Comunicaţia se face prin şo- 
„seaua comunală, care o pune în 

legătură la E. cu com. Raci, la 
V. cu Sura din Mehedinţi, iar 

la S.-E. cu Ohaba. 

Comuna are 5 mori, din cari 

una cu abur și 2 cîrciumi. 

Are 1 școală frecuentată de 

21 elevi, din 30 înscriși. 

Are 2 biserici, 1 de zid şi al- 

ta de lemn, construită de locui- 

tori pe la 1812, deservite de : 

2 preoți și 2 cîntăreți, 

Bolboşi, ma/a/a, jud. Mehedinți, 

în pl. Motrul-d.-s., com. rur,. 
- Strîmtul. 

Bolca, munte, la N-I:. comunci 

„ Rîmești, plaiul Horezul, judeţul 
Vilcea. Servește în tot-d'a-una 

de suhat pentru vitele mari. 

Bolda, curs de apă, în balta Su- 
haia, jud. Teleorman; începe 

din dreptul satului Suhaia şi
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merge pănă aproape de orașul 
Zimnicea, unde se scurge în 
Dunăre, 

Boldan (La-), poiană, în căt. 
Slobozia, com, Bădeni-Ungureni, 
plaiul Dimbovița, jud. Muscel. 

Boldea, dra/; se întinde la V. de 
satul Rădueşti, com. Pietreşti, 
pl. Stemnic, jud. Vasluiii. 

Boldea, zirii; udă teritoriul sa- 
tului Lipova- Mănăstirei, com. 
Hirsova, pl. Racova, jud. Vas- 
lui, şi se varsă în pîriul Ilir- 
sova-Lunca, 

Boldeşti, co. rur., în plasa To- 
hani, jud. Buzăă, situată pe am- 

bele maluri ale pîrîului Istăul și 
pe frumosul! platoul ce se ridi- 
că d'asupra lacului Boldești, la 
o distanță de Buzăii de 46 kilo- 
metri. Limitele sale sunt: La 
N. începe din hotarele moșiei 
Fulga (Prahova), care, de la Mo- 
vila-Boercască, intră foarte mult 
în jud. Buzăii, (3 kil.) făcînd un 
“unghiii ascuţit, din care cauză 
comunicaţia între comunele Bol. 
dești şi Baba-Ana se face prin 
Prahova, și merge pe hotarul 
Fulgii pănă la Cotul-A marului; 
la I£., începînd din Cotul-Ama- 
rului, se lasă pe hotarul moşiei 
Afumăcioara și Dulbanul, 
drumul zis al-lui-Ghica, ina 
dă în hotarul moșiei Cufuritul, 
com. Glodeanul-Sărat; la S., în- 
cepind din capul Drumului-lui 
Ghica, merge pe la capul locu- 
rilor locuitorilor Sălcieni, pănă 

„în Valea-Crețuleasca, apoi pe 
vale în sus, pănă în hotarul 
moșiei Cioranca, jud. Prahova, 
de care se desparte prin Valea- 
folii şi Călmăţuiul-Vechiii ; la 
V., începînd de la Movila-Muscă- 
lească, dă în hotarul Fulgii, pe 
care merge pănă ce se îndrep- 
tează spre Cotul-A marului,   

Suprafața este de 4780 hect., 
din care 3790 arabile, 520 izlaz 
și 470 lacuri, viroage, stufăriș 
și sterp. Proprietăți mai însem- 
hate sunt: Boldeșşti, Znagovul, 
“Țăndărica, Rîncaciovul, A fumă- 
cioara sai Semeșeasca, parte ale 
statului, parte ale cetelor de moș- 
neni stabiliți aci: Girbești, Bă- 
lăneşti, Butuceanul, Stan Popa, 
Paraschiv şi Gr. Dinu. Terenul 
e șes, însă malul drept al pi- 
riului Istăul şi al lacului Bol- 
dești, fiind puţin mai ridicat, (9 
metri), partea sud-vestică a co- 
munci formează un alt șes, care 
domină pe cel de la Sud-Est. 
Producţiunea principală sunt ce- 
realele, mai cu seamă porum- 
bul, apoi orzul și griul. Are 
pește în lacului Boldești, în ju- 
rul căruia e și mult vânat, mai 
cu seamă rațe și giște sălba. 
tice, stirci, pelicani, dropii, etc. 
Are o stină, pe moșia Boldeşti. 
Comerciul constă în desfacerea 
cerealelor. Căi de comunicaţie 
mai însemnate sunt: Boldeşti- 
Mizil prin Baba-Ana; Boldești. | 
Glodeanul-Săratul și Drumul-lui |! 
Ghica, prin Dulbunul la Ama- : 
rul, dar din cauza lipsei de pia- | 
tră, în timp ploios, cînd băl- 
țile : Boldești, Znagovul, Gra- 
diștea, Bivolul, Topliccanu, etc. 
debordează şi transformă maj 
toată partea vestică întrun lac, 

comunicația devine foarte ane- 
voioasă. 

Vite arc: 714 boi, 216 vaci, 
150 viței, 107 cai, 190 cepe, 90 
minji, 3100 oi, 12 capre, 8 a- 
sini și 430 porci, afară de tur- 
mele și cirezile ce vin din alte 
părți pentru pășune.Stupisunt 48. 

Această comună e formată din 
cătunele Boldești şi Gradiștea, 
avind 1130 loc., din cari: băr- 
Daţi însurați 259, neinsuraţi 7, 
văduvi 15, băcți 288; iar femei 
măritate 259, văduve 33, fete 
168; trăesc în 252 case. Stră- 
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ini sunt 2 Greci. Meșteșugari 
sunt: 6 dulgheri, 2 cizmari, 
3 cojocari, 2 fierari şi 1 croitor. 
Media nașterilor e de 40, a de- 
ceselor de 20 şi a căsătoriilor 
de 11. Populația crește cu o 
medie anuală de 20 suflete. 

Comuna are 210 contrib., 
din cari 11 comercianţi Romini. 
Stabilimente sunt 6. Budgetul 
comunei e de lei 3691.2 

Comuna are o școală în căt. 
Boldești, frecuentată de 51 elevi 
și 2 eleve. Carte știi 114 per- 
soane, Are 2 bis., una în Bol- 
deşti și alta în Gradiștea, deser. 
vite de 2 preoți, 2 cintăreți și 
1 paracliser. Catedrala e cea cu 
hramul Adormirea. Circiumi sunt 
6. Locuinţele sunt simple, afară 
de casele și frumoasa grădină a 
D-nei Elena Drosu după moșia 
Țăndărica. 

Localitate cu oare-care impor- 
tanță istorică e Siliştea-Gradiştei, 
(Vezi Afumăciori). 

Boldești, co. rur., pl. Podgo. 
ria, jud. Prahova. liste situată 
lingă riul Teleajenul și pe văile: 
Rogojina, Scîrnava și Vangele, 
la 10 kil. departe de capitala 
judeţului și la 19 kil. de reşc- 
dinţa plăşei. 

Se compune din 4 cătune: 
Boldești, Lipănești, Seciul și 
Șipotul, avind o populaţiune de 
1882 loc., 1012 bărbați, 570 
femei, cu 560 capi de familie, 
452 contribuabili, locuind în, 
560 case. 

In comună sunt 4 biserici: 
una în Șipot, zidită cu cheltuiala 
Paharnicului Gheorghe Boldescu, 
Postelnicului Anastase Calozisu 
și alţii, la anul 1840; a doua în 
Lipănești, fondată din temelie 
cu cheltuiala d-lor Costache Li- 
păânescu, Ion şi Sultana Lipă- 
nescu, foşti proprietari, la anul 
1510; a treia în Boldeşti, fon- 
dată la 1812 de Gheorghe Bol-
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descu şi a patra în Seciul, fon- 
dată la anul 1801, prin contri- 
buţia locuitorilor. 

Aceste biserici sunt deservite 
de trei preoți. | 

- Ocupaţiunea de căpetenie a 
locuitorilor e agricultura Și creș- 

„terea vitelor. Ei desfac produsul 
munci lor la Ploești. 

Locuitorii sunt parte MOȘ- 
neni, parte împroprietăriți la 
1564, pe moșiile Boldești, Lipă- 
nești și pe moșiile. Eforiei Spi- 
talelor civile, cînd s'a dat 400 
hect. la 105 locuitori. Ei ai 37 
cai, 22 epe, 

570 porci şi boii trebuincioși 
la muncă, 

In raionul comunei, pe riul 
Teleajenul, sunt 3 mori de mă- 

“cinat. | 

Şcoala există în comună de 
la 1886. Localul e proprietatea 
bisericei din căt. Şipotul şi co- 
muna îi plăteşte chirie. Școala 
sa frecuentat în anul şcolar 
1892—93, de 87 copii, din cari 
80 băcți şi 7 fete, din numărul 
de 181 copii, 121 băeți şi 60 
fete, cu virstă de carte. Cu' în- 
treținerea școalei, statul chel- 
tueşte anual 1404 lei. Ştiii carte 
137 bărbaţi și 36 femei. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2000 hect. arabile. 

Terenul cultivabil produce 
cam 2100 hectolitri grii, 1400 
hectolitri ovăz și 6000 hectolitri 
porumb. Orz, meiii și rapiță nu 
se cultivă. Livezile daă 315 care 
de fin, | 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 12 circiumari, 

Veniturile comunci se urcă 
la 7653 lei și cheltuelile la 6232 
lei anual, 

Diferite șosele pun în comu- 
nicație com.. Boldeşti cu comu- 
nele Măgurele, Scăeni, Mălăești 
și Podeni-Vechi, 

In partea de răsărit, comuna 
Boldești e brăzdată de dealul 

55213. Jfarele Dicționar Geografie, 

Ss 

218 vaci, 460 oi, |   
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Seciul, cu direcţia E.-S., plantat 
cu vii și cu'livezi de pruni. 

Afară de rîul Teleajenul, com. 
este străbătută de văile: Van. 
gele, a-Bisericei, Girliţa, Rogo- 
jina și Scîrnava. 

Se mărginește cu comunele: 
Podeni-Vechi, Scăeni, Blejoiul, 
Mălăești și Măgurelele. 

Boldeşti, cărun de reședință, al 
comunei Boldești, jud. Buzăii, 
cu 580 loc. și 127 case, Are 
sub-divizia "Țăndărica. E situat 
pe malul de Vest al lacului 
Boldești, în formă de amfitea- 
tru, ceca ce îi dă un aspect 
plăcut, 

Boldeşti, saţ, face parte din co- 
muna rurală cu același nume, 
plasa Podgoria, jud. Prahova. 
Are o biserică fondată din te- 
melie, la anul 1812, de Gheorghe 
Boldescu, fost proprietar. 
„Acest sat se mai numea Bol- 
dești-Vechi. 

Boldeşti, sat, în com. Văscani, 
pl.  Siretul-d.-j., jud. Suceava, 
E așezat în jurul unui iaz for- 
mat din izvoare. Numără 59 

“case, populate cu șs capi de 
familii, sati 181 suflete, din cari 
84 bărbaţi șI 97 femei. Are 52 
contribuabili. Vatra satului o- 
cupă o suprafață de 34 fălci și 
76 prăjini. 

Moșia, proprietatea d-lui Gene- 
ral Al. Radovici, e în întindere 
de 497 hectare, din cari 429 
cultivabile, 58 hect. pădure și 
10 hect. sterp. Improprietăriţi 
la 1864 și 1878 sunt 16 frun- 
tași, 13 mijl. şi 10 cod., stăpi- 
nind 92 fălci și 60 prăjini. 

Are o biserică de lemn, cu 
hramul Sf. Nicolae, ce nu mai 
funcţionează, find ruinată a- 
proape. Face parte din parohia 
Văscani. Școala din Hărminești 
servește și acestui sat,   

Odată cu înființarea acestui 
sat s'a înfiinţat şi o velniţă. 

La 1803: «Boldeşti.a Pahar- 
nicului Constantin Feștilă, care 
a clădit și biserica, numără 41 
liuzi, cu 584 lei bir anual, avînd 
și 2 liuzi, din cei fără bir». («U- 
ricarul>, de T, Codrescu, vol. 
VII, pag. 247). 

Intre 1843—45: «Boldeşti, la 
ținutul Sucevei, ocolul Siretul, 
moşie a d-sale Paharnicesei A- 
nastasia Feștilă. Are sat cu o bi- 
serică, 1 preot, 2 dascăli, 1 ne- 
volnic, 3 vădane, 5 slujbași vol- 
nici, 1 Evreii; pe lingă moșiile 
Băloșeşti, Ilărmănești, Ruginoa. 

"sa, Drăgoteni și altele, cu un 

număr de 22 locuitori». («Bu- 
ciumul Romîn», an. I, pag. 333). 

Boldeşti, (/ea/, în com. Boldeşti, pl. 

Podgoria, jud. Prahova, pe care 
se cultivă 10 hect, vie. 

Boldeşti, +ea/, parte acoperit cu 
pădure și. parte sterp, în com. 
Văscani, jud. Suceava, 

Boldeşti, zaz, în satul cu acest 
nume, în suprafaţă de 1 falce, 

- jud, Suceava. 

Boldeşti, ./ac, în com. Boldești, 
jud. Buzăi. E format în mare 
parte din scursoarea piriului Is- 
tăul, care mai întiiti se bifurcă 
în două ramuri: una dind naș: 
tere lacului Amarul, iar alta la- 
cului Fulga (Prahova). Aceste 
lacuri se scurg în formă de vi- 
roage acoperite de stufăriș și 
merg de se reunesc în lacul 
Boldești, care apoi se scurge 
în piriul Sărata. Suprafaţa sa 
este de 8 hectare, iar adinci- 
mea sa variază între 2 și 5 
metri. Are mult pește, mai cu 
seamă borţoiii. Suprafața sa e 
mai în tot-d'a una vizitată de 
păsări selbatice, precum : rațe, 
giște, stirci și pelicani, |
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Boldeşti, pzoşie a statului în co- 

muna Boldeşti, jud. Buzăii, nu- 

mită în genere Rincăciovul. (V. 
Riîncăciovul). 

Boldeşti, moșie în com. Boldeşti, 

jud. Buzăti. Are 1520 hect., mai 

toate arabile, proprietatea rep. 

Alexandru N. Lahovari, îi zice 

şi La/hovăreasca. 

Boldeşti, zădure de stejar și fag, 

ce îmbracă dealul cu același 

nume, jud. Suceava, 

Boldeşti, zîri4, comuna Văscani, 

jud. Suceava; izvorește din sa- 
tul cu același nume, formează 

iazul din sat, învîrtește 2 mori, 

face hotar între comuna Văs- 

cani și Ruginoasa și se varsă 

în Siret, din josul satului Blă- 

gești. Primeşte din dreapta: 

Ciumalul, Rogoaza, Hărmăncști, 

Piriul-lut-Curcă și Piriul-Țiganu- 

lui; iar din stinga piriul Puești. 

Boldicioaia, caza în insula Bal- 

ta, pl. Ialomiţa-Balta, com, Du- 
dești, jud. Ialomiţa. 

Boldişorul. (Vezi Boldul-Răzeşi, 

sat, com. Manolcasa, plasa Ba- 

şcul, jud. Dorohoiii). 

Boldoveni, «ea/, în plaiul Clo- 

şani, jud. Mehedinţi, 

? 

Boldul, com. rur., în plasa Gra- 
diştea, pe piriul Viroaga, jude- 
țul R.-Sărat.. Și-a luat numele 
de la moșia Boldul. ste aşezată 

"în partea de miazăzi a jude- 
țului, la 17 kil. spre S.-E. de 
orașul Rîmnicul-Sărat, și în par- 
tea de N. a plășe, la 13 kil. 
spre N.:V. de comuna Gradiştea- 
d.-s., reședința plăşei. Comunele 

“învecinate sunt: Balta-Albă la 
6 kil., Ghergheasa la 7 kil. şi 

Vilcelele la 10 kil. 

Se mărginește la N. cu Mă. i 
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crina, la E. cu Vilcelele, la S. cu 

Balta-Albă, la apus cu Gher- 

'gheasa şi Sălcioara. 

Este o comună de cimp; nu 

are dealuri, ci: numat cîte-va 

movili, ca Gorgana. | 
Piriul Viroaga o udă la apus, 

formind şi balta Boldul. Are și 

302 puțuri cu 5-—7 metri a- 

dincime, 

Cătune nu mai are altele, a- 

fară de cel de reședință. 

Suprafața este de 6326 hect,, 
din cari 170 hect, vatra comu- 

nei, 1156 hect. ale locuitorilor, 

5000 hect. ale particularilor. 

Populaţia este de 416 familii, 

cari cuprind 1860 suflete: 1011 

bărbaţi și 849 femei; 796 căsăto- 

riți, 1052 necăsătoriți, 12 vă- 

duvi; 148 știi carte; toți sunt 

Romiîni ortodoxă. | 
Are o biserică, cu hramul 

Sfinţii Impărați Constantin și E- 

lena, zidită în anul 1836, de pro- 

prietarul moșii Ioan Bălăceanu 

și soția sa Maria, deservită de 
2 preoți și 2 cîntărcţi, Are şI 
pogoane cultivabile. | 

Are o şcoală mixtă, fondată 

în anul 1891, de către locuitori, 

cu 1 învățător și frecuentati de 

203 elevi, 

Calitatea pămîntului este bună. 

Comuna are : 5172 hect. arabile, 

950 hect. imaș. În privinţa în- 

tinderii și producerii semănătu- 

rilor, pe 1892, avem: 1148 hect. 
grii cu 22.960 hectol.; 908 
hect. secară cu 55388 hectol.; 
1470 hect. porumb cu 29400 
hectol.; 1449 hect. orz cu 299850 
hectol. 

Locuitorii au 150 pluguri şi 1 

moară cu aburi. In comună sunt 

3903 capete de vite, din cari: 

“725 boi, 325 vaci, 270 cai, 205 
epe, 1980 oi,250rimători. Trans- 
portul se face prin gara R.-Să- 

„rat. Sunt 30 comercianți, din 
cari 1 băcan și 12 cîrciumari, 

Căile de comunicaţie sunt:   

BOL.DUL-CREŢULEASCA 

şoseaua județeană Rimnicul-O- 
bidiți-Boldul-Brăila;  Sălcioara- 
Bălăceanul; spre Măcrina; spre 
Vilcelele-Domniţa. 

Comuna are 360 contribuabili. 
Veniturile sunt de 7425 Iei, 75 bi; 
cheltuelile sunt de 7231 Iei, 20 

bani. 

Boldul, sa; face parte din com. 
Tur. Ștefânești-L.ipovăţul, plasa 
Dimboviţa, jud Ilfov. Este si- 

tuat la S. de Ștefânești-d.-j., 
între Bucureşti și forturi. 

Se întinde pe o suprafață de 
25 hect., proprietatea locuitori- 
lor. Are o populaţie de 547 lo- 
cuitori. 

Aci este o mică: bisericuţă 
făcută de Țigani. 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 
9 şi al celor mici de 112, 

Boldul, feleșteă, jud. R.-Sărat, 
în pl. Gradiștea, com. Boldul, 

format de piriul Viroaga și aco- 

perit cu stuf. Produce caracudă 

şi ştiucă, ce se consumă de lo- 

cuitori, 

Boldul, znsulă, pe şanalul Du- 
nărci. Are 50 hectare pădure. 
Depinde de com. Celciul, plasa 
Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați. 

Boldul, mala/a, a orașului Ca- 
racal, în partea de apus, locuită 
de agricultori și cărăuși. 

Boldul, punte; ţine de comuna 

Albeşti, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel. 

Boldul-Creţuleasca, pădure par- 

ticulară. E situată pe moșia Cre- 

țuleasca, com. Ştefinești, plasa 

Dimboviţa, jud. Ilfov. Porțiunea 

de pădure din interiorul linici 

ferate a forturilor este supusă 
regimului silvic.
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Boldul-Răzeşi, saf, numit şi 

Boldișorul, pe moșia cu aseme- 
nea numire, com. Manoleasa, 

plasa. Bașeul, jud. Dorohoiii, cu 

9 familii şi 33 suflete. E așezat 

pe malul Prutului, din sus de 

vărsarea pir. Volovăţul. Malul 

' înalt al Prutului este aci stîncos 

„şi de pe el se vede foarte bine 
şirul marilor blocuri pietroase 
din partea stîngă a rîului Pru- 
tul. Sătenii sunt înșiși stăpînii 

moşiei, căci satul este răze- 

șie vechie. Biserica, cu hramul 

Sf. Petru și Pavel, avind 1 preot, 

cu 2 cintăreți și 1 pălămar, este 

mică și vechie, de lemn făcută 

de obștia răzeșească, 

Calitatea pămîntului e parte 

bună și parte slabă ; către Prut 
unele locuri aii mult nisip, care 

la secetă, împiedică fertilitatea. 

Proprietatea moşiei are 148 
hect.; 77 ar. cîmp. 

Apele, ce udă teritoriul mo- 
şiei, sunt: rîul Prutul şi piriul 

Volovăţul. 

Drumuri principale: acel de 
la Rădăuţi la Mitoc, ce duce la 

Ștefănești şi acel ducător prin 

Volovăţ la Botoșani. 

Hotarele: rîul Prutul, pîraiele 

Volovăţul, Ripiceni -şi Sărata. 
Se văd în această localitate 

două locuri cu urme de șanțuri 

numite: Mormintele și Șanţu- 
rile. 

Boldului (Culmea-), -c/pre, a- 

_proape "perpendiculară pe cul: 

mea Ghezera și care constitue un 

platoii d'asupra orașului Cîmpu- 
lung, în jud. Muscel. O ramură 

a Culmei-Boldului se prelun- 

- gește spre S. prin riurile Bughea 

” şi» Sora, pănă la confluența lor. 

(Vezi Ghezera, masiv). : 

Boldului (La-Sfoara-), /as, | 
jud. R.-Sărat, în plasa Gradistea, 

comuna Boldul, pe drumul spre 

- Obidiţi și R.-Sărat,   

Boldului (Movila-), movilă, a- 
flătoare pe moșia Cudalbi, pl. 
Zimbrul, judeţul Covuriuiii, pe 
grindul stîng al ptrtului Gerul. 

Boldurul, îas. (V. Bivolul-Mare, 
sat, com. Bivolile, plasa Prutul- 
d.-j., jud. Dorohoiă). 

Bolfosul, dea/; -se întinde pe te- 
ritoriul-satului Havirna, comuna 
cu asemenea numire, pl. Herţa, 
jud. Dorohoiă. ă 

Boli, deal, de-alungul căruia este 
aşezată com. Ciumeşti, pl. Riul- 
Doamnei, jud. Muscel. 

Boli, gir/ă ; străbate de la Vest 
spre Est, com. Ciumești, plasa 
Rîul-Doamnei, jud. Muscel, şi 
formează lacurile Băzdăvanul ș; 
Rugina. 

Boliac, dea/, jud. Roman, în pl. 
“Fundul, com. Băceşti și Oniceni, 
spre V, de tirguşorul Băcești, 

Bolintinul, p/asă, situată în par- 
tea de miază-zi a jud. Dîmbo- 
vița. Această plasă și-a luat nu- 
mele de la vre-o șase sate cu 

același nume, ce sunt în apro- 
piere și cari acum se află în jud. 

Ilfov, pe malul rîului Sabarul, cu 

numele de: Bolintinul-din-Deal, 

Bolintinul - din - Vale, etc. Plasa 

Bolintinul se află mai toată în- 
tre rîurile Dimboviţa şi Arge- 
şul, afară de o mică parte des- 

pre Sud-Est, care se întinde pu- 

țin şi peste Dimboviţa, pe malul 
său stîng sai răsăritean. Plasa 

Bolintinul se învecineşte spre 

Est cu plasa Ialomiţa, de care 
se desparte prin riul Dimbo- 

vița; spre Nord tot cu o parte 
din pl. Ialomiţa și o mică parte 

din plasa Dealul, despărțindu-se 
de aceasta tot prin Dimboviţa ; 

“tot spre Nord se mai înveci- 
nește și cu plasa Cobia; spre   

Vest se învecinește cu o parte 
din plasa Cobia, de care se des- 
parte prin riul Argeșul ; spre 
Sud-Vest şi Sud se învecineşte 
cu județul Vlașca, de care se 
desparte iarăși prin rîul Argeșul; 
spre Sud-Est se învecineşte cu 
judeţul Ilfov, neavînd nici un 
hotar natural. Plasa Bolintinul 
este acoperită cu cîmpii întinse 
şi are o climă călduroasă și dulce, 
neavînd munte și alt deal, colină 
saii movilă, de cit cîto-va mici 
vălcele în partea de Nord, din- 
tre care mai însemnată este Va- 
lea-Șuţa și un deal numit Dea- 
lul-Speriat. Pămîntul acestei plăşi 
este foarte productiv în cereale, 
precum : griă, porumb, meii, 

"orz şi ovăz; în animale: boi, 
cai, oi și capre, precum şi în 
vinaturi. 

In această plasă se află trei 
-- fintini cu apă minerală, lîngă pă- 
durea satului Găiseni, dintre 

cari una este închisă cu zid, 

acolo se află o cruce și icoana 

Maicei-Domnului, cu Izvorul-Tă- 

măduirci, 

In plasa Bolintinul, se află: 
o: moară cu aburi în comuna 

“Bildana; o moară cu aburi, o 
moară de apă sistem noii, o 

» fabrică mare de făină și griș şi 

o mare fabrică de spirt, toate 

“acestea în comuna Cornetul, că- 

tunul Boteni, pe malul drept al 

Dimboviţei ; o moară pe apa 
' Răstoaca, în comuna Găiseni ; 

o moară de aburi în comuna 

Lunguleți; o moară de aburi 

în com. Potlogi-Rurali; o moară 
de aburi în com. Titu; în fine 

o moară de apă pe pirtul Șuţa, 
în com. Văcărești-de-Răstoaca, 

Comuna urbană Potlogi-Ur- 

bani și gara Titu, sunt centrele 

de desfacere a cea mai mare 
parte din cerealele ce produce, 

nu numai această plasă, dar și 

altele din apropiere. 

Lîngă gara Titu este comuna,
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Titu, care este reședința plășci, 
Plasa Bolintinul este străbătută 
de două linii ferate: una prin- 
cipală București- Virciorova, care 
intră în "plasa -Bolintinul, tre- 
cind riul Dimboviţa, între cătu- 
nele Boteni și Sălcuţa, trece prin 

„Titu, gară principală, şi, pelingă 
Costești-din-Deal, intră în plasa 
Cobia. Altă linie ferată sccun- 
dară este Titu-Tirgovişte, care 
merge spre Nord,: trece Dim. 
boviţa pe un mare pod în apro- 
piere de cătunele Podul-Rizii şi 
Beșteloaia, intră în plasa Ialo- 
mia, apoi în plasa Dealul și 
merge la Tirgoviște. 

Afară de căile ferate, plasa | 
Bolintinul este străbătută şi de 
șosele mari și bune, precum : 
șoscaua națională București-Pi- 
tești, ce trece prin comunele Bil- 
dana, Slobozia - Moara, Lungu- 
leţi, Serdanul, Cornctul, Titu, 
Costești-din-Deal și merge îna- 
inte, spre Vest, în plasa Cobia,; 
șoseaua vecinală, ce trece prin 
Podul - lui - Petrache, Braniștea, 
Titu, Cornetul şi Odobeşti. 

Plasa Bolintinul are 21 com., 
din cari una urbană anume Pot- 
logi-Urbani și 20 rurale: Bil- 
dana, Braniștea, Brezoaele, Cor- 
netul, Costești, Crovul, Găiseni, 
Chinești, Lunguleți, Mărunţișul, 
Odobeşti, Poiana - Lungă - d.-j., 
Poiana-Lungă-d.-s., Potlogi- Ru- 
rali, Produlești, Romînești, Ser. 
danul, Slobozia-Moară, Titu și 
Văcăreşti - de - Răstoacă, Peste 
tot plasa Bolintinul are o po- 
pulaţic de 30364 locuitori, In 
accastă plasă este o judecătorie 
de ocol și subprefectura, amîn- 

" două cu reședința în com. Titu. 
Centrele mai populate ale plă- 

şei sunt: Crovul, cu patru că- 
tune și cu 3000 locuitori: Lun- 
gulcţi, cu 2760 locuitori; Bra- 
niştea, cu 2584 locuitori; Pot- 
logi-Rurali, cu 24832 locuitori; 
Titu cu 1606 locuitori în 8 căt.   
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In plasa Bolintinul sunt două 
mănăstiri: mănăstirea Bildana, 
întreținută din fondurile casei 
doctorului Polizu și mănăstirea 
Găiseni, întreținută de Eforie. 
Afară de acestea mai sunt prin 
diferitele comune 36 biserici, în- 

„treținute de enoriași. 
In această plasă sunt două 

şcoale de fete: una în Titu și 
una în Potlogi-Urbani, precum 
și 18 școale mixte de fete și 
băcţi, cite una prin comunele: 
Braniștea, Brezoacle, Costești, 
Găiseni, Ghineşti, Lunguleţi, 
Poiana-Lungă-d.-s., Potlogi-Ru- 
rali, Produlești, Serdanul, Slo- 
bozia-Moara, Titu, Văcăreşti-le- 
Răstoaca; Poiana- Lungă -d.-j., 
Cornetul, Romîncşti, Odobeşti 
și Crovul. Din toată plasa Bo- 
lintinul, numai în comunele Mă- 
runțişul şi Bildana nu sunt şcoli, 

Bolintinul (Spirea-Vechie), mo- 
șie, nelocuită, pl. Sabarul, jud. 

„Ilfov, i 

Bolintinul-Anastasescului. (V, 
Bolintinul-Spiridon.) 

Bolintinul-Cotroceni. (V. Ber- 
ceni, pl. Sabarul, jud. Ilfov), 

Bolintinul-Cotroceni, Păchtre a 
statului, în întindere de 243 hect. 
pendinte de comuna Bolintinul- 
din-Deal, pl. Sabarul, jud. Ilfov. 

Bolintinul-de- Mijloc (Bălea- 
nu), saț; face parte din com. 
rur. Bolintinul-din-Vale, pl. Sa: 
barul, jud. Ilfov; e situat lingă 
riul Argeș. 

Are o suprafață de 1040 hect. 
şi o populaţie de 1009 locuitori. 

D-l Em. Băleanu are 606 hect. 
și locuitorii 434 hect. 

Atit proprietarul cît şi locui: 
torii cultivă tot terenul, fără să 
rezerve locuri de finețe. Aci e 
un pod stătător, 

    
    

BOLINTINUL-DIN-DEAL 

Comerciul se face de 3 cir- 
ciumari, 

Sunt în sat 588 vite mari și 
573 vite mici. 

In acest sat sunt case mari 
bocrești ale. familii Bălcanului 
şi o grădină întinsă cu mulțime 
de arbori fructiferi, 

Bolintinul-din-Deal, com, rur., 
pl. Sabarul, jud. Iifov, situată 
la V. de Bucureşti, în apro- 
picre de riul Ciorogirla, la 23 
kil. depărtare de București. Stă 
în legătură cu Poenari-Vulpescu, 
prin o şosea vecinală. , 

Se compune din satele: Bo- 
lintinul-din-Deal şi Berceni, cu 
o populație de 1717 locuitori, 
cari trăesc în 341 case. 

Se întinde pe o suprafață de 
1665 hect, | 

D-l Em. Băleanu şi statul au 
923 hect. și locuitorii 742 hect. 

Proprietarii cultivă 768 hect,; 
40 hect. sunt izlaz şi 115 pă 
dure, Locuitorii cultivă 703 
hect., 73 rămîn sterpe și 2 sunt 
ocupate de vie. 

Comuna numără 314 contri- 
buabili, cari dai un venit de 
4459 Iei la venituri și 4406 la 
cheltueli. In anul 1885 crai 339 
contribuabili, 

In comună e o biscrică, cu 
hramul Sf. Nicolac, deservită de 
1 preot şi 2.cîntăreți; o şcoală 
mixtă frecuentată de 36 elevi 
şi 2 eleve, cu întreţinerea cărcia 
Statul şi comuna cheltuesc anual 
1654 lei. Localul s'a construit 
de judeţ în anul 1889, pe tere- 
nul oferit gratuit de D-l Băleanu. 

Mai are 1 moară cu aburi, 1 
moară de apă, 1 povarnă, 1 

“ zalhana, 4 maşini de treerat cu 
aburi, 1 pod stătător, 

Numărul vitelor mari e de 
905: 165 cai și epe, 272 bot, 357 
vaci şi viței, 78 tauri, şi de 920 
vite mici: 162 porci și 867 oi, 

Dintre locuitori, 390 sunt plu-
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gari; iar 13 ai diferite profe- 
siuni, MR 

Arătura se face cu 118 plu- 
guri: 117 cu boi și 1 cu cai. 
Locuitorii ai 215 care şi că- 
ruțe: 165 cu boi, 20 cu cai, 

„ Improprictăriți sunt 234 lo- 
cuitori și ncimproprietăriți 17ş. 

Comerciul se face: de 4 cîr- 
ciumari și 2 hangii. 

Sai stabilit în comună 43 
străini. 

Bolintinul-din-Deal (Băleanu- 
Moşteni), sa/; face parte din 
Com. tur. cu același nume, pl. 
Sabarul, jud. Ilfov; e situat la V. 
de Bucureşti, pe şoscaua jude- 
țeană București-Pitești. Nu de. 
parte trece riul Ciorogirla. 

Cu începere de la 1 Noem- 
brie 1890, în comuna Bolintinul 
funcţionează un oficiu de tele- 
graf şi poștă ușoară. 
Aci era mănăstire de călugări, 

în timpul lui Mateiti-Basarab. 
Consiliul judeţean al jud. Ilfov 
a hotărit înfiinţarea în com, Bo- 
lintinul a unui spital rural şi d-l 
Em. Băleanu a oferit 20,000 lei 
pentru acest scop. 

Aci este reședința primărici. 
Se întinde pe o suprafață de 

1066 hect. 'și are o populație 
de 1147 locuitori, . , 

D- Em. Băleanu are 5$6 hect. 
și locuitorii 480 hect, : 

Proprietarul cultivă 540 hect. 
și rezervă 40 pentru izlaz, Lo- 
cuitorii cultivă tot terenul, a- 
fară de 27 hect. cari rămîn 
sterpe. Com. are o biserică, cu 
hramul Sf. Nicolae, deservită de 
1 preot și 2 cintăreți. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari și 1 hangiu. 

Numărul vitelor mari e de 
620 și al celor mici de 5653, 

S'aii stabilit în sat 14 străini. 

Bolintinul-din-Vale (Moşne- 
ni-Drăgoiul), corp. rur., plasa 
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Sabarul, jud. ilfov, situată la 
V. de Bucureşti, pe malul sting 
al rîului Argeş și malul drept 
al riului Răstoaca, la 24 kil. de- 
părtare de Bucureşti. 

Aci s'a născut la anul 1826 
(i 1873) Dimitrie Bolintineanu, 
fost ministru. al țărci sub Cuza- 
Vodă, unul din pocții cei mai 
de frunte ai Romîniei, care a 
îmbogăţit literatura noastră cu 
multe opere de valoare și că- 
Tuia, aci, pe locul unde odih- 
nesc rămășițele-i pămîntești, i s'a 
ridicat un frumos monument. 

La 16 Martie 1521, Tudor 
Vladimirescu, sosind la Bolin- 
tinul-din-Vale, în drumul spre 
Bucureşti, a poposit cu pau- 
durii săi aci, de unde a trimis 
o proclamaţie către locuitorii din 
București. 

Com. se compune din satele: 
Bolintinul-Drăgăneasca, Bolinti- 
nul-Moșneni, Bolintinul-d.-mj. şi 

* Malul-Spart, cu o populaţie de 
3261 loc,, cari trăesc în 68ş case, 

Se întinde pe o suprafață de 
2451 hect. 

- Fraţii Dedu, moșnenii, Im. 
Băleanu şi statul aă 1045 hect. 
și locuitorii 1406 hect, Proprie- 
tarii cultivă tot terenul, fără să 
rezerve locuri de izlaz, 

Comuna are 653 contribua- 
bili şi un budget.de 13032 lei 
la venituri și 10121 lei la chel 
tueli. In anul 188; erai 644 
contribuabili, - 

In comună sunt 2. biserici ; 
una în Bolintinul-Moşneni şi alta 
în Malul-Spart, deservite de 3 
preoți; și în cele-lalte cătune 
este cite un preot pentru tre- 
buinţele cerute de religie. - 

Are 2 şcoli mixte, 1 moară 
cu aburi, 1 povarnă, I mașină 
de treerat și 2 poduri stătă- 
toare. 

Numărul vitelor mari e de 
1980, din cari: 463 cai Și cepe, 
653 boi, 860 vaci și viței, 4 
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tauri, și de 1617 vite mici : 408 
porci și 1209 oi. 

Dintre lecuitori, 722 sunt plu- 
gari, 53 industriași și 17 aă di- 
ferite profesiuni. 

Arătura se face cu 210 plu- 
guri: 131 cu boi şi 70 cu cai. 
Locuitorii au 466 care şi că: 
ruțe: 2859 cu boi şi 177 cu cai, 

Improprietăriți sunt 354 loc. 
și neimproprietăriți 456. 

Comerciul se face de 1 7 cir- 
ciumari şi 1 hangiti. 

Sau stabilit în comună 19 
străini, 

Peste riul Răstoaca, între Bo- 
lintinul-din-Deal şi Bolintinul- 
din-Vale, este un pod de lemn. 

Bolintinul-Drăgăneasca, sat; 
face parte din com. rur. Bolin- 
tinul-din-Vale, pl. Sabarul, jud. 
Ilfov; e situat între: rîul Argeş 
și Sabarul. Pe aci trece şoscaua 
judeţeană Bucureşti- Pitești, 

Se întinde pe o suprafață de 
361 hcct. și are. o populaţie de 
750 locuitori. | 

D-nii frați Dedu ati 128 hect, 
și locuitorii 233 hect, 

Atit proprietarii, cît și locui- 
torii cultivă tot tercnu, Ifără să 
rezerve locuri de pășune. 

Arc 1 moară cu aburi, 1 ma- 
șină de treerat şi 1 pod, 

Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar, 

In sat sunt 447 vite mari și 
572 vite mici. 

Bolintinul-Moşneni, sa; face 
parte din com. rur. Bolintinul-. 
din-Vale, pl. Sabarul, jud. Ilfov ; 
e situat lîngă rîul Argeș. 

Aci este reședința primăriei, 
- “Se întinde pe o suprafață de 
300 hect,, proprietatea moșne- 
nilor, și are o populaţie de 494 
locuitori. 

" Are o bis,, cu hramul Sfinta- 
Treime, deservită de 1 preot și 
I cîntăreţ, și o școală de băcţi și
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una de fete, frecuentată de 83 

elevi şi 22 eleve, cu întreținerea 

cărora statul și comuna chel- 

tuesc anual 3823 lei. L.ocalul 

este proprietatea comunci şi se 

află în bune condițiuni higienice. 

Aci e o povarnă, 

Comerciul se face de 11 cir- 
ciumari şi 1 hangii. - 

Numărul vitelor mari e de 

267 şi al celor mici de 238. 

S'aii stabilit aci 12 străini. 

Bolintinul-Spiridon, (Bolinti- 
nul-Anastasescului), sas; face 

parte din com. rur. Poenari, pl. 

- Sabarul, jud. Ilfov. Este situat 

la S. de Poenari-Moşteni, pe țăr- 

mul sting al rîului Răstoaca. In 

partea de E. are locuri băltoase. 

Se întinde pe o suprafață de 

165 hect. și are o populație de 
170 locuitori, 

D-l T. Anastasescu are 68 
hect. și locuitorii 97 hect. 

- Proprietarul cultivă tot tere- 
nul. Locuitorii rezervă 12 hect. 
pentru izlaz, ' 

Numărul vitelor mari e de 
140 şi al celor mici de 168. 

Boliştea, parte din șesu/ Sire- 
tului, în com. Dolhasca, judeţul 
Suceava. 

Bolniţa, cătun, din jud. și pl. Ar- 
geşul, pe riul Argeșul, pendinte 
de com. rur. Flămînzești, la N. 
și în apropiere de mănăstirea 
Curtea -de- Argeş. Probabil că 
aici era Bolniţa, locul de îngro- 
păciune a părinţilor monahi ai 
Episcopii. 

Bolniţa, iscrică, lîngă mănăsti- 
rea Bistriţa, jud. Vilcea ; zidire 
vechie. Inscripţia de asupra 
ușci bisericei este cea urmă- 
toare: : 

«f Acest pridvor zugrăvitu- 
Sai din bun gindul Dumneaei 

” jupineasei Andrienci Vornicesei 

Bolnița-de-la-Mal, 
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a Dumnealui Șerban Cantacuzino 

vel-Vornic, în zilele luminatului 

Domn Ion Constantin Basarab 
Voevod, fiind egumen Chir Ște- 

fan Eromonahul. Leat. 7218 

(1710). Zograf Iosef Eromonah 
Hranite». 

Bolniţa, dra/, ramificare a dea- 
lului Moviliţei, ce se prelungește 
dela N. spre S.-V.; se termină 
lingă satul Găureni, din comuna 
Scheia, plasa Funduri, jud. Vas- 
luii; se numește ast-fel pentru 
că pe el s'a făcut odată carantină 
pentru vitele bolnave. 

Bolniţa, iz, pe moşia Todireni, 
căt. Todireni, pl. Jijia, judeţul 
Botoșani. 

Bolniţa, popor, pc teritoriul co- 
munci Havirna, com. cu ase- 
menea numire, pl. Herţa, jud. 
Dorohoii. 

foc de vie, 
avînd pe cl o casă și mai mulţi 
arbori fructiferi, în întindere de 
2 hect. 4413 în. p. Situat afară 
din raionul orașului Rîmnicul, 
jud. Vilcea. Fost pendinte de 
Episcopia Rimnicului și vindut 
de stat. 

Boloaia, mele unui vechii sat 
desființat. (V. Zăpodeni, sat, ju- 
deţul Vasluiă). 

Boloaia. (V. Chicerca, ea/, din 
com. Zăpodeni, pl. Mijlocul, ju- 
deţul Vasluiii). 

Bolocan, pisc, la N. de com. 
Apostolache, pl. Podgoria, ju- 
dețul Prahova, 

Bolocanilor (Dealul-), deal, ce 
se numeşte ast-fel, se zice, de la 
un om bătrin, numit Bolocan, 
care a stat mai mult timp aici. 
Se întinde în partea de Est a 

Bolohani, rii; 
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comunei Cozmeşti, pl. Stemni- 
cul, jud. Vaslui. 

Boloceşti-lordăcheşti, sat, ju- 

dețul Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna 

Argetoaia, situat la 1 kil. de 

reşedinţa comunei, cu 104 su- 

fete, 54 bărbați şi so femei. 

Locuesc în 40 case și 9 bordee. 

Copiii din sat urmează la şcoala 

din satul Argetoaia-d.-s., ce este 

la o depărtare de aproape 1 

kil. In anul 1892—93 ai urmat - 

regulat la școală 3 băcţi. Cu 
virstă de şcoală sunt 4 băcți. 
Știu carte 6 bărbaţi. 

Bolocul, schi? de călugări, pe 
coastele Măgurci, de asupra sa- 
tului Pădureni, pl. Șușita, jud. 
Putna, la o depărtare de 4 kil. 
de acest sat, 

Bologai, saț, cu 238 loc., jude- 
țul Argeș, pl. Oltul, pendinte 
de com. rur, Stoilești. 

Bolohani, pădure, în, com. Mo- 
goșești, plasa Stavnicul, judeţul 

Iași. Numită ast-fel de la bo- 

lovanii şi prăbușiturile, ce se află 

în ca. Este proprietatea statului. 

izvorește din 

pădurea Birnova, spre Vest de 

satul Todirel, com. Ciurea, pl. 

Codrul, jud. Iași. Curge spre 

Nord în șesul Tinoasa. Se var. 
să în pirtul Nicolina, 

Bolohanul, 4a/, în partea de | 
SE. a comunei Slobozia-Secă- 

tura, plasa Coşula, jud. Boto- 

şani, numit ast-fel de la stinca 

de piatră, ce sc află pe vîrful săi, 

Bolohanul. (V. Movila-Mică, jud. 
Succava), 

Bolohanul, fozș, pe moşia Sto- 

rești, com. Storești, pl. Coșula, 
jud. Botoșani.
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Bolohanului (Piriiaşul-), zi 
rîiaș, în com. Bodești-Precistei, 
plasa. Piatra - Muntele, judeţul 
Neamţu; se varsă în piriul Cra- 

"căul. 

Bolohanului (Pirîul-), ie a- 
„ Jluent, al pîriului Sabasa, judetul 

Suceava. 

Bolohânișul, pichet, jud. Neamţu, 
pe hotarul Transilvaniei. E si- 
tuat între pichetul Bitca, La: 
zaroiii și Tărcuţa, aproape de 
apa piriiăşului cu acciași numire. 

Bolohănişul, ramură de dealuri 
muntoase, jud. Neamţu, ce se 

întinde din hotarul Transilvaniei, 

în direcțiune estică, paralel cu 

pîriul Tărcuţa şi către mijlocul 

săii se recurbează, scobindu-se 

în unghii, spre N-V. Din a- 

ceasta pleacă o nouă ramură, ce 

se întinde, îndreptindu-se spre 
riul Bolohănosul. Pe extremi- 

tatea ei se întinde apoi tan- 

gental o altă ramură para- 

lelă cu cursul pîriului Bolohă- 

nosul, așa că privită în relief 

această grupă se reprezintă sub 
forma unui enorm K. întors pe 

dreapta (X). Inălţimea piscuri- 

lor din această ramură ating 
cota de 1300 m: ! 

Bolohănosul, ziriiaș, județul 
Neamţu, căruia mai îi zice și 

Bolăhănișul. Izvoreşte din hota- 
„rul Transilvaniei, intră în judeţ, 

îndreptindu-se în direcţiunca V.- 
F.., strecurindu-se printre cur- 
mătura Lazaroiii (în stînga) şi 
piciorul de nord al muntelui Ar- 
șița-Tărcuţii (din dreapta), apoi 
printre ramurile Brateșul și B>- 
lohănişul (pe teritoriul comunei 

„Pingărați), pănă la schitul Tar-. 

căul, unde se varsă pe stînga 
pîrîului Tarcăul: 

Bolohănosul, zîrîi, afluent al   

pîriului Moişa (3 kil.), judeţul 
Suceava. îi 

Bolomireasca, sat, jud. Argeș, 
plasa Oltului, pendinte de com. 
rur. Stoilești. 

Boloşini, za/e, com. Racoviţa, 

pl. Riul-Doamnci, jud. Muscel. 

Boloteasa, fin/ină, comuna Su- 
tești, plasa Oltul-d.-j., judeţul 
Vilcea. 

Boloteasca, pădure, situată pe 

teritoriul comunei Bolotești, pl. 

Girlele, jud. Putna. Arc o în- 
tindere de 69 hect. și aparţine 
răzeșilor din Băncilă. 

Boloteşti, comp. rur., în pl. Gir- | 
lele, jud. Putna. 

Comuna Bolotești ce situată 

pe malul drept al Putnei, între 
Măgura și Putna. . 

Distanţa de la reședința sub- 

" prefecturei, Odobeşti, e de. 12 

kil. spre N., iar de la capitala 

județului, 18 kil. spre N.-V. 

Mărginile acestei comune sunt: 

la N., peste riul Putna, Țifești; 

la N.-V. Găgești; la S. Jariştea 

şi Vărsatura ; iar la SE. Odo- 

bești. 

Comuna Boloteşti e formată 

din cătunele: Boloteşti, Căpo- 

tești, Ivăncești, Purcelești şi Su- 

hîntea. Cătunul de reședință e 
Bolotești, ” 

Populaţiunea comunei, după 

cel din urmă recensămînt, e de 

330 capi de familii, cu 1472 

suflete, din cari: 734 birbați 

şi 738 femei. Această popula- 
țiune se împărțea ast-fel: 

După stare civilă: Sr neîn- 

suraţi, 430 bărbați și 421 femei; 

592 însurați, 24 văduvi, 8 băr- 

baţi și 16 femei, 5 divorțați. 

După naţionalitate: 1465 Ro- 

mîni, 1 Grec, 2 Sirbi şi 4 de 

diferite naţionalităţi. După re-   

ligiune: 1468 ortodoxi și 4 Ar- 
meni. După felul ocupaţiunii: 
369 agricultori, 8 meseriași, 36 
comercianţi, 7 profesiuni libe- 
rale, 158 muncitori și 33 ser- 
vitori. Știii carte 170 persoane, 
160 bărbaţi şi 10 femei. Numă- 
rul caselor de locuit e de 377. 

Mișcarea populaţiunii în anul 
1592 a fost: 15 căsătorii, 57 
nașteri şi 67 morţi. 

In comună sunt 5 biserici, 
din care una parohială, cu hra- 
„mul Sf. Nicolae, în com. Bolo- : 
tești, iar 4 filiale: în cătunul 
Purcelești, cu hramul Cuvioasa 
Paraschiva; în cătunul Căpo- 
tești, cu hramul Adormirea; în 

cătunul. Ivănceşti, cu hramul 

Sf, Gheorghe; în cătunul Scîn- 
teia, cu hramul Inălţarea Dom- 
nului. Pentru întreținerea aces- 
tor biserici, comuna prevede în 

budgetul ci suma de:7şo lei 
anual. 

In Bolotești e o școală mix- 
tă, fondată de comună și în- 
treținută de dinsa. Școala e 
frecuentată de 24 copii, 14 
băeţi, 10 fete, din 140, 63 bă- 
cți, 77 fete, ciți aii virstă de 
şcoală. 

Comuna numără 321 contri- 
buabili, ceea ce revine la 1 de 
4-58 locuitori. In 1886 erati 292 

„contribuitori, pe cînd în 1869 

numai 269. 

Budgetul comunei, pe anul 

financiar 1893194, cra următo- 

rul: venituri 8060 Ici, 04 bani 

şi cheltueli So5o lei, 24 bani. 

In anul 1883/1886 veniturile 

şi cheltuelile comunei erai la 

venituri de 9186 lei și la cheltu- 
cli de 9186 lei. 

Pămiîntul din comuna Bolo- 

tești este nisipos și argilos. Oa- 

menii seamănă numai primăvara 

porumb, griîii, orz și secară, că- 

pătind 15 hectolitri la hectarul 

de gri și 20 hectolitri la po- 
rumb,
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S'a semănat peste 2500 hec- 
tare şi producțiunea a fost de 
50000 hectolitri, 

Instrumentele agricole de care 
dispun cultivatorii din Bolotești, 
sunt: 2 maşini de semănat, 2 
de vinturat, 15 pluguri de lemn, 
45 de fier, 1 grapă de fier și 
5 rarițe, 

Vitele aflate pe teritoriul co- 
munei sunt 970, din cari: 347 
boi, 166 vaci, 66 cat, 296 : oi, 

"31 capre. și. 70 porci. 
Cultura viței în anul 1893 a 

produs ci '62106. 
In această comună, fiind Gir- 

la-Morilor, proprietarii au ve- 
nituri însemnate de la morile, 
în număr de-g, cari umblă tot 
anul, afară de lunile geroase. 
Rachiul se face în 20 de fa: 
brici. Meseriași sunt: 4 fierari. 
Comerciul se face în 15 stabi- 
mente, din cari: 11 de băuturi 
spirtoase, 2 de coloniale și bău- 
tură spirtoase și 2 de coloniale 
și diferite mărunțişuri. 

Bilciii se face la 21 Mai și 
la 14 Octombrie. 

Comuna e legată de Focşani, 
prin calea judeţeană Focșani- 
Bolotești-Tichirişul, lungă de 18 
kil., care o pune în comunica- 
ție la N.-V. cu Găgești; de co- 
muna Odobeşti printr'o şosca 
comunală, lungă de zece kil.; 
printr'o altă şosea e legată, la 
V. de Jariştea, iar la Nord de 
Țifeşti. 

Boloteşti, cătun, în comuna cu ace. : 
lași nume, pl. Girlele. jud. Putna. 
E situat pe malul Putnei, între 
Măgura şi Putna. 

Are o biserică parohială cu 
hramul Sf. Niculae. 

Cătunul posedă o școală mixtă, 
zidită de comună, frecuentată 
de 24 copii (14 băcţi, 10 fete), 
din 140 în virstă de şcoală. 

Boloteşti, parobie, în comuna cu   
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același nume, pl. Giîrlele, jud. 
Putna, formată din o biserică: 
parohială, cu hramul Sf. Nicolae 
în satul Bolotești, și din 4 filiale: 
cea din Purcelești, cu hramul 
Cuvioasa-Paraschiva ; din Căpo- 
teşti, cu hramul Adormirea; din 
Ivăncești cu hram. Sf. Gheorghe; 
și din Scînteia, cu hramul Inăl- 
țarea-Domnului. Cu întreținerea 
lor comuna cheltuește 750 lei 
anual, 

Bolovani, com. rur. jud. Dim- 
bovița, pl. Ialomița, situată pe 
o cîmpie frumoasă, spre S$..de 
Tirgovişte, în apropiere de rîu- 
rile. Ilfovul și Dimboviţa şi în 
apropiere de şoseaua naţională 
Tirgovişte-Fundata. Această co- 
mună se compune din șase că- 
tune: Bolovani, Adunați, Crîn- 
gași, Podul-lui-Petrache, Beşte- 
loaia și Brăneşti, şi are o popula- 
ție de 1484 locuitori Romini. La 
Bolovani este o pădure de a- 
proape 105 hect. 500 arii. In 
raionul comunei este un pod 
peste Dimboviţa, numit Podul- 
lui-Petrache, în cătunul cu ace: 
lași nume și Z' poduri peste II- 
fov. Mai la vale de Bolovani, 
riul Ilfovul, din cauza inunda- 
țiilor, încă din trecut a fost des- 
părţit în două, de mîna omului, 
O parte din el și anume cea mai 
mare curge la vale cu numele de 
Colintina și trece cu acest nu- 
me prin cătunele Călugăreni, 
Stoinești, Colacul, prin centrul 
com. Vizurești, în mijlocul că- 
reia este un pod peste Colintina, 
și apoi intră în jud. Ilfov. Cea-lal- 
tă parte a Ilfovului, și anume cea 
mai mică apucă spre dreapta la 
vale şi trece prin com. Conţești 
sub numele de Ilfovul sai Pus- 
nicul, trece pe lingă comuna 
Băiteni sub numele de Ilfovul; 
peste acesta sunt două poduri în 
raionul acestei comune; întră în 
plasa Bolintinul și trece tot cu 
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numele de Ilfovul printre comu- 
nele Slobozia-Moara, ce se află 
pe malul săi drept, Podul-Răr. 
bierului şi Bildana de pe malul 
săi sting și se duce apoi la vale 
în jud. Ilfovul. căruia îi dă numele 
săi, vărsîndu-se în Dimboviţa. 

In Bolovani, locuitorii se ocupă 
cu agricultura; aii și o moară de 
aburi, | 

In această com. sunt 2 bise- 
rici și o şcoală. Școala din Bo- 
lovani este mixtă, fundată în 
1562 şi are un învăţător. In com. 
sunt 138 copii de ambele sexe 
în vîrstă de şcoală, din cari 40 
frecuentă școala. Localul Şcoa- 
lei este cu primăria la un loc. 

„ Școala are 17 pogoane pămînt. 
Com. are 4607 Ici venit și peste 
340 contribuabili, 

Se învecinește la răsărit cu 
comuna Cornăţelul, de .care se 
desparte prin cîmpie și cu care 
se unește printr'o sosca ve- 
cino-comunală; la apus se în- 
vecinește cu com, Ghinești şi 
Braniștea, de care 'se desparte 
prin riul Dimboviţa, legîndu-se 
cu Braniștea, printr'o frumoasă 
șosea vecino- comunală; spre 
miază-noapte se învecinește cu 
comuna Băleni şi cu cătunele 
Mireea-Vodă și Nucetul și spre 
„miază-zi cu com. Conţeşti. 

Bolovani, sa/ mic; face parte din 
com, rur, Balaşoeni, pl. Sabarul, 
jud. Ilfov. Arc o suprafaţă de 
420 hect. şi o populație de 24 
locuitori. D-l. N. Delide şi G, 
Mintulescu aii 40.4 hect. și lo- 
cuitorii 16 hcct. 

Acest sat, pănă la 1571, s'a 
numit Bujoreanca, se zice, de 
la floarea numită bujor, care 
creștea în mare cantitate în acel 
loc. Dela 1870, puțini locuitori 
cşind cu casele la linie, aii așe- 
7at satul pe luncă, unde erai 
numai bolovani. Pămîntul de a- 
rătură e pe deal.



BOLOVANI 

Bolovani, co//n stîincoasă, în 
com. Colţi, căt. Colţi-d.-s,, jud. 
Buzăii. 

Bolovani (Piscul-cu- -, colină 
.Stîncoasă, în com. Măgura, jud. 
Buzăă. 

' Bolovanul, deal, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Bucşeşti; face 
parte din şirul dealurilor dintre 
Tazlăul-Mare și Trotuşul, 

Bolovanul, deal, jud. Bacău, pl. 
Trotuşul, pe teritoriul comunef 
Grozești. 

Bolovanul, dea/, jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloșani, com. rurală Ne- 
gocști; ţine de hotarul statului 
Padeşul. Aci se gtisesc stînci de 
piatră; din cari se fac pietre de 
moară, cari se vind cu prețul 
de la 160 lei pănă. la 300 lei 
perechea. . - 

Bolovanul, /ivede, în com. Slă- 
nicul, plaiul Nucșoara, judeţul 
Muscel, 

Bolovanul, /oc îs selat, în raionul 
com. Comăniţa, pl. Oltul-d. -. jud. 
Olt, unde se văd ruinele unci 
vechi mănăstiri, 

Bolovanul, /oc 7zolat, la sudul, 
comunei Robești, plaiul Cozia, 

„jud. Vilcea, 

Bolovanul mahala, jud. Mehe- 
dinți, în plasa Ocolul-d.-s. ; ţine 
de com. rur. Maloreţul, 

Bolovanul, munte, jud. Bacăii, 
pl. Trotuşii, din culmea Oitu- 
zului, de pe lingă muntele Paăl- 
tinişul și pe drumul la Slănic, 
între comunele Hirja şi Tirgul- 
Trotușul, 

Bolovanul, ză/eea; comuna Pro- 
vița-d..j., jud. și plasa Prahova; 

55213. Jlarcle Dicționar Geografic, 
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se varsă în riul Proviţa (Prolo- 
vița), tot în raionul comunei Pro- 
vița-d.-j., de unde izvorește. 

Bolovanului (Poiana-), porană, 
comuna Popeşti,. plasa Cerna- 
d.-s., jud. Vilcea. 

Bolovoaia, dea/-platoă, în pre- 
lungirea ramurei munților Cer- 
negura, jud. Neamţu. IE situat 
în dreptul satului Vinători-Pietrii, 

In privirea geologică, se obser- 
vă că acest deal prezintă în forma- 
țiunea păturilor sale schisturi me- 
nelitice, cu infiltrațiuni de gips; 
spre marginea vestică a Vălenilor 
păturile acestui deal împreună cu 
ale Cernegurei daii pricină unui 
creț anticlinal (precum formează 
și păturile Cernegurei cu ale 
Pictricicăi), In susul culmci, spre 
apusul. piscului Cernegura, apar 
bancuri de conglomerate poli- 
Şenc, compuse din boabe, cari 
de ordinar nu trec de mărimea 
unci nuci, și cari constaii din 
gresiuri oligogicnice şi din quar- 
țuri bine cimentate. Stratele 

-. de conglomerate se pleacă spre 
Sud, acoperind faţa de miazăzi 
a culmei, 
La o mică depărtare, spre mia- 

ză-zi de satul Văleni, toate de- 
pozitele acestea dispar sub al- 
tele mai nouă: marnele salifiere 
superioare, cări continuă a forma 
șiruri de munți (prelungirea Cer- 
negurci) din dreapta rîului Bis- 
triţa, pănă -la gura piriului Calul, 

Bolta, cor. rur., jud. Dolj, în 
pl. Amaradia, la 26 kil. de re- 
şedinţa plășei, com. Melincști. 

Situată pe valea Giamarta- 
luiului și pe pîriul cu acelaşi 
nume, ea se învecinește la E. 
cu- com, Bulzești, la V. cu rîul 
Giamartaluiul, la N. cu comuna 
Veleşti, la S. cu comuna Mur- 
gașul. 

Terenul comunei este acci- 
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dentat de două şiruri de dea- 
luri, a căror înălțime variază 
între 300—350 de metri. 

Comuna este udată la V. de 
riul Giamartaluiul și curge în 
direcțiunea N. -S., avind 3 vaduri 
în dreptul acestei comune și 4 
poduri: la Gura-Meilor, Gura- 
Lupului, în Gura-Fintînilor și 
la Gura-Gardurilor. 

Mici bălți formate de ploi 
merg de se scurg în Giamar- 
taluiu. 

Comuna a fost înființată la 
1865. Cătunul de reședință este 
Bușteni. Se compune din 4 că- 
tune și anume: Balota-d.-j., Buș- 
teni, Crucile și Gaia-d.-s, 

In comună sunt 3 biserici: 
Una în cătunul Gaia-d.-s., cu 
hramul Sf. Dumitru, fondată la 
1848 de C. Brătășcanul; alta în 
cătunul Crucile, cu hramul Inăl- 
țarca-Domnului, zidită la anul 
1753, de către Praden Ciobanul; 
a treia în cătunul Balota-d, Î., 
cu hramul Sf. Vocvozi, zidită 
la anul 1852. Trei cîntărcți și 
doi preoți oficiază succesiv la 
cele 3 biserici. Biserica din Ba- 
lota are o proprietate de 12 po- 
goane arabile. . 

In comună se află, în căt, 
Gaia, o şcoală mixtă, ce func- 
ţioncază de la 1 Noembrie 1893. 
Este întreținută de comună ŞI 
are un singur învăţător. Localul 
este dăruit de d-l Lică Nedel- 
covici, 

Aii virsta de școală 64 de 
copii; știii carte 25 locuitori, 

Populaţia comunei este de 
1128 suflete, din cari 645 fe- 
mei, locuind în 252 de case. 
După legea din 1864 sunt 194 
împroprietăriți. 

Suprafaţa întregului teritorii 
comunal este de 9800 hect,, din 
care 960 hect. pămînt arabil, 
345 hect. izlaz, 5495 | hect, pă- 

" dure. 

Cele 960 hect. arabile apar- 

66
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țin locuitorilor împroprietăriți la 

anul 1864. 

Pădurile sunt Balota și Gaia. 

Ele aparţin D-lui Lică Nedelco- 

vici și Colonelului Andronescu. 

Pădurile sunt compuse din cer, 
gîrniță, fag și carpen. | 

Viile în întindere de 30 hect. 

aparţin locuitorilor împroprietă- 

riți la 1864. Produc vin de ca- 
litate mijlocie, 

O moară de aburi seaflă pe 
moşia Balota. 

Vite mară cornute sunt 567, oi 

650, porci 108, capre 85, cai 46. 

Locuitorii îşi desfac productele 
în orașul Craiova, unde se duc 

pe Drumul-Muerei și pe şoseaua 
cn
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Bolţunul, pădure, judeţul Baci, 

pl. Tazlăul-d.-j., din com. Bir- 
sănești. 

Bombei (Dealul), przanze păşu- 

nabil, jud. Suceava, între ptracle 

Șerişorul-Mic și Scrişorul-Mare, 

din comuna Șarul-Dornci, avînd 

1032 m. de alt, 

Bomboreşti, pâ/ure, pe domeniul 

orașului Alexandria, jud. Tele- 

orman, în întindere ca de 70 

hect. Are lemne de tufan, ulm 

și altele. 

Bombotei, groapă mare, județul 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Sadova. 

BONDEA 

Boncilor (Muchia-), co/ină în- 

semnată, în com. Rușiavăţul, 

căt. Muscelul-Țigan, jud. Buzăii. 

Bonciul, saf; face parte din com. 

rur. Băbeni, pl. Otăsăul, jud. 

Vilcea. Are o populație de 70 

locuitori, 38 bărbați și 32 fe- 

mei. Seaflă la 1 kil. de cătunul 

Ungureni, unde este reședința 
primăriei şi a școalei, 

Bonciul, însulă, pe Dunăre, în 

pl. Borcea, în dreptul satului 

Roseţi - Volnaşi, jud. Ialomiţa; 

are o lungime de 2 kil. şi are 
pădure și păşuni. 

Bonciul, /ac, în pl. Ialomiţa-Bal- 

ta, com. Giurgeni, jud. Ialomiţa. 

„Vilcea-Craiova. 

Ciîrciumi sunt două, în cătu- 

nele Balota și Gaia-d.-s. Comer- 

cianți sunt 3, cîrciumari, 

Numărul contribuabililor se 

urcă la 155. 

Bombiţa, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-j., com. Botești. 

Bonciul, fădure, jud. Ialomiţa. 
Boncăele (La-), /oc îso?at, în 
comuna Măgura, jud. Buzăii, în | Bonciului (Virful-), co/ină, în 

„Venitul budgetar pe exerci- 
țiul 1593—094 este de lei 2363; 

cheltuelile budgetare sunt de Iei 

1698. 

Bolta-Tilharilor, peștere, într'o 
stincă din Dealul-Mare, în codrii 

Deleni, pl. Coșula, jud. Boto- 

șani. (Vezi amănunte şi legenda, 
descrise la Dealul-Mare), 

Bolta-Ţiganului, /oc îso/at, co- 

muna Aurești, plasa Oltul-d.-s., 

jud, Vilcea. 

Boltaşi, saţ, la N-V. de Afu- 
maţi, pe malul sting al văici 

Pasărea. Face parte din com. 
rur. Afumaţi, pl. Dimboviţa, ju- 
deţul Ilfov. 

Are 205 locuitori, toţi Ro- 
mină, 

Bolţunul, dea, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., din com. Birsăncști, 
care face parte din şirul dealu- 
rilor de pe malul Tazlăului: 
Mare.   

pădurea: statului Măgura și Un- 
guriu. 

Boncea, ziriă, ce izvorește din 

județul Ialomiţa, de la locul nu- 

mit Crucea-Badii şi întră în jud. 

Ilfov spre E. de movila Obi- 
lcasca. 

Cursul săii e de la N. spre 
S.E. In jud. Ilfov se numeşte 
Valea-Argovei. Se varsă în balta 

Mostiştea, servind de limită, în 

mică parte, între jud. Ialomiţa 

şi Ilfov, 

Boncea, vale, prin care curge 

piriul cu același nume, în jud. 
Ilfov. . 

Bonci, aechie numire a căt. Mus- 
celul-Țigan, din com. Rușiavăţul, 

jud. Buzăii. 

Boncilor (Izvorul-), 7zor, în 

comuna Rușiavăţul, judeţul Bu- 

zăii; începe de la Muscelul-Ţi- 

fan şi sc scurge în valea Ruşia- 

văţul,   
jud. Buzăă, com. Brăcști, aco- 

perită cu fineaţă. 

Boncul, vîrf de deal, com. Şo- 

trile, pl: şi jud. Prahova, numit 

ast-fel, se zice, după numele 

unui locuitor, Boncul, care se 

stabilise aci. 

Boncului (Pădurea-), pădure, 

particulară, supusă regimului sil- 

vic încă din anul 1883, pe mo- 

șia Comarnicul, com. Comarni- 

cul, pl. Peleșul, jud. Prahova. 

Boncului (Valea-), va/r; izvo- 

rește din dealul cu acelaşi nu- 

me, com. Șotrile, pl. și judeţul 

Prahova, curge spre S. de căt. 

Oscbitul; se întilneşte cu Valca- 

Șerbuloaia, formînd riul Cim- 

piniţa, ce trece prin partea de 

N. a com. urbane Cimpina, şi 

sc varsă în riul Prahova. 

Bondea, mufe, în jud. Buzăii, - 

com. Polciori, între com. Gura- 

Văci și Valea-Dragomirului; e
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acoperit cu pădurea Bondrea, a 
moșnenilor Negroșani. 

Bondoci, saf, face parte din 

com. rur, Vaţa, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt. Are o populaţiune de 

; 222 locuitori. Este situat pe dea- 

lul Ciureşti. 

Aci e o biserică cu hramul 
Nașterea-Maicei-Domnului, zidi- 

tă la anul 1885. 

Bondoci, «ea/, spre E. de com. 
Vaţa, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, 

„cu o lungime de 4 kil. Servă 
pentru pășune, vii, semănături. 

Are pădure. o 

Bondocul, va/e, plasa Olteniţa, 

jud. Ilfov; curge lingă com. Cri- 

veţile şi sc varsă în riul Argeș. 

Bondorica, za/e; izvorește din 

poalele pădurei Grigorieni și se 

varsă în riul Bratia, pe terito- 

riul cătunului Vlădești - Pămîn- 

teni, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Bondrea. (Vezi Criveşti, sat, ju- 

dețul 'Tutova). 

Bondrea, cătunaş, al com. Că- 

nești, jud. Buzăi, alipit de căt. 

Negoşina. El purta în vechime 

numele de Plopeni și Zărneasca, 

Bondrea, căzu, al com. Cezieni, 

pl. Ocolul, jud. Romanați, 'si- 
tuat spre apus de Cezieni și 

lingă apa Tazluiului. E tăiat 

de şoscaua, care trece din Ca- 

racal spre Preajba. Are 246 lo- 

cuitori. I£ legat cu Caracalul, 

prin o linie telefonică de pro- 

prictarul Cezienilor, 

Bondrei (Piriul-), mic afueni, 
al piriului Fărcașa, jud. Suceava. 

Bone-Sîrti, dea/, în : jud. Cons- 

tanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Ese-Chioi. Se 
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„ desface din dealul Hagi-Durac- 

Sirti, ceva mai sus de satul Esc- 

Chioi, ce e așezat la poalele lui 

sudice, Se întinde spre E. prin- 

tre văile Chiuciuc-Chessen-Ceair 
şi Esechioi -Dere, cu o direc- 

țiune generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdind partea apusană 
a plășci și cea nordică a co- 

munci. Ramificaţiile lui nordice 
se termină pe malul sudic al 

lacului Girliţa. Are o înălțime de 

112 m., dominind s. și valea Ese- 

Chioi. Este acoperit cu cite-va 
păduri, tufărișuri și puține vii 

ale satului Ese-Chioi. Pe muchia 

lui merge drumul județean Al 
maliul-Girliţa. 

Bonghişoaia, /a//ă, pe moşia 
Fintînelele, com. Fintînelele, pl. 

Siretul, jud. Botosafi. Are o 

suprafață de 370 hectare. 

Bontea, «ea/ acoperit cu huceag, 
pe moșia Manolea, jud. Suceava. 

Bonţe (Pe-), jud. Buzăi, az 
mire dată teritoriului coprins în- 

tre  piriiașul Bonţul, muntele 

Monteorul și rîul Buzăul, 

Bonţeşti, com. rurală, în plasa 

Orașul, jud. R.„Sărat, așezată 

pe piriul Mera. 

Se află în partea nordică a 
județului, la 35 kil. spre N. 

"de orașul R.-Sărat, și în par- 

tea apusană a plășci, la 4 Kil. 

spre N.-V. de com. Coteşti, re- 

şedinţa plăşei. Comunele înve- 

cinate sunt: Blidari la 2 kil, 

Cirligele la 3 kil., Faraoanele la 

5 kil., Budești la 6 kil., Golești 

la 9 kil. 

Se mărginește la miază-noapte 

„cu com. Faraoanele, de care se 

desparte prin Valea-Pictroasă, la 

răsărit cu Ciîrligele și Blidarea ; 

la miază-zi și apus cu Odobasca, 

“de care se desparte prin Dea- 
lul-Corniţelor, -   
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Este o comună din regiunea 

dealurilor, Spre apusul ci se ra- 

mifică dealurile Delcanul şi Pe- 

rișorul, 

Riurile, cari o udă sunt mici 

piraic, ca: Dălhăuţul spre miază- 
noapte, Valea-Merei prin mijloc, 
Dilgovul la miază-zi. Are 5 pu- 

țuri (4— 10 m. adincime) și 5 
fintini (1—4 m. adincime). 

Cătunele cari compun comuna 
sunt: Bonţeşti, reședința, la a- 

pus, spre piriul Mera; Dălhău- 
țul, la 1700 m. spre N.,pe pt- 
riul Dălhăuţul. 

Suprafața comunci e de 2383 

hect., din cari 250 hect. vatra 

comunci, 1400 hect. ale locui- 

torilor, 733 hect. ale propric- 
tăţei private. 

Populaţia este de 252 fami- 
li”, cu 1092 suflete, din cari 

568 bărbaţi și 532 femci; 377 

căsătoriţi, 639 necisătoriţi, 26 

văduvi; 158 ştiii carte; 2 sunt 

străini; toți sunt ortodoxi, 

In comună sunt 3 biserici: 

una, cu hramul Izvorul-Tămă- 

duirei, fondată în 1820, de sta- 

reţul Dionisie . Arhimandritul 

cu ajutorul locuitorilor; a doua, 
cu hramul Sfinţii-Impăraţi, fon- 

dată în 1840, de stareţul Benc- 

dict Archimandritul și de locui- 

tori; a treia, cea din cătunul Bon- 

țești, cu hramul Sfinţii-Voevozi, 

zidită la 1625, reparată la 1779, 

de starețul Eftimie, la 1809 pre- 

făcută de stareţul Teoctist, la 

1827 de starețul Dionisie, așa 

cum se găsește astăzi, Biscrica 
din Dălhăuț este schit (vezi 

Dălhiăuţul, schit) ; cele din Bon- 

țești sunt deservite de 1 preot, 
I dascăl și 1 paracliser, 

Comuna are o şcoală mixtă, 

fondată în 1886 de locuitori, cu 

1 învățător, frecuentată de 45 
elevi, 

Calitatea pămîntului este me- 

diocră, fiind argilos şi calcaros. 

Comuna are 13 hect. arabile,
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1500 hectare păduri, 623 hec- 
tare vii, 

In comună sunt 741 capete 
de vite, din cari: 231 boi, 74 
vaci, 38 cai, 16 cepe, 162 oi, 
15 capre și 202 rîmători, 

Locuitorii se ocupă cu fabri- 
carca vinului și a rachiului, 

Transportul se face prin sta- 
ţia Coteşti, la 10 kil. spre Est. 

In comună sunt 41 comerci- 
anți (7 străini), din cari 1 bă. 
can și 6 cîrciumari. 

Căi de comunicaţie sunt: dru- 
mul vecinal spre Faraoanele-Vir- 
teșcoiii ; spre Odobasca; spre Cîr- 
ligele; spre Coteşti- -Plăineşti- Ru 
Sărat. 

Comuna are 223 contribua- 
bili. Veniturile sunt de 8045 lei, 
14 bani și cheltuelile dle 5425 lei, 
So bani. 

Bonţeşti, sa/, jud. R.-Sărat, în 
plasa Orașul, cătunul de reşe- 
dință al comunci Bonţeşti, așe- 
zat spre Vest de piriul Mera, 
la poalele dealului Perişul. Are 
1000 hect. întindere și o popu- 
laţie de 113 familii, cu 504 sull., 
din cari 100 contribuabili; so 
știii carte; toţi sunt Romini or- 
todoxi. Are o biserică și o școală 
a comunci, 

Bonţul, cătun, al comunei Ne- 
hoiașul, jud. Buzăii; are: 270 lo- 
cuitori și 39 casc. 

Bonţul, munte, în jud. Buzăii, co- 
muna Nehoiașul, căt. Broasca, 
pe moșia Jariștea, acoperit cu 
fincaţă, pădure și izlaz. 

Bonţul, piriiaş, în jud. Buzăi, 
comuna Nehoiașul, căt. Broasca; 
incepe de la Malul-Caprei şi dă 
în Buzăii, puţin mai la Nord de 
alt pîriu cu același nume. Ambele 
Bonţe sunt avute în păstrăvi. 

Bonţul, firiiaș, în jud, Buzău, 
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comuna Nchoiașul, începe din 
Seciul-Popei și dă în Buzăii, în 
dreptul cătunului Musceluşa, 

Bonului (Balta- -, dalti, județul 
Dolj, plasa Jiul-d.-j., com. Ro- 
ziștea, pe moșia d-ncă N. Paianu. 

Booveni-de-]Jos, sas, jud. Dolj, 
plasa Jiul-de-Mijloc, com. Foi- 
șorul, situat la 3 kil. de com. 
de reşedinţă, cu 245 suflete, 123 
bărbați și 122 femei. Locuesc 
în 46 casc, construite parte din 
zid și cele mai multe din pa- 
iante. Copiii din sat urmează la 
şcoala mixtă din satul Foişorul, 
care este la o depărtare de 3 
kil. de sat. Numărul şcolarilor 
în 1892-—93 a fost de 6 băeţi, 

Cu virstă de școală sunt 13 
copii, 9 'băcţi şi 6 fete. Știă 
carte 6 bărbaţi. 

E străbătut de dealuri. 

Booveni-de-]Jos, Pădure. parti- 
culară, jud. Dolj, plasa Jiul-de- 
Mijloc, com. Foișorul, satul Boo- 
veni-d.-j. Aparține d-lui N. Gan- 
cca, 

Booveni-de-Şus, sa, jud. Dolj, 
plasa Jiul-de-Mijloc, com. Foi- 
şorul, situat pe piriul Boul, la 
40 kil. N.-V. de Craiova, cu 
209 suflete, 107 biirbați şi 102 
femci. L.ocuesc în 45 case. Co- 
piii din acest sat urmează ' la 
şcoala mixtă din satul Foișorul, 
com. Foișorul, ce este ]a depăr- 
tare de 4 kil. In anul şcolar 
1892 —93 aii urmat regulat la 
şcoală 10 băeți. Cu virstă de 
școală sunt 18 copii, 12 băcți 
și O fete. Știu carte 6 bărbaţi. 
Din cauza dealurilor din acest 
sat, comunicaţia « e foarte anc- 
voioasă, 

Booveni-de-Sus, piure, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. Făi- 
şorul, satul Booveni-d.-s., în în- 
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tindere de 500 poe. Aparține 
d-lui N. Gancca, 

Bora, com. rur., în plasa Ialo- 
miţa-Balta, jud. Ialomiţa ; este 
situată pe partea dreaptă a riu- 
lui Ialomiţa, între comunele Co- 
simbești și Ciulniţa. 

Teritoriul comunei se întinde 
din rîul Ialomiţa spre Sud, pe 
cimpul Bărăganul, pănă mai spre 
sud de linia ferată Bucureşti. 
Feteşti, pe o suprafață de 4094 
hect. pădure, restul fiind locuri 
de arătură, pășune și coprinde 
trei moşii. După legea rurală 
din 1864, sunt împroprietăriți 
46 locuitori; 6S nu sunt îm- 
proprictăriţi, 

Se compune dintr'un singur 
sat, în care se află rez ședința 
primărici și a judecătorici co- 
munale, şi este situat pe o în- 
gustă luncă, sub coasta Bără- 
ganului, în fața satului Slobozia, 
cu care comunică prin două 
poduri de'lemn. Inainte, comuna 
se compunea din satele Bora-d.- 
s. și Bora-d.j., numite astfel 
după locul ce ocupaă în susul şi, 
josul riului Ialomiţa ; dar prin în- 
mulțirea populaţiunei, cele două 
Sate s'aii unit, formînd numai u- 
nul cu numirea de Bora. Pendinte 
de comună mai sunt și urmă- 
toarele ş cătune (tirle), situate 
pe moșie, în câmpul Bărăganul: | 
Boziul, Duful, Harapu, Zlota- Ve 
chie și Olanița. 

Populaţia comunci este de 
557 locuitori, cu 200 capi de 
familie, 451 bărbaţi și 406 
femei. După naţionalitate sunt: 
832 Romiîni, 2 Greci, 16 Bulgari, 
4 Unguriși 5 de alte naţionalităţi, 
După religiune sunt: 555 creş- 
tini ortodox și 2 catolici. Sunt 
227 agricultori, 10 meseriași, 
IO comercianți, 5 profesiuni li- 
bere, So muncitori şi 7o scr- 
vitori. Din aceștia, 83 ştii carte. 
Numărul contribuabililor era în
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1890 de 138, din cari 14 se 
ocupati cu comerciul de bituturi, 
vite, producte, etc.; iar cei-Lalţi 
cu agricultura şi cultivaseră: 100 
hect. griu, 1000 hect, orz, 70 
hect, secară, So hect., porumb, 
500 hect. meiii, 200 hect, fasole, 
2 hcct. vii, 30 hect. zarzavat Şi 
10 hect. bostănării. 

Vite: S4 boi, 270 cai, 1000 
ci, 30 capre, 20 bivoli, 4 asini, 
şi 130 porci. 

Instrucţiunea sc predă în două 
școli, una de băcţi, cu 40 elevi, 
avînd un învăţător retribuit de 
stat și comună, și una de fete, cu 
16 eleve avind o învățătoareretri- 
buită de comună. Pentru şcoala 
de băcţi şi fete, este un singur 
local, construit de comună, 

In com. cste:o biserică, Ja 
care scrvește un preot și doi 
dascăli, plătiți de comună cu 
450 lei pe an. 

Venitul comunci, în 1887-88, 
cra de 45$0 lei și cheltuelile 
de 7419 Iei, 

Prin partea de S. a teritoriului 
comunci trece calea ferată Bu. 
curești-Fetești şi pe marginea 
de Vest a satului trece calea 
județeană Călăraşi-Slobozia, 

Bora, veche numire a 7oşiei Ma- 
coveiii, din com. Padina, judeţul 
Buzăiă. 

„Bora, munte, la N. de com, No- 
vaci, jud. Gorj, pe care se află 
pichetul No. 17, al companici 6, 
din regimentul 18 dorobanţi. 

Bora, pichet de Jrontieră, No. 1 7, 
al companiei 6, din regimentul 
18 dorobanţi, jud. Gorj. Seaflă 
situat pe clina nordică a mun: 
telui Bora. Poteca, ce se prive- 
ghează de acest pichet, intră în 
țară pe valea Lotrului, apoi urcă 
muntele Bora, pănă în apropiere 
de pichet; de aci urmează coasta 
sudică a muntelui Bora, pănă la 
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coasta Benghia, pe care o stră- 
bate, apoi trece pe coasta ves- 

„tică a muntelui Păpușa, în fine 
ia direcţia sudică pănă aproape 
de Florile-Albe, unde se bi. 
furcă, o parte scoborînd în No- 
vaci. Tot de la Păpușa pleacă 
o potecă spre E. pănă la mun- 
tele Muşctoiul ; de aci ia direcția 
spre S. pănă la satul Baia-de- 
Fier. Patrularea cu pichetul vecin 
se face pe aceeași potecă pănă 
la șcaua formată de coasta Ben- 
&hia cu muntele Bora; de aci ia 
direcția N., coboară valea Lo- 
trului, pe care o urmează pănă 
la muntele Tîmpa. Patrularea 
de la Bora la Vidra se face 
pe poteca ce scoboară pe cli- 
na estică a muntelui Bora pănă 
dă în valea Lotrului, trece acest 
rii și suie pe dealul Vidra. 
Intreţinerea potecilor e cam anc- 
voioasă, din cauza căderei co- 
pacilor şi prăbuşiturei pămintu- 
lui. In timpul ernef, comunica. 
ţia devine imposibilă, din cauza 
zăpezei, 

Borahoii, ea/, pe teritoriul co- 
"munci Drănceni, pl. Podoleni, 

jud. Fălciu, 

_Borănescul, Pădure particulară, 
în jud. Prahova, în întindere de şo 
hect., proprietatea d-lui Andrei 

 Borănescu, supusă regimului sil- 
vic și pendinte de com. Iordă- 
cheanu, pl. Cricovul, 

Borănescul, va/z, jud. Brăila, la 
N. com. Urleasca, aproape de 
cătunul lEsna, pe care se for- 
mează primăvara un lac, ce seacă 
vara, 

Borăneşti, con. rurs jud. Ialo- 
miţaîn pl. Cîmpului, situată pe 
partea dreaptă a rîului Ialomiţa, 
între comunele Speteni și Co- 
șereni. | 

„ Teritoriul comunei se întinde 

  

    

din rîul Ialomiţa, spre S., pănă 
în jud. Ilfov, avînd o suprafață 
de 20588 hcect., din cari 291 hect, 
pădure; coprinde cinci moșii, 
aparținind la mai mulți proprie- 
tari. După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți 118 locui- 
tori; neîmproprietăriți sunt 7I 
locuitori. - 

Comuna se compune din sa- 
tele Borăncşti şi Sinteşti, cu re- 
ședința primărici şi a judecăto- 
rici comunale în Borănești, 

Populațiunea comunci este de 
1354 locuitori, cu 280 capi de 
familie, 673 bărbaţi și zar fe- 
mei. Sunt toți Romîni şi de re- 
ligiune creștină ortodoxă. In co- 
mună sunt: 205 agricultori, 18 
meseriaşi, 2 industriași, 5, co- 
mercianți, 3 cu profesiuni libere, 
90 muncitori și 25 servitori. Din 
toți locuitorii, Gri ştii carte, 

Numărul contribuabililor este 
de 213, din cari 12 persoane 
fac comerț cu producte, băuturi 
și vite, iar cei-l'alți se ocupă 
numai cu agricultura, 

Vite: 140 cai, S60 boi, 2600 
oi, 110 capre, 26 bivoli și 660 
porci, 

Venitul comunci, în 1857—88, 
era de 2918 lei și cheltuelile 
de 4995 lei. 

In comună este o școală pri- 
mară de băeţi, cu 38 elevi, avind 
învățător retribuit de statși com., 
și o școală de fete, cu 17 eleve, 
avind o învățătoare plătită de 
comună, 

Sunt două biserici, la cari scr- 
vesc doi preoți și patru cîntă- 

„reți, şi pentru întreținerea căreia 
com. are trecută în budget suma 
de 492 lei. " 

Borăneşti, sa, în jud. Ialomiţa, 
plasa Cimpului, pendinte de co- 

- muna cu același nume. Este si- 
tuat pe partea dreaptă, la 2 il. 
de riul Ialomiţa, întrun loc fru- 
mos, pe luncă și sub coastă, Se
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învecinește spre E. cu satul Spe- 

teni şi spre V. cu satul Siniteşti. 

Aci este reședința - primăriei 

și a judecătoriei comunale. 
Populațiunca este de 210 fam. 

de Romini și 10 familii de Țigani. 
Biserica satului este construită 
de curînd; ce deservită de un 

preot și doi dascăli, 

Sunt două şcoli, una de băcți, 

cu un învățător și alta de fete, 
cu o învățătoare; sunt frecu- 
entate de 38 elcvi și 17 eleve. 

Vite: 120 cai, 600 boi, 2000 
oi, 100 capre, 16 bivoli și 500 

porci. 

Borăscul, com. rur., din pl. Jiul, 
jud. Gorj, în partea de N.a co- 
munci Calapărul-d.-s. și în valea 
numită Borăscul. Se compune din 
cătunele Borăscul şi Gura-Mentii. 
Numirea o poarță din vechime 
și după valea cu același nume. 
Calitatea pămîntului este me- 
diocră. 

Are o suprafaţă de 1300 hect,, 
din cari 55o hect. pădure mare, 
400 hect. loc de cultură, fineţe şi 
pășune, 

Venitul com. este de 2092 
lei, bani 52, iar cheltuelile de 
Ici 2091, bani 69. 

Are o populaţie de 356 fa- 
milii, cu 1620 suflete Romini şi 

38 familii Ţigani rudari, cu 167 

suflete, Numărul contribuabililor 
este de 344. 

Comuna în lung este udată 
de piriul Borăscu, care sc varsă 

în Jilţ, în com. Calapărul-d.-s. L.o- 
cuitorii posedă: 65 pluguri, 195 

care cu boi, 10 căruţe cu cai, 

755 vite mari cornute, 61 cai, 

1223 0i, 121 capre, 167 rimă- 
tori şi 40 stupi. 

Prin com. trece șoseaua co- 

munală, ce vine de la V., despre 

Strehaia, din jud. Mehedinţi şi 

o leagă la E. cu șoseaua comu- 

nală, ce vine din com. Ohaba. 

In com. Sunt 2 făcae cu cîte   
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2 alergători pe riul Jilţul, care tre- 

ce spre E. de comună la 1 kil. 

depărtare. Sunt 20 puțuri, 4 fin- 

tini, 7 circiuni, 4 prăvălii cari 

vind bumbăcării și alte mărun- 

țișuri, 

Comuna arc: o primărie; 1 

şcoală, frecucentată de 59 elevi; 

3 biserici, deservite de 2 preoți 
și 3 cîntăreţi. 

Borăscul, căfuu, reședința com. 

Borăscul, din pl. Jiul, jud. Gorj, 

situat pe valea Borăscul. Are 

o suprafață de 1250 hect., din 
cari şco hect. pădure, 400 hect, 

loc de cultură, fineaţă șiizlaz sunt 

ale proprictarilor; 230 hect. a- 

“rabile, 80 hect. vii şi go hcet, 

pruni sunt ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 321 fami- 

lii, cu 1465 suflete Romîni, şi 

3 familii Țigani rudari, cu 12 su- 

fete. Arc 313 contribuabili. 

L.ocuitorii acestui cătun sunt 

avuţi şi se ocupă cu comerciul 

de porci, creşterea vitelor și 

munca cîmpului. Ei posedă: 59 

pluguri, 180 “care cu boi, 10 

căruţe cu cai, 645 vite mari 

cornute, 55 cai, 1I15$ oi, 121 

capre, 128 rimători şi 30 stupi. 

Arc 2 făcae, cu cite 2 aler- 

gători, pe riul Jiul; 1 puț; 7 
cîrciumi; 4 prăvălii, 

Are o școală, înființată la a: 

nul 1851 și frecuentată de şo 
elevi. 

Are 3 biserici, din cari 2 fă- 

cute de locuitori, una la anul 

1820, cea-laltă la 1841; cea d'a 

3-a e făcută de d-nul C. Săvoiu, 

la anul 1873. Sunt deservite de 
2 preoţi şi 2 ciîntăreți. 

Borăscul, /ea/, în com. rur, Cîr- 

ceni, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinţi, 

Borăscul, va/e, pe care e situată 

com. Borăscul, cu cătunele Bo- 

răscul și Gura-Mentii, jud. Gorj.   

BORAȘTI 

Acestă vale vine din spre V. 

din județul Mehedinţi şi se ter- 

mină la extremitatea E. a co- 

munci Borăscul. 

Borăşti, com. rur., în centrul plă- 
șci Fundurile, jud. Vaslui, la 

distanță de 41 kil. de orașul 

Vasluiii, de 8 kil. de Negreşti, 

reședința plășci, situată pe văi 

şi dealuri, printre cari curg mai 

multe piraie; este formată din 

satele: Borăști, Drăgești, So- 

fronești, Alceşti, Petrești şi 

Iezerul, peo suprafaţă de 2743 

hect., din cari 672 pădure, 19 

hect., vie, iar restul loc de cul- 

tură, finaț și imaș, Are o po- 

pulaţie de 200 familii, sai 1082 

suflete, locuitori Romîni. Ei se 

ocupă cu agricultura și creşterea 

vitelor, jar o mică parte cu cul- 

tura viei şi a livezilor. Ii po- 

sedă! 148 pluguri şi 50 care cu 

boi, 36 pluguri și 66 căruţi cu 
cai și 216 stupi. 

Pămîntul e fertil și produce 
tot soiul de cereale; văile sunt 

bogate în finaţe și imașe, iar în 

cite-va localităţi sunt păduri mică, 

In comună sunt 3 biserici și 
o școală, 

Comerciul se face de 6 Ro- 
mini și 3 străini, 

Budgetul se urcă la suma de 

2881 ci, 20 bani la venituri și 

de 2826 lei, 92 bani la cheltueli. 

Statul încasează 960 lei de la 
160 contribuabili, 

Vite sunt: 1130 vite mari 

cornute, 1400 oi, 19 capre, 203 

cai şi 204 rimători, 

Borăşti, sat de reședință, al co- 

munci Borăști, pl. Fundurile, jud. 

Vasluiui, situat pe dealurile Ola- 

riul și al Cuzei, iar cea mai mare 

parte pe valea Borăști, prin 

care trece piriul Rapoda. 

Are o întindere de ş14 hect. 

și o populație de 163 familii 

sai 613 suflete, din cari 13 sunt
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„Evrei şi 8 Ţigani, iar restul Ro- 

mîni, răzeși vechi, ocupîndu-se 

cu agricultura, creșterea vitelor 

şi parte cu cultura livezilor și 

a viilor. Ei posedă: 30 pluguri 

și 40 care cu boi, 8 pluguri și 

12 căruţe cu cai și 100 stupi. 

Arc o şcoală, înfiinţată în a- 

nul 1881 și frecuentată de 40 e- 

levi; o biserică făcută în 1802. 

Pe teritoriul acestui sat se 

află și cite-va păduri mici. 

Vite sunt: 250 vite mari cor- 

nute, 3 bivoli, 200 oi, 2 capre 

şi 60 rimători. 

Borăţul, îzvor abondent de a- 
pă, în com. Birla, jud. Teleor- 

man. Din acest izvor și din 

alte vărsături de-ape se for- 
“mează un eleșteii în acea co- 

mună. De'la acest izvor şi de 

la cleșteul ce el formează s'a 

dat numirea mahalalei: din a- 

ccastă parte a satului Birla, 

căreia îi zice Mahalaua-Boră- 

țului. 

Borca, com. rur., situată în par- 

tea de S.-V. a pl. Muntele, jud. 
Suceava, spre V. și la o dis- 

tanță de 63 kil. de Fălticeni. 

Se megieșeşte la E. cu com. 

* Sabasa, de care se desparte prin 
riul Bistriţa; la V. cu Transil- 

vania, de care se desparte prin 

coama muntelui Albia ;' la S. cu 

comuna Fărcașa, de care se des- 

parte prin Virful-Stejarului şi 
pîriul Toplița; la N. cu com. 
Mădeiul, avînd ca hotar pîriul 

Chiriac. Are forma unui poli- 

gon destul de neregulat. 

E formată dintr'un singur sat, 

Borca, împărțit în trei mahalale: 

Borca, Poiana-Borcii și Poiana- 
Socii. | . 

In toată comuna sunt 2 cir- 

ciumi, 2 piue și un fierăstrăii. 

Budgetul com. pe anul 1892— 

93, are la venituri 5910 lei și 
la cheltueli 5852 lei; iar al dru- 
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murilor la venit 307 Iei și la 

cheltueli 300 lei. 
In comună sunt -40 cai, 60 

boi, 70 vaci, I9II oi şi 419 
porci. 

E udată de Bistrița cu aflu-: 
enții săi: Chiriacul, Cobuzul, 
Borca, Leonte, Tăriţeni și To- 

plița. Munţii cei may însemnați 
din comună sunt: Budacul, In- 
tre- Borci (1634), Migovanul 
(1499), Gemeni (1434), Ortoaia 
(1562), Slopăţul (1689), Arșiţa- 
Rea (1269), Bitca - Stejarului 
(1350), etc. 

Moșia face parte din Dome- 
niul Coroanei. Are o suprafață 
de 17861 hect., din cari 112$ 

pădure şi 6583 cultivabil. 

La 1864 și 1878 s'aii împro-: 

prietărit 13 fruntași, 70 mijlo- 

cași și 35 codași, stăpînind 441 

"fălci. 

Locurile mai însemnate din 

comună sunt: Apele minerale 
de la Borca; frumoasa vedere 

de pe Budacul; marile cascade, 

(peste 10 m.) de la Cheile-Borcei 

Pe coasta muntelui Intre-Borci, 

la o înălțime de 1700 m., se 
află un mic lăcuşor cu apă 

bihlită încărcată de pucioasă 
și de un gust neplăcut. Locu- 

itorii aă îngrădit acest lac, a 
căruia suprafață e 'cam de $7 
m. p, iar adincimea de 1 m. 

La 1803 «Borca-Socii a mă- 

năstirii Slatina, avea 37 liuzi plă- 

tind bir 664 lcipe an». (cUri- 
carul», de T. Codrescu, VII, pag. 

255). , 
Intre 1843 —:1845 «Borca i 

Socea la ţinutul Sucevei, ocol. 

“Muntelui, moşie a Sf. Mitropo- 

lii starea IL. Are sat cu o bise- 

rică, 2 preoţi, 2 dascăli, 15 ne- 

volnici, 10 vădane, '7 slujbași 

volnici, un vătav, un jidov; pe 

lingă moșiile : Hangul, Sabasa, 

Piriul-Cîrjei și altele, cu.un nu- 

măr de 70 locuitori». (« Bucium. 
Rom.», An. I, pag. 369).   

BORCA 

Borca, sa, pe Domeniul Coroa- 
nei, jud. Suceava, formînd sin- 
gur o comună. Așezat pe ţăr- 
mul drept al Bistriţei, e străbă- 
tut de piriul, de la care și-a 
luat numele cum și de piraele 
Chiriac, Cobuzul, Leonte, Tări- 

ţeni și Topliţa. 

Numără 193 case, populate cu 

208 capi de fam. saii 838 su- 
flete, din cari 438 bărbați şi 
400 femei (8 străini Izraeliţi). 
Are 214 contribuabi. — Vatra 
satului ocupă o suprafaţă de 

290 fălci 66 prj. şi 34 stj. 

In Borca sunt 2 biserici: 

una .vechie de lemn, clădită de 

locuitori la 1830, în care nu se 

mai oficiază; a doua de zid, cu 

hramul Sf. Apostoli Petru și 
„Pavel, zidită în 1891 de Adminis-- 

trația Domeniilor Coroanei și în- 

zestrată cu toate cele necesare. 

Această biserică e servită de 

1 preot și 2 cîntăreți. liste o 

școală rurală de băcţi, cu un în- . 

văţător plătit de Stat, înființată 

la 1859, avind local propriii, res- 

taurat cu totul la 1885 de admi- 

nistrația Dom. Coroanci, care a 

şi înzestrat-o cu un atelier de 

tîmplărie şi strungăric, cu tot mo- - 

bilierul și aparatele didactice 

necesare, bibliotecă, cheltuind 

pentru această școală Sooo lei. 

E frecuentată de 35 şcolari și 

împroprietărită -cu 6 fălci finaț, 

în virful unui munte, care n'a- 

duce de cit 40— 60 lei anual, 

fiind peste putință a se face 

vre-o cultură şi neputindu-se 

„scobori nici finul de acolo. 
Școală rurala de fete .are: o 

învățătoare plătită de Stat; 

s'a înființată la 1890; are un 

local noii clădit şi înzestrat de a- 

ceeaşi administraţie, cheltuindu- 

se şi pentru accasta 8000 lei. 

IE frecuentată de 25—30 eleve. 

„Drumurile principale sunt: la 
Mădeiul (1500 m.) și la Sabasa. 
(250 m.) :
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Borca, sar, din com. rur, Îgu- 
bea, plasa Olteţu- d.s., jud. Vil- 
cca: 

Borca, îsor de apă minerală, 
la 4 kil. de gura Borcei, pe 
pîriii în sus, jud. Suceava. Pină 
la izvor calea e îngustă şi abia 
se poate duce cineva cu căruța 
pînă acolo. Izvoreşte din o stîn-! 
că, de sub poalele muntelui Bu- 
dacul, aflătoare pe țărmul stîng 
al piriului Borca. Apa acestui 
izvor, luată proaspătă, este lim- 
pede, fără floare și miros şi de 
un gust foarte plăcut, acru și 
cam sărat, Astupată bine, se păs- 
trează neschimbată mult timp; 
jar lăsată destupată se răsuflă, 
pierzînd acrimea carbonică, care 
fuge sub formă de bulbucei și 
lasă o așezătură roșiatică de 
oxid «e fier. Cînd temperatura 
atmosferci e de 170, a apei e 
de 60. Greutatea specifică este 

“de 1,0004. Izvorul dă 60 litruri 
într'o oră. In 16 uncii de a- 
ceastă apă, părți compacte. se 
află: 25.215 carbonat de natriii, 

0.500 protoxid de fier, 1.300 car- 
bonat de magnezie, 3.150 car- 
bonat de var, 1-00 pămînt de 
cremene (silicc), 0.03 rășină, 
7.500 sare, sc risipesc 

prin lucrarec=39,000. 
In 100 palmace cubice de 

apă sc află 140 de acid carbo- 
“nic. Amestecînd cu această apă 
vin bun, mixtura aceasta îa în- 
dată o coloare roșie închisă și 
produce o fierbere spumoasă, 

0.270 

care sc sporește, dacă se pune: 
zahăr pisat, 

Acest izvor se află într'o vale 
“strimtă, înconjurată cu munţi, 
unde razele soarelui se arată 
tirziti. Accastă apă se poate în- 
trebuinţa ca băutură și în băi, 
Chipul întrebuințărei şi boalele 
la care poate fi aplicată, sunt 
cele ale apelor feruginoase î în 
genere. 

  

  Borcăneşti, sa, jud. 

BORCEA 
  

Ceva mai sus de acest izvor 
(10 m.) se văd ruinele caselor 
de piatră, ce serveaii de băi 
Domnitorului Mihail Sturdza. 

* Borca, pirii, jud. Suceava. Iz- 
voreşte de sub Grințieșul-Mare, 
despărțind acest munte de Cris- 
tișorul, curge de la V. spre E., 
udă teritoriul comunei, căreia 
i-a dat numele, pe o lungime 
de peste 12 kilom. și după ce 
a învirtit 2 piue, 2 mori, un 
fierăstrăi şi a format un hait, 
merge de se aruncă în Bistriţa, 
în dreptul satului. In cursul 
săii formează mai multe cascade, 
dintre cari două la Chei, în 
înălțime una de peste 10 m. și 
a doua de 5.30 m. Pe albia 
Borcei se află un canal al comp. 
Goetz, pe care se dati butucii, 
în lungime de peste 8 kil. 
“Apa Borcei se deosibește, prin 
frumuseţea, limpezimea și colo- 
ritul ei albăstruiiă, de a tuturor 
piraiclor din jud. Suceava. Are 
de afluenţi din dreapta: Piriul- 
Curmăturei, al-Tablei, al-Albii- 
lor, Stegioara-Mică, Pirtul- Mare, 
Zgheabul, Piriul-Derdii, Bolătăul, 
al-Cirjenilor, Bușmeiului, Sccul, 
al-Burcutului-din-Dos, Zgeabul- 
Săbășenilor, Piriul-llicştilor, al- 
Runcului, al-Ursului, Zeheabul- 
Pietrenilor şi Băhliţa; -iar din 
stînga: al-Zgheabului, Zgheabul- 
Hornului, al-Stînelor, al-Șiragu- 
rilor, Piriul-Răui, Borcuța, al-Bor- 
cutului - din- Faţă, al- Budacului, . 
Zaharia, Stigioara, Slopăţul (6 
ki), Cocăzişul, Secul și Iun. 
doaia. 

Borcanul, fac mare pe propric- 
tatea Bucşiani-d.-s., pl. Neajlo- 

vului, jud. Vlașca. 

Borcăneşti, sa/, în plaiul Cerna, 
c. r. Ilovăţul, jud. Mehedinţi. 

Mehe- 

    

  
  

dinți, în plaiul Cerna, c. r. Ilo- 
văţul, 

Borcăneşti, zechie numire, a căt. 
Cilţesci, din c. Gura- Sărăţii, jud, 
Buzău. 

Borcăneşti, deal, în c.r. Ilo- 
vățul, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinți, situat spre apus de com. 

Borcăşiul, munte înalt, între mun- 
ţii Iezcrul și Oticul, aproape de 
locul, unde izvorește riul Dim- 
boviţa, în jud. Muscel. 

Borcea, p/zsă, în jud. Ialomiţa, 
situată în partea de S. a jude- 
țului. Și-a luat numirea după 
Borcea, care o udă şi care este 
cel mai mare braț al Dunărci, 

Pănă la 1832, judeţul se afla 
împărţit în șapte plăși şi plasa 
Borcea se compunea din pl. Cio- 
căncştilor, pendinte pănă atunci 
de jud. Ilfov şi pl. Lichireşti, 
care ţinea de acest județ. | 

Plasa Borcea se mărginește la 
N. cu plășşile Cimpul și Ialomiţa- 
Balta, avind ca limită capătul 
de S. al moșiilor din acele plăși 
și cari moșif se întind mat spre 
S. de linia ferată București-Fe- 
tești. Limita despre S. și I. o 
formează Dunărea; iar limita 
despre V., care desparte plasa 
de jud. Ilfov, trece prin valea 
Argova, lacul Mostiștca, și merge 
spre S. pănă în Dunăre, lingă 
pichetul Intre-Grivale, din jude- 
țul Ilfov. | 
„Terenul acestei plăși este puțin 

accidentat şi coprinde trei părţi: 
partea băltoasii, care o formează 
lunca Dunărci și a Borcci; te- 
rasa sai partea ce se află între 
lacul Călărași, brațul Borcea și 
coasta de S. a Bărăganului și 
în fine, cîmpia sati partea de S. 
a Bărăganului, coprinsă între li- 
mita de N. a plăşei Borcea și 
coasta de S. a Bărăganului.
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Prin această plasă curge Du- 
nărea, care o udă de la apus, 
din dreptul satului Ulmul, spre 
răsărit, pănă în dreptul satului 
Dudești din pl. Ialomiţa-Balta. 
Dunărea formează în această 
plasă,brațele: : Borcea, Gura-Balii, 
Botul, Căcina, etc. şi lacurile 
mai principale: . Sticlinul, Boia- 
nul, Gălăţuiul, 

_gălia. | 

mună urbană și 19 comune ru- 
rale, formate din: 45 sate, și a- 
nume: Aa | 

. Călărași, oraș, capitala j ju- 
dea şi reședința sub- -prefec- 

__turiă plășei Borcea. 
2. Tonea cu satele: Cadina, 
Roseţi- -Clăcaşi, Gambeta şi To- 
nea. | 
3. Rosefi- Volnaşi, format din- 
tr'un singur. sat, 

4. Dichiseni cu satele :. Cos.-, | 
logeni, Satnoeni și Dichiseni. 
5. Bocariciul cu satele : Hol- 

tina ŞI Șocariciul, 

6. Jegălia cu “satele: Beilicul 
și Jegălia. 

„7 Gibtăul cu satele: Mirleanul 
și Gildăul, _ 

8. Petroiul,, format „intrun 
, singur Sat. ” 

9. Cocar, gea cu. "satele: „Bu- 
„liga și Cocargea. 

10. Călăraşi - | zel, 

dintr un singur sat, 

+ Ceacul, format dintr un 
singur. sat. 

format 

îî. 

12. Caconianta, format din- 
„_tr'un singur. sat, . 

13. hasa- cu satele : Bogata, 
: Cuneşti, Giavacioaca, Vaidomir, 

RE Lefter și, Rasa. 

14. Ciocâneşti- Sîrb, “format 
dintr” un Singur sat. 

e 15 Cicănești. Mărş ginenă, for. 
mat din ; satele: Ciocă ăneşti- -Pă- 

„umînteni, | Găunoşi și Ciocăneşti- 
“Mărgineni. . 

16. Vărăşti, format dintr'un 
„Singur sat, 

65213, Alavele Dicționar Geografie, 

S 

Călărași şi . Je- 

In această plasă se află o co- 

  
„este de două: calităţi: 
„ negru argilo- -nisipos, pe, cîmpul 
. Bărăgan și terasă, care produce 

. cu abundență: gri, porumb, orz, 
mei, fasole, etc. și pămint a- 

RI luvian, în. insula Balta şi. pe. lunca 
Si Dunărei, a cărui producţiune este 
. slabă şi adesea nimicită din cauza 
5 inundațiunilor, In partea. de V. 
a: plășei sunt păduri de „stejar 
şi în insula „Balta şi pe lunca 
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17. U/mud, format din satele: 
Nenciuleşti, Boșneagul, Făurei 
și Ulmul. 

18. Plevna, format din satele: 
Valea-Rusului și Valea-Mare. 
19. Lupșani, cu satele: Va- 
lea-Seacă, Hoinari și Lupșani. 

20. Mhaiti- Viteazul cu satele: 
” Crucea-Giurchi, Furciturile, Va- 
lea-lui-Ichim şi Mihaiui- Viteazul. 
„După recensămîntul din 1890, 
populațiunea plășei, fără a ora- 

„. şului Călăraşi, este de 32347 
locuitori, cu 7414 capi de fam. 
și 24933 membrii de familie. 

„Sunt 16707 bărbaţi şi 15640 
femei. După profesiuni se află: 

„8667 agricultori, 116 meseriași, 
17 industriaşi, 237 comercianți, 
102. de profesiuni libere, 554 
muncitori și 543 servitori. Din 
aceştia, 3442 știi carte şi 28905 

„nu, ştiă. 

Pămîntul de cultură al „plăzei 
pămînt 

Dunărei, întinse păduri de salcie 
şi plop, precum şi mult stuf; 

„asemenea se mai, află pășiuni | 
, întinse, pe cari se nutresc. turme 

de. oi, cirezi . de vite, herghelii 
„de cai și turme de porci. Nu- 
„mărul vitelor. din „plasă. era în 

| 1887. de „99310 capete; în 1888 
"se găseaii 112364 capete. 

Comerciul . principal al plăşei 
se face „cu cereale, cari se ex- 

.portă - prin. portul Călăraşi şi 
“prin micile schele de pe Bor- 
cea; comerciul cu vite se face |! 
atit în. interiorul cit și afară, din, 

. ţară. “Micul comerciii: cu manu- 
| facturi, „coloniale, băuturi, ete. se   
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face în fie-care comună. In o- 
rașul Călărași este în fie-care 
an, de la 1-—10 Septembrie, un 
mare bilciă cu vite și manufac- 
turi și, la 9 Martie, un bilciă 
numai cu vite. 

„Căi de comunicaţie” sunt: 
căile navigabile: Dunărea și Bor- 
cea; calea ferată Ciulniţa-Călă- 
rași cu ramura Călărași-Port ; 
șoseaua județeană Călărași-Ro- 
seţi-Volnași și șoseaua judeţeană 
Călărași-Slobozia. 

Venitul comunelor din plasă 
e de io8org lei şi cheltuelile 
din 103457 lei, | 
„„In Călărași este un spital ju- 
deţean cu 50 paturi, pus sub î în- 

__ grijirea unui medic și a unui 
„sub-chirurg, 

| Instrucţiunea în plasă, afară de 
Oraș, se preda, î în 1837, î în, 30 

„_şcoale primare. 'rurale,. la 1288 
„elevă. și 375 eleve, de 31 învă- 

ţători şi învățătoare, din , cari 
13 erati retribuiți” de stat și 17 
„de. comune și judeţ. 

Pentru cultul religios s6. află 
35 biserici, cu 108 deservenţi. 

Statul posedă în această plasă 
22 de proprietăți. şi anume : 
| Cunești. sai Rizeanca, “Jeşălia, 
„Făurei, Găunoși, Vărăşti, Ciocă- 

" neşti (Mihaiu- -Vodă),. Ciocăneşti 
„(Mărgineni), Dichiseni, Tritșani 

- cu trupurile, Bogata, Ceacul sai 
Valea-P lopului, Lupșani, Ulmul, 
Călărași-Vechi, „Coslogeni, Cu- 

'rești, Călărași (Mărcuţa),  Petro- 
„iul, Bărăganul, Cuneşti (Radu- 
Vodă), Culcaţi (Nucetul) şi i Cul- 
cați (Răzvan). 

Eforia” Spitalelor civile “din 
“Bucureşti posedă moșia , Călărași- 

| Lichireşti. 

Borcea, cel “mai mare draj al 
Dunărei, judeţul Ialomiţa, plă- 
șile Borcea. şi Talorniţa- Balta. 
La două “il, spre, I. de Si. 

i - listra. ș și din dreptul Oraşului Că- 
Să lăraşi, spre S. şi în depărtate, de 
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6 kil., Dunărea se desparte în 

două braţe: unul, cel mai mare 

îşi urmează cursul spre E., con- 

servind numirea fluviului; iar 

altui mai mic, numit Borcea, 

curge spre N. și N.-E,., făcînd 

mici cotituri pănă în marginea 

orașului Călărași, unde formează 

spre E. un unghii drept. 

După ce primeşte aci canalul 

Jirlăul, prin care curge lacul Că- 
lărași în Borcea, acesta curge 

spre E. pănă în dreptul satului 

Măgureni, unde se desparte în 
două ramuri, apoi în trei ramuri, 

formînd insula Trimșani. De 

aci Borcea curge spre N.E., 
apoi spre N. făcînd . un mare 
arc, pănă se varsă iarăși în Du- 

__năre, | 

Intre sătele Șocariclul şi Bei- 
- licul, Borcea primeşte alt braț 
al Dunărei, numit Gura-Balii și 

Riul, care taie insula Balta în 
| “două părți. Din “dreptul satului 

Cocargea. și „pănă la satul Du- 
„deşti, Borcea se desparte! în 
„două ramuri, formînd! ostrovul 
Roșul. * 

' Punctul, de unde Borcea î își 
ia curgere, se numește Gura- 

"* Borcel-d.-s,, iar punctul unde se 
-- uneşte iarăși cu Dunărea, se nu- 

mește Gura-Borcei-d..j. 
“Lungimea Borcei este aproape 

de 100 kil; lățimea variază. în- 
| tre 80—150 m; iar "adincimea, 

de la Gura-Borcei-d.s. pănă la 
satul, Șocariciul, variază de la 
1-4, metri, cînd apele sunt scă- 
zute și de la Șocariciul pănă 
la Gura-Borcel-d.-j., variază de 
la 5—8 metri, iarăși cînd apele 
sunt scăzute. 

Nivelul Borcei, ca și al Du- 

nărci, are ca limită î în creşterea 

şi descreșterea apei 7.01 5 m, 

Cind apele sunt în creştere, 
Borcea este navigabilă, pentru 

„vase de ori-ce capacităţi, de la 
Gurâ-Borcei-d.-s. pănă la satul 
Măgureni, unde se desparte în   
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două ramuri, formînd insula 

Trimşani. De la satul Șocariciul, 

unde Borcea se uneşte .cu Riul, 

pănă la Gura-Borcei-d.-j., este 

navigabilă în tot timpul anului. 

Malul sting al Borcei este do- 

minat de cîmpul Bărăganului. Pe 
țărmul acestui braț se âflă por- 

tul Călărași și 16 comune, cari 

sunt mici schele. Malul drept 

îl formează . insula Balta, care 

mai adesea este inundat, din 

care cauză pe aci nu se află nici 

un sat, : 

Ai început a se face lucrări 
de dragare a canalului Borcea. 

Prin această primă lucrare și 
„prin ducerea, apei, în dreptul 

„Satului Măgureni, pe un singnr 

canal, Borcea devine navigabilă 

în tot timpul, pe toată lungimea. 

“sa și comunele de pe malul a- 

- cestei ape vor deveni „porturi 

importante. 

Peste acest braţ, lîngă satul 

„Fetești, plasa Ialomiţa- -Balta, se 

află un pod, care are picioarele 

"de piatră și suprastructure de 

fier, în lungimea de 42 metri. 

Se mai află două viaducte, unul 

de 400 metri și altul de 150 m. 

Acest pod, împreună cu marele 

"pod de peste Dunăre, servesc 

"pentru a “pune în comunicaţie 

“tara” cu cele două județe ale 

sale, din dreapta Dunărei. 

Borcea, stație de drum de fier, 
jud. Ialomiţa, plasa Balta, com. 

Feteşti, pe linia Feteşti-Con- 

“stanţa, pusă în circulație la 26 
Septembrie 1896. Se află între 

staţiile Feteşti (7.6 kil.) şi Du- 
năre (7.6 kil.). Inălţimea d'a- 
supra nivelului mării de 17.07 

m. Venitul acestei stații pe a- 
nul 1896, a fost de 8836 Lei, 
83 bani. 

Borcea, ieser mic, jud. "Brăila, 

la N.-E. bălții din comuna 

"Chişcani, între privalul Scurtul   
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şi Dunărea-Vechie. Comunică cu 

privalul Scurtul la S. 

Borcea-de-Sus, plasă (desfiin- 
țată), a jud. Ialomiţa (1892). Acea- 
stă plasă coprindea comunele: 
Ceacul, Cacomeanca, Ruși, Cio- 
cănești - Mărgineni, Ciocănești- 
Sirbi, Vărăști, Ulmul, Plevna, 
Mihaii-Viteazul şi Lupşani și 
are reședința subprefecturei în - 
satul Ciocăneşti-Mărgineni. 

Borcea-de-Jos, plasă (desfiin- 
țată), a jud. Ialomiţa (1892). A cea- 
stă plasă coprindea comunele : 
Tonea, Roseţi- Volnaşi, Dichi- 
scni, Șocariciul, Jegălia, Găldăul, 
Pietroiul, Cocargea, Dudești, 
Fetești și Stelnica și are reșe- 
dința subprefecturei în satul 
Șocariciul. 

Borceasca, moșie nelocuită, jud. 
Ialomiţa, în plasa Ialomiţa-Bal- 
ta, com. Perieți, cu o suprafață 
de 600 hect., din cari 1g hect. 
băltiș, pe lunca rîului Ialomiţa, 

Borcei sai Borşei (Valea-), 
vale, ce se întinde din satul Da- 
vidoaia, com. Corlăteni, pl. Co- 

şula, jud, Dorohoii, trece spre 
Sud, pe moșia Corlăteni, unde 
se împreună cu valea şi șesul 
Jijiei. Pe ea se află iazul cu a- 
semenea numire. 

Borceşti, moșie, Borceşti i Oglin- 

dești, la ţinutul Sucevei, pe la 

1843—45 era moșie cu părți, în 

care ai părți Sf. mănăstire Pro- 
bota, închinată “Sf. Mormint, Sf. 

mănăstire a Neamţului, închi- 

nată Sfintei Mitropolii, starea I, 

pe iingă moșiile Oglindeșşti, Să- 

vești: şi altele, fără sat («Buciu- 

mul Romiîn», an. I, pag. 370). 
Astăzi se află în comuna Dră- 
gănești, jud. Suceava. 

Borcica, prival, jud. “Ialomiţa,
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în plasa Borcea, pe teritoriul co- 
munei Câălărași-Vechi, 

Borcii (Fîntîna-), Jîntînă, co- 
muna Văleni, plasa Podgoria, 
jud. Muscel. 

Borcii (Izvorul-), îsoor, jude- 
" Buzăă, com. Păltineni ; începe 
din Valea-Muntelui-Nehoiul și 
peste Blidări dă în rîul Buzăiă, 

Borcilă; vezi Burla, saș, în co- 
muna Gorbănești, pl. Miletinul, 
jud. Botoşani. 

Borcilă, șes, pe valea Sicnei, co- 
muna Zlătinoaia, plasa Mileti- 

tinul, judeţul Botoșani, produc- 
tiv în finețe și pășiune. | 

Borcileni, saz, așezat pe coastă 
de deal, la partea de Nord a 
comunei Șoldănești, plasa Mi- 
letinul, jud. Botoşani. Și-a luat 
numele de la. vechiul proprie- 
tar, Gheorghe Borcilă. Are o în- 
tindere de 286 hectare şi o po- 
pulație de 33 familii, sau .143 
suflete, 

Borcutului (Prrtul- -din-faţa-), 
piriă, mic afluent al piriului 

Borca, jud, Suceava. 

Borcutului (Piriul-din-susul-), 
firii, mic afluent al „piriului 
Borca, jud. Suceava, 

Borcuţa, pic afluent, al pîriului 
Borca, jud. Suceava. 

Bordea, sat. (Vezi Focşa, sat, ju- 
dețul Fălciii). 

Bordea, trup de sat, în com. Bo- 
„deşti- Precistei, plasa Piatra-Mun- 
tele, județul Neamţu. 

Bordea, dea/; se întinde din co- 
muna Negoești, plasa Stavnicul, 
jud. Iaşi, spre Nord-Est; încon- 

„
f
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jură toată partea despre Sud 
a comunelor Mogoşești şi Ciu- 
rea, în forma unei linii curbe ; 
este mai peste tot acoperit cu 
păduri. Din acest deal se des- 
fac alte ramificări, ce străbat 
tot teritoriul comunei Ciurea în 
diferite direcțiuni, numite: Pis- 
cul-Bordei,al-Calului, Poiana-Cai- 
lor, Pripoarele, Mesteacănul, Co- 
loneaţa, Palanca, Cazacul, Perjul, 

_Todirel, Popa-Vasile, Lopeţile, 
Șapte-Tei, Lunca, Voda, Prisă- 
cile, Oiţa, Niţălea, Stejărușul, Rî- 
setele, Birsani, Vărăţicelul, Șanta 
și Piciorul-Bordei. - 

Bordea, ral, în partea de N, 
a satului Borosăști şi a tirgului 
Rateșul-Epureanului, din comuna: 
Bodești, plasa Mijlocul, judeţul 
Vasluiii. Acest deal face hotar 
între judeţele Vasluiă și Iași. 

Bordea, ru, jud. Iaşi, ce trece 
de la Nord la Sud peste dea- 
lul-Bordii şi prin Pădurea-Bordii 
de la Iași spre Vasluiă, printre 
comunele Mogoșești, din plasa 
Stavnicul și Ciurea din plasa Co- 
drul. Acesta era din vechime dru- 

„mul principal care lega comunica- 
ţia țărei de sus cu ţara de jos a 
Moldovei, spre capitală. Pe a- 
cest drum veneaii hordele tur- 
cești și tătărești.la Iași și tot 
pe acolea se ațineaii la pîndă hai- 
ducii codrilor, vînînd pe Turci, 
Tătari și Greci. Era mare pe- 

„ricol călătoria pe acest drum 
în acele timpuri. Vitejia și în- 
drăzneala haiducilor ce țineaii 
potecile ai rămas proverbiale. 
Şi astăzi există în -popor zică- 
toarea «ca la Bordea» sai «nu-i 
la Bordea». 

Bordea, /irfop, în comuna Șipo- 
tele, plasa Babhluiul, jud. Iaşi. 

Bordea, trup de pădure a sta- 
tului, com. Apostolache, plasa   
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Podgoria, jud. Prahova. Vezi 
Tisa, moșie a statului, 

Bordea, zăzdure a statului, în ju- 
dețul Prahova, plasa Cricovul, 
care împreună cu trupul Fund- 
dul-lui- Stan, de 151 hect., for- 
mează pădurea Tisa. 

Bordea, pisc, ce se înalță pe cul. 
mea dealului Bordea, com. Mo- 
goșeşti, plasa Stavnicul, județul 
Iași, Se zice că numele i s'a 
dat dela un haiduc, care, pe la 
1730, prăda şi ucidea pe Turci, 
Greci şi Tătar, ce treceaii spre 
Iași. (Vezi Bordea, drum). 

Bordea, za/e, în jud. Buzăii, co- 
muna Vispești, cătunul Văleanca; 

începe din muntele Istriţa, se 
scurge în Valea-Putineiului şi 
ambele unite, în pîrîul Tisăul. 

Bordeasca, sa, jud. R.-S- 
rat, plasa Rîmnicul-d. -Î., cătu- 
nul com. Obilești, așezat spre 
Vest, pe piriul Bălanul, la 100 
metri spre Vest de cătunul de 

„reşedinţă, Obilești. Are 1500 
hect., și o populaţie de 169 
familii, cu 753 suflete, din cari 
225 contribuabili; 5o știii carte; 
toți sunt Romîni ortodoxi. Are 
o biserică, 

Bordeasca, Pădure, în jud. R.- 
Sărat, pl. Marginea-d..j., comuna 
Obilești, căt. Bordeasca. Are 16 
hect. pădure, fag, plop și alun. 

Bordee (La-), Zoe îsolat, în ju- 
deţul Buzăii, com. Măgura, î în 

pădurea statului Ungureni. 

Bordee (La-), zise, în jud. Bu- 
zăii, com. Monteorul, pe hota- 
rul moșiei Sărata-Banul, acope- 

-rit cu pădure. | 

Bordeele, sa; face parte din co-: 
muna rurală Ileana - Sulimanul,
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plasa Mostiştea, jud, Ilfov. Se 
întinde pe o suprafață de 856 

hect. și are o populaţiune de 193 
locuitori, 

D.L.C. Papadopolu are 790 

hect. și locuitorii 66 hect, 

„Proprietarul cultivă 590 hec- 

tare, avind 200 izlaz. Locuitorii 

cultivă tot terenul. 

Are 2 heleștae; 1 mașină de 

“ treerat- cu aburi, 1 moară cu 

aburi, 2 2 poduri stătătoare, 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari. 

Numărul vitelor mară este de 
„260 și al celor mici de 517. 

-Bordeele, dea, în com. rur. Or- 
" ziști, plaiul Cloşani, judeţul Me- 

hedinţi. 

Bordeele, 'pa/e, care limitează 

proprictatcă Baciul de proprie- 

tatea Mirşia, jud. Vlașca. Incepe 

din moșia Baciul şi dă în Valea- 

Milcovului. 

Bordeele (Valea-cu-), va/e, în 
jud. Buzău, com. Colţi, cătunul 
Alunişul, acoperită cu o sfoară 

ca de 30 hect, pădure, făcînd 
parte din pădurea statului Alu-. 

nişul, Se scurge în Valca-Bo- 

ului. In timp de ploaie ce foarte 

violentă și aduce” mari bolo- 

vani. 

Bordeelor (Maâhalaua- -, ma- 
hala, în partea despre Nord- 

Est a orașului Piatra, judeţul 
„Neamţu. 

Bordeelur (Poiana-), poiană, 

în' pădurea Runcul, com. Siliș- 

tea, plasa Bistriţa, jud. Neamţu, 

Are o suprafață de 60 stîn- 
jeni. 

Bordei (Culmea-), cu/me, plasa 
Muntelui, com. Brusturoasa, care 

începe în “muntele Șolintar pe 

graniță și sc curmă pănă în   

muntele Gărunta, între piraiele 
Șulţa și Ciobănașul. 

Bordeiasa, seser; jud. Brăila, si- 
" tuat în partea sudică a ostro- 

vului Corotișca. Se uneşte prin 
japşa sa cu Dimuleasa. 

' Bordeilor (Pirîul-), piria, udă 
comuna, Cireșul, plasa Cerna- 
d..s. și se varsă în riul Cerna, 

tot în raionul comunci Cireșul, 
jud. Vilcea. 

Bordeii (La-), poiană, cătunul 

Slobozia, comuna Bădeni-Ungu- 
reni, plaiul Dimboviţa, judeţul 
Muscel. 

Bordeiul, /ea/, pe teritoriul sa- 

tului și comunci Păltinișul, Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Bordeiul, mică insulă, în Dunăre, 

în apropiere de com. rur, Cri- 

vina, plasa Blahniţa, judeţul 
Mehedinţi. 

Bordeiul,/ea/ cultivabil, în mar- 

ginca satului Bidiliţa, jud. Su- 
ceava. 

Bordeiul-de-Sare, /oca/itate, în 

com. Podeni-Noi, pl. Podgoria, 

“jud: Prahova, numită și Măgura, 

unde sc găsește multă sare. 

Bordeiul-Tilharului, 
în com. Curtești, pl. 

deţul Botoșani. 

oc izolat, 

Tirgul, ju- 

Bordeiul-Turcului, /ea/, jude- 

țul Mehedinţi. (Vezi com. rur. 
Lunmnicul). 

Bordeiul-Verde, 'comp. rur., pl. 

Balta, jud. Brăila, așezată pe 
şes. Se învecinește. la S..E. cu 
Vizirul, la V. cu loncşti-Ber- 
leşti, la N.-V. cu Perişorul, la 
N.-E. cu Urleasca și: la S. cu 
Filiul. Are :forma unui poligon   

“neregulat. Suprafaţa com. e de 
9890 hect. Populaţia e de 1328 
sufi., din cari 318 capi de familie. 
Știă carte 204 persoane, nu știii 
1124. Contrib. sunt 206. Ve. 
nitul comunci este de şs84 lei 
și chelt. de 5531 lei. Săteni din 
1564 împroprietăriți sunt 107 și 
ncîmproprietăriți 60, Arc 4 de- 
bite și 6 cîrciumi. 

Producția totală e 37380 hectol., 
din cari: 1390 grîti, 29700 orz. 
4200 porumb, 2090 ovăz, Vite 
mari cornute : 2271, din cari: 
boi 1053, vaci 816, tauri 50, viței 
332, bivoli 20; cai 701, măgari 
15, oi 5169, rimători 469 şi ca- 
pre 4. Suhatul vitelor are 1958 

" hect, 

Comuna are o biserică, zidită 
la 1869 de locuitori, deservită 
de 1 preot, 1 cîntăreț şi 2 pa- 
racliscri, cu patronul Sf, Dumi- 
tru. Cimitirul e situat la sudul 
comunci. Are 2 şcoale: una 
de băcţi și alta de fete, prima 
înființată la 1863, are 41 elevi și 
a doua la 1879, 34 fete. In co- 
mună sc află o moară deaburi 
și 1 de vînt, 

Drumuri: la gara Ianca spre 
N.-V.; la Perişor spre N.-V; la 
Brăila spre N.E. prin cătunele 
Borta-Enccişi Silistrarul, 40 kil.; 
la Vizirul spre S-E., prin târlele 
Groseni, 14 kil.; la Filiul, spre 
S.-E., spre Movila-Olarului, 9 
kil., la Batogul, spre S..V., prin 
tirlele Filiul, 12 kil.; la Berleşti 
spre V., pe la Crucea și Puţul- 
Boii. In interiorul comunei sunt 
13 strade și frumoase plantaţiuni. 
Comuna e înființată pe la 

1560, de către Ion Avram și. 
alții; iar numele provine de la 
un bordeiii acoperit cu iarbă, ce 
cra în drumul mare'de la Brăila: 
București. Călătorii, ce poposeaii 
aci, îi ziceai «La Bordeiul-Ver- 
de». Spre E. de com. la ş kil. 
depărtare, se află un loc unde 
altă dată, se zice, că afost o



„. BORDEILUL-VERDE 

cetățuie făcută de Ruși la 1821. 
Dintr'însa bombarda raiaua Vi- 
zirului, ce ţinea de Turci; se 
văd și azi șanțurile cetăţuiei. 

Bordeiul-Verde, saz, în judeţul 
Brăila, partea de-E. a comunei 
-cu același nume, la 40 kil. spre 
S.-V. de orașul Brăila. S'a înfi- 
ințat pe la 1858 șiă s'a dat a- 
cest nume, după un bordeiii ce 
sc afla pe movila din drumul 
Filiul şi pe care vara creștea 
iarbă. 

Suprafaţa satului este de 79 
hect. Sunt 193 case, 7 circiumi, 
o moară de vint, o moară de 

aburi, o lipscănie; 7 stupi cu 

albine, 

Are o şcoală de băeți, înfiin- 
țată la 1864, întreţinută de stat 
şi frecuentată de 65 elevi; precum 
şi o şcoală de fete, înființată la 
1879, frecuentată de 42 eleve, 
întreținută de comună. Ambele 

şcoale ai un local bun de zid. 

Biserica zidită de locuitori la 
1870, este deservită de 1 preot, 
2 cîntăreţi și 2 paracliseri, Po- 
pulațiunca satului este de 223 
capi de familie, cu 906 suflete, 

din cari 461 bărbaţi şi 455 fe- 
mci; 399 căsătoriți și 507 ne- 

căsătoriţi; 291 ştiii carte și 615 

nu știi. 

In sat sunt: 1229 vite mari 

cornute, 417 cai, 10 asini, 3096 

oi, 4 capre şi 275 rimători. 

Bordeiului (Dealul-), za/, .ju- 

dețul Tecucii, situat pe țărmul 

stîng al riului Birlad, com. Ți- 
gănești, pl. Nicorești. Merge în 

direcţia N.-S. şi se întinde pănă 
în Valca- -Stupinei. 

Bordeiului (Valea-), za/e, în 
jud.  Buzăi, com. Gura-Nişco- 

- vului, cât. Săseni-Noi; mai tot- 

d'auna seacă. 

Bordeiului (Valea-), zare, co- 
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muna Sîngerul, pl. Podgoria, ju- 
dețul Prahova. 

Bordeiului (Valea-), za/e, si- 

tuată pe malul stîng al! Birladului, 

pe lingă dcalul cu acest nume; 

continuă spre S. pănă aproape 
de Ungureni, com. Țigănești, 

pl. Nicorești, jud. Tecuciii. 

Bordeiului (Vălceaoa-),vă/cea, 
situată în partea de E. a com. 

"Brebul, pl. şi jud. Prahova. 

Bordeni, com. rur., plaiul 'şi ju- 

deţul Prahova. Circulă legenda 

printre locuitorii bătrîni, că a- 

cest sat s'a înființat încă din 
timpul lui Negru-Vodă, de unul 

din ostașii acestuia, rămas aci 

în urma unei bătălii ce Radu- 
Negru a avut cu Tătarii. 

Urme de bordeie tătăreşti 

se cunosc şi astă-zi prin pădu- 

durea statului Misleanca saii Co- 
corăști-Mislii, în apropriere de 
această comună. 

Numele de Bordeni și l'a luat, 

se zice, de la bordeiul primului 

locuitor, adică al ostaşului lui 

Negru, stabilit pentru prima-oară 

aci, şi a primit cu timpul numele, 

în loc de La-Bordeiu, Bordeiul, 

pe acela de La-Bordeni, Bor- 
deni. | 

* Comuna, Bordeni este situată 

pe ambele ţirmuri ale pirlelor 
Runcul și Mislea, ce curg prin- 

trinsa, la 25 kil. departe de ca- 

pitala județului și la 13 kil. de 
reşedinţa plășei. 

Se compune din 3.cătune: 
* Bordeni-Mari, -Sirca şi Bordeni- 

Mici, cu o populațiune de 1318 
“locuitori, 640 bărbaţi și 678 fe- 
mei; sunt 302 capi de familie, 

272 contribuabili şi 310 case de 
locuit. | 

In comună sunt două bise- 
rici: una în-căt. Bordeni-Mari, 

avînd următoarea inscripţie: «Cu 

vrerea, Tatălui și cu a Fiului și   

“BORDENI 

cu ajutorul sfîntului Duh, zidi- 

tu-s'a din temelie această sfintă 
biserică de dumnealui Pitarul 
Sterie Bordeanu și de dumnealui 
Logofătul Ioan Bordeanu, frați 

buni şi cu. al altor pravoslavnici 

creştini, în zilele Prea lumina- 

“tului nostru Domn Ion Alexan- 

dru Dumitru Ghica Voevod şi 
în zilele Prea Osfinţitului nostru 

Mitropolit Kyr Neofit, în leatu 
1841, Octombrie în 26». 

„ Cea 'de a doua biserică s'a 
fondat de enoriaşi, cam de vr'o 
100 ani. S'a reparat acum 60 
ani, precum și la 1881, 

“Mai toţi locuitorii se ocupă 
cu agricultura, Meșteșugari sunt: 
4 dulgheri, 4 cizmari, 2 rotari, 
2 zidari. Ei desfac produsul 
muncei lor la orașul Ploeşti, 

Toţi locuitorii sunt moşneni. 
Ei au 260 cai și 30 epe, 150 
vaci, 106 capre, 40.0i și 273 
porci, afară de boii trebuincioşi 
la munca cîmpului. 

Şcoala există în comună de 44 
ani. S'a frecuentat de 25 copii 
(22 b. 3 f.), din numărul de 242 
copii (119 b. 123f.), cu virsta 
de şcoală. Cu întreținerea școa- 
Iei, statul cheltuește:anual 1404 
lei. Știii carte 25 bărbaţi şi 3 
femei. 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de 1730 hcct. 

Țuică se fabrică cam 200: 
hectol. anual. 

Pămîntul nu e prielnic la toată 
cultura: Terenul cultivabil pro- 

duce 327 hectol. porumb, 1985 

hectol. ovăz, singurele: cercale 

ce se cultivă aci. Dintre pomi 
roditori sunt: 1600 meri, 1300 

peri, 60 duzi, 100 circşi, 800 

nuci, 60.000 pruni, 200 vişini. 

Livezile dati cam 100 care de fin, 

Comerciul se exercită în com. 
de 3 cîrciumari. 

Veniturile comunei se urcă la 

suma de 5900 lei și chelturelile 
„la 4490 lei.



BORDENI. 

Comuna are șoselele: Bordeni.- 
Cocorăști-Mislea, Bordeni-Scor- 
țeni, Bordeni-Băicoiii și Țintea, 
cari o pun în legătură cu co- 
munele: Cocorăști-Mislii, Scor- 
ţeni, Băicoiu și Țintea. Prin com, 
sunt : stradele: Căzănești, Vită. 

„ neşti, a Primăriei, a Dealului, Mis- 
lencei, Băzgani, Buzești și Sirca. 

E brăzdată de dealurile: Cim- 
poitorul, Poiana-Picioarei şi Vir- 
ful-Dealului, toate trele acope- 
perite cu vii, acum filoxerate, 
și cu pomi roditori, toate si- 
tuate în partea de N, a com. 
Tot în partea de N. a com. sunt 
dealurile: Virful-Manei, Divanul. 
Ursului şi Virful-Iconiţei,. aco- 
perite cu păduri, 

Estrăbătută de gârlele: Runcul, 
Valea-Seacă, Sărata, Valea-Leur- 
da și Valea-Negri. 

Se mărginește cu comunele: 
Cozminele la N., Cocorăști-Mislii 
la E., Băicoiu și Țintea la S, și 
Scorţeni la V, 

Bordeni, dea/, com. Bordeni, pla- 
iul și jud, Prahova, pe care se 
cultivă 45 hect. vie. 

Bordeni-Mari, sat; face parte din 
„ com. rur. Bordeni, pl. jud. Pra- 

hova. Are o populație de 913 
loc. (450 b. 463 f.). Inainte vre- 
me purta numele de Doftănețul. 
Mare, 

Bordeni-Mici, sar; face parte din 
com. rurală - Bordeni, plasa şi 
jud. Prahova. Are o populație 
de 258 locuitori (120 b. 138 f.) 
Locuitorii mai numesc acest că- 
tun și Marginea. Inainte vreme 
sc numea Doftăneţul-Mic. 

Bordeşti, con. rur. în pl. Mar- 
ginca-d.-s., jud. R.-Sărat, la poa- 
lele Dealului-Bordeștilor. ' 

Este așezată în partea de mij- 
loc a jud., la 23 kil, spre N.- 

_V. de orașul R.-Sărat, şi în 
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partea apusană a plășei, la 8 kil. 
spre N.-V. de com. Plăinești, 
reședința, plășer.— Comune înve- 
cinate sunt: Dragosloveni la 5 
kil,, Tămboești la 6 kil., Lacul- 
lui-Băban la $ kil,, Urecheşti 
la 9 kil., Dumitrești la 7 kil. 

Se mărginește la N. cu căt. 
Gura-Caliţii (comuna Lacul-lui. 
Băban), de care este despărțit 
prin dealul Costandoiii; la mia- 

„Ză-zi cu Plăinești și cu Tim- 
boești, de care: este despărțit 
prin Dealul-Timboeştilor; la ră- 
sărit cu Dragosloveni, de care 
este despărțit prin rîul Rîmni- 
cul; la apus cu Dumitreşti, de 
care este despărțit prin dealul 
Turculeţul. 

Este din regiunea dealurilor, 
brăzdată fiind de ramificaţiile 
dealurilor Streja și Nuci, la V. 

Riurile cari o udă sunt Rimna, 
la răsărit, de la N..V. la S-E. 
şi cu afluenții să Ciuciurele şi 
Pirîul-Bordeştilor. - Sunt și 15 
puțuri (6—8 m. ad.), 10 fîn- 
tini (1—5 m. ad.), şi 1 cișmea. 

Cătune alte nu mai are, afară 
de cel de reședință. 

Suprafaţa comunei este de 
1055 hect.: 20 hect. vatra co- 
munci, 500 hect. ale locuitorilor, 
600 hect. ale Statului, 30 hect, 
ale Eforiei Spitalelor civile. 

Populaţia e de 218 familii, cu 
917 suflete; 478. bărbați, 439 
femei; 1So căsătoriți, 724 ne- 
căsătoriți și -13 văduvi: 140 
știi carte, 

Are o biserică foarte vechie, 
fundată, se zice, de o familie 
domnească (vezi Bordești, schit), 
cu hramul <Adormirea-Maicii. 
Domnului», cu 180 lei venit, 
şi deservită de 1 preot, 1 cîn- 
tăreț, 1 paracliser. 
„Comuna are o școală de băcți, 
fundată în 1860 de com.;.are 1 
învățător și cu 56 elevi înscriși. 

Calitatea pămîntului este bu- 
nicică, terenul fiind negru-clisos.   

BORDEȘTI 

Com. are 60 hect. arabile, 600 
„hect. pădure, 360 hect. vii, 30 
hect. finețe, ş hect. nepro- 
ductive. 

In com. sunt 26 pluguri; 550 
capete de vite, din cari: 178 
boi, 41 vaci, 61 cai, 6 epe şi 263 
rimători. Se cultivă viea. Se fa- 

“brică vin şi rachiu de tesco- 
vină. Transportul se face prin 
gara Gugeştii la g kil. spre ră- 
sărit. Sunt 46 comercianți. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale: spre Dumitreşti; 
spre Dragosloveni-Plămeşti-gara 
Gugești ; spre Lacul-lui-Băleanu; 
spre Slobozia-Rimnicul-Sărat. 

„ Comuna are 198 contribua- 
bili. Veniturile sunt de 4690 lei 

„40 bani, iar cheltuelile de 4462 
lei. 

Pe cînd proprietarii boeri a- 
veaii dreptul de a face table de 
capitaţie pentru clăcașii din mo- 
șie, iar com. se compunea din 
clăcași şi moșneni, ea se des- 
părțise în două: cea de clăcași, 
Bordeştii-d.-s., cea de moșneni, 
Bordeștil-d.-.; mai tirziă vă- 

„Zînd că e nefolositoare această 
despărțire, s'aii unit iarăși întrun 
trup. 

Bordeşti, sas, jud. R.-Sărat, în 
plasa Marginea-d.-s., cătunul co- 
munci Timboești, numit ast-fel 
pentru că odată făcea parte din 
comuna Bordești. Se mai nu- 
mește și Bordești-d.-j., în opo- 

-ziţie. cu comuna sus-numită, a 
cărei poziţie e înaltă.. E așezată 
în partea de apus, la poalele 
Dealului-Nucilor, pe riul Slim- 
nicul, la 700 metri spre Vest 
de cătunul de reședință. Are o 
întindere de 10 hect. Popula- 
țiunea e socotită în aceea a că- 
tunului de reședință, Timboeşti. 
(V.a.n.). 

Bordeşti, moșie, jud. R.-Sărat, 
în pl. Marginea-d.-s,, pendinte



BORDEȘTI 

de comuna Bordești. Şe întinde 

la” apusul comunei. Vezi Bu- 

deşti, comună. 

Bordeşti, pădure, jud. R.Sărat, 
în pl. Marginea-d.-s., comuna 

“Bordești, aşezată în partea de 

' apus a ci, pe Dealul-Nucilor, 
Depinde de circumscripţia VII 

silvică, ocolul Vărzăreşti: Are 

"o întindere cam de 1000 hect. 

E situată pe moșia Bordești; 

aparţine statului. . Esenţe prin- 
cipale sunt: stejar (60%), fag, 

plop, teii, ulm, frasin şi carpen. 
Exploatarea, este cam grea, lo- 

curile fiind rele și transportul a- 
nevoios. 

“Bordeşti, părti, în pl. Marginea- 
d.-s., județul R.-Sărat ; izvorește 
din dealul Trăistenilor, udă co- 

muna în "partea de răsărit, tre- 

ce prin cătunul de 'reședință 
şi -merge de -se varsă 'în riul 

- Rîmna, pe dreapta lui. Valea lui 

este strimtă şi taie în două co- 

muna. Da 

Bordeşti, seci, jud. R.-Sărat, în 
plasa Marginea-d.-s., în comuna 

Bordești. La intrarea în dreapta |. 

sunt zugrăviți, ținind: în mână 
biserica, următorii: Jupin Mă- 

năilă Voevod, Jupîniţa Maria, 
Răducan, Șerban, Ioan (fi), și 

- Chiajna, Maria (fiice) ; iar în po- 

“ melnicul .bisericei sunt pomeniţi, 

cupă spusa preotului, următo- | 
: Constantin, Maria, Mănăilă, 

Maria. Mira, Chiajna, Păuna, 

Stana, 'Aniţa, Ștefan şi. Rada. 

Din bătrîni se spune că e foarte 
" vechie, făcută de un Domn, care 

' Sar fi adăpostit într'un bordei, 
cine știe de ce împrejurări tur- 

burătoare în țară, și după aceea 

venind cu Doamna şi copiii săi, 

ai zidit o biserică, înzestrînd-o 

cu cele trebuincioase. Aci la în- 
ceput a. fost schit de călugări, 

“cu numirea Bordești. Chiar. se 
"+ Bordușeani-Mari.   
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țin minte, ca fiind văzute, patru 
din chilii şi o casă în curtea 
bisericei, împrejmuită cu zid, din 
care cea mai mare parte există 
și astăzi. Același Domn a mai 
făcut și biserica catedrală din 
R.-Sărat, și biserica ce a fost la 
Măxineni, 

Bordeşti-de-Jos, sas, jud. Rim. 
nicul-Sărat, în plasa Marginea- 
ds. parte din comuna. Bor- 
dești, și în care eraii numai moș- 

“neni. 

Bordeşti-de-Sus, sas, în: care 
şedeaii numai clăcași. Acum Bor- 
dești-d.-s. și Bordești-d.-j. for- 
mează comuna Bordești, jud. 

 R.-Sărat, 

Bordul, munte,: al comunei Do- 
brița, jud. Gorj. Pe acest munte, 
în partea de-N. se află pădure 
de brazi, în întindere de ş hect. - 
și - păduri. de fag, de aproape 

- aceeași întindere..-! A 

Borduşeani,. com. rur., jud. Ia- 
lomița, în plasa Ialomiţa-Balta, 
situată între comunele “Făcăeni 

si Cegani. E 

” Teritoriul. comunei se întinde 
„din Dunăre spre.V., coprinzînd 
o parte din insula Balta și par- 

“te din Bărăgan, pănă în terito- 
riul comunei Hagieni, avind su- 
prafaţa de 15000 hect., din cari ' 
10500 se află în insula Balta. 
Coprinde trei moșii, aparţinînd 
particularilor. După legea rura- 

“lă din 1864, sunt împroprietăriți 
128 locuitori;: ne împroprietă- 
riți mai sunt 131 loc. 
“Se compune din satele: :Bor- 

"” dușeani-Mari, Borduşeani-Mică și 
Săteni și. din cătunele: Grin- 

- dul-Pietrii și Movila-Cabălul, a- 
” vînd reședința primăriei și a ju- 

decătoriei. comunale 

Populația comunei. este de 

"- şoo hect, 

“în satul |-   

BORDUȘEANI-MARI 

- 1057 locuitori, cu 363 capi de 
familii şi 1204 membri de fa-: 
milie: 855 bărbaţi și So3 femei. 
Sunt 1471 Romini, 7 Greci, 1 
Sîrb, 1 Ungur, 2 Ruși și 173 
de alte naționalități; 1483 sunt 
creștini ortodoxi, 1 catolic și 
175 de diferite alte religiuni. 
După profesiuni sunt: 394 a- 
„gricultori, 15 meseriași, 14 co- 

- mercianți, 6 de profesiuni libere, 
. 197 muncitori și şI servitori; 
"247 loc. ştiă carte, 

Numărul contribuabililor era 
în 1887 de216, din cari 15 Ro- 
mînă și 10 de alte naționalități. 

- Loc. se ocupă cu comerciul de 
producte, vite și băuturi, iar cei- 
l-alți cu plugăria.' Aă cultivate : 

grii, 600 hect. orz, 
750 hect. ovăz, 230 hect. se- 
cară, 540 hect. porumb, 300 
hect. meiii, 75 hect. fasole, 5 

„“hect. linte, 5. hect. vii: şi 500 
“ hect. finețe, 

Vite : 1620 boi; 700 cai, 7700 
„oi, 10 capre; 15 asini, 195 bi- 
voli și 1300 porci, 

” Budgetul comunei în 1887-88 
la venituri era de de 4010 lei 
şi la cheltueli de 1424 lei. 

: Instrucţiunea sepredă în două 
şcoli primare mixte, la 49 elevi 
și 27 eleve,. de doi învățători, 
din cari unul retribuit de stat 

"și comună, iar cel- l-alt numai de 
"comună. 

- Aici se află două .biserici, la 
cari servesc ' doi preoți și trei 

„cîntăreți, plătiți de comună, cu 
„suma, anuală de 492 lei. 

Borduşeani-Mari, sa, în plasa 
alomiţa-Balta, pendinte de: co- 
“muna Bordușeani, jud. Ialomiţa; 
"este situat pe țărmul sting și 

- în apropiere de Borcea, care 
continui. rupe din terenul ce 
formează vatra 'satului, așa că 
locuitorii sunt nevoiţi, din aceas- 

“tă cauză, a-și strămuta. locuin- 
” țele din ce în ce mai. departe
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de țărm. Satul se învecineşte la *S. cu Cegani şi la N, cu Bor- 
- duşeani-Mici. 

Aici este reședința primăriei. 
Populaţia se compune din 120 

familii de Romiîni, 10 familii de 
Țigani, 2 familii de Greci și 18 
familii de Lipoveni. 

Biserica este zidită în 1850 
și are doi preoți și dor cîntăreți, 

Este o școală mixtă, cu un 
învățător retribuit de stat. 

Vite. sunt: 800 boi, 250 cai, 
1500 oi, 10 capre, 120 bivoli, 
S asini și 800 porci. 

    

   

        

   

   

  

   

      

   

    

   

   
   

     
   

  

   

Borduşeani-Mici, sat, în: plasa 
Ialomița-Balta, pendinte de co- 
muna Borduşeani, jud. Ialomiţa; 
este situat pe țărmul stîng al 
Borcel şi spre.nord în apropiere 
de satul Bordușeani-Mari. Acest 
sat' este acum cu totul părăsit, 
din cauză că apa Borcci rupe 
din vatra satului, din care pri- 
cină locuitorii parte s'au retras 
în alte sate, : parte în satul Să- 
teni, i 
„Se află 20. familii de Romiîni 

“și 1 familie de Țigani. -. 
E o biserică departe de 'țăr- 

mul Borcei, zidită de către pro- 
prietarul. moşiei, 

Vite: 700 boi, 400 cai, 6200 
- 0i,.50 bivoli, 2 asini ŞI 400 ri- 

> mători, :.. 

Borduşelele, com. rur, în jud. 
Ialomiţa. pl. Ialomiţa - Balta, si- 

“tuată pe partea dreaptă a riu. 
lui Ialomiţa între comunele Mar- 
silieni și Rași. 

Teritoriul comunei se întinde 
din riul Ialomiţa spre Sud, pînă 
mai jos de. linia căej ferate Bu- 
cureşti-Fetești, pe o suprafață 
de.7000 hect, și coprinde două 
moșii: Orezi, "Proprietate parti- 
ticulară, şi Piersica sati Bordu- 
şelele, cu. trupul Piscul-Carapa- 
nului, proprietate a. statului, 
foastă pendinte de "mănăstirile 
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Văcărești şi Radu-Vodă Şi aren- 
dată pe periodul 1892 — 1893 
Cu suma de 32.050 lei, După 
legea rurală din anul.1864, sunt 
împroprietăriți 147 locuitori; ne- | împroprietăriți se mataflă 141. 
"Comuna se compune din sa- 

tele: Bordușelul-Mare, Borduşe- 
lul-Mic, Piersica şi Orezi, avînd 
reședința primăriei și a judecă- 
toriei comunale în Bordușelul- 
Mare. 

Populaţiunea este de 1550 lo- 
cuitori, cu 307 capi de familie, 
și 1243 membri de familie, 767 
bărbaţi și 783 femei. Sunt 1548 
Romîni şi 2 Greci, de religiune 
creștină ortodoxă, După profe- 
siuni sunt: 397 agricultori, g 
meseriași, 7 comercianți, 7 pro- 
fesiuni libere, 36 muncitori și 
29 servitori ; 165 loc. știti carte. 

Numărul “contribuabililor în 
1887 era de: 196, din cart 5 
Romini și 4 Străini, cari se o- 
Cupaii cu comerciul de băuturi și producte, iar cei-l'alţi cu a- 
gricultura, 

Vite: 405 cai, 6ro boi, 2000 
oi, ş- capre, 2 bivoli, 5 asinr şi 
450 rimători, 

Venitul comunei se urca în 
1887-—1888 la 4193 lei şi chel- 

tuciile de 5107 lei. , 
-. Instrucţiunea “se predă în 3 
şcolă primare mixte, de 3 învă- 
țători, din cari unul este retri- 
buit de stat și: comună, iar cej 
alți numai de comună, 

Sunt trei biserici, la cari ser- 
Vesc 3 .preoți şi 3 cîntăreți; co- 
“muna are prevăzut pentru cult 
Suma anuală de 420 lei. 

Borduşelul-Mare, sal, în plasa 
Ialomiţa-Balta, pendinte de co- 
muna Borduşelele, jud. Ialomiţa; 
este situat la 21, ki, de riul 
Ialomiţa, pe țărmul drept, sub 
coasta cîmpului Bărăganul. 

Acest sat este acum lipit de 
satul Bordușelul-Mic, cu care 

„Borduşeni,: su4 - divisi a, 
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împreună poartă numirea Bor. 
dușelele. Se învecinește la Est 

„Cu satul Marsilieni sau Dilga- 
Mare și la Vest cu satul Piersica. 

Aici este reședința primăriei. 
Populaţia satului este de 130 

familii de Romînr şi 3 familii 
de Țigani. 

Instrucţiunea se predă într'o 
școală mixtă, la 49 elevi. şi 2 
eleve, de un învățător, retribuit 
de stat și de comună, | 

Este o biserică zidită la 1856, 
la care servesc. 1 preot şi 1 
cîntăreț. o 

Vite: 175 caj, 250 boi, .700 
oi, 5 capre, 160 rimători . și -3 
asini. | 

Borduşelul-Mic, sat, în plasa 
Ialomiţa-Balta, pendinte de co- 
muna Bordușelele, jud. Ialomiţa ; 
este situat la 21; ki. de riul 
Ialomiţa, :ps țărmul drept, sub 
coasta cimpului Bărăganul. Este 
lipit acum de satul Bordușclul. 
Mare, cu care împreună poartă 
namirea de Borduşelele. 

Biserica și școala din Bordu- 
şelul-Mare servesc și locuitori- 
lor acestui sat, 

, că, 
Coiteasca, - din com. Săgeata, 
jud. Buzăă. 

Borduşeşti-Măguleasa, aechie . 
numire a pă, Argeşianu, din 
com. Tisăul, jud. Buzăă, Vezi 
Argeşianu, 

Borduşoaia, moşie în jud, Buzău, 
com. rur.- Mlăjetul, căt, Valea- 
Sibiciului, cu 200 hect, mai toată 
pietriș şi izlaz » €- proprietate 
moșnenească, 

Borduşoaia, mute, stîncos, în 
com. rur. Mlăjetul, situat la gura ă 
Văei-Sibiciulut, jud. Buzău. 

Bordușoaia,; sorginte de apă mi-
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nerală, în jud. Buzău, com. rur. 

Mlăjetul, căt. Valea-Sibiciului. - 
Ese din Dealul-Gornetului și se 

scurge în Valea-Sibiciului, la stîn- 

ga. Conţine fier, sulf şi carbon 
în abondenţă; însă nu se poate 

utiliza, din cauza dificultăței dru- 

„mului, precum şi a depărtărei lo- 
_calităței. 

Boreţul, za/e, ce se varsă în riul 

Doamna, în raionul comunei 

Stănești, plaiul Nucșoara, jud. 

Muscel. " 

Boreţul, ză/cea, ce izvorește din 

Dealul-Tomeştilor, teritoriul co- 

munci Buzești, pl. Mijlocul, jud. . 
Olt;' curge către S.V., trece 

prin căt. Spălăței și se varsă 
în Vedea, pe stinga ci. 

Borghezului (Piriiaşul-), zi- 
ritaj, în com. Mastacănul, plasa 

Bistrița, jud. Neamţu. 

Borleşti, com. rur., în centrul 

plășci. Bistriţa, jud. Neamţu, a- 

şezată pe podișele ce se ridică 

spre apusul și în dreapta riu- 
lui Bistrița, cum și spre răsă- 

rit de dealurile Nechidului, Scau- 

nele şi :Căţinul. 

Se mărginește la nord cu 
com. Mastacănul, de care se des- 

parte (în parte) prin ultimele” 

coaste ale dealului Drăganul; 

la răsărit cu riul Bistriţa, care 

o desparte de terenurile com, 
Zăneşti şi de o mică porţiune din 

com. Podoleni; la sud cu com. 

Rădiul, iar la apus cu parte din 

păminturile com. Tazlăul și parte 

din com. Mastacănul. 

lEste udată de apele pîraielor : 

Nechidului, Nechizelului şi Po- 

dului. 

„ Împreună cu satele: Borlieşti, 

Ruseni, Puriceni, din care se 

- alcătuește, această comună are 

o suprafață de 4686 hectare și 

o populaţiune de 1798. suflete, 

55213. Alarele Dicţionar Gevgraţic, 

* 

  

537 

dintre cari 410 însuraţi, 140 
neînsuraţi, 113 văduvi, 36 vă- 
duve; 296 copii de sex bărbă- 
tesc, 316 copii de sex femeesc, 

102 nevolnici și 21 străini. 

Dintre locuitorii împroprietă- 
riți în 1864, sunt astă-zi: 177 
cari posedă înșiși locurile lor, 

115 ca urmași, unul care stăpi- 
nește locul altuia; 2 locuri sunt 
rămase pe seama comunei ; 59 de 

persoane sunt cari nai încă 
nici un soii de proprietate, 

Principala ocupaţiune a lo- 

cuitorilor Romîni e agricultura 

şi plutăria; a străinilor comer- 
ciul. | 

Terenurile sunt productive, 
cultivîndu-se pe o întindere de 

591 hect. 68 arii, și anume: 

191 hect.: grîu, 46 hect. secară, 

51 hect. 11 arii hrișcă, 424 hect. 

97 arii porumb, 157 hect. 60 

arii ovăz, 2 hect. meiii, 10 hect. 

cînepă, 2 hect. cartofi, 25 hect, 

fasole, 2 hect. mazăre. 

Suhaturile aii o întindere de 

hect., nutrind un număr de 2275 

“capete de vite: 468 boi, 213 

vaci, 1050 oi, 75 cai și epe, 322 
rîmători, 147 viței şi junci. 

In această comună se află: o 

școală, cu un învăţător plătit de 

către stat; 2 biserici avind 7 

servitori: 3 preoți, 4 dascăli, 
întreținuți de comună. Venitul 

fonciar anual al pămînturilor 

bisericeşti se urcă la 8go lei. 

In com. sunt 7 mori de apă. 

Budgetul e de 5094 lei, 64 

bani la venituri și 5032 lei, 28 

bani la cheltueli. Numărul con- 
tribuabililor e de 393. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin: șoseaua judeţeană 

Roznov-Tazlăul, care străbate 

comuna prin pariea sa nordică; 

un drum comunal, ce duce din 

marginea despre V. a comunei 

la Neguleşti ; alt drum, ce duce 

spre N. în: satul Mastacănul; un 

drum, ce duce în com. Rădiul.   

BORLEȘTI 

Borleşti, saț, pe riul Argeș, jud. 
| Argeș, pl. Pitești, cu 74 fami- 

lii, 300 locuitori. Are o biserică 

vechie, cu hramul Sf. Nicolae, 

avînd un preot și un cîntăreț. 
Acest sat face parte din com. 
rur, Borlești- Vărzari, 

Borleşti, saz, jud. Neamţu, si- 

tuat pe Valea - Nechidului, în 
" drumul Dobreni-Tazlăul, la al 

30-lea lil., departe de satul Roz- 

nov cu 8 kil. și de Piatra cu 21 

kilometri. 

Se mărginește spre E. cu pă- 

durea Căţinul și satul Puriceni; 
spre V. cu satele Șovoia și Mas- 

tacăul; spre N. cu satul Mas- 
tacănul; spre S., în parte, cu sa-. 

tul Valea-Nechidului. 

“Are o suprafață de 3034 hect. 

şi o populațiune de 1292 su- 
flete, saii 292 familii. 

Contribuabili sunt 299. 

Este reședința comunei, Are o 
biserică, la care servesc 2 preoți 

și 2 eclesiarci; o şcoală, cu o 

populațiune de $2 elevi; 5 mori 

de apă. | 

Numărul vitelor e de 988 ca- 
pete: 588 boi, 103 vaci, 270 oi, 

31 cal şi epe, 127 rimători, 79 

viței. și junci. 

Numirea vechie:: Nechitul şi 
Borileşti, 

Borleşti, moşie, cu părți răză- 

șești, situată între moșiile Ne-” 

grești și Dumbrăvile, în com. 

-Borleșşti, pl. Bistriţa, jud. Neam- 

ţu. N'are sat. In ea a avut par- 
te şi 'vornicul Iordache Catargiu. 

Numire vechie: Gligoaia. 

Borleşti, moșze, pe care e așezat 

satul Borlești, din plasa Bistri- 

ţa, județul Neamţu. Este si- 

tuat între moșiile Polobocul, 

Mastacănul şi Tauri. Arendată, 

„aduce un venit anual de -27000 

lei. Arendaşul posedă 100 de boi 

jugari, -100 vaci, 14 bivoli,. 40 

"63
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cai, 40 porci, 800 oi, 20 pluguri 
de fier și 10 harabale. 
„Inainte de secularizarea ave- 
rilor, o parte din această moşie 
aparţinea mănăstirei Tazlăul și 
a fost închinată Sf, Mormiînt; 
altă parte, a lui Gr. Ursărescu, 
a fost cumpărată de veci de căpi- 
tanul Sava L.euștean, 

_ Numire vechie: Nechitul. 

Borleşti, pădure, în com. cu a- 
ceiași numire, pl. Bistriţa, jud. 
Neamţu, arendată cu suma de 
1053 lei, 97 bani, pe an. 

Borleşti-Mitocul, pădure, jud. 
Neamţu, arendată cu 4031 Iei, 
pe an; e situată în prelungirea 
pădurei Borlești, . 

Borleşti-Vărzari, com. rur., pe 
riul Argeș, jud. Argeş, pl. Pi- 
tești, la 9 kil. de Băscovul-Fleş- 
ti, reședința sub-prefecturei, şi 
la 11 kil. de Pitești. Se com- 
pune din satele Borlești și Văr- 
zari, avînd împreună 110 fami- 
lii, cu 524 locuitori, din carezi 
locuitori Țigani. In com. sunt: 
două biserici, cu doi preoți şi 

doi cîntăreți, una făcută de 
Radu Vărzaru şi alta de ju- 
pîn Pavel Rătescu, pe la înce- 
putul secolului; o școală pri- 
mară rurală; 5 cîrciume. Bud- 
getul com. pe anul 1882--83 a 
fost de 1099 lei la venituri şi 
de: 1076 lei la cheltueli, 

Această comună numără 89 
contribuabili și are un budget 
de 1640 lei la venituri și de 1329 
Iei la cheltueli, | 

Numărul: vitelor era în 1887 
de 405 vite mari: 390 boi și 
vaci, 2 bivoli și 13 cai, și 365 
vite mărunte: 150 oi, 67 capre 
şi 148 rîmători, 

Borliana, sait Burleanul, în ve- 
chime Borlești și Burlești, saz, 
jud. Bacăi, plasa Bistriţa-d,-s,,   
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com. Cumiași, cu case foarte 
rare. Capi de familie sunt 12, 
suflete 34. Animale se numără: 
4 cai, 12 vite cornute și 6 porci. 

Distanţa la reşedinţă, unde e 
școala, este de 4 kil. 

Borlii (Dealul-), sa4, cu Şo lo- 
cuitori, jud. Argeș, pl. Piteşti ; 
face parte din com. rur. Samara. 

Bornaciul, surpăzură, com. Bir- 
logul, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Bornăceasca, numire dată de- 
țărani moșiei Broşteni, din com. 
Amarul, jud. Buzău. 

Borni, fintiuă, com. Roești; pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bornişul, sas, în com. Dragomi- 
rești, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu, aşezat în crucişul dru- 
murilor, ce vin dela satul Dra- 
gomirești către satul Crămeşti, 
com. Talpa, și dela satul Mas- 
tacănul la satul Hlăpeşti,. spre 
marginea de E. a comunei. 

Se mărginește la E. cu com. 
Talpa, de care se desparte prin 
dealul cu a sa numire şi prin 
Dealul- Uscaţilor; la S. cu că- 
tunul Mastacănul; la V. cu sa- 
tul Dragomirești; la N. cu Us- 
cai, de care se desparte prin 
limite convenţionale. 

Are o populaţiune de vr'o 
50 locuitori, cari se îndeletni- 

” Cesc cu agricultura, exploatarea 
pădurilor şi prea puţin cu creș- 
terea specială a vitelor, 

Numărul vitelor se urcă la 
170 capete. 
Numirea vechie: Arămoaia. 

Boroaia, co. rur., în plasa Mol- 
dova-d..j., jud. Suceava, spre S. 
și la o depărtare de 14 kil. de 
Fălticeni. Se mărginește la E. 
cu com. Drăgănești și Ciumu- 
lești, despărţindu-se de dinsele   
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prin riul Moldova şi semne con- 
venţionale; la V. cu com. Bog- 
dănești, avind ca hotar piriul 
Chilineasa, la S. cu com. Dră- 
găneşti şi judeţul Neamţu, de 
care se desparte prin piraiele 
Tirzia şi Bitca-Scăunelelor ; la 
N. cu comuna Fintina-Marc, de 
care se desparte prin piriul 
Rișca. Are forma unui trapez 
regulat, ale cărui laturi paralele 
sunt formate de riul . Moldova 
şi culmea munților, înclinat fiind 
spre N.-E. IE compusă din sa- 
tele : Boroaia. Rișcei, Bărăști, 
Groși, Moişa și Tirzia, cu reşe- 
dința în Boroaia-Rișcei, - 

E populată cu 903 capi de 
familie, în totul 3523 suflete, 
1765 bărbaţi şi 1758 femei, 
din cari 113 Izraeliți. Contri- 
buabili sunt 1026. In toată co- 
muna sunt: 1 stoler, 4 cismari, 
2 cojocari, 3 boiangii, 17 dul- 
gheri, 1 tinichigii, 1. croitor, 12 
dogari, 7 fierari, 3 olari, 9 bă- 
cani, II circiumari și 1 pitar. 
Se află. în comună o moară 
în Bărăşti, cu 4 pietre, și o piuă 
pe piriul Rișca, proprietăţi ale 
spitalului judeţean Stamati. Are 
5 biserici, În satele Boroaia-Riş- 
cei, Bărăști, Moişa, Groşi şi Tir- 
zia, deservite de ş preoți şi Io 
cîntăreţi şi 2 şcoale rurale mixte, 
frecuentate de peste 110 elevi. 
Numărul copiilor între 7 — 12 
ani din toată comuna, e de 204 
băeți și 143 fete. 

Budgetul comunei, pe anul 
18592—1593, are la venituri lei 
7730 şi la cheltueli 77o7 lei, 
bani 83; al drumurilor 5214 lei 
la venit şi 4004 lei la cheltueli. In 
comună sunt 149 cai, 693 boi, 
656 vaci, 1446 oi, 6 capre și 
550 porci. Altitudinea comu- 
nci de la nivelul mărei este de 
355 metri. 

E udată de Moldova şi de 
piraele Rîșca, Seaca, Chilineasa 
şi Tirzia,
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Moșia este parte proprietatea 
- Statului, iar Bărăști şi Boroaia- 
Neamţului sunt particulare. Su- 
prafața teritorială a comunei e 
de 5064 hect., din care 1200 
“pădure, 2933 hect. lanuri şi fi- 
„neţe și 931 hect. sterp. Mat mult 

“de 1; parte din teritoriul co- 
munci este muntos; restul, afară 

de moșiile Bărăști și Boroaia- 
Neamţului, cari sunt mai mă- 
noase, e neprielnic agriculturei. 

- Puțin griii se seamănă şi rar se 
. întîmplă de se culege o recoltă 
bună. Țarinele cultivate cu po- 
rumb se îngrașe. Alte semănă- 
turi cu care se îndeletnicesc lo- 

cuitorii sunt: ovăzul, hrişca şi, 

pentru casă numai, cartofi, bob, 
mazăre și fasole. Pe lingă plu- 
gărie, unil dintre locuitori se 

ocupă și cu fabricatul şindrilei 
“(draniţei). 

Pădurile comunei sunt numai 

nişte huceaguri de carpen, mes- 

teacăn, lozie, salcie, foarte puțin 
brad și fag. 

Principalele căi de comuni: 

cațiune sunt: șoseaua județeană 
Dumbrăviţa - Tirgul - Neamţu (1 

kil.); cea vecino-comunală dintre 
Boroaia - Bogdănești (4 kil.) și 
cea comunală Boroaia - Rişcei- 

Moişa 4! kil. Pe la 1843—45, 
«Boroaia cu cătunele: Tirzia, 

Groși, Poiana, Slătioara, Mun- 

tele-Hălăuca și altele, la ţinutul 

Sucevei, ocolul Muntelui, moșie 

a Sf. Mitropolii, starea I. Are 

sat, cuo biserică, deservită de 

2 preoți, 2 diaconi și 2 dascăli, 
II năvolnici, 16 slujbași vol- 

nici, 17 vădane, 3 jidovi; pe 

lingă moşiile Baia, Borăști, Or- 

țeşti-cu-Boroaia-Neamţului și al- 

tele, cu un număr de 182 lo- 

cuitori.» («Buciumul Romîn», a- 
nul I, p. 370). 

Boroaia, dea/, în. partea de Est 

a com. Buda, plasa Stănișești, 

jud. Tecuciu, 

“/
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Boroaia-Neamţului, sas, în co- 

muna Boroaia, jud. Suceava, zis 

şi Nemţeni, numit ast- fel de 

oare-ce moşia a fost 'a mănăs- 
tirei Neamţu. Așezat între pt- 
raiele Suca şi Rișca, numără 

89 case, populate cu 94 capi de 
familie, sai 397 suflete, din cari 

186 bărbaţi și 211 femei. Din 

aceștia sunt 96 Izraeliţi. Are 

78 contribuabili. Vatra satului 

ocupă 9 fălci. Moșia, proprieta- 
tea d-nei Clara Eug. Singurof, 

e în întindere de 170 fălci, din 

care 100 fălci cultivabile şi 7o 

fineţ. Improprietăriți, după _le- 
gea din 1864, sunt 28 mijlocași 

și 27 codași, stăpînind 179 fălci 

și 40 prăjini; la 1879 s'aii mai 
împroprietărit 4 însuriiţei, cu 12 
fălci, Biserica și şcoala din Bo- 

roaia-Rîşcei servă și acestui sat. 

Boroaia-Rişcei, sa, în com. Bo- 

roaia, jud. Suceava, numit ast-. 
- fel pentru că altă-dată aparţi- 

nea mănăstirei Rișca., Este re- 

ședința comunei, Așezat pe va- 

lea piriului Seaca și pe șesul 

dintre Seaca și Rişca, numără 

373 case, populate.cu 436 capi 

de familie saii 1622 suflete, din 

cari 831 bărbaţi și 791 femei; 

din aceștia 28 bărbaţi şi 4 fe- 

mei sunt Izraeliţi, Are 600 contri- 

buabili. Vatra satului ocupă su- 

prafaţa de 47 fălci, 65 prăjini. 
Parte din moșie e vindută de 

curind în loturi și parte a rămas 

Statului. Improprietăriţi la 1864 

sunt 37: fruntaşi, 126 mijlocași 

şi 95 codași, stăpînind 945 fălci; 

la 1879 s'a împroprietărit 44 

însurăţei cu 132 fălci şi în 1889 

S'ai vindut 106 loturi mici a 5 

hectare. " 
Are: o biserică, clădită de lo- 

cuitori la 1808, cu lemnul de 

pe loc, cu patronii Sf. Petru şi 

Sf. Maria, deservită de 2 preoți 

și 2 cîntăreți; o școală rurală 

mixtă, cu un învățător plătit de   
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stat, înfiinţată la 1858; are un 

local de zid; e frecuentată de 

70 școlari. 

Se crede că-satul nu e mai 
vechii ca de 130 ani. Bătri- 

nii spun că moșii lor ati venit 
din Ardeal și că mulți dintre 
ei s'au botezat în urmă; deci, 

mulți dintre primii descălică- 

tori ai Boroaei aii fost Sași, ca 

și la Baia şi la Sasca. 

Drumurile principale sunt : 

Șoseaua comunală de-a-lungul 

satului, 4 kil.; la Bogdănești, 
5 Lil. 

Borobăneşti, saș, în jud. şi pl. 

Argeșului. (Vezi Dealul - Boro- 
bănești), 

Boroda, ziriiaș, jud. Neamţu, 

ce izvorește din dealul Minteana, 

ramura Balaurul; curge în spre 
dealul satului Gircina, pe _teri- 
toriul comunei Gircina, plasa 

Piatra-Muntele; se varsă de a 

stînga -pirîului Cuejdiul. 

Borodeşti, sat, în jud. Tutova, 

plasa Corodul, com. Pochi-Dia, 

spre Nord de satul Pochi - Dia, 

pe piriul Birzota. Aci se cultivă 
tutunul. 

Boroeşti, saz; face parte din co- 

“muna rurală Bărăști-de-Cepturi, 

plasa Vedea-d.s., jud. Olt. E 
„situat pe dealul dintre Ceptura 

şi Eiul, 

Are o biserică, fondată la 

anul 1831, de Dumitru Popescu. 

Boroeşti, sa/; face parte din co- 

muna, rurală Mircești, plasa Ve- 
dea-d.-j., jud. Olt, 

Borogea, sa; ţine de com. rur. 

Peri, plasa Ocolul-d.j., județul 

Mehedinţi; e compus din Borogi- 
din-Dos şi Borogi-din-Faţă, 

Boroghineşti, sa/, cu 185 locui-
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tori, jud. și plasa Argeș; face 
parte din com. rur. Corbureni- 
Iași, Are o biserică cu hramul 
Sf. Ingeri, deservită de un preot 
şi un cîntăreţ. ” 

Borogi-din-Dos, ma/a/a, în co- 
muna rurală Peri, plasa Ocolul- 
d.-j., jud. Mehedinţi. 

Borogi-din-Faţă, malala, în co- 
muna rurală Peri, plasa Ocolul- 
d.-j., jud. Mehedinţi. 

Boroiul, ziriă; ia naștere din 
balta Șarlăul, com. Păşcani, ju- 
dețul Suceava, şi se varsă în 
piriul Iermolia. 

Borolea, sa/, jud. Dorohoiă, pe 
moșia cu asemenea numire, co- 
muna Avrămeni, plasa Başeul; 
are 109 familii, cu 278 suflete.: 

Proprietatea moșiei este a 
mai multor răzeși, avind fie- 
care părţile lor deosebite, Bise- 
rica, cu patronul Sfintul Gheor- 
ghe, deservită de 1 preot, 1 
cîntăreţ și 1 pălămar, este dezid 
solid, făcută, în 1848, de fos- 
tul proprietar Gheorghe Marcu, 
după spusa poporului și însemnă- 
rile ce sunt, căci inscripție n'are. 

Calitatea pămîntului, în mare 
parte este .bună. Sătenii împro- 
prietăriți au 57 hect., 50 arii; 
iar proprietarii moșiei aii 1461 
hect., 88 arii cimp și 143 hect. 
75 arii pădure de stejar tînără, 
Iazuri sunt 4, între cari mai; 
mare este acela numit Iazul- 
Marcului, avînd suprafața de 1 
hectar și 13 arii. 

Pe teritoriul acestui sat este 
dealul Geamănul. 

Hotarele moşiei sunt: Sirbi, 
Hănești, Sărata, Zahoreni și 
Flondora. , 

Boroleşti, mahala, în com. rur. 
Greci, plasa Motrul-d.-j. judeţul 
Mehedinți.   
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Borongea, movilă, în jud. Cons- 
tanța, pl. Medjidia, pe teritoriul - 
comunei Kioseler şi anume pe 
acela al cătunului Borongea. 
Face parte din dealul Mezarlic- 
Borongea-Bair, al cărui vârf cul- 
minant este, şi areo înălțime de 
164 metri. Prin înălţimea sa do- 
mină toate dealurile, care sunt 
împrejur și anume: Muuzuarliki- 
Bair,. Muuzuarliki-Alceac, Curu- 
Giugiuc-Bair, Mezarlic-Borongea 
care se află la o depărtare de 
21 kil, de movilă. Pe la S. 
movilci trece drumul de la Co- 
padin la Ghiol-Punar. 

Borongea, za/e, din jud. Cons- 
tanța, plășile Mangalia, Medjidia 
și Silistra-Nouă, pe cari le des- 
parte. Este una din principalele 
ramuri ce formează valea Urluia. 
Se desface sub numele de Sînir- 
Dere din poalele vestice ale dea- 
lului Meragi-Bair și se îndreaptă 
spre apus, avînd o direcție ge- 
nerală de la E. spre V. Mai are 
şi următoarele numiri: A mzacea- 
Dere,Cealic-Cum-Ceair, A geinler, 
Sofular, Cultinies. Trece prin 14 
sate, cari suntașezate cind pe ma- 

lurile sale, cînd în vale ; acestea 
sunt: Edil-Chioi,Osmancea,Cio- 
banisa, Agemler, Sofular, Mer- 
devenli-Punar, Beşoul, Caugagi, 
Carabaia, Kertic-Punar,. Terzi- 
veli, Bechter, Kioseler și în fine 
Borongea. La 4 kil. spre E., se 
unește cu valea Demircea, pen- 
tru a forma împreună valea Ur- 
luia. Văile adiacente ale sale 
sunt: Pașa-Conac-Dere, Canara- 
Dere,Kioreni, Arabil- Aceala,Col- 
ceac-Alcea, pe dreapta; Kivan- 
Alceac,Cadmuler.Alceac,Biuiuc- 
Enghez, Carasuluc, Kiucine-En- 
ghez,  Musur-Cuiuc, Mangaci- 
Ceair, unită cu Culac-Deair, Mer- 
deven-Ceair, Cazil-Murad-Ceair, 
Baș - Punar (sai Afighinea) şi 

„ Cricic-Ceair, pe stinga. Totali- 
tatea acestor văi ocupă o în- 
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tindere de 48.000 hect. în par- 
tea sudică a jud. cu.teritoriul co- 
munelor: Edil-Chioi, Osmancea, 
Agemler, Enghez, Cavaclar, Ca- 
zil-Murad (pl. Mangalia), Cara- 
baia, Kioseler (pl. Medjidia), Bai- 
ram-Dede, Hairan-Chioi (pl. Si- 
listra-Nouă), 

Borosăşti, saţ, în partea de N, 
a com. Bodești, plasa Mijlocul, 
jud. Vasluiă. | 

Este situat între dealurile: 
Poiana, Leselor, Livezilor şi Viei, 
Curg prin mijlocul satului piracle 
Furniceasa şi Mirzoaia. Arc o 
suprafață de 2664 hect., loc de 
cultură, finaţ, imaș, care sunt ale 
proprietăței şi 215 hect,, în care 
intră 28 hect. pădure, ale lo- . 
cuitorilor. Aceştia posedă 20 
pluguri și 30 care cu boi, 6 
pluguri şi 6 căruțe cu cai, pre- 
cum și 40 stupi cu albinc. Sa- 
tul are o populaţie de 93 fam. 
sai 39o suflete, din cari 78 fa- 
milii sunt, de Romini, 11 de Ți- 
gani şi 4 de Evrei. 

În sat se află o biserică, fă- 
„cută de vechiul proprietar, Ma- 
nolache Costache Epureanu, pe 
la 1824, deservită der preot şi 2 
eclesiarci. In pădurea Borosăști 
se află o mică şi vechie bisericu- 
ță, numită Schitul-Borosăști ; aici 
în vechime locuiati călugări; as- 
tă-zi însă e mai mult o ruină. 

Satul Borosăşti forma pînă la 
1881 com. Borosăști, însă de 
atunci s'a alipit la satul Bodești, 
unde e şi reședința; 

Moşia este proprietatea Epi- 
trop. Spit. Sf. Spiridon, din Iași. 

Vite sunt: 268 vite mari cor- 
nute, 49 cai, 465 oi, 3 capre și 
32 rimători, 

Borosăşti, /irgușor. (V. Rateşul- 
Epureanu, com, Bodești, plasa 
Mijlocul, jud. Vasluiă). 

Boroseni, sa/, pe moșia Ringhi-
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lești, pl. Ștefănești, jud. Boto- 
șani, situat lingă Prut, la vărsa- 
rea piriului Corogea, într'un loc 
“ripos, numit Ponoara. Acest sat 
e întemeiat pe la anul 1865, de 
proprietarul moșici, care dădu 

„vocla mai mulți Țigani-lingurari 
să-şi facă bordee de locuit. Nume 
le îi vine de la cuvintul baros, cio- 
canul cel grei cu care lucrează 

- ficrarii. Are o populaţie de 42 fa- 
milii, sai 161 suflete, Țigani 
și parte Romîni, cari se ocupă 
cu lucrarea pămîntului, iar în 

"timpul &rnei cu facerea lingu- 
rilor și coveţilor (albii) de leimn, 
pe care le lucrează din lemnul 

" pădurei, de lingă Prut, 
Inainte de anul 1864, eraii aici 

„3 mori de apă pe Prut, din cari 
astă-zi se mai văd urme în apele 
Prutului. Numărul vitelor este 
de 60 vite cornute, 8 cai mari 

“Şi mici și 12 porci. 

Boroseşti, sa/; face parte din 
"com. rur. Sutești, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 

locuitori (109 b. și 113f.); 
şi o populaţie școlară de 37 copii. 

Acie o biserică, cu hramul Sf. 
Voevozi, din leatul 7330 (1822). 
Pe perete, în dreapta ușei, sunt 
ctitorii: Vasile Erodiaconul, Ma- 

„Tica  Diaconeasa, Constantin, 
Rada, Mateiă Erodiaconul și 
Sanda Diaconeasa, N 

Locuitorii spun că această bi- 
serică s'a ars de Turci la anul 
1521 și s'a reconstruit de eno- 
riași Ja anul 1823. 

222 

Boroseşti, dea/, la V. comunei 
Suteşti, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Borosoaia, saz, în partea de N. 
a com. Cepleniţa, pl. Bahluiul, 
jud. Iași, în hotarul despre jud. 
Botoșani, la o distantă de 20 
kil. de satul de reședință a 

: com. Are o populațiune de 20 
familii, sai 74 locuitori, 

7 
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Numărul vitelor este de 144 
capete, din cari: 155 vite mari 
cornute,.15 cai și 14 rimători, 

Borosoaia, dra/, lingă satul Bo- 
rosoaia, din com. Cepleniţa, pl. 
Bahluiu |, jud. Iași. 

Boroşteni, căzu al com. Peşti- 
şani, în partea de N.E. a a- 
cestei comune, jud. Gorj, si- 
tuat pe șes şi pe dealul cu același 
nume. Are o suprafață de 421 
hect., din cari 130 hect. pădure, 
90 hect. arabile, 170 hect. fincţe, 
25 hect, izlaz și 6 hect, vie. 

Produce în termen mijlocit 
640 hectol. porumb, 16 hectol, 
fasole, 30 decal. vin, 400 kgr. 
brinză, 900 kgr, lină, 2400 kgr. 
cînepă și 96,000 kgr. fin. 

Pămîntul e puţin fertil. 
Are o populație de 103 fa- 

milii, (din cari 3 de Țigani), cu 
"480 suflete; rog contribuabili, 
Locuitorii posedă 14 pluguri, 
3 căruţe cu cai, 42 carecu boi, 
304. vite mari cornute, 40 cai, 
449 oi, 140 capre, 115 rimă- 
tori și 15 stupi. 

Prin cătun trece şoseaua co- 
munală, care îl leagă la V. cu 
com. Topeşti, iar la S-E. cu 
cătunul vecin, Peştişani, 

In cătun se găsește 1 moară, 
pe apa Boroștina, și 6 puțuri. 

Are 1 biserică de lemn, fon- 
dată, la 1832, de Egumenul Şte- 
fan Arhimandritul. 

Borovăţul, piriz, jud. Mehedinţi, 
în plasa Ocolul-d.-s.; curge prin 
teritoriul com. rur. Virciorova 
şi se varsă în Dunăre. 

Borozan, mic a/luent al Sascei- 
Mari, în com. Sasca, judeţul Su- 
ceava. 

Borseşti, saț, în com. Uscaţi, pl. 
de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
Situat între piriul Valea-Albă şi   
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Dealurile-Borșenilor (din ramura 
dealurilor Uscaţi). Cu marginele 
sale formează hotarul comunei 
despre Talpa. Se mărginește cu 
satul Uscaţi (trupul Drămești) 
și cu satul Totoești, iar din com. 
Talpa cu satul Tăetura (căreia 
îi mai zice și Tăctura-Borșeni). 

Are o populație de 60 fa. 
milii răzășești, cari se ocupă cu 
agricultura și exploatarea pă- 
durilor. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 
cine, se face prin șoseaua jude- 
țiană Girovul-Tupilaţi, precum 
și prin drumuri naturale, ce duc 
la cătunele Marginea și Tăctura. 

Borş, /ac, jud. Tecuciii, situat la 
E. de satul Corodul, lîngă Dru- 
mul-Puțurilor, com. Corodul. 

Borşa, sa/, din com. Roșcani, pl. 
Turia, jud. Iaşi, situat pe valea 

“și malul stîng al rîului Jijia, 
pe o suprafață de 1863 hectare, 
Are o populație de 117 fam,, 
saii 510 locuitori Romini. Este 

cel mai întins și mai populat 
sat din comună. Are o biserică, 

cu I preot și 1 cintăreț, și o 
școală, înființată în anul 1863, 

frecuentată de 35 elevi. 

Proprietatea satului aparţine 
Epitropiei Spitalului Sf. Spiri- 
don din lași. | 

Numărul vitelor e de 1412 
capete, din cari: 677 vite mari 

cornute, 539 oi, 78 cai și 118 

rimători, 

Borşani, com. rur., în plasa Ră- 
căciuni, jud. Putna, formată din 

satul cu același nume. | 
Comuna Borşani este așezată 

pe ambele laturi ale pîriului Bil- 
ca, nu departe de unde acest 
pîriii dă în Trotuș. | 

Distanţa comunei Borşani. de 
sub-prefectura plășei, Adjudul- 
Noii, e de 20 kil., iar de capi- 
tala județului, de 64 kil,
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Mărginile acestei com. sunt: 
la N. rîul Trotuşul, la S. Bilca 
și Coţofenești, la E. Cornăţelul, 
iar la V. județul Bacăă. 

Populaţiunea comunei, după 
cel din urmă recensămiînt, e de: 
139 capi de familii, cu sşI su- 
flete, din cari: 274 bărbaţi şi 

278 femei. Această populațiune 
se împărțea ast-fel: 

După starea civilă: 274 ne- 
însurați, din cari 144 bărbaţi; 
240 însurați și 37 văduvi. După 

naționalitate: 551 Romini. După 

religie: 551 creştini-ortodoxi. 

După felul ocupaţiunei: ş12 a- 

gricultori, 1 meseriaș, 2 comer- 

cianţi, 10 de profesiuni libere şi 9 

servitori. Știă carte 37 (36 băr- 
baţi și 1 femec). Numărul ca- 
selor de locuit e de 128. Miș- 

carea populațiunii în anul 1892 
a fost: 9 căsătorii, 27 nașteri 

şi 30 morți, 

E o biserică parohială, cu' 

hramul Pogorirea-Sf.-Duh, cu în- 

„reținerea căreia comuna chel- 
tuește 100 lei anual. 

Comuna n'are școală. Copii 
cu virstă de scoală sunt go, 
din cari 52 băcți și 38 fete; 

din aceștia numai 14 copii ur- 

mează la școlile învecinate. 

Numărul contribuabililor e de 

113, adică 1 la 487 locuitori. 

In anul 1886 eraii 104 contri- 

buabili; în anul 1889 erai 185. 

Budgetul comunei, pe anul fi- 

nanciar 1893;94, a fost la veni- 

turi de 2558 lei, 27 bani și la 

cheltueli de 2693 lei, 43 bani. 

In alți ani budgetul de ve- 

niturile și cheltuelile com. era: 

In 1885—S86 la venituri 1777 

lei și la cheltueli 1777 lei; iar 

în 186$—69 la venituri 41151. 

Teritoriul comunei e acoperit 
în mare parte cu livezi de pomi 

roditori și mai ales de pruni. 

Numărul cultivatorilor,în 1882, 

a fost de 132. S'a semănat 400 
de hectare.   

Instrumentele agricole de care 

dispun cultivatorii sunt: 10 plu- 
guri de lemn și 36 de fier. 

Vite aflătoare în com. sunt, 
după ultima numărătoare, 913, 
din cari: 97 boi, 107 vaci, 120 
cai, 451 oi, 98 capre și 40 porci. 

In anul 1892 s'a produs în 

comună, de către 28 stupi de 

albine, 18 kgr. miere, și 10 kgr. 
ceară. 

Cultura viței în același an a 

fost de 7100 lei, producîndu-se 

în total 420 hectolitri vin. 

Comuna Borșani e așezată în 
” apropiere de şoseaua şi de linia 

ferată Adjud-Tirgul-Ocna, care 
îi servește ca mijloc de comu- 
nicațiune. 

O şosea comunală leagă Bor- 
șani de Coţofănești, 

Borşani, parohie, în comuna cu 

același nume, formată dintr'o 

"biserică parohială, cu hramul 
Pogorîrea-Sf.-Duh, în satul Bor- 
şani, jud. Putna. Cu întreține- 
rea ci, comuna cheltuește 100 

lei anual. 

Borşani, rup de pădure, pe te- 

ritoriul comunei cu acelaşi nu- 

me, plasa Răcăciuni, jud. Putna. 

Face. parte din moșia statului 

Bilca-Păunești. Intinderea ef, îm- 

preună cu trupul de pădure 
Bilca, e de 1480 fălci. 

Borşani, coastă, comuna Tirleşti, 

plaiul Teleajenul, județul Pra- 
hova. 

Borşarul, ziri4, pe teritoriul co- 

munei Paltinul, plasa Vrancea, 

jud. Putna; se varsă în Zăbala. 

Borşeni. Vezi Tăctura, 44, în 
comuna Talpa, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu. 

Borşeni. Vezi Borsești, județul 
Neamţu.   

Borşereşti, că/uu, jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, com. Stelnica. 

Borşeşti, dea/, în com, Uscaţi, 

plasa de Sus-Mijlocul, judeţul 

Neamţu. E situat spre hotarul 

comunei Talpa, în prelungirea 
dealurilor Uscaţi. 

Borşeşti, pădure, situată pe coas- 

ta dealului cu a sa numire, în 

com. Uscaţi, pl. de. Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu. 

Borşeşti. V. Borsești, județul 
Neamţu. 

Borşeşti-Totoeşti, proșie cu părjr 
şi răseşească. E situată pe lîngă 
moșiile Negoeşti (pe Valea-Albă), 
Bornișul și Uscaţi, în com. Us- 
caţi, plasa de Sus-Mijlocul, ju- 
dețul Neamţu. Are sat. 

Printre răzeși sunt familii de 
origină foarte vechie ; așa se gă- 
sesc din neamul Neculesc, Teo- 
fănesc, Neguresc, Oţesc, Licu- 
resc, Hoţesc; cum și din familia 
răposatului Gh. Negulici, care 
la 1840, mai cumpără un stîn- 
jen de răzeșie de la Ilie Bir- 
găoanul. 

Bortă (Piriul-lui-), zic afluent 
al Bistriței, în comuna Broșteni, 
jud. Suceava. 

Bortă (Piriul-lui-), pic afluent 
al Moldovei, în com. Uideşti, 

jud. Suceava. 

Borteni, deal, pe teritoriul co- 

munci Păltinicul, plasa Prutul- 

d.-j., jud. Dorohoiiă. 

Borteni, ziriă, jud. Dorohoi, nu- 

mit și Hergheligicni; izvorește 

din Dealul-Mare, curge de la 

S. spre N. și trecînd pe lingă 

satul Probotesti, com. Tirnauca, 

plasa Herţa, se varsă în piriul 

Pietrosul,



BORTENI 

Borteni, va/e, lîngă dealul cu a- 
semenea numire, pe teritoriul 
satului Păltinișul, comuna Păl- 
tinișul, plasa Prutul-d.-j., județul 
Dorohoiii. 

Bortică (Fîntîna-lui-), ssvor în 
com. Cristești, jud. Suceava, 

Bortică (Pirîul-lui-), Piri; iz- 
vorește din Fintîna-lui-Bortică, 
com. Cristești, jud, Suceava, şi se 
varsă în Boura, la Podul-lui- 
Anghel (500 m.) 

Bortoasa, dea, pe moșia Lu- 
peni, com. Hudești-Mari, plasa 
Prutul-d.-s., jud. Dorohoii, A- 
coperit cu pădure. Și-a luat nu- 
mirea de la movila cu aseme- 
“nea numire, aflată de-asupră-i. 

Bortoasa, movilă, pe Dealul-Viei, 
com. Mănăstireni, plasa Tirgul, 
jud. Botoșani. 

Bortoasa, 7ovs/ă, pe teritoriul 
satului Hilișeul-lui-Gafencu, co- 
muna Hudești, pl. Coșula, „ju- 
dețul Dorohoiii. 

Bortoasa, zp0zilă. V. Movila- 
Mare, “com. Broscăuţi, pl. Co- 
şula, jud. Dorohoiă. 

Bortoasa, movilă. Vezi Șirul- 
Movilelor, com. Brăești, plasa 
Coșula, jud. Dorohoiă. 

Bortoasa, mozilă. Vezi Bodeasa, 
deal, com. Avrămeni, pl. Ba- 
șeul, jud. Dorohoit. 

Bortoasa, movilă, în pădurea de 
pe dealul cu asemenea numire, 
pe moșia Lupeni, com. Hudeşti- 
Mari, pl. Prutul-d.s., jud. Do- 
rohoiă. 

Borţoaica, petic de pădure de 
stejar, pe proprietatea Vatra-Mă- 
năstirei-Glavaciocul, pendinte de 

“7 

  

  

D418 

com. Fierbinţi, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlaşca. 

Borugii (Dealul- -), deal, în com. 
rur. Prunișorul, pl. Ocolul-d. Î- 
jud. Mehedinți. 

Borul, câz, al com. Grăjdana, ju- 
deţul Buzăii, cu 140 locuitori și 
37 case. 

Borul, dra/, com. Pleșoiul, plasa 
Mijlocul, jud. Vilcea. 

Borul, mahala, din com. rur. 
Pleşoiul, plasa Mijlocul, județul 
Vilcea, 

Borul, păzure particulară, supusă 
regimului silvic, aparținind co- 
munci Părăușani, plasa, Mijlocul, 
jud. Vilcea. 

Borul, pădure particulară, supusă 
regimului silvic, aparținind co- 
manei Pleşoiul, pl. Mijlocul, jud. 

„Vilcea. 

Borul, zădure particulară, supusă 
regimului silvic, aparținind de 
com. Pirieni-d.-mj., pl. Mijlocul, 

„jud. Vilcea, | 

Borul, va/e, în com. Grăjdana, 
jud. Buzău; începe din pădurea 
Miluiţi și se scurge în riul Niș- 
covul, lingă căt. Borul. 

Borului (Dealul-), ea; brăz- 
dează partea de V. a comunei 
Rosiile, pl. Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea, avind direcţia de la N. 
spre $. 

Borului (Valea-), za/e; _izvo- 
rește de la E. de com. Cerașul, 
plaiul Teleajenul, jud. Prahova, 
curge spre S.V. şi se varsă în 
riul Drajna, tot în raionul co- 
munei Cerașul, după ce udă 
cătunul cu același nume, 

Se zice că, în timpul de de-   

BORVISUL 

mult, aceste locuri fiind pustii, - 
sa prins aci un bour, și că 
de aceea, mai tirziii, poporul a 
numit valea ast-fel, 

Borun-Bair, Zea/, îu jud. Tul- - 
cea, pl. Măcin, pe teritoriul co- 
munci Cirjelar, și pe al celor 
două cătune ale sale Cirjelar și 
Hasanlar. Pare la primul as- 
pect a fi izolat, însă văzut mai 
de aproape, se vede că stă în 
legătură cu dealul Tașlic-Bair, 
fiind mai mult o prelungire oc- 

„ cidentală a acestuia. Se întinde 
spre apus, avind o direcţiune 
generală dela S.-E. spre N.-V., 
și se întinde printre piriul Ai- 
Orman și afluenții săi valea „Ho- 
murlar și valea Cîrjelar, afluenți . 
ai piriului Ai-Orman. La poa- 
lele lui nord-estice se întinde 
o parte din satul Hasanlar, al 
comunei Cirjelar. De natură pie- 
troasă, face ca malurile pi- 
riurilor de mai sus să fit înalte și 
stincoase. Este acoperit în par-. 
tea superioară cu păduri; pe 
coaste și pe la poale sunt fi- 
nețe și izlazuri; numai prin văi 
și pe malurile. pîriurilor sunt 
cite-va livezi. 

Borunul, gir/ă, jud. Vlașca, ce 
curge pe proprietatea Găojani 
“și dă în Dunăre, tot pe acea 
proprietate. La gura ei se află - 
un pichet. 

Borunul, os/roz, cu pădure de 
salcie, în suprafață de 26 hect., 
situat pe domeniul Giurgiu; ţine 
de ocolul silvic Giurgiu, jude- 
bul Vlașca. 

Borusul, numire, ce se mai dă 
căt, Independenţa, din comuna 
Gherghița, pl. Cîmpul, județul 
Prahova. 

Borvisul, îsvor, jud. Bacăiă, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Gropile, care
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curge din muntele Ruptura, nu 
departe de gara Oneşti. 

Borvisul sai Borghisul, zsvor, 

jud. Bacăă, plasa Trotuşul, din 

com. Tirgul-Trntuşul, care curge! 
din muntele cu acelaș nume. 

Borvisul saii Borghisul, ze, 

jud. Bacăi, plasa Trotușul, co- 

muna Tirgul-Trotușul, lingă sa- 

tul Slănicul. 

- Borzeanca, baltă, jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Riîpile, pe 

teritoriul cătunului Borzești. 

Borzei (Dealul-), zea/, judeţul 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., comuna 

Ripile, pe teritoriul cătunului 

Borzești. 

Borzeşti, com. rur., în pl. Ba- 

şeul, jud. Dorohoiii, formată din 

satele: . Borzești, Plopeni-Jianu, 

Podul-Stamatei și Vicoleni, cu 

reședința primărici în Plopeni- 

Jianu, sai Plopeni-Mari. La 14 

kil. de Săveni, reşedinţa plășilor 

Bașeul și Prutul-d.-j. și la 23 kil. 

de Dorohoiii. Are o populaţie de 

280 familii cu 1250 suflete. Are 

o biserică, deservită de 1 preot, 

1 cîntăreţ şi 1 pălămar, Pămîntul 

sătesc este de 393 hect. 16 arii; 

5057 hect. 13 arii pămînt sunt 

proprietărești, cu 1 iaz și 4 po- 

goane vie. 

Budgetul comunei a fost, în 

anul 1889--90, la venituri de lei 

4092 și la cheltueli de lei 3992. 

Borzeşti, saz, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., al comunei Riîpile, 

compus din 2 secții: Borzeşti- 

Clăcași și Borzeșşti-Răzeși, sati 

Crucea-de-Piatră, situat d'a drep- 

ta Trotușului, dincolo de calea 

ferată şi şoseaua Bacăa-Focșani, 

la o depărtare de 4650 m. de 

satul Ripile. Din acest cătun, la 

1891, aii urmat numai ciţi-va co- 

  

pii, din cei 38 în vîrstă de şcoală. 

Are 2 biserici, dintre cari una 

în secția Borzeşti-Clăcași, clădită 

de Stefan-cel-Mare la 1493, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți. Pe zidul bisericei se află o 

inscripțiune în limba slavonă, 

tradusă de răposatul Episcop 

de Roman, Melhisedec: 

«Li Ștefan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeii, Domnul "Țărei Moldovei, și cu 

prea iubitul săii fiii Alexandru, am zidit 

acest templu care este Ja Borzești pe 

Trotuș, Adormirea-Prea-S-tei- N ăscătoare» 

de-Dumnezeii, întru rugă sie-și și spre 

pomenirea. răposaţilor întru santitatea 

strămoșilor și părinţilor, în al 3S-lea an 

al Domnici>. 

Această inscripţie adevereşte 

că moşia Borzești a fost pro- 

prietatea lui Bogdan-Vodă, tatăl 

ui. Ștefan-cel-Mare, care şi a- 

cesta o .avea de la strămoșii 

săi. Unii spun că Ștefan ar fi 

ridicat-o în urma unei victorii re- 
purtată asupra 'Tătarilor. O altă 

legendă spune că Ștefan ca copil 

se juca odată cu alţi băeţi din sat 

de-a rezbelul; pe Ștefan îl ale- 

sese craiă ; băeţii formară două 

tabere, tabăra romînă şi cea ini- 

mică; după bătălie, și se înţe- 

lege după victoria armatei ro- 

mîne, aduseră legat la picioa- 

"rele . craiului Ștefan, pe coman- 
dantul armatei inimice, făcut 

prizonier; acesta fu judecat şi con- 

damnat să moară prin ștreang. 

Pe dimbul unde. se petrecea 

jocul copiilor, era un nuc bătrîn, 

ce-și întindea groasele lui crengi 

umbroase. De una din acele 

crengi, băeţii acățară, în glumă, 

pe camaradul lor. lată însă că 

dintr'un tufiș sare un cpure a- 

pucind la vale; copiii se reped 

şi uită în ardoarea lor pe con- 
damnat. Cind se întore sub 

nuc, care le fu spaima lor? Ca- 

maradul lor cra mort. Se zice 

că în urmă, Voevodul Ștefan, 

în amintirea acestui episod al   

tinereţei sale și spre a ispăși 

păcatul comis, a ridicat pe acel 

dimb, în locul nucului, biserica 

din Borzești. Această legendă, 

povestită de răposatul D. Di- 
mitriu Dinga, dintr'o vechie fa- 

milie băstinaşă de Băcăuani, pare 

a fi probabilă, căci aci, unde s'a și 

născut, a copilărit marele Domn. 

«In Borzești s'a născut Ștefan- 

cel-Mare la 1436, din tatăl săi 

Bogdan, fiul mai mic al lui A- 

lexandru-Cel-Bun și mama sa 

"Maria, numită și Oltea, fiind-că 

se trăgea din familia Caloianu 

de peste Olt». (Tocilescu, «Is- 
toria Rominilor», pag. 139). Bi- 

serica este răii întreţinută; zi- 

durile ei sunt crăpate. O altă 

biserică este în secția Borzeşti- 

Răzești sau Crucea - de- Piatră, 

înălţată de locuitori la 1809. In 

curtea acestei biserici se află o 

cruce de piatră, care a și dat 

numele secţiei. 

Circiumi sunt 3, 2 în Crucea- 

'de-Piatră și 1 în Borzeşti-Clă- 

caşi. Capi de fam. sunt 94, sufi, 

313. Animale sunt: 18 cai, 140 

vite cornute, și 34 porci. 

Aci se află un han mare, chiar 

în dreptul șoselei, şi casele vechi 

ale răposatului Vornic Vasile A- 
lexandri, 

Borzeşti, din vechime Borzești- 

lui-Maris, saț, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-s. al com. Băhnășeni, 

situat în valea piriiașului cu acest 

nume, la N. de satul Băhnășeni 

și la o distanță de 2 kil. de 
şcoală, 

Arc o biserică ortodoxă, clă- 

dită la 1850 de locuitori; 1 cir-- 

ciumă. 

Capi de familii sunt 63, su- 

flete 195. Animale se numără: 

27 cai, 151 vite cornute, 40 

porci Şi 91 capre. 

Borzeşti, satț, în com. cu ase- 

menca numire, pl. Başeul, jud.
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Dorohoiii, cu 98 familii Şi 542 
suflete. 

Proprietatea moșici acum este 
a familiei V. Baltă; iar din ve- 
chime a fost a mănăstirei Dra- 
gomirna, pănă la 1785, cînd s'a 
vindut. | 

Calitatea pămîntului este bună 
în cea mai mare parte. 

Sătenii împroprietăriți ai 64 
hect. 69 ar. pămînt, iar pro- 
prietarul moșiei are 796 hect. 
38 ar. cîmp. 

Apele ce trec pe moșie sunt 

Jijiea și Ibăneasa. 
Ilotarele sunt cu: Plopeni.]i- 

anu, Tăutești și Vicoleni. 

Borzeşti, moşie, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, despre care Th, Co- 
drescu, (<Buc.: Romîn», p. 373) 
ne spune: «DBorzeştii răzeși, sati 
Disculţii și Pătrășcanii, la ținu- 
tul Bacăului, ocolul Trotușului, 

moșie cu părți și răzășcască, 
din care moșie, la 1841, d. Ma- 
tei Popa, vinde 5 stînjeni d-sale 
Pitarului Stefan Codreanu, cu 
prețul de-42 galbeni ; din răzeși 
mai sunt şi Căpitanul Constan- 
tin Paladi, Ion Popa și alți mai 
mulți răzeși și părtași în ea. Are 
sat, cu '3 nevolnici, 3 vădane; 
pe lingă moșiile Borzăştii, Gro- 
pile și altele, cu un număr de 
25 locuitori». 

Borzeşti, zzoșie, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s., în com.Băhmășenii, 
care ocupă o suprafață de 340 
fălci. Despre această 'moşie Th. 
Codrescu scrie: «Borzeştii lui 
Maris, Prăjăştii, Măzănăeştii şi 
altele, la ţinutul Bacăului, oco- 
lul Tazlăul-d.-s., moșie cu părți 
şi răzășească, în care moșie aii 
părți d-lor Căpitanul Constan- 
tin Maris, Luca Maris și alţii. 
Are sat, cu 2 priviligiați, 2 ma- 
zili, 5 nevolnici, o vădană ; pe 
lingă moșiile Solonţii, Cucueţii 
și altele, cu un număr de 23 loc.» 

„66313, Starele Dicţionar Geografie, 
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Borzești, moşie, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., din com. Ripile, de 
380 hectare, proprietatea d-lui 
G. Em. Bogdan care ia un venit 
de 17.000 lei. Despre aceasta Th. 
Codrescu ne dă următoarele no- 
țiuni istorice: «moșie a d-sale 
Vornicului Vasile Alexandri,iară | 
mai înainte a fost a răposatu- 
lui Vornic Stefănică Rosct, cu 
carele la 1840, D-ei Sărdăreasa 
Anica Gorgos aii avut judecată 
pentru părţi din ea. Are sat 
cu o biserică, 2 preoți, 2 das- 
căli, 2 scutiţi, 2 bejenari hriso- 
voliţi, 3 mazili, 3 nevolnici, 4 
vădane, 5 slujbași-volnici, 1 vă- 
tav; pe lingă moșiile Borzeştii- 
Răzeși, Bogdana, Boiştea şi al- 
tele; cu un număr de 25 Jo- 
cuitori.» 

Borzeşti, pădure, jud. Baciăii, pl. 
Tazlăul-d.-s, com. Băhnășeni a 
moșiei cu același nume. Liste 
foioasă şi are o întindere de 15 
fălci. | 

Borzeşti, piriiaș, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Băhnăşeni, 
care se scurge d'a stînga Taz- 
lăului-Mare, lingă satul Pus- 

"tiana,. 

Borzeşti-Clăcași. Vezi Borzești, 
din com. Ripile, jud. Bacăă. 

Borzeşti-Răzeşi. Vezi Borzești, 
din com. Ripile, jud. Bacăă. 

Borzoaia, pod, peste Piriul-Ioa- 
nei, în satul Stîncești, com. Cur- 
tești, pl. Tirgul, jud. Botoşani. 

Borzoghean, cu/me muntoasă, 
în partea vestică a muntelui 
Cozla, jud. Neamţu. 

Legenda spune că pe acest 
deal s'a spînzurat popa Ghiţă, 
care na reuşit în atentatul a- 
supra vieţei lui Petru-Rareș (v. 
Valea-Viei),   

BOSCOTENI 

Borzoghean, p/ateă, jud. Neam- 
ţu, ce se întinde sub poalele 
despre apus a muntelui Cozla și 
a servit pentru așezatul lagărului 
soldaţilor pe timpul concentră- 
rilor, 

Borzoghean, Ziriiaş, jud. Neata- 
țu, ce izvorește din partea ves- 
tică a ramurei muntelui Cozla, 
curge în direcțiune S.-V., tre- 
cînd prin mahalaua Valca-Viei, 
(partea despre miază-noapte a 
orașului Piatra) și pe platoul : 
cu a sa numire, vărsîndu-se pe 
stinga riului Bistriţa, între a] . 
57—58 kil. al șoselei mixte ce 
duce spre com. Doamna. 

Bosca, cătun atipit comunei Frăn- 
cești, din plaiul Vulcan, jud. 
Gorj, situat în partea de S. a 
comunei, pe șes. Are o supra- 
față de 357 hect., din cari So 
hect. pădure, 118 hect, arabile, 
120 hect. finețe, 38 hect. izlaz 
şi 1 hect. livede de pruni. Pă- 
mîntul e puţin fertil. 

Locuitorii sunt moșneni. Sunt 
6o de familii, 266 suflete, din 
cari 48 contribuabiii. Locuitorii 
posedă 18 pluguri, 26 care cu 
boi şi vaci; 190 vite mari cor-. 
nute, 14 cai, 310 oi, 58 capre, 
170 rimători și 7 stupi, 

Prin acest cătun trece Șoseaua, 
comunală ce vine din Frănceşti, 
şi care o pune în legătură cu 
comuna vecină Brădiceni, 

Cătunul are 2 mori pe apa 
Bistrița şi 6 puțuri. 

Aci e o biserică de lemn, fon- 
dată la anul 1823; preoți și 
cîntăreţi n'are ; serviciul se face 
de preotul din comuna Frăn- 
cești, 

Boscoteni, sat, în partea de E. 
a comunei Rădeni, pl. Coșula, 
jud. Botoşani, pe moșia Rădeni. 
Este udat de piriul Boscoteni. 

Satul are o suprafață de 29 
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hect. și o populaţiune de 32 

familii saii 100 suflete, 

Se zice că acest sat ar fi fost 
proprietatea unui răzeș, care 

l'a vindut și că mai pe urmă, s'a 
alipit la Rădeni, 

Boscoteni, daf, jud. Roman, în 

pl. Siretul-d.-s., com. Ieleștieni, 

spre Vest de satul Ieleștieni. 

Boscoteni, moşie, fără sat, în pl. 

" Siretul-d.-j., jud. Suceava. «Bos- 

cotenii și Oncenii, la ţinutul Su- 

cevei, ocolul Siretului, moșie a 

casei răposatului Alecu Sturdza 

pe lingă moșiile: Vlădenii, Pur- 

cileștii i Stolnicenii Prăjescului” 

şi altele, fără sat» («Buciumul 

Romîn>, an. |, p. 373). 

Boscoteni, ziriă, care trece prin 

satul Boscoteni, com. Rădeni, 

plasa Coșula, jud. Botoşani. 

Boscoteni, podis, pe teritoriul PI 
satului Boscoteni, com. Rădeni, 

pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Bosculeasa, dea, jud. Neamţu, 

“în ramura dealurilor numite a- 

Siliştei, situate către hotarul des- 

pre jud. Roman. 

Bosculeasa, piriiaş, jud. Neam- 

țu. Izvoreşte din dealurile Siliş- 

tei, în apropiere de satul Mo- 

„cani, teritoriul comunei Costișa, 

pl. Bistriţa, curge în direcțiune 

N.-$., paralel cu drumul de co- 

municațiune. al satelor Buhușul- 

Ciolpanul-Mocani-Runcul, pănă 
în dreptul căt, Bodești-Buhu- 

şoarele, pe teritoriul com. Buhu- 

şul; iar de acolo se îndreaptă mai 

mult către V. prin partea des- 

pre miază-noapte a tirgușorului 

Buhuș, vărsindu-se de-a stînga 

pîriului Orbicul, în unghiul for- 

mat de cele două șosele ce 

purced din fața Ratoşului-cel- 
Mare,   

Boselceşti, sa/; face parte din 

com. rur. Telega, pl. 

Prahova. 
şi jud. 

-Bosia, com. rur'., în mijlocul plă- 

şei Braniștea, jud. Iași, situată 

pe șesul Prutului, al Jijici și pe 

coastele dealului Minzăteşti, E 

formată din satele: Bosia, Mar- 

honda, Minzăteşti, Bereşti și 

Ungheni, pe o suprafață de 1964 

hect. Are o populaţie de 264 

familii, saii 1376 locuitori, Ro- 

mini, cari se ocupă cu agricul- 

tura și creşterea vitelor, iar în 

timpul ernci fac rogojini și coș- 

ciuge. Mare parte din teritoriul 

acestei comune este mlăștinos 

din cauza inunclărei Prutului și 

a Jijiei. 

Are trei biserici, cu 2 preoți, 

2 cîntăreți și 2 eclesiarci; o 
școală; o moară de aburi. 

Budgetul e de 6717 Lei, 73 

bani la venituri și de 6607 lei, 
68 bani la cheltueli. 

Numărul vitelor se urcă la 

6247 capete, din cari: 1377 vite 

mari cornute, 4247 oi, 172 cai 

cai şi 451 rimători, 

Bosia, saț, pe moşia cu aseme- 

nea numire, în com. Șendriceni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoiii, cu 10 

familii, 40 suflete. Proprietatea 

moșici este a D-lui Gh. Gherghel. 

Sătenii înproprictăriți, fiind 

puţini clăcași la aplicarea legci, 

aii 23 hect.; iar proprietarul mo- 

şici 270 hect. 25 arii cimp şi 

28 hect. și 75 arii pădure, Se 

mai află o livadicu arbori fruc- 

tieri și 4 pogoane vic. 

Trec pe moşie trei piîraie: 

Buhaiul, Strahova și Ghilinţa. 

Drumuri principale: acel de 

la Lozna ce duce la Dorohoiii, 

şi acel de la Sauceniţa-lorlă- 

teni, ce merge la Mihăileni. 

Hotarele sunt cu: Toloaca- 

Tirgului-Dorohoiii, Cobila, Stra- 

hova, Lozna și Șendreni-d.-j. 

Bosnea, va/e,   

Bosia, sa/, în com. Bosia, plasa 

Braniștea, jud. Iași, pe malul 

drept al riului Jijia, cu o supra- 

față de 1096 hect. și o popu- 
laţie de 106 familii, sai 632 lo- 

cuitori, Romini, cari se ocupă 

cu agricultura și creșterea vite- 

lor. In timpul ernei fac rogo- 

jini și coșciuge, din papura ce 
o string de pe bălți. 

Este reşedinţa comunei. Are 

o biserică, zidită în 1858, cu 1 

preot, 1 cintăreţ și 1 cclesiarh; 

o școală, înfiinţată la 1867, fre- 

cuentată de 23 elevi. 

» Numărul vitelor este de 3658 

capete, din cari: 610 vite mari 

cornute, 2770 oi, 54 cai şi 194 

rimători. 

Bosinceni, sat, în partea de N. 

a comunei Uriceni, pl. Coșula, 
jud. Botoşani, situat pe o co- 
lină, în stinga piriului Miletinul. 

Are o populațiune de ş3 fami- 
lii saii 208 suflete, 

Are o biserică zidită la anul 

1842, cu' materialul din biserica 
desfiinţatului sat Piciorogani, de- 
servită de 1 preot și 2 cîntăreți, 
și o şcoală mixtă întreșinută de 

județ şi comună, avind 1 învă- 
țător și frecuentată de 47 băeți - 
şi 2 fete. 

Satul s'a înfiinţat la 1830 şi 

numele l'a și luat de la locui- 

torii ce Laii populat, numiţi Bo- 

sinceni, veniţi de la satul Bo- 
sancea, din Bucovina. 

Numărul vitelor este de 391 
vite cornute, 26 cai mari şi mici 

și 406 oi. Sunt 2 circiume. 

Bosnea, dea, în com. rur. Văgiu- 

lescu, pl. Văilor, jud. Mehedinți. 

în com. Vispești, 
jud. Buzăi; începe din coastele 

muntelui Istriţa și se scurge în 

valea Năeanca. 

Bosnea, va/e, în com. rur. Vă-



BOSTANELE 

giulescu, plasa Văilor, jud. Me- 
hedinți. 

Bostanele, ea/, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Sadova. 

Bostanul. (Vezi Lacul, pârţă, în 
com. Sirca, pl. Cirligtitura, jud. 
Iaşi). 

Bostanul, zirioaș, ce izvoreşte 
din ramura munţilor cu aceeași 
numire, jud. Neamţu, străbate 
teritoriul com. Călugăreni, cam 
către hotarul despre com. Ga- 
lul, în direcțiune vestică, văr- 

sindu-se pe dreapta riului Bis- 
trița, în cotitura ce acesta face 
între satele Tapoliceni şi Ro- 
scni, 

Bostanul, ramură de dealuri, ce 
sc întinde spre marginea satu- 
lui Poiana-Largului, către N.-V. 
în direcţiune paralelă în spre 
obirşia Piriului - Largului, jud. 
Neamţu, străbitind teritoriul co- 
munci Călugăreni. Cu extremi- 
tatea sa superioară formează 
marginea despărțitoare a com. 

- Galul, unde se și unește cu ra- 

mura munților Pirvul. 

Bostanelor (Valea-), ziria, to- 
rent repede, din jud, Tulcea, 
pl. Măcin, pe teritoriul comu- 
nci Jijila. Iși ia naștere din poa- 
lele orientale ale culmei de dea- 
luri numite Pricopanul; sc în- 
dreaptă spre miază-noapte, a- 
vind o direcțiune generală de 
la S.-V. la NE. Cursul său. 
descrie un arc de cerc, trece 
prin pădurea satului Jijila, pe 
la poalele dealului. Piscul-Das- 
călului, și după un curs de 4 

kil. merge de se varsă în Va- 
Ica-Jijilei, în partea stingă, 

Brăzdează partea centrală a 
plăşei și sud-răsăriteană. a co- 

munci. Curge mai întiiii prin pă- 

duri și apoi printre dealuri a- 

'/ 

  

- Chioi- Accadin. 
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coperite cu verdeață. Malurile 
sale sunt în general înalte. 

Bostănăriei (Dealul-), Zea/, la 
IE. de satul Răchitoasa, com. 
Răchitoasa, jud. Tecuciiă, 

Bostănăriilor (Dealul-), deal, în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 
ritoriul comunci Meidan-Chioi. 
Este o prelungire spre miază-zi 

„a dealului Fundul-Burţii; se în- 
tinde spre S., avind o direcţi- 
une generală de la N. spre mia- 
ză-zi. Brăzdează partea sudică 
a plășei. Se întinde printre pir. 
Meidan-Chioi şi Valea-Cişmelei, 
sait piriul Accadin, afluenți ai 
piriului Taiţa. Se prelungește 
la miază-zi cu dealul Eni-Or- 
mangic- Tepe. Are o înălțime 
de 271 metri, prin care domină 
asupra satului Meidan-Chioi, ce 
este așezat la poalele sale oc- 
cidentale. E punct trigonome- 

-tric de observaţie de rangul al 
3-lea. Pe la poalele sale și pe 
muchia lui, truc drumurile co- 
munale  Meidan- Chioi - Teliţa , 
Meidan-Chioi-Cocoșul, Meidan- 
Chioi - Trestenicul şi  Meidan- 

liste acoperit 
numai cu scmănături și pă- 
șuni. 

Bostăneşti, sa; face parte din 
com. Vultureni, pl. Berheciul, 
jud. Tecuciii. Situat pe o vale, 
la E. comunei. 

Are o populație de 12 capi 
de familii, cu 30 suflete. 

Bostăneşti, piriă, jud. Suceava ; 
izvorește din satul Hercşti și se 

varsă în piriul Staniștea, între 
Herești şi Christești, avînd lun- 
gime de 400 m, 

Bostinari, saș, cu 25 familii, ju- 
deţul Argeș, pl. Oltul; face parte 
din com. rur. Vitomirești-Trep- 
teni.   

BOȘOTENI 

Bostucana, colină, jud. Buzăi, 

com. Piclele, cătunul Joseni, a- 
coperită de pădurea moșnenilor, 

Boşneagul, sa/, în plasa Bor- 
cea, pendinte de comuna Ul- 
mul, jud. Ialomiţa, situat pe par- 
tea de E. a lacului Mostiștea, 

spre $., la 2 kil. de satul de 

reședință, Ulmul, și la 4 kil. 

spre V. de satul Vărăşti. 

Populațiunea satului este for- 
mată din 180 familii Romiîni, 2 
familii Greci și 5 familii Țigani. 

Arc o biserică clădită, la 1855, 

deservită de 2 preoți și 2 cîn- 
tărcți, şi o şcoală primară mixtă, 

cu un învățător retribult de co- 
mună, | 

Vite sunt: 370 cai, 260 boi, 

650 oi, 15 capre, 4 asini, 68 

bivoli şi 320 rîmători, 

Intemcerea acestui sat se a- 
tribue anui Turc, venit aci din 

Bosnia, pe la începutul acestui 
secol. Stabilindu-se el mai în- 
tiiu pe locul, pe care este acest 
sat, cu încetul aii venit de s'aii 

stabilit aci și alți Turci, Bulgari 

și Armeni; iar satul a primit nu- - 

mircea de Bosniacul, care cu tim- 

pul s'a transformat în Boșnca- 

gul. Cu începerea războiului în- 

tre Ruși și Turci, cca mai mare 

parte din locuitori ai părăsit 

satul, retrăgîndu-se peste Du- 

năre; în urmă s'a populat cu 

Romiîni, veniţi de prin alte sate 
„de prin Bulgaria.. 

Boşoteanul, dea/, jud. Bacău, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Boșoteni, pe 

teritoriul satului Boșoteni. 

Boşoteni, com. rur., jud. Bacăii, 

plasa Tazlăul- d.-j., situată pe 

deal și în valea rîului Tazlăul- 

Mare. liste alcătuită din 2 că- 
tune: Enăchești, reşedinţa, pe 

malul Nadişci, și Boșoteni, pe o 
ridicătură, , 

In Condica Liuzilor găsim mo-
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șia Boșoteni, aparținînd medel- 
nicerului Mihalache Rafailă ; iar 
în Statisca din 1874 comuna 
mai avea și cătunele: Vidrașcul, 
atunci reşedinţă, Iazul şi RBoşo- 
teni împărţit în două: Boşoteni- 
Răzeși și Boșoteni-Particulari. 

Teritoriul săii se mărginește 
cu al com. Berești la Vest, cu 
al com. Nadişa la Nord, cu al 
com. Dealul- Noii la Est și cu 

al com. Sănduleni la 'Sud. 
Afară de Tazlăul-Mare şi de 

piriul Nadișa, mai este udată de 
piriiașul Finatul și brăzdată de 
dealurile  Boşoteanul și Căli- 
nișul. 

In partea despre Vest a co- 
munci, pe un loc șes și pe ma- 
lul Tazlăului, se află o movilă 

de vre-o 5-—6 stînjeni, care se 
crede a fi făcută din vremuri 
foarte vechi. In spre list se află 
patru gropi; aici se zice că bă- 
trînii își ascundeaii femeile, co- 
piii şi averile, în timpul luptelor 
cu păgînii. Imprejurul acestor 
gropi S'aii găsit săgeți de fier 
ruginite. 

“Școala s'a înființat de curînd 
în cătunul Enăchești. Biserici 
sunt 3: 2 ortodoxe, una în E- 
năchești și alta în Bozoteni, de- 
servite de 1 preot și 2 cîntă- 

„reți și una catolică în Enăchești, 
Sunt 315 case de locuit și 3 
cîrciumi. 

„ Populaţiunea numără 361 capi 
de familic, cu $64- suflete: băr- 
baţi 435, femei 426. După na: 
ționalitate sunt: 820 Romini, 
42 Unguri şi 2 Izraeliţi, toţi 
de protecţiune romînă. După 
felul ocupaţiunei, se deosibesc : 
730 agricultori, 1 meseriaș, 2 
comercianți, 4 de profesiuni li- 
bere, 12 servitori. Știu a citi şi 
scric 34, din cari 12 femei, nu 
ştiă carte 830, din cari 414 'fe- 
mei. Contribuabili, după noul 

„recensămînt, sunt 160. După 
legea rurală din 1864, s'aii îm-   

proprictărit 22 locuitori cu 67 
fălci pămînt, 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de 5450 hect. Pădurile 
Călinișul și Vărzărișul, ocupă 
383 hect. 

Proprietari mari sunt: T. Ra- 
failă, care are o moșie ce dă 
4000 lei; 1. Tăzlăoanul și G. Si- 
mionescu, cu cîte o moșie. 

Viile ocupă o suprafață de 7 
hectare și în 1890 ai dat 280 
hectolitri vin alb, 

Totalul pămînturilor de cul: 
tură este de 788 hectare. 

Animale sunt: 37 cai, 505 
vite cornute, 63 porci, 160 oi, 
cari aparţin la 7 proprietari şi 
cari în 1891, ati dat 220 ker, 
lină ţurceană. | 

Budgetul comunci, pe cxerci- 
țiul 1891—1892, are la venituri 
lei 1893 şi la cheltucli lei 1429, 

"bani 33. 

Com. este străbătută de calea 
județeană Sănduleni-Ardeoani. 

Distanţele : la Bacăii, capitala 
districtului, 27 kil. ; la Tirgul- 
Ocna, 40 kil.; la com. Bereşti, 
3 kil.; la coni. Sănduleni, 6 kil.; 
la com. Nadișa, 4 kil.; la com. 
Dealul-Noi, 36 kil.; la com. 
Tirgul-Valca-Rea, reşedinţa plă- 
șci, 10 kil. 

Boşoteni, com. rur., pl. Ocolul, 30ş pl. 
jul. Romanați, situat în dreapta 
apci Tesluiului și străbătută de 
o şosea vecinală, IE departe de 
Caracal de 18 kil. şi se com- 
punc din satele: Boșoteni, 794 
locuitori, cu cătunul Romina, 
Belcineanca, Urieni, Viişoara: 
d.-j. și Argintoeni. Altitudinea 
terenului d'asupra nivelului mă- 
rii este de 160 metri. Are 
155 contribuabili, 200 capi de 
familie și o populație de 794 
locuitori, din cari 406 bărbaţi, 
388 femei; 374 căsătoriți și 420 
necăsătoriți ; 40 știi carte şi 754 
nu știă, 

    

Budgetul comunei pe 188687 
a fost de 2579 lei la venituri 
și 2550 lei la cheltueli, 

Ocupaţia locuitorilor e agri- 
cultura și creșterea vitelor. Vite . 
mari sunt 793, vite mici cornute 

1394 şi porci 339. 
Are 6 circiume, Șecală nu 

este. Are o biserică Sf. Nico- 
lac, deservită de un preot și 2 
cîntăreți. 

Boşoteni, sat, jud. Bacăi, plasa 
Tazlăul-d.-j., al comunei cu ace- 
laşi nume, situat pe un podiş 
de pe stinga Tazlăului. Are o 
biserică ortodoxă, clădită la 1869, 

de Căminarul Toma Rafailă, de- 
servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 
Capi de familie sunt 142, suflete 
248. Animale sunt: 8 cat, 148 
vite mari cornute şi 18 porci. 

Boșoteni, moşie, judeţul Bacăii, 
plasa 'Tazlăul-d.-j., care a apar- 
ținut răzeșilor, urmași ai lui Boc: 
rescu, care o căpătă de la Alec- 
xandru-cel-Bun. Despre aceasta 
Th. Codrescu ne spune: «în 
moșie are parte d-nei Cucoana 
Elencu, soţia răposatului Cămi- 
narul Toma Rafailă, născută Ro- 
sect; iar din răzeși sunt şi Ilinca, 
fata lui Berilă Simion Berilă și 
Pintilie Berilă şi alți răzeși; are 
sat cu o biserică, deservită de 
1 preot, 2 dascăli, 1 privile- 
giat, 13 marzili, 3 nevolnici, ş 
vădane, 10 slujbași volnici, 1 

vătaf, 1 jidov; pe lingă moşiile 
Nadişa, Turluiul, Stroieşti, Teţ- . 
cani, Berești, Verşeşti și alte- 
le; cu un număr de 55 locui- 
tori». 

i Boşoteni-de-Jos, căzun, al co- 
munei Boșoteni, plasa Ocolul, 
judeţul Romanați. 

Boşoteni-de-Sus, căzu, al co- 
munei Boșoteni, plasa Ocolul, 
judeţul Romanați.



BOȘOVEIUL 

Boşoveiul, numire ce sc mai dă 
ziuntelui Virtul-Epei, dintre co- 
munele Colţi şi Bălănești, jud. 
Buzăi. 

„ Boşoveiul, numire dată unei părți 
din pădurea Boziorul, a moş- 
nenilor din com. Boziorul, jud, 

„Buzău, 

Boşoveiului (Vîrful-), - pzaate, 
în jud. Buzăii, com. Colţi, for- 
mat în mare parte din : stînci; 
servă ca limită între comunele 
Colţi, Bălănești şi Boziorul, 

Boșşteni, sa, numit și Bușteni, 
pe moșia și în comuna Păşcani, 
plasa Siretul-d.-j., jud. Suceava, 
trăgindu-şi numele probabil de 
la buştenii rămaşi în urma tăe- 
rei pădurei aflătoare pe acest 
loc la înființarea satului. Așezat 
pe dealurile Boșteni și Pictrișul, 
(Țara-din-Deal) și străbătut de 
Piriul- Ocoalelor, numiiră 

case, populate cu 140 capi de 
familie, saii 538 suflete. din 
cari 257 bărbaţi şi 281 femei, 
Are 120 contribuabili. Va. 
tra, satului ocupă 16 fălci. Pen- 
tru alimentarea satului cu apă, 
sunt 41 fintini. (Despre moşie, 
vezi Pășcani), Improprietăriți 
la 1864 sunt: So fruntași, 60 
mijlocași și 40 codași, stăpînind 
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157 fălci şi 25 prăjini. Biserica, 
din Sodomeni servă și acestui 
sat. Are o școală comunală ru- 
rală mixtă, cu un învățător, în- 
ființată la 1883 și frecuentată 
de 30 elevi și posedind 12 pră- 
jini loc în vatra satului. Copii 
între7—12 ani din cercul şcoa- 
lei sunt 88 băeți și 85 fete. 

Drumurile principale sunt: la 
Pășcani 5 kil. şi la Sodomeni 
200 metri. 

Boşteni, dea, pe care se află 
parte din satul cu același num, 
jud. Suceava.   
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Boştina, pri mic, jud. Mehe- 
dinți, pl. Ocolul-de-Sus, com. Tur. 
Malovăţul. 

Boşuni, focuință îs zolată, aproape 
de Duniue, în jud. Ilfov.: 

Bota, saț, jud. Bacăii, pl. Siretul. 
d..j. al comunei Leca, situat 
pe coasta dealului Bota, la o 
depărtare de 1200 m. de Un- 
'gureni. Arc: 26 capi de familie 
și 136 suflete. Animale sunt: 

"63 vite cornute: și 2 porci. 

Bota, dea/, jud. Bacăii, pl. Siretul 
d.-j., situat la N. de com. Pă- 
rincea, în spre com. Leca. 

Bota, pădure, jud. Bacăii, plasa 
Siretul-d.-j., com. Părincea, pe 
dealul cu același nume și din 
care izvorește piriiașul Zlătari, 

Bota- Mare, munte, în jud. Buzăii 
pe frontieră, între muntele Bota- 
Mică şi Poiana-din-Cale şi pi- 
raiele Crăsniţa și Arţagul. E aco- 
perit cu. pădure. 

Bota-Mică, mante, pe frontieră, 
între Tabla: Cheei. şi muntele 
Bota-Mare, 

Bota-Pufului, mrnte, jud. Bacăii, 

pl. Trotușul, com. Tirgul-Trotu- 

şul, din culmea Slănicului, situat: 

la E. de Șandrul-Mare. 

Botanul, cătunaş, al com. Gura- 
Aninoasci, jud. Buzăi; are 20 

locuitori și ş case, 

Botanul, mute, în jud. Buzăă, 

com. Gura-Aninoasei. Punct tri- 
gonometric, cu înălțimea de 780 
metri. In localitate poartă nu- 
mele de Momiia-Ncamţului. Are 
multă sare. 

Botarul, saţ, în plasa Ialoimiţa- 
Balta, pendinte de com. Perieți,   

BOTEANUL 

jud. Ialomiţa. Este situat lingă 
calea judeţeană Slobozia-Urzi- 
ceni, spre-N.-V., la 2 kil. de satul 
de reședință şi la S., lingă lacul 

cu apă minerală, Fundata saii 

Sărata, 

„Se mai numește și Coştei. 
Acest sat este la 300 metri 

spre V. de satul Britescu, așa 

că școala de aci servește și lo- 

cuitorilor din Botarul. 

Populaţiunea satului se com- 
pune din 20 familii de Romini, 
cari se ocupă cu plugăria și 
vara îşi închiriază locuințele vizi- 
tatorilor, băilor lacului Fundata. 

Botarului (Piscul-), pisc, pe 
moşia Meri, din plasa Tirgului, 
jud. Teleorman, la N.-V.; este 
scmn de hotar între moșia Dră- 
gănești,a statului și moșia Meri, 

Botasca,. af, jud. Bacăii, plasa 
Bistriţa-d.-s., ce se întinde prin 

comunele Valca-lui-lon şi Blă- 
gești, 

Botaşniţa, secție, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com, Bogdana, a satu- 
lui Girbovanul. 

Botcelor (Dealul-), ca/, în 
partea de Sud-Vest a comunei 
Bobuleșşti, plasa Ștefănești, jud. 
Botoșani. 

Botcelor (Valea-), za/e, între 
- Dealul-Botcelor și dealul Cap- 
-talan, în com. Bobuleşti, plasa . 

Ștefănești, jud. Botoșani. 

Botea, /ac mic, jud. Brăila, la 

1 kil. spre Sud de satul Gro- 
peni, pe lunca dreaptă a Du- 

nărei; comunică la N. cu lacul 

Gagiana, printr'un prival. 

Botea, fisc, comuna Mădulari, 

plasa Cerna-d.-j., jud Vilcea. 

Boteanul, munte, spre N.-E. de



POTEANUL 

muntele Găinaţul, ale cărui poale 
le udă riul Dimboviţa, judeţul 
Muscel. 

Boteanul, /fădure, supusă regi- 
mului silvic, în raionul comunci 
Rucărul, plasa Dimboviţa, jud. 
Muscel, 

Botele, căznaş, al comunei Păl- 
tineni, jud. Buzău, cu 240 lo- 
cuitori și 53 case. 

Boteni, com. rur., pl. Argeșelul, 
jud. Muscel, la Sud de Cimpu- 
lung, 15 kil. departe de acest 
oraș. La Nord se mărginește 
cu comuna Măţăul, la Sud cu 
comuna. IHirtieşti, la E. cu co- 
muna Văleni și la Vest cu co- 
muna Jugurul. 

Se compune din 7 cătune: 
Pămiînteni, Gogorani, Virtopol, 

Cîmpșorul, Balabani, Linia şi 

Luncani. 

Are o populaţie de 1563 lo- 
cuitori, din cari 796 bărbaţi și 

767 femci, 351 capi de familii, 
cari trăesc în 348 case, 

Este situată pe ambele ma- 
luri ale riului Argeșelul. 

Locuitorii comunei se ocupă 

cu agricultura și creşterea vi- 
telor; puțini din ci se îndelct: 
nicesc cu comerciul, Parte se 
ocupă cu cojocăria, timplăria și 
lemnăria groasă. 

„EI cresc vite cornute. 

In jurul comunci sunt livezi 
de finețe, de pruni, din cari se 
fabrică o ţuică de cea mai bună 
calitate. Sunt 2 dealuri: Pădu- 
celul şi Goargășul, pe cari se 
află păduri de stejar, fag, mes- 
teacăn, anin, plop și alun. 

Stupii cu albine produc anual 
500—600 kgr. miere și cam 120 

kgr. ceară. Prunele produc în 

termen medii pănă la 12000 
decalitri ţuică. 

Riîul Argeșelul udă această 

comună de la Nord spre Sud.   
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In el se varsă văile: Iuda, Bă- 
neasca, Bolatul, Greci, Vănoaia, 
Ulmeni şi Gogoraşca. Pe riul 
Argeșelul, în raionul comunci, 
sunt 6 mori şi 1 ficrăstrăi, care 
taic lemne de fag. 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori sunt moșneni din moși- 
strămoși; a treia parte: s'au 
împroprictărit, la 1864, pe mo- 
șiile d-lor G. Vlădescu, Dinică 
Vlădescu, 1. Beştelei, 1. G. Vi- 
şoiii, Al. Vlădescu, Anica Dim- 
boviceanca, Mateiii Prisiceanu, 
și pe proprietatea moșnenilor 
Ilincă Purcăreţ, Niţă Mitu și 
Pr. D. Bădescu, 

Comuna sc întinde pe o su- 
prafață de 1578 hect. și numără 
246 contribuabili. Venitul co- 
munci sc urcă (1889—1890) la 
2705 lci anual și cheltuelile la 
2122 lei, 

In comună sunt mici izvoare 
cu apă feruginoasă, și altele cu 
gustul și mirosul pucioasci, și 
cărbuni de pămînt în mare can- 
titate, dar cari nu se exploa- 
tează, 

Straturi de'asemenea cărbuni 

se văd în diverse locuri ale co- 
munci, unde sc presupune a fi 
în mari cantități, 

In partea. de Nord a comunci, 
pe țărmul sting al rîului Arge- 
şelul, cam la 5 kil., cste locuinţa 
izolată Siliştea, unde se zice că 
ar fi existat o comună, pe care 
aii devastat-o Tătarii într'o zi de 
sărbătoare, pe cînd locuitorii 
craii la petrecere. 

In comună ai fost două bi- 
serici mici, din cari una nu mai 

funcționează, ci servește de ca- 
mcră mortuară a cimitirului; 
iar cea-l-altă, după cum se vede 
în hrisoave, s'a zidit de doamna 

Paraschiva Vlădescu, și e acum 

o ruină. Acum de curînd s'a zidit 

o altă biserică frumoasă și spa- 
țioasă. 

Școala, cu doi învățători, se   
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frecuentă de 60 elevi şi 1 elevă, 

din numărul de 66 băeţi și 69 
fete, în virstă de școală, Cu în- 
treținerea ci, statul cheltuește 
anual 2484 lei, 

Știii carte 95 bărbaţi și 12 
femei, 

Boteni, sa/, pl. Bolintinul, jud. 
Dimboviţa, cătunul comunei Cor- 
nctul. Arc o moară deapă, una 
de aburi, o fabrică de făină și 
spirt. 

Boteni, saţ; face parte din com. 
rur. Hagiești-Măriuţa, pl. Mos- 
tiştea, jud. Ilfov, situat la N, 
de Iagiești. 

Se întinde pe o suprafață de 
979 hect. cu o populaţie de 271 
locuitori. 

D-l Al. Popescu are 800 hect. 
și locuitorii 179 hect. 

Proprietarii cultivă 400 hect., 
100 sunt sterpe, 50 izlaz şi 250 
pădure. Locuitorii rezervă pen- 
tru izlaz 9 hect, 

Are o biserică, cu hramul 
S-ţii Vocvozi; 1 heleşteă; 1 
pod stătător, 

Comerciul se face de 1 cîr- 
ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 
425 şi al celor mici de 473. 

S'ai stabilit în sat 3 străini. 

Boteni sai Naipul, căzzu, în pl. 
Cilniştei, jud. Vlașca. (V. Naipul). 

Botescului (Odaia-), /ocuiuță 
solată, jud. R.Sărat, pl. Mar- 

ginea-d.-s., com. Mărtinești, în 

partea de răsărit; azie han pe 
drumul Gulianca. 

Boteşti, com. rur., jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-j., așezată în va- 
lea riului Răcătăul. Se compune 
din 4 cătune: Botești sati Dea- 

lul- Mare (reşedinţa), Viforeni, 

Bărtășești şi Iapa. | 

Cătunul Viforeni era alcituit
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în vechime din 3 secţii: Vifo- 
reni-d.-j. (Viforeni-Brăescu), Vi- 
foreni (Viforeni-Capșei) şi Vi- 
foreni- Răzeşi, cari, după cum 

se vede în Condica Liuzilor 
(«Uricarul» de Codrescu, vol. VII, 

pag. 313) făceaii parte din ju- 
deţul Tecuciii. 

Din această comună mai fă- 

cea parte şi satul Varnița, care 
azi este alipit comunci vecine 
Leca. 

Se mărginește la N. cu com. 
Săcuieni, la E. și S. cu com. Le- 

ca și la V, cu com. Buhociul. 

Are o şcoală mixtă, care fune- 

ționează din anul 1889, în sa- 

tul Botești, întreținută fiind de 

comună. In anul 1S91r, şcoala a 

fost frecuentată de 18 copii, 
dintre cari 6 fete, 

Biserici sunt 3: una în Bo- 

tești și 2 în Viforeni, cu un 

preot şi 3 cîntăreţi. Se numără 
338 case de locuit și 4 cîr- 
ciumi. 

Populaţiunea este de 342 capi 

de familie, cu 1206 suflete, din- 

tre cari 1155 Romiîni, 28 Izrae- 

liți şi 23 Unguri, toți de pro- 
tecțiune romînă. După felul o- 

cupaţiunei se deosibesc: 864 a-. 

gricultori, 2 de profesiuni libere, 

So ' muncitori şi 60 servitori, 

-Știii a citi și scrie 26; nu știii 
carte 1180, 

Contribuabili, după recensă- 

miîntul pentru periodul 1891— 

1896, sunt 328. După legea ru- 

rală din 1864, s'aii împroprietă- 

rit 78 locuitori, cu 229 fălci și 

40 prăjini, în țarină, | 
Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 4662 hectare, Lo- 

cuitorii posedă 1302 hectare pă- 

mint. Proprietari mari sunt: 

I. Dim. |. Lecca: are:1640 hect., 

cu un venit de 29.354 lei; 2. 

Iunius ÎI. Lecca: are 1320 hect., 

cu un venit:de 23.760 lei; 3. 
C. I. Capşa: are 364 hect. a- 

rendate pentru 4200 lei pe an; 
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4. clironomii def. Iancu Capşa 
aii 196 hect. ce daii 5500 lei, 

Pădurile ocupă 1170 hect., şi 
sunt: Dealul-Mare și Viforeni, 
împărţite ambele între mai mulți 
proprietari. | 

Viile ocupă 19 hect., cari în 
1890 ai dat 16 hectol. vin ne- 

gru şi 668 hectol. vin alb. 

Totalul pămînturilor de cul- 
tură este de 1072 hect, 

Animale sunt: cai 102, vite 

cornute 655, porci 59, capre 22 
și 0i 552, cari aparţin la 10 
proprietari şi cari în 1891 ati 
dat 860 kg. lină amestecată. 

Stupi de albine sunt 130, cari 
în 1890 aii dat 390 kg. miere 
şi 43 lg. ceară. , 

Budgetul comunei, pe exerci- 
țiul 1890 — 91, are la venituri 

lei 3045 și la cheltueli lei 2675, 

bani 84. 

Comuna este străbătută de 
“calea. județeană Valea-Răcătăul- 

Botești, lungă de 21 kil. 

Distanţele: la Bacăii, capi- 

tala districtului, 17 kil.; la Pă- 

rincea, reședința plășci, 7 kil.; 

la com. Săcuieni 6 kil. ; la com. 

“Leca 7 kil.; la com. Buhociul 
12 kil. 

Boteşti, com. rur., jud. Roman, 

în pl. Moldova, pe malul sting 

al riului Moldova, spre nord de 

orașul Roman şi la o depărtare 

de 22 kil. de el și de 23 kil. 
de reședința plășei. Este alcă- 
tuită din satele: Botești, Barti- 

cești și Nisporești (Zapodia), cu 

reşedinţa com. în satul Botești. 

Are 435 capi de familii, 385 

contribuabili, 1561 locuitori, din 

cari 29 știii carte și 380 case. 

Populaţiunea este romînă, afară 
de 120 capi de familii (480 locui. 
tori) Unguri şi 6 familii de Evrei. 

Sunt 720 capete de vite mari. 

Sunt 3 biserici, una ortodoxă și 

2 catolice. Are o școală primară 

mixtă, care în anul școlar 1886— 
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87, a fost frecuentată de 28 c- 
levi (24 băeţi, 4 fete), din 28 
înscrişi (24 băeți, 4 fete); Ve- 
nitul anual al comunei este de 
lei 2463 și cheltuelile de lei 
2460. Este legată cu orașul Ro- 
man prin şoseaua națională, 

Boteşti saii Dealul-Mare, sas, 
jud. Bacău, pl. Siretul-d.-j., al 
comunei cu acelaşi nume. Este 
situat pe Dealul-Mare, în dreapta 
pîriului Răcătăul. Are o şcoală 
și o biserică clădită de Maria 
G. Lecca şi o circiumă. Capi 
de familie sunt 119 și suflete 
417. Animale se numără: 58 
cai, 265 vite cornute, 33 porci 
și LO capre, 

Boteşti, sa, în com. rur, Pă- 
țeşti, plasa Girlele, jud. Putna. 
Este cel mai însemnat din sa- 
tele care formează comuna și e 
proprietatea răzeșilor. 
„Are o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Ilie. 

“Are 2 școli, din cari 1 de 
. băcţi şi 1 de fete, Cea de băeți, 

construită de comună, e frecuen- 
tată de 23 băcți, din 34 cu vîrstă 
școală. Școala de fete ce fre- 
cuentată de 18 fete, din 3o cu 
virstă de școală. . 

Vidrașcu, familie moldoveană 
răzășească, se trage de aci șia 
fost ridicată la boerie de Scar- 
lat Calimah. ! 

Boteşti, sat, jud. R.Sărat, în pl. 
Marginea-d.-j., cătunul comunei 
Malurile. Și-a luat numele de la 
un fost proprietar, Botescu, E a- 
şezat în partea de răsărit, a co- 

munci, pe piriul Leica, la 5 kilo- 
metri spre Est de cătunul de 
reședință, Malurile. Are o întin- 
dere de 14 hect., și o populatie 
de 35 familii, cu 154 locuitori, 
35 contribuabili; 9 ştiu carte. 

Boteşti, saș,. în jud. Roman, pl.
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Moldova, com. Botești, pe ma- 

lul stîng al rîului Moldova, spre 

N.-N.-V. de orașul Roman și la 

o depărtare de 22 kil. de el și 

de 23 kil. de reședința plășci, 

Este reședința comunei Botești. 

Are 142 capi de fam,, 126 con- 

tribuabili și 525 loc., din cari 

20 știi carte şi 116 case. Po- 

pulația este numai romînă, afară 

de 1 fam. de Iivrei. Sunt 120 vite 

mari cornute, Se face iarmaroc 

anual la 14 Septembrie. Are o 

bis. de lemn și o școală pri- 

mară mixtă, care în 1886—87 

a fost frecuentată de 28 elevi. 

iiste legat cu orașul Roman prin 
şosea națională. 

Acest sat, cu moșia înconjură- 

toare, aparținea, înainte de 1840, 

Vornicului Alecu Ghica, fiul Lo- 

gofătului Grigore Ghica. S'a vin- 

dut la 1840, cu 12000 galbeni, 
Serdarului Vasile Ioan şi Agăi 

Dimitrie Stan. 

Boteşti, sa, pe moşia Horodni- 

ceni, din com, Brăduleţul, plasa 

Moldova-d.-s., jud. Suceava. A- 

șezat pe dealul și valea cu a- 

celași nume, la 3650 m. de IHo- 

rodniceni şi lingă hotarul Bu- 

-covinci, numără 131 case, popu- 
late cu 138 capi de fam, saii 

574 suf, 299 bărbaţi şi 275 fe- 

mei, din cari 12 străini. Are 150 
contrib. Vatra satului ocupă 13 

fălci și 60 prăjini. Locuitorii se 

ocupă cu plugăria. Are o bise- 

rică, cu patronul Sf. Gheorghe, 

clădită din lemn la 1Sor, de lo- 

cuitori, deservită de preotul din 

Iorodniceni şi de 2 cîntăreţi. Are 

o școală rurală mixtă, înființată 

în anul 1892, cu un învăţător, 

plătit de stat și frecuentată de 
40 elevi. 

Improprictăriți la 1864 sunt 

I fruntaș, 18 mijlocași, 58 co- 

dași și 11 loc. cucite 121p pră- 
jini, stăpinind 236 fălci și 20 
prăjini,   
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Drumuri sunt: Ja Cornul-L.un. 
cii (8 kil.) şi la Horodniceni (3650 
metri), 

La 1863, «Botești, a clirosului 
din Bucovina, aveati 23 liuzi, 
plătind 376 lei bir anual. («Uri- 
carul», de Th. Codrescu, vol. 
VII, pag. 252). 

Botești, căunaş, al com. Pănă- 
tăul, jud. Buzău, cu 60 locuitori 
și 12 case. Are sub-divizia Mă- 
răcini, 

Boteşti, deal, pe care stă satul 
cu acest nume, jud. Suceava. 

Boteşti, moșie, jud. Baciu, plasa 
Siretul-d.-j., numită şi Dealul: 
Mare, pe Răcătăul, despre care 
Th. Codrescu ne spune: «mo- 
șie în care aii parte clironomii 
răposatei Păhărnicesci Maria L.e- 
ca, d-lui Aga Costache Lupu și 
Banul Dimitrie Lupu, care cum- 
pără vr'o ciți-va stînjeni de la 
C. Boboc, din bătrînul Mălina, 
fata lui Ștefan, Comisarul Teodor 
Brăescu tij din bătrinul Merișca, 
Baronul austricesc Vladislav Bos- 
can, Stolniceasa Ruxandra Ne- 
guroaia; iar din răzeși sunt și 
Alex. Făinaru, postelnicii Ale- 
xandru și Costachi Bibiri, Enache 
Bibiri. din bătrinul Toma, Du- 
mitrachi și Ilie Bibireşti, din bă- 
trinul Șandru și Fătu, Vasile 
Dopu, etc., și alţi mulţi răzeși și 
părtași în ea; pelingă moșiile Un- 
gureni, Olirşia și altele ; fără sat». 

Boteşti, parohie, formată din o 
parte din com. . Păţeşti, satele 
Botești și Păţeşti, jud. Putna, 
Are 2 biserici: cea parohială, 
cu hramul Sf. Ilie, în Botești ; 
cea-l-altă, filială, cu hramul Sf. 
Gheorghe, în Păţeşti, 

Boteşti, pădure de stejar, lingă 
Satul cu acest nume, com. Bră- 

dățelul, jud. Suceava.   

ROTII (VALEA-) 

Boteşti, vechiii pichet, cu No, 71, 
jud. R.Sărat, în pl. Marginea- 
d.-j., către hotarul Moldovei, în 

com. Malurile. Azi e han pe 

drumul către Măicănesti. - 

Botești, Piriiaş, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., care udă satul cu 

același nume și se varsă în Ră- 
cătăul. 

Boteşti, va/e, din satul Botești, 

com. Brădățelul, jud. Suceava, 

Boteşti-Slobozia, sat, în plasa 

Marginea-d.-j., jud. R.-Sărat. V. 

Slobozia-Botescu. 

Botez (Codrul-lui-), pădure, de 

diverse esențe, în com. Ciumu- 

lești, jud. Suceava. 

Botezatul, iaz. V. piriul Rogo- 

za-Bujor, com. Oţeleni, pl. Mij- 

locul, :jud. Fălciiă. 

Botezeşti, pădure, pe teritoriul 

com. Copălăul, pl. Coșula, jud. 
Botoșani, 

Botezului (Dealul-), ra/, si- 
tuat în raionul com. Coloneşti, 

pl. Stănișești, judeţul Tecucii, 

ramificat din Zarea -Dobrotfo- 

rului. 

Botianca, ve întinsă, situată în 

jud. Tecuciă, raionul com. Va- 

lea-Rea, între satele Nănești și 

Galbeni. Poartă acest nume de 

la un călugăr, care a fost pro- 

prietarul ci; astăzi este pro- 

prietatea d-lui Constantinidi. 

Botica, zeser, jud. Brăila, la su- 

dul lacului Botea, din comuna 

Gropeni, 

Botii (Valea-), căzu, al com. 
Gura-Sărăţii, jud. Buzău, cu 790 
loc. şi 215 case, şi cu multe 
crame de vii,



BOTII (VIRFUL-) 
    

Botii (Vîrful-), cofină, în jude. 
țul Buzăii, comuna Valea-Mus-: 
celului, pe hotarul despre Pă- 
tirlagi, 

Botişorul, prival jud. Ialomiţa, 
în pl. Borcea, teritoriul comu- 

* nci Ciocănești-Mărgineni. 

Botiţa, numire ce se mai dă 
muntelui Bota-Mică, jud. Buzăii. 

Botița, pichet de vară, la fron- 
tieră, județul Buzăii, în poalele 
muntelui Bota-Mică, între piche. 
tele Cheia și Poiana-din-Cale. 

Botoaca, 70;74, în partea de 
S.a satului Cernești, com. Zlă- 
tunoaia, plasa Miletinul, judeţul 
Botoșani, 

Botoaia, 7zoor, jud. Tecuciii, ce 
își ia naştere din rîpa cu ace- 
lași nume, curge printre satele 
Valea-Rea și Călimăneasa și se 
varsă în partea stîngă a riului 
Zeletinul, la puntul unde se află 
hanul Tănăsoaia. . 

Botoaia, movilă, în partea de E. 
a moşiei Todireni, com. Todi- 
reni, pl. Jijia, jud. Botoşani. 

Botoaia, 7îșă, situată între satele 
Călimăneasa şi Valea-Rea, pl. 
Zeletin, jud. Tecuci, 

Botoaei (Dealul-), dea, pe te- 
ritoriul satului Vinători - Siliş- 
cani;. se întinde spre S. de Vi. 
nători, com. Gorbăneşti, plasa 
Miletinul, jud. Botoșani, 

Botorani, sa/; face parte din 
com. tur. Măciuca, pl. Cerna. 
d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 
laţie de 546 locuitori. Aci este 
o biserică cu următoarea in- 
scripţic : 

«Această sfîntă și Dumneze- 
iască biserică, ce se prăznucște 

55213. farele Dicltonar Geografie, 
= . 
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cu hramul Sf. Nicolae, ce mai 
înainte a fost de lemn, iar a- 
cum s'a reinceput reclădirea ci 
de zid în anul 1871, în zilele 

" Inălţimei sale Domnului Romi. 
nici Carol I, cu bine-cuvintarea 
Sfinţiei Sale Părintelui Episcop 
al Rîmnicului, Noul Severin, Eno- | 
chenție Pițulescu și s'aii făcut, 
și s'aii înfrumusețat precum se 
vede prin osîrdia, și cheltueala 
mai multor alergiători a Dom- 
nilor: Preotul Radu Smărăn- 
doiu, Ilie 1. Smărăndoiu, etc.» 

Botorani, dra/, în com. Măciuca, 
pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Botoroaga sai Tirnava - de- 
Sus, comună, în plasa Cilniștea, 
jud. Vlașca. (Vezi Tirnava-d.-s.) 

Botosești, dea/, pl. Dumbrava-d.- 
s., com. Seaca, jud. Dolj, din 
care se lasă dealurile Covrea și 
Velica. Are o înălțime de 50 
m. şi este acoperit cu păduri. 

Botosul, /oc îsofat, în com. Bu- 
"halniţa, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, situat pe malul sting 
al riului Bistriţa, lîngă gura pî- 
riului cu a sa numire. 

Botosul, ramură de munţi, ce sc 
întinde paralel cu malul sting 
al riului Bistrița, jud, Neamţu, 
în direcțiune N.-S., de la ceru. 
cișătura ramurei Potoci și Pă- 
rul (com. Buhalniţa), pănă la 
Poiana-Cărbunarului, în jos, fă. 
cind legătură cu ramificaţia mun- 
telui Cozmiţă, de pe teritoriul 
com. Pingărați. 

Botosul, ziriiaș, jud. Neamţu, 
ce izvorește din ramificațiunea 

„către V. a nodului format de 
către ramurile de munți: Potoci, 
Botosul şi Părul. Se varsă în rîul 
Bistrița, în partea despre S. a 
satului Potoci, 
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Botoşani, judez, numit ast-fel du- 
pă capitala sa. Face parte din 
Nordul Moldovei, formînd, o 
parte din hotarul țărei și la.E, 
și la V, - 

Judeţul Botoșani, este coprins 
între 23%, so”, 34” (gara Iţcani) 
şi 250,00,12”. (satul Durneşti, 
com. Ringhilești), longitudine 
orientală (meridianul Paris) și 
47%, 20, 26” (orașul Hirlăii și 
47% 50", 47” (satul Boldul, 
plasa Bașeul, din judeţul Do- 
rohoiii, pe Prut) latitudine bo- 
reală, 

Judeţul Botoșani sc întinde pe - 
Valea-Prutului,pe dealurile dintre 
Prut şi Jijia, pe Valea-Bașeului și 
a Jijiei, pe valea și dealurile Sic- 
nei, pe valca Miletinului şi a Bah- 
luiului și dealurile dintre aceste 
riuri, pe valea Siretului și a Su- 
cevci și dealurile ce mărginesc 
Siretul pe dreapta şi pe stinga 
şi care se prelungesc din dea- 

“urile” Bucovinei. 
La N., acest judeţ se măr- 

ginește cu jud. Dorohoiii, unde 
" începe linia de hotar de pe ma- 

lul drept al Prutului, din mar- 
ginea satului Boldul, jud. Doro- 
hoiă, care hotar merge în di- 
recţia S.-V., pănă în valea Ba- 
șcului, mai în jos de satul IHă- 
nești (Dorohoii); de aici tot 
linia de hotar se continuă spre 
V., pănă în Jijia (rii) la N. de 

“satul Iacobeni-Costeni, comuna 
"Ungureni, judeţul Botoșani; de 

aici hotarul îl formcază riul Ji- 
jia, pănă la satul Călugăreni, 
com, Mănăstireni, de unde iarăși 
o linie de hotar, mergind spre 
V., apoi spre S. și iarăși spre 

» S-V. ajunge în riul Siret, tre- 
cînd pe la N.-V. de satele Co- 
tărgaci, Costinești şi satul Bu- 
cecea pănă în Siret; de la Siret 
linia de hotar, trecînd peste rii 

„mai spre N. de satul Grigoreş- 
„ti, com, „Călinești - Botoșani, .a- 
pucă direcţia de V. și: ajunge 
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în hotarul Bucovinci, spre S. 

de satul Mitocul, jud. Dorohoiii, 

La V. se mărginește cu Buco- 

vina, despărțit printr'o linie de 

hotar, care merge de la Mitoc 

spre S. pănă în rîul Suceava 

mai în jos de Iţcani; de aici ho- 

tarul îl face riul Suceava, care 

merge spre S-E. pănă la văr. 

sarca sa în Siret, La S. se măr- 

ginește cu jud. Suceava şi jud. 

Iași, începînd de la gura Suce- 

vei. Siretul formează hotarul 

pănă spre N, de gura Dolhasca; 

de aici micul pirii Turbata fa- 

ce hotar natural, de unde în- 

cepe o linie de hotar prin co- 

drii Deleni, în direcția S.E. pă- 

nă în rîul Babhluiul, la satul Pir. 

covaci; de aici Bahluiul face 

hotar natural trecînd pe lingă 
Hirlăă ; de la Hirlăă, mai în 

jos de oraș, începe linia de ho- 

tar, ce merge spre E., apoi face 

un unghiii mergind spre N. și 

N.-V. pe la fundul moșiilor Hik- 

lăul și Deleni pănă în rîul Mi- 

letin la satul Prăjeni, com. Lă- 

tăi-Botoșani ; de la Prăjeni, linia 

se: îndreaptă spre E., trecînd 

pe la N. de satul Plugurile, din 

jud. Iaşi, pănă în văile Recea 

şi Ruptura, pe moșia Răuseni, 

com. Comăndărești, jud. Boto- 

șani, de unde linia de hotar, 

făcind mai multe curbe și linii 

drepte, merge spre E. şi N.-E., 
ajunge în Jijia, la marginea sa- 
tului Drăgănești, jud. Iași, de 

unde Jijia formează hotar natu- 
ral pănă la marginea satului Po- 

gorești, com. Comăndăreşti din 

jud. Botoșani; de aici, linia de 

hotar, ţinind aproape direcţia 

N.-E. ajunge în Prut, lingă sa- 
tul Durnești, com. Ringhilești, 

jud. Botoșani. La E. se măr- 

ginește cu riul Prutul, începînd 

de la Durnești pănă la margi- 

nea de S.a satului Boldul, jud. 
Dorohoiii. 

Suprafața județului Botoșani   
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este de 285,579 hect., saii de 
2855 kil. pătr. 

Forma acestui județ, este 

aceia a unui exagon neregulat. 

Infăţișarea sa naturală este ur- 
mătoarea : două văi mari, prin 

care curg riurile Prutul și Siretul, 
apoi șase văi mai mici, prin cari 

curg riurile Bașeul, Jijia, Siena, 

Miletinul, Bahluiul și Suceava, 

la Vest de Siret, despărțite 

fiind prin șase şiruri de dea- 

luri, cari sunt o continuare a 

dealurilor din Bucovina; ai, 

în genere, toate direcțiunea N, 

V. spre S.-E. și trec în judeţul 

Iași, pentru a se continua cu 

alte dealuri, sait a se pierde în 

văile riurilor ce le despărțesc. In- 
clinațiunca solului cca mai mare, 

este de la V. spre E., apoi vine 

înclinațiunea de la Nord la S.; a- 

„mindouă combinate daii direcția 

apelor de la N.-V. spre S.E. 

Ast-fel, pentru a ne face o idee 

exactă de diferințele de nivel, 

să luăm șesul Siretului, care sc 

află în partea de V. a jud. şi 
șesul Prutului, care il mărginește 
la E. şi să comparim cotele 

citor-va puncte, socotite de asu- 

pra nivelului Mării-Negre. Așa, 

S'a constatat că la Grigoreşti, 

din com. Călinești, șesul Sire- 

tului are o înălțime de 249 m., 

pe cînd la confluența Volovăţu- 

lui cu Prutul, lingă satul Boldul, 

jud. Dorohoiii, sunt numai 95 m., 

o diferență deci de 154 m., de 

și acest din urmă punct, Boldul, 

e situat pe un paralel cu vre-o 
20 kil. mai spre N. de cit pa- 

ralelul ce trece prin Grigorești; 

apoi la Lespezile jud. Suceava 

avem 206 m., iar la Bădării, 

jud. Iași, lingă Durnești pe Prut, 

numai 54 m. Altă vale tot atit 

de apăsată este valea Bahluiului, 

cari la Podul- Iloaiei, jud. Iași, 

abia arc 39 m.; iar la Hirlăă, 

jud. Botoşani întrece peste 50 
pănă la ş5m. ?   
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Pămintul jud. Botoşani este 

mai mult deluros și face parte 

din sistemul general al dealuri- 

lor dintre Prut și Siret. In pri- 
vinţa caracterului fizic general 

se disting trei regiuni: 

a) Regiunea pădurilor saii re- 

giunea dealurilor Siretului și 

Bahluiului, cari coprinde toată 

partea între valea Sienci și a Si- 

retului. la V., compusă din dea- 

“luri înalte, repezi și pictroase, 

mai ales spre $., acoperite în 

cea mai mare parte cu păduri, 

vii şi livezi; natura pămîntului 

e aci pietros și argilo-calcaroasă. 
4) Regiunea de cimp, care 

coprinde toată partea dintre va- 
lea Sicnei și Prutul, compusă și 

"aceasta din dealuri, văi puţine 

„și înguste, dar mai ales podișe 

întinse, cu păduri și vă puţine; 

ocupată însă cu semănături în- 

tinse, fînețuri și imașuri; na- 

tura pămintului e aci argilo-nisi- 

poasă. 
d) Regiunea dintre Siret şi 

Suceava, cuprinsă între aceste 

două rîuri, în general cu dealuri 

mici, dar avind șesuri întinse pe 

valea Siretului şi Sucevei; na- 

tura pămintului e aci nisipoasă. 

Dealurile ce străbat acest ju- 

deţ, sunt ramificări din lanțul 

dealurilor, cari se întind din Car- 

paţi, între Siret şi Prut. Acest 

sistem de dealuri se împarte, 

prin valea și riul Jijia, în două 

ramuri: una, a dealurilor din 

stinga Jijiei și a Prutului și alta 
din dreapta Jijiei pănă în Siret. 

Ramura din stînga Jijici, se 

continuă din jud. Dorohoiii, in- 

tră în acest județ împărțită în 
alte două ramuri mai mici, prin 

valea şi piriul Bașcul cari merg, 

cea din stinga pe lingă Prut și 
se termină la satul Stinca, com. 

Ștefâneşti, iar cea din dreapta 

Bașcului, merge mărginind Jijia, 

împărțită și ca în mai multe 

coline prin părae și văi și trece
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în jud. Iași. Toate aceste ra- 
muri ocupă întreg terenul plă- 

"șilor Jijia şi Ştefăneşti, 
Ramura dealurilor dintre Jijia 

şi Siret se împarte iarăși în 
„două ramuri prin valea şi pirtul 
Sicna. 
Ramura din stinga Sicnei şi a 

Jijiei, este întretăiată de mai 
multe văi și pîrae și formează 
mai multe culmi: culmea dintre 
piriul Sicnei și piriul Ursoaia, 

„care se prelungește pănă lin- 
gă iezerul Drăcșani; pe capătul 
acestei culmi este tirgul Suliţa. 
Culmea dintre piriul Ursoaia și 
Dristia se prelungește pănă la 
satul Todireni, la vărsarea Sicnei 
în Jijia, fiind împărțită și aceasta 
în alte două culmi pe piriul Co- 
zancea, care se varsă la satul 
Cernești în Siena. 

Aci găsim mai multe dealuri 
înalte, precum: Dealul-Mar e, Țu- 
guiata și Băbiceni, 
„Culmea dintre pirtul Dristea 

şi Jijia se prelungește pănă la 
satul Trușești. Toateaceste culmi 
ocupă parte din plasa Tirgului 
și aproape întreg teritorul plășci 
Miletinul, 

Ramura dintre Siena şi Siretul 
se prelungeşte spre S. și S-E, 
desfăcîndu-se în mai multe culmi 
spre Siret sai Sicna pănă a- 
proape de satul Cristești la iz- 
vorul Miletinului, de unde se 
desparte o ramură, care merge în- 
tre Milctin şi Sicna, apoi spre]ijia, 
și sc termină în jud. Iași la văr- 
sarca Miletinului în Jijia. Din 
ramura din dreapta Miletinului 
sc desfac mai multe culmi spre 
Siret, intre păraele Vorona şi 
Turbata, culmi acoperite'cu pă- 
duri, 

Spre S. de Miletin, între acest 
piriu şi Bahluiul, se ridică o 
culme, cea mai înaltă, din întreg 
masivul dealurilor jud. Botoșani, 
pietroasă, repede și acoperită cu 
păduri foarte mari şi care se în- 
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tinde dela N.-V. spre S., sub nu. 
mele de dealul Țencușa, Cerbă- 
toarea, Pietrăria și Deleni pănă la 
Bohluii lîngă Hirlăul. 

Toate culmile dintre Sicna Și 
Siret, ocupă parte din terito- 
rul plășei Tirgului, plăşei Siretul 
și întreaga plașă Coșula, aco- 
perite cu semănături, dar și cu 
multe păduri şi vii, 

In dreapta. Siretului se întind 
nişte culmi puțin înalte, cari 
sunt cele de pe urmă ramifica- 
țiuni ale dealurilor dintre Siret 

"și Suceava. 

Aproape pe toate dealurile 
mari şi mici, din coprinsul ju- 
deţului, se văd semănate nenu- 
mărate movili. Unele din ele, si- 
tuate pe virfurile celor mat înalte 
dealuri, pot servi ca puncte 
de observaţie, de unde vederea 
poate îmbrățișa regiuni întregi. 

Astă-zi servesc ca puncte gco- 

dezice și topografice. 
Origina lor este foarte depăr- 

tată; nu se cunoaște vechimea 
nici a uneia; se poate susține 
prin analogie, ca și pentru toate 
movilele din restul țărei, că cele 
mai multe aii fost ridicate de 
popoarele ce ai locuit înaintea 
noastră și de barbarii, ce s'a 
strecurat pe aici şi cari, după 
mărturiile istoriei, la moartea 
regilor lor și chiar căpitanilor 
mari, le făcea o movilă cît mai 
mare drept mormiînt, 
ii îngropa dimpreună cu toate 
odoarele lor, sacrificînd în urmă 
pe aceste morminte robii, fe- 
meile și caii lor. 

Mai tirziu, după spusele le- 
gendelor, movilele au servit ca 
puncte: de observație și de sem. 
nale pentru a vesti intrarea în 
țară a năvălitorilor străini, Tot 
legendele mai spun că pe vir- 
furile mai multor movili, se aflati 
bătuți în pămînt stilpi sai ca- 
targuri, pe cari îi înveleai cu 
paie, îi ungeaii cu păcură și cînd 

în cară 
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trebuinţa cerea le deea foc pen- 
tru a prevesti pe locuitorii din 
partea locului câ vin năvălitorii 
şi că e vremea de a sc retrage. 

Două văi mari străbat jud. 
în direcţia N. V. spre S. E. şi 
“anume: Valea-Prutului la E. şi 
Valea-Siretului la V. Mai în- 
tinsă este Valea-Siretului, care 
se întinde toată pe teritoriul ju- 
deţului, pe cînd Valea-Prutului 
are partea sa dreaptă numai 

„pe teritorul jud. şi aceasta pe 
unele locuri este foarte îngustă, 
de oare-ce Prutul lasă șesul în 
stinga și curge foarte apropiat 
de dealurile din dreapta. 

Alte văi sunt: Valca-Bașcu- 
“ui, care de la satul Stanca, co- 
muna. Satul-Ștefăneşti, se con- 
fundă cu șesul Prutului, pînă la 
satul Băscăceni, com. Ostop- 
ceni, unde Başcul conflucază cu 
Prutul. 

Valea Corogca, îngustă, arc: 
mai multe iazuri; prin ca curge 

riul Corogea. 
Valea Jijici este cea mai lungă 

vale din județ; prin ca curge 

riul Jijia, care străbate întreaga 
pl. a Jijiei în tot lungul ci. 

Văile Dristea și Siena, în drea- 
pta Jijici, sunt străbătute de pi- 

racle cu același nume. Valea 
Sicna are o mulțime de iazuri 
mari, precum: iazul Stăuceni, 

Iazul-lui-Zosin și iezerul Drăc- 
șani,lingă Suliţa. Cu valea Sic- 
na, corespund în stinga şi văile 
Teișoara, Strimbul și Cazancca, 

Valea-Miletinului străbate în- 
treaga plasă Coșula; ce destul 
de largă; are în dreapta Valea 
Scînteei, Dodolca și Modruzul; 
iar în stînga Valea- Prăjanului, 
Novaci și Recea. 

Valea - Bahluiului, îngustă și 
mărginită de aproape cu dea- 
luri păduroase nu se lărgește 
de cît în jos de Hirlău, după 
ce trece în județul Iași, unde 
şesul este foarte întins.
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Valea- Siretului și valea și 
șesul Sucevei, spre frontiera des- 
pre Bucovina, sunt cele mai 
frumoase văi, 

Jud. Botoșani esteudat de do- 
uă rîuri mari: Prutul şi Siretul, 
de 5 rîuri mici: Bașcul, Jijia, Sic- 
na, Miletinul și Suceava, de mai 

multe pirac și pîriiașc, de 1 lac, al- 

Dracșanilor, și vre-o 70 de iazuri. 

Direcţiunea generală a apelor 

este de la N.V. spre S-E. 
și prea puține pirae curg de la 
N.lS. 

Făcînd acum descripțiunea 

apelor, în ordinea așezărei lor 

naturală, de la Est spre Vest, 

avem: 
a) Prutul, care udă toată par- 

tea despre E. a județului, de la 

satul Răpiceni, mai în jos de 

Boldul, pănă la satul Durnești,e 

făcînd în această parte și hota- 

rul despre Basarabia. El este 

cel mai mare rii din jud. Bo- 
toșani, alimentînd cu apa nece- 

sară toate satele de pe malul 

săii drept și punînd în mișcare 

mai multe mori de apă, al căror 
număr, mic astăzi, cra destul de 

mare altă dată, 

Prutul, curgînd foarte apro- 

piat de malul său drept, nu lasă 

în accastă parte a malului săii 

destul de înalt pe unele părți, 

de cit poteci și puţine vaduri, 

pe unde locuitorii se folosesc de 

apa sa. Apele Prutului, ori cit 

de mari ar fi, nu trec peste 

mal nici odată în această parte, 

afară numai de la satul Stinca 

pănă la Ostopceni, unde șesul 
fiind jos, se confundă cu șesul 
Bașeului și se acopere de apă, 

cind se fac revărsările, cari fac 

acest șes să device fertil în 

produţiunea erbci trebuitoare 
numeroaselor vite ce se cresc 
în aceste părţi. 

In tot lungul acestui șes, şi. 
pe malul Prutului, sc află o pă- 
dure de răchită și plop și mai   

multe gîrle și bălți, carc între- 
ținute cu apă prin revărsările 
Prutului și Bașeului, produc 

pește şi papură multă, 

Prutul primește : în dreapta, 
Bașcul, care udă teritoriul co- 

munclor Brăteni, Ștefănești, Bo- 

bulești și Ostopceni şi formează 
în cursul săii cite-va iazuri, pu- 

nînd în mișcare și cîte-va mori, 

Corogea curge prin Valca- 
Corogea, formează mai multe 
iazuri și se varsă în Prut, mai 

în jos de Ringhileşști. 
6) Jijia curge de la NV. 

spre S.-E. în tot lungul plășci 
Jijia, venind din judeţul Doro- 
hoiii. Intreţine numeroase sate 

cu apele sale, atît pe dreapta 
cit și pe stinga sa. Udă șesul 

prin care curge și care e bogat în 

finețe și imașuri, care nutresc 
numeroase turme de vite. For- 

mează mai multe gîrle și iazuri 
şi pune în mișcare mai multe 
mori de apă. Jijia e bogată în 
peşte şi raci gustoși, cu care 

locuitorii se hrănesc mai tot tim- 

pul anului, 

Jijia primeşte în dreapta pi- 

riiaşul Dristea, care curge prin 

comuna Truşești și Siena şi cu 

care conflucază la satul Todi- 
reni. Sicna udă plasa Tirgului 

și plasa Miletinului, formînd în 

cursul săii mai multe iazuri mari, 

Trece şi prin iezerul Drăcșani. 

liste bogată în peşte și raci; 
iar apele sale pun în mișcare 
mai multe mori de apă. Șesul 
Sicnei se lărgește, mai cu sca 
mă după ce ese din iezerul 
Drăcșani pănă la Todireni. Acest 
șes e destul de întins și ocupat 
de imașuri și fineţe. Sicna pri- 
mește în stinga mai multe pi. 
raie, precum: Teișoara, Ur- 
soaia şi Cozancea. 

Miletinul curge de la V. spre 
S.E., udind plasa Coșula și tre- 

cînd prin comunele: Cristești, 
Coșula, Copălăul, Uriceni şi   

Lătăi; trece în judeţul Iași și 
sc varsă în Jijia. 

In timp de secetă, apele sale 

sunt mici, dar în timp de re- 

vărsări, apele sale acoperă șesul 

care este destul de bogat în 
 fincţuri și imașuri. Milctinul pri 

mește mai multe pîraie, precum: 

în dreăpta Oneaga, Bahna, Tul- 

burca, Scînteia, Dodolca și Mo- 

druzul; iar în stînga primește, 

Prăjanul, Novaci și Recea. 

Bahluiul și Humosul curg prin 

pădurea Deleni şi, unindu-sc, 

trec pe lingă Ilirlăă în jude- 
țul Iaşi, 

6) Siretul este al doilea rii 

mare din județul Botoşani; udă 

partea de Vest a judeţului, nu- 

mită pl. Siretului şi curge prin 

comunele Salcea, Dumbrăveni 

şi Fintinelele pe dreapta, şi Că- 

lincști, Brehueşti, Corni, Poiana: 

Lungă și Tudoră pe stinga. 

Inconjurat de păduri pe am- 

bele sale ţărmuri, el curge prin 
“șesul larg, peste care de multe 

ori își revarsă apele sale. Nu- 

meroasele bălți și gîrle ce sc află 

pe lingă țărm, se umplu în tim- 

pul revărsărilor cu apă și peşti. 

Terenul șesului săii este de na- 

tură nisiposși pricște de minune 

culturei ovăzului și cartofilor. 

Fineţele și imașul cresc în a- 

bundență. Mori de apă sc gă- 

sesc multe pe vadurile şi gir- 

lele Siretului. Acest rii pri- 
mește pe dreapta mai multe 
pîraic, ca: Verona, Turbata şi 
Sireţelul; iar în stinga primeşte 
Suceava. Riul Suceava vine din 

Bucovina, de la Nord-Vest spre 

S.E., și formează hotarul natu- 
ral al judeţului Botoşani și al 
țărei despre Bucovina, curgînd 
pe lingă comunele - Burdujeni, 
Dumbrăveni şi Fintinclele şi se 
varsă în Siret mat în jos de 
Roșcani, sat, în com. Fintinelele, 

din plasa Siretul. 
Valea Sucevei este una din 

— 
——
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cele mai romantice văi, foarte 
populată și destul de bogată. 

Afară de acestea, mai sunt 
și alte, ape care alimentează te- 
ritoriul judeţului Botoşani şi a- 
cestca sunt iazurile, între care 
vom enumăra : iezerul Drăcșani, 
care ocupă locul întîii prin mă- 
rimca sa. Situat în pl. Miletin, 
lingă tirgușorul Suliţa, el sc 
întinde, în sensul direcțiunei 
văci Sicna, de la N.-V. spre S.. 
E., pe o lungime de vre-o 7 

„il. lăţimea sa variază între 400 
„metri pănă la 1 kil. E bogat 

în trestie şi papură, asemenea 
şi în peşte, Pe apele acestui 
iezer trăesc o mulțime de pă- 
sări de apă, sălbatice, 

Mai sunt iazurile de pe valea 
Sicnei, precum: iazul dela Ră- 
chiți, de la Stăuceni, de la 
Zosin, 

In comuna Trușești este Ia- 
zul-Mare, iazul Ciolpani, iazul 
Lunca; în comuna Feredieni ia- 
zurile Leahul și Nacu; în com. 
Lătăi, iazul de la Valea-Rea, 
Movila - Părului şi Hranaciul ; 
în comuna Cristești, Lipoveni 
și Tofăneasca; în comuna Fin- 
tinclele este iazul Văduleţul. 

In privința formaţiunci gco- 
logice, terenul judeţului Boto- 
şani coprinde două regiuni bine 
deosebite. | 

Intiia regiune, care coprinde 
aproape întreg județul, este for- 
mată din. tărimurile quaternare 
saii diluvium, în care se pot deo- 
sebi 3 straturi, Diluvium vînăt, 
depozit amestecat cu pietre rosto- 
golite, numit humă, se găseşte în 
puţine localităţi și se găseşte la 
baza stratului diluvium galben; se 
poate observa pe coastele dea. 
lurilor în fundul ripelor adinci; 
pe coasta dealului Pogorești, 
din comuna Comindărești, la 
Feredieni, în ripa Cerbătoarea 
și în alte părți, mai ales prin 
ripi și ponoare. Diluvium gal-   

ben este al 2-lea strat; compus 
din argilă-silicioasă în - mare 
parte, se găsește pe întinderi 
mai mari; acest strat arc o 

grosime pănă la şo m. și chiar 

mai mult și se găsește -eșit la 

suprafaţă îu regiunea pădurilor, 
în plasa Coșula mai cu seamă, 
și pe coasta dealurilor repezi 
şi rîpoasc, în diferitele părți ale 
judeţului, pe care stratul negru 
nu sa putut fixa fiind mînat 
de apă. Asemenea coline și mai 

ales acelea expuse spre Sud, 
sunt pozițiunile cele mai bune 
-pentru cultura viilor, 

Diluvium negru, numit şi pă- 

miîntul negru, arc, grosime ce 

arare-ori trece peste un metru, 

Acest strat coprinde materii or- 
ganice în marc cantitate și for- 

mează terenurile cele mai pro- 
ductive ; ocupă cea mai mare 

întindere din teritoriul judeţu- 

lui și se află pe stratul gal- 
ben. Acest strat în diferite com- 
binaţiuni, ca argilo-nisipos, ar- 

gilo-calcaros și nisipo-argilos, q- 
cupă toată regiunea numită a- 

gricolă saii cimpeană. Pe văile 

şi şesurile riurilor are o grosime 

cu mult mai mare, din cauza 

depozitelor făcute de ape. A 

doua regiune geologică e foz- 
mată din terenurile terțiare; se 

compune din argilă, nisipuri, 

greziuri și calcare. Mai bine 
reprezentate se află în pl. Co. 
şula, prin dealul “Pencușa, Cer- 
bătoarea și Pietrăria, unde pia- 
tra şi greziurile se văd cșite la 
suprafață pe mari întinderi, și 
de unde se și exploatează: pre- 
“cum în comunele Deleni, Storeșşti 
şi Slobozia-Secătura. De ase- 
imenea terenuri se mai găsesc 
în comunele Burdujeni, Brehu- 
eşti şi Dumbrăveni, din pl. Sire- 
tului, unde se găsesc însemnate 
cariere de piatră. Pe malul Pru- 
tului în plasa Ștefănești, la sa- 
tele Stiînca. și Lehneşti, se văd 
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stînci la suprafața pămîntului, 

cum și în apă, de piatră cal: 

caroasă, care se taie și se pune 

în varniţe, pentru a fabrica va- 
rul, cu care se face un comerciii 
foarte însemnat în Ștefănești, 

Clima în general este sănă- 
toasă. Regiunea cîmpeană este 
mai călduroasă vara și mai ex- 

pusă vinturilor de la N. și E. 
fiind lipsită de păduri și înclinată 
chiar spre asprul vint, crivățul. 
Regiunea pădurilor este mai ră- 
coroasă vara și mai puțin ex- 
pusă vinturilor aspre; ma! cu 
scamă în centrele de popula- 
țiune așezate în văi şi la poa- 

lele pădurilor în general, cli- 
ma este uscată. În văile lungi şi 
întinse toamna și primăvara 
clima este mai mult umedă. 

Pentru a caracteriza mai bine 
clima județului Botoșani, dăm . 
aci datele stațiunei -metcorolo- 
gice de al 2-lea ordin din co- 
muna  Comîndărești și datele 
stațiunilor udometrice din Hir- 
lău și Ştefiinești, pe anii 1888, 
1889 şi 1890, Stații înfiinţate 
de Institutul . Meteorologie din 
București: 

Stațiunea Ileteorologică din Co- 
miudăreşti. 

Long. de la Greenwich 20%ş1! E, 
Latitudine . . . . 48930*N, 

- Altitudine de-asupra nivelului 
Mării-Negre 105 m. 

Temperatura aerului. 

Medii lunare pe 1889 și 1890 
deduse din]/ar.-+ 4fin.-Sa-+ $p. 

19 st. n. 1590 st. n, 

Ianuarie. . .—903 = 19 
Februarie . .— 404 — 6% 
Martie... .—0W9 + 107 
Aprilie. . . —1ro0%5 +-11%9 
Mai ..... 17.0 +-15.5 
lunie. .... 19%  +16,6 
lulie. .... 23%0 21.4 
August... 2103 22.6 
Septembrie . 13.2 I4.9 
Octombrie. . 12.3 . 
Noembrie . .+ 4.9 
Decembrie. ,— ş. 8 
Mijlocia an. p. 

> > >
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Cea mai înaltă temperatură, 
1589-1890, la 13 Iulie 18859=+ 
38.1. 

Cea mai scăzută temperatură, 
1859-1890, la 18 Ianuarie 1889 
=—29.85. Diferenţa extremilor 
este 67%9. 

Gradele sunt date după ter- 
mometrul Celsius și termome- 
trele sunt așezate la aer liber, 
şi la umbră, sub un apărător 
de 2 m. asupra solului cu iarbă. 

Presiunea atmosferică (redu- 
să la 0 grade). 
Media anului 1889 .. 761.3 

» » 1890, . ==762.4 
Cea mai înaltă pres., 1889-1890, 

“la 28 Decembrie 1589, 785.3. 
Cea mai scăzută presiune, 

1589-1890, la 24 Noembrie 1890, 
737.6. 
"Diferența extremilor . , 47.6. 

Direcjiuuca vinului şi tăria du. 
. Totalură 

peutru Pirecţinnat 1558 12859 180 any 
  

Nabăt.deori 63 39 124 226 
NE o 2» 4 37 38 70 
E » > > 48123 54 255 
SIE» » » 21123 223 367 

>» » 23144 73 240 
V >» 3 23 20 46 

S7 100 74 261 
NV » >» » 18156 222 396 
Liniș.» > »161 193 144 495 

- Vintul dominant este cel de la 
N.-V. și opusul săii, de la S-E. 

Ploaia şi săpada. 
Comîndăreşti Iirlău 

2568 1889 afşo O 180 

<
u
u
 

> > Y 

Ianuarie 14.2 20.6 27.7 32.4 
lebr, 23.6 385.6 39 67 
Martie 1,8 31.0 39.5 27. 
“Aprilie 47.5 45.0 2.7 0.0 
Mai 53.6 32.3 61.8 71.0 
Iunie 27.7 75.3 113.3 154.8 
Iulie  *34.3 17.1 35.5 91.9 
August 88.5 75.3 35.6 25.5 
Septem. 14.1 63.9 29.9 47.9 
Octom. 27.9 98.4 44.2 42.7 
Noem. 3.4 34.1 37.0 49.6 
Decem. 25.5 18.3 12.7 16.6 
  

Total. 372.1;552.9;443.8, 566.1   
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Proprietatea în județul Boto- 

șani este împărțită ast-fel : pro- 

prictarii mari ocupă întinderea 

cea mai mare. Unele moșii se 

exploatează bine și sunt înzes- 

trate cu clădiri frumoase și con- 

strucţii agricole bine ficutc, iar 

în jurul proprietăților sunt sădiți 

copaci și vii. Alte proprietăţi 

din contra, şi aceste sunt cele 

arendate, de care se găsesc 

multe, sc exploatează din punc- 

tul de vedere numaial cîstigului 

imediat. Statul posedă multe pro- 

prictăţi, toate arendate. In pri- 

vinţa culturei, de şi sunt date 

“arendașilor instrucțiuni de către 

Minister, totuși se cultivă du- 

pă obicciă. Răzeșii saii vechii 

moșneni, ale căror proprietăţi 

sunt cele mai vechi, moșii în- 

tinse odinioară, ai fost cu tim- 

pul încălcate, rupte bucată cu 

bucată, pănă ce S'aii redus la 

niște petice de pămînt. Locu- 

rile de pe lingă case și chiar 

multe de la cîmp, uniile ai să- 

- dit cu pomi roditori şi vii. 
Țăranii împroprietăriți prin 

legea de la 1864 și de la 1894 

încoace, sunt cei mai mici pro- 

prietari și cei de pe urmă. Pu- 

ținul pămînt ce-l ai, îl cultivă 

în mod rutinar; casele de lo- 

cuință și împrejmuirile la unii 

sunt în bune condițiuni și în- 
irumuscţite cu grădini de pomi 
şi legume. 

Judeţul Botoșani are o întinde- 

rea de 285,579 hect., din care 

în anul 1889 s'a lucrat 107,959 

hect.; restul de 177,620 hcct. 

coprinde teritoriul necultivabil 

cum și pămîntul lăsat ca pir- 

loagă pentru anul viitor, 

In judeţul Botoşani, în anul 

1589, ai fost 38 proprietari și 
66 arendași. 

Iată datele statistice relative 

la repartizarea proprietăţei în 
general: 

Statul posedă 8.775 hect.; 

46.490 hect. 
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comunele î.415 hect. ; bisuri- 
cele 2.423 hect.; școalele 1.617 
hect. ; proprietarii mari posedă 
221.827 hect.; răzeşii posedă 
3.032 hect.; sătenii împroprie- 
tăriți, de la 1864 pănă astăzi, 

De la 2000 h. în sus, prop.sunt26 
» 1500—2090 >» » 10 

» 1000 — 1500 >» > 25 

» 500 —1000 » » 14 

> 409 =- 509 » >» 9 

> 300 — 400: >» » II 

» 200— 300 » » 22 
>» 150 — 209 > > 10 

>» 100— 150 >» 23 

» 735— 100 >» 3 

> 50— 75 o at 
p25— 50 >» o 24 
>» 10-- 23 » » 68 

> 5— 10 » » 4454 
Cu mai puțin de 5h. » >» 11.566 

Instrumentele și mașinele a- 
gricole care aii servit la munca 
cimpului în anul 1800.: 7280 
care de cărat greutăţi şi re- 
colta cimpului; 1414 harabale, 

4457 pluguri de lemn ale săte- 
-nilor; 2090 pluguri de ficr ale 

proprietarilor ; 2 pluguri cu a- 

bur pe moșia Ringhilești; 309; 

grape de fier; 54 mașini de a: 

les sămiînța; 96 mașini de se- 

mănat; 76 maşini «le treerat cu 

abur; 21 mașini cu abur de bă- 

tut porumbul. 

Cea mai mare întindere a ju- 

deţului e ocupată cu cultura ce- 

realelor, a imașelor și a fincţe- 

lor. 

Intinderca aproximativă a cul- 

turci cerealelor, legumelor, tu- 

berculclor şi plantelor olcioase 

a fost în anul 1S$9 1890 ur- 

toarca : cultura porumbului, pe 
o întindere de 42408 hcct., 
a rîului, de 39323 hect., a orzu- 

lui, de 10005 hect., a'rapiţiei, 

de 6267 hect., a ovăzului, de 

51857 hect., a secarei, de 2.130 

hect., a cartofilor de 877 hect., 

a fasolei, de 469 hect., a hrișcăi
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de 312 hect., a cînepei de 236 
hect., a mazerei, de 184 hect., a 
trifoiului de 56 hect., a meiului 
de 32 hect., a lintei de 29 hect., 

„a bobului de 10 hect., a aniso- 

nului de 36 hect., a nohotului 

de 2 hect. 
Producţiunea cerealelor a fost 

în 1889 următoarea: 927396 
hectol. porumb, 625912 hectol. 
griii, 196404 hectol. orz, 92154 
hectol. ovăz, 26102 hectoi. se- 
cară, 93634 hectol. rapiță, 2711 
hectol, hrișcă. 

Producțiunea plantelor ole- 

ioase a fost: 5253 hectol. cînepă, 

S7 hectol. in, 264 hectol. meiii, 

42100 kgr. anison. 

Producțiunca cartofilor, de 

4764723 kgr. 
Producțiunca trifoiului, de 285 

hectolitri, 

Producțiunea legumelor în 
1889 a fost: 629147 kar. fa- 

sole, 257206 kgr. mazăre, 76436 
kgr. linte, 210 kgr. bob, 2 

hectol. nohot. 

Viile aii întinderea de 6şo 

hectare şi aii produs în 1889 
16800 hectare. Viile cele mai 

însemnate se' găsesc în orașul 

Botoșani, în Ștefănești, IHirlăul, 

Storești și Coșula. La munca 

cîmpului ai luat parte în 1889 
21066. bărbaţi, 12504 femei și 

9310 copii. 

Pe lingă agricultura este 
cultura. vitelor care face bogăția 

judeţului. Numărul capetelor de 

vite ce sc cresc pe întinsele 

imașe și finețe din jud. Boto- 

șani, este de 192573, din cari 

71990 ale proprietarilor şi ale 

arendașilor, iar 120583 ale lo- 
cuitorilor, 

Numărul vitelor pe categorii, 
atit ale proprietarilor cît și ale 
sătenilor, sunt: 

Vitele proprietarilor și aren- 

dașiler: 198 buhai, 46 bivoli, 
73 bivolițe, 10283 boi, 53.42 
vaci, 2109 viței, 164 armăsari,   
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1226 cai, 2 catiri, 14 măgari» 
5467. porci, 42124 oi şi berbeci, 
493 capre, 902 epe, 405 mînji, 
1525 gonitori, 1228 gonitoare, 
278 străjnici 202 străjnice. 

Vitele sătenilor: 100 buhai, 
11 bivoli, 7o bivolițe, 16011 boi, 
13105 vaci, 7445 viței, 357 ar- 
măsari, 3714 cai, 1 catir, 10999 
porci, 56778 oi și berbeci, 
2823 epe, 3405 miînji, 3415 
gonitori, 2823 gonitoare, 6SI 

străjnici și 560 străjnice. 

Productuloiloreste de 445823 
kgr. caș și 216313 kgr. lină. 

Cultura albinelor este puţin 
întinsă. 11.324 stupi ai pro- 
dus 23079 kgr. miere și 8688 

kgr. ceară. 

Cultura vermilor de mătase 
este aproape cu totul neînsem- 
nată în jud. Botoșani. 

Culturalivezilor produce foarte 
multe fructe alesc și frumoase 

şi care se găsesc în abundență 
» în toate comunele, 

„Livezile artificiale sunt pe o 
întindere de 3şo hect. şi aii pro- 
dus în anul 1889 peste 376410 
kgr. fructe; îar livezile naturale 
sunt pe o întindere de 19948 
hectare și ai produs aproape 
5725009 kgr. fructe. 

Pădurile, resurse foarte bogate 
pentru proprictari, satisfac cele 
mai maritrebuinţeale locuitorilor 
din județ; din ele se scot tot 
felul de lemne pentru construc- 
țiuni și foc, cu deosebire din pă- 

durile din plășile Coșula, Sire- 
tul şi parte din pl. Miletin. Pă- 
durile, de pe luncile Prutului şi 
ale Siretului bogate în loz, ră- 

chită sait salcic și plop, dati nu- 

iele pentru garduri şi alte tre- 
buinţe. 

Intinderea totală a pădurilor 
este de 27234 hect., din care: 
5001 hect. fag, 4343 hect. car- 
pen, 6219 hectare stejar, 23090 
hect. ulm, 754 hect. frasin, 118 
hect. paltin, 468 hectare răchită,   
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341 hect. salcie, 2468 hect. plop, 
541 hect. alun, 185 hect. mes- 
teacăn, 3763 hect. teii, 20 hect, 
sorb, ete. 

In păduri se află: căprioare, 
porci sălbatici, lupi, jderi, epuri, . 
ete. | 

Rasele vitelor sunt cele local: 
nice, ast-fel: vitele albe sunt 
de rasă moldovenească. Unii din 
cultivatorii mari ai vite de rasă 
elvețiană și olandeză, 

Oile sunt de trei rase bine 
deosebite, și anume: ţureane, 
cu corpul bine făcut și cu lina 
lungă și aspră, -stogomane, cu 
lina amestecată cu peri groși și 
lungă și altele cu peri moi, scurți 
si delicaţi, și oile ţigăi cu lina 
lungă, creață și mlădioasă. 

Cele două rase de la început 
formează maioritatea oilor, pe 
cind rasa din urmă este foarte 
puțin respîndită, 

Din dealuri și ape (piraic) se 
scoate piatră calcară pentru var, 
piatră de moară, piatră pentru 
zidiri şi șosele, nisip și prundiș, . 

Cele mai principale caricri de 
piatră din jud. Botoşani sunt: 
La Slobozia-Secătura, 2 caricri; 
la Flămînz, 2 carieri; la Deleni, * 
1 carieră; la Storeşti, 1 ca- 
ricră; toate acestea în pl. Co- 
șula ; la Salcea e 1 carieră și la 
Dumbrăveni 2 cariere. 

Apele ce se întind pe _teri- 
toriul judeţului Botoșani, pe 
lingă că alimentează satele, şe- 
surile și cimpurile, cu apa ne- 
cesară, înlesnind vegetațiunea 
plantelor și creșterea vitelor, 
satisfac și alte trebuinți ale vic- 
țuirei locuitorilor, producind pe- 
ști, raci și scoici pentru hrană, 

stuh pentru foc și pentru aco- 
peritul caselor și a ocoalelor, 
papură, din care se fac TOgO- 

jini, cosciuge și se întrebuin- 
țează și la butnărie. Sunt 136 

. de iazuri, de unde se poate pes- 

cui aproape 137000 kgr.'.peşte
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şi unde se poate: găsi 750 hect. 

stuh și 530 hect. papură. 
In privința industriei, jud. Bo- 

toșani este bine reprezentat, 
graţie sistemului protecționist şi, 
nevoici, ce se siinte dea dez- 
volta și la noi această ramură 
importantă a bogăției sociale. 

In primul loc este morăritul, și 

din pricina bunei calități a griului 
ce se produce pe cîmpiile jud,, 
și prin perfecționarea morilor, 
cari sunt instalate după cele mai 
noui sisteme, aii dat un avint 

mare fabricațiunei de făinuri, 
Ast-fel este recunoscută în toată 
țara și chiar în străinătate, re- 
putațiunea făinci din Botoșani. 

: Numărul morilor din judeţul 
şi orașul Botoșani este de 84 

mori de 'apă, 3 mori cu cai, 

26 mori cu vapor și 3 mori de 

vînt, între care morile cu aburi 

din Botoșani ocupă primul loc. 
S'a măcinat, în cursul anului 

1889, 12669565 kgr. făină de 

erii și 2137600 kgr. făină de 
porumb, 

Velniţele aii funcţionat în nu- 
măr de 6 şi aii produs 368000 
hectolitri spirt. La aceste vel. 
niţe s'a îngrășat peste 1000 vite. 
In acest judeţ se mai înscamnă 
şi următoarele fabrici: 2 fabrici 
de bere, 7 fabrici de săpun, 2 
fabrici de oțet, 1 fabrică de vacs, 
7 fabrică de perii, 3 fabrici de 
site, 4 fabrici de. lumînări de 
scii, 1 fabrică de sticle, la Sto- 
reşti, mai multe fabrici de blă- 
nării și cojocării, 16 fabrici de 

“oale, mai multe fabrici de că- 
rămidă,. fabrici de păstrămuri, 
prin care orașul Botoșani este 
vestit în toată ţara, 1 școală de 
mescrii cu 4'secţiuni: ciobotă- 
ria, croitoria, lemnăria și fierăria 
şi 4 tipografii. 

Sunt în jud.: 15 bancheri, 
190 băcani, 5 brașoveni, 21 bru- 
tari, 40 birjari, 20 boiangii, o 
bragagii, 32 bărbieri, 24 brîn- 
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zari, 6 argintari, 6 alămari, ş 
armurieri, 5 abageri, 6 agenţi 
de asigurare, 3 architecţi, 42 
avocaţi, 8 case de schimb, $ 
comercianți. de manufacturi, 25 
comercianți de grînc, 19 de lină, 
37 de vite, 2 de seuri, ş de 
mobile, 5 de gaz, 56 de făină, 
10 de saci, 591 cîrciumari, 8 
cafegii, 15 comercianți de porțe- 
lan, 3 comercianți de haine gata, 
3 comercianți de oase, 11 ceasor- 
nicari, 9 caretași, 5 ceaprăzari, 
I4 curelari, 92 croitori de dame, 
82 croitori de bărbaţi, 37 ca- 
sapi, 3 cîrnățari, 53 cărăuși, 18 
covali, 18 comisionari, 337 cio- 
botari, 212 cîntăreți la biserici, 
7 ciurari, 1 căldărar, 7 cofetari, 
9 covrigari, 211 debitanţi de 
tutun 4 droghiști, 1 cuţitar, 15 
dubălari, 4 dogari, 2 dentişti, 
20 doctori în medicină, 3 doc- 
tori veterinari,. 7 diaconi, 3 de- 
pozitari de lemne de foc, 9 de- 
pozitari de lemne de trebuinţă, 
151 dulgheri, 7 farmaciști, 7 
fringhieri, 49 fierari și potco- 
vari, 2 fotografi, 14 galantari, 1 

săpător de metal (graveur), 4 

sipători în lemn (graveur), 19 

hangii, 12 chiristigii, 09 hara- 
bagii, 9 chirurgi, 4 librari, 32 

lipscani, 3 legători de cărți, 5 
ingineri, 214 lăutari, 50 mași- 
niști, 16 mindirigii, 11 moașe, 
15 morari, 7 pescari, 22 pălă- 
rieri, 7 otelieri, 42 olari, 108 
profesori (învățători şi institu- 
tori), 131 preoți, 34 precupcţi, 
200 rotari, 4 rabini, 11 șepcari, 
7 Sipetari, 37 sacagii, S6 sam- 
Sari, 103 stolcri, 3 strungari, 
4 tipografi, 32 tîmplari, 26 ti: 
nichigii, 12 telali, 1 tocilar, 4 
tapițeri, 21 vărari, 1 vărsător în 
metal, 96 zidari, 23 zugravi, 42 
zarzavagii. 

Afară de aceștia mai sunt 
1384 funcţionari la diferitele au- 
torităţi și 3090 servitori și ser- 
vitoare, 
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In judeţ este: o societate de 
economie și împrumut, o soc. 
comercială, o soc. de binc-fa- 
cerc, o soc,. filantropică, o so- 
cietate de ajutor mutual, S ma- 
gazii cu fierărie, 7 magazii cu 
articole de modă. Sunt în ju- 
deţ 141 biserici. 

Industria manuală, precum : 
împletitul pălăriilor de paic, îm- 
pletitura lozilor, din care se 
fac : panere, coșerci, scaune, ete. 
frîngheria, a început de un timp 
a se introduce în mai multe 
din școale rurale, dar a prins 
rădăcini în primul loc în școa- 
lele din Bucecea, Dumbrăveni, 

în aldoilea loc în școalele din 
tirgul Ștefănești, din Corni, din 
Burdujeni - tîrg și altele, frîn- 
ghicria la şcoala din Sfinta-Ma- 
ria, com. Ringhilești. 

Industria casnică, ca lucrul 

cinepei, inului, linei, bumbacu- 
lui, din care se fabrică : pinze, 
ţoale, sumanc, scoarţe, şaiacuri, 

devine din zi în zi mai rară, din 
cauză că. agricultura, în acest 

judeţ foarte căutată ocupă și 

braţele femeilor de la ţară. 

In raport cu industria rurală, 

cea urbană a luat o dezvoltare 

mai întinsă. Este o școală de me- 

serii in Botoșani, ateliere de 

croitorie, ciobotoric, stofăric, 

fringhierie, ferăric, tinichigeric, 

fabrici de bere, băuturi gazoa- 

se și altele. 

Articolele cu care se face ccl 
mai întins comerț sunt cerea- 
lele și vitele. Dintre cereale 

sunt: grîul, secara, porumbul, 

orzul și ovăzul; apoi rapiţa şi 
altele, Dintre vite: boi, vaci, oi, 

cai, rimători. Se vind pici, lină, 

brinză, lemne, fructe, legu- 

me, ete. 

Pentru 1$$$ exportul pentru 

județul Botoșani a fost evaluat 

la 18,000,000 lei; iar importul 

la peste 3,000,000 lei 

Desfacerea productelor pentru
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“străinătate se face mai ales pe 
"piața orașului Botoșani; pen- 

tru comerciul mic din județ sunt 
tîrgurile din Hirlău, Ștefănești, 
Bucecea, Burdujeni, Suliţa şi 
“Frumușica. 

- larmaroacele înlesnese mult 
- comerciul şi se țin în anumite 

zile ale săptămînei în tirgurile 
enumărate. Mai important este 
iarmarocul ce se face în Boto- 

“şani de la 1--15 Septembrie, 
- în fie-care an, 

Comerciul este mai întreg în 
- mîna Evreilor; Rominii se în- 
„deletnicese mai mult 'cu pro- 
:ducțiunea, - 

Pentru înlesnirea comunica- 
” ţiei sunt 4 feluri. de drumuri: 

„1. Calea ferată: a) Linia prin- 
” cipală București-Burdujeni, care 

” străbate judeţul Botoşani în par- 
tea de Vest, și care linie leagă 

“ţara şi judeţul cu Bucovina. Pe 
"astă cale avem de însemnat 2 

gări: Verești și Burdujeni, unde 
se fac încărcările și descărcă- 

zile. 4) Din linia principală, și 
- anume de la gara Verești, pleacă 
„0 linie secundară la Botoșani, 
„ (oraș) avind pe această cale încă 
„două gări: Bucecea-Tirg şi Le- 

orda. 6) De la Leorda pleacă o 
- altă ramură secundară la I)oro- 
hoiă 'și 4) o altă 'ramură- de o 
importanţă foarte mare pentru a- 
gricultori, ramura Dorohoit-Iași, 

“pe valea Jijiei, trecînd prin mij- 
locul jud. Botoșani. 

2. Calea Naţională. Ramura 
de șosea pietruită, ce se prelun- 

: gește de-alungul ţărei, începînd 
de la Mihăileni, jud. Dorohoiii, 
intră în jud. Botoşani la: tirgu- 
şorul Bucecea, trece apoi prin 

„comunele Cucoreni, Curtești, o- 
" raşul Botoșani, apoi prin co- 
munele Bălușeni, Cristești, Co- 
șula, Copălăul, Flăminzi, Fru- 

- muşica-Storești, Hirlău, şi de aici 
- în jud. Iâși la Tirgul-Frumos ; 

„_“are-o întindere de SI kil, - 

65620, Afarels Dicționar Geografe, 
* 

“căi judeţene; 

- Curtești, 

„veni, Salcea, 
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3.- Căi Judeţene, 
Din orașul Botoșani! pleacă 4 

Una din Boto- 
șani spre. V,, prin comunele 

Brehuești, Dumbră- 

la . Burdujeni. A- 
ceastă cale are o întindere de 38 
kil. 800 m.; a doua pleacă tot 
din Botoșani spre Sud-V., prin 
“com. Curtești, Poiana-Lungă, la 
Liteni-Marginea, jud. Suceava; 
are o întindere de 42 kil.; a 
treia pleacă de la Botoșani spre 
E., trece prin comunele Bălu- 

"şeni, Șoldănești, Trușeşti, 'Bobi- 

ceni, Durnești, la Tirgul Ștefă- 
neşti ; are o lungime de: 46 kil.; 
alta, ce pleacă din Ștefănești, 

prin comunele Bobulești, Ostop- 
'ceni,  Rănghilești și trece în 

” judeţul Iași, are o lungime de 
24'kil. O ramură ce pleacă din 
Tirgul Bucccea pe șesul Siretu- 
lui, trece în județul Iași, avînd 

-o întindere de 10 kil.; în fine, 

- calea județeană ce pleacă tot 
din Botoşani, spre N.-E., trece 

prin comunele Monăstireni, sa- 

tele Onţeni, Ungureni şi se duce 
în județul  Dorohoiă, la Săveni; 
are o lungime 'de 20 kil.; mai 
este calea naţională, care pleacă 

“din Botoșani la Rădăuți. 
> +4. Şoselele vecinale, cari plea- 

că din “ramurile enumerate: în 
-“ diferite direcţiurii ; Hirlăă-Dol- 
hasca spre Siret; Talpa-Suliţa ; 
Rănghileşti- Albești,: etc. 

Judeţul Botoșani este împăr- 

țit în 6 plăși, care, în ordinea 

” aşezărei lor. naturale 'de la E. 

- spre i sunt ast-fel dispuse: 
“1. Pl Ștefănesti, cu' 10 co- 

une compuse din 38 sate și 

un tirg. ' 

2. PI, Fuia, cu 6 comune, a: 
:vînd 35 sate. 

3. PL Afiletinul, cu ş comune, 
: avind 32 sate și un tîrg. -.: 

+ qi Pl: Tirgulul, cu 8 comune, 
avînd. 45 sate şi un oraș. 

5. PL, Coșula, cu 12 comune,   

avînd 29 sate, un oraș şi un 

tirgușor, : 

6) Pl. Siretul, cul comune, 

avind 42 sate şi 2 tirguri, 

Numărul locuitorilor, ce trăesc - 
în jud. Botoșani, este de 30418 
familii, sai 150218 suflete, din 
cari: 24417 familii, sai 115062 . 

suflete trăesc în sate și în tir- 

'guşoare; iar 6001 familii,: sai 
35156 de suflete în orașele Bo- 
toșani și Hîrlăi, 

Din numărul total al locuito- 
rilor, 41158 sunt bărbaţi, 45508 
femei şi 63252 copii. 

Dupăstarea civilă sunt: 54422 
căsătoriți, 85613. necăsătoriți și 
10183 văduvi, 

După religiuni: 121623 orto- 
doxi, 23958 izraeliți, 981 lipo- 

"veni, 2758 catolici, 144 grego- 
rieni și 754 de diferite alte re- 
ligiuni. 

După naţionalit, sunt: 109019 
Romini, 23958 Izraeliți, 2356 
Țigani, 2148 Armeni, 1419 Ruși 
și Lipoveni, 1711 Germani, 147 
Poloni, 48 Bulgari, 44 Unguri, . 

: 34 Greci, 22 Francezi Şi 11 ba. 
lieni, 

Cu ştiinţă de carte sunt 1 1609 
- şi fără știință 138609. 

“Numărul : nașterilor, în anul 
1889, aii fost de. 5315 şi al mor- 
ților de 4664. 

- Judeţul” are un budget de 
„200760 lei, la venituri, și 187079 
lei, la cheltueli. Budgetul . dru- 
“murilor e de 148505 lei, 36 bani 
la venituri: și 145489 lei, 14 

- bani la cheltueli,.: ::- 

Se cheltuește suma de 35048 

Lei pentru întreținerea a 20 școli 
“ rurale și 2 şcoli de meserii la 

“ Corni și Ștefănești, 
Budgetele comunelor. rurale 

- şiurbane pe anul 1888—89 erai 
- de 1231763 lei, 72 bani la ve- 
nituri, și 1211705 lei, 37 banila 
cheltueli, 
„Serviciul: sanitar. în - judeţul 

- Botoșani se face: de medicul pri- 

TI
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mar al județului, ajutat de 4 me- 

dici de plăși, 4 vaccinatori, S 

moașe plătite de judeţ şi 10 plă- 

tite de comune; 2 medici sunt 

veterinari, 1 al județului şi 1 al 

zonei preventive, cu reședința în 

tirgușorul Ștefănești și 3 medici 

de spitale, N 

„Este un consilii de higienă, 

„cu reședința .în orașul Botoșani. 

* Pentru căutarea bolnavilor 

sunt 5 spitale: un spital în Bo- 

toșani, unul în Hirlăui, și spi- 

talele din Tirgul-Ștefănești . și 

„Burdujeni sunt întreţinute de ju- 

„„deț; mai este și un. ospiciii în 
:- orașul Botoșani, 

Pe lîngă micile farmacii din 

fie-care spital, se mai află 4 în 

orașul Botoşani, 1 în Hirlăi, 1 

în Burdujeni și 1 în Ștefănești. 

Farmacii portative sunt pe la 
fie-care comună. . 

Afară de medicul de judeţ, se 

mai.află un medic primar al o- 
rașului Botoșani, -3 medici și 4 

- moașe ale despărțirilor, pentru 

serviciul populaţiei sărace; a- 

fară de aceștia mai sunt me- 

dicii spitalelor din oraș, precum 

şi cei particulari, în număr de 20, 

In orașul Botoşani este un a- 

rest preventiv, întreținut” de ju- 

deț și în care. au fost în 1890 
40 de deținuți. 

Locuitorii judeţului . sunt în 

cea mai mare parte ortodoxi. 

Sunt 141 biserici ortodoxe, 4 

cimitire şi un paraclis, cu 350 

deservenţi și anume: 

oți, 7 diaconi, 122 cîntăreţi și 

00 eclesiarhi. 

Afară de acestea mai suut: 

1 biserică catolică, 2 armene, 

2 lipovencşti, 4 sinagoge mari 

cvreești și: 64 mal mici. -. 

Bisericile ortodoxe aparţin e- 

parhici mitropoliei de. Iași. Ca- 

'pul administrațiunci biscricești 

în județ este protoercul. 

Bisericile se  întrețin parte 

de stat și-parte, mal. multe, de 

131 pre-   

502 

„comune; foarte puţine de epi- 

tropii şi particulari. 

"Mănăstirile din judeţsunt: Vo- 

rona, Agaftonul, Coșula, Teo- 

direni și Popăuţi ; apoi schitu- 

„rile: Cozancea, Lacurile și Să- 

hăstria, 

Instrucţiunea primară nu este 

destul de respîndită prin toate 

satele; cu toate acestea, numă- 

rul şcoalelor publice de toate 

gradele din întregul județ (nu- 

mărindu-se și acele din orașe) 

se urcă la 107. 

Dintre școalele publice, 93 

sunt rurale, 2 școli de meserii, 

“10 şcoli primare urbane și 2 

secundare și anume: liceul «Lau- 

rian» și externatul secundar de 

fete, 

Școale rurale întreţinute de 

stat sunt 49, de judeţ 20, co- 

prinzind şi cele 2 de meserii; 

17 sunt întcţinute de comune. 

După felul lor sunt: 22 de 

băcţi, 10 de fete și 65 mixte. 

Școale urbane sunt ş de bă- 

cţi și 5 de fete, 

Personalul didactic se com- 

pune din 78 învăţători, 17 învă- 
țătoare, 18 institutori şi 15 în- 

stitutoare. 

Școalele primare rurale aii fost 

„ frecuentate în 1890 :de 3877 co- 

pi. din cari 3247 băeți şi 630 

: fete; cele urbane ati fost frecu- 

“entate de 1375 copii, din cari 

923 băeţi şi 652 fete, | 

Costul instrucțiunci primare 

urbane și rurale din jud, Boto- 

șani este de 261579 lei, 06 bani, 

din cari 126627 că învățămin- 

tul primar urban și 134952 lei, 

06 bani, învăţământul primar 
sural. 

„Statul cheltucște 109785 lei 

cu școalele urbane și 58980 lei 
cu şcoalele rurale ; judeţul chel- 
tuește cu .școalele întreţinute de 
el, suma de lei 27330, la care 
s'a. mai adaus lei 7698 şcoalele 

„de meserii, cum și două școli   

BOTOȘANI. 

din noă înființate; comunele chel- 

tuesc 65098 lei, 06 bani, din 

cari comunele urbane cheltuesc 

suma de 16642 lei, iar cele ru- 
rale 48456 lei, 06 bani. 

Votife istorice. Inainte cu mult 

se numea ţinutul Z7//ău/ur, nu 
ținut al Botoşanilor, de aceea 
cronica cea vechie a Moldovei, 

scrisă de călugării de la mănăs- 

tirea Putna, între anii 1466 și. 

1552, nu numește între cele 24 

de ținuturi, din care se alcătuia 

atunci Moldova, ţinutul Boto- 

şani, ci ținutul Ilirlău. (Vezi «Ar- 

hiva Istorică», vol. III, p. 14). 

Descrierea Moldovei de Ai- 

ron Costin, la 1684, nu: pune 

"între cele 29 ţinuturi, din care 

se compunea Moldova, ţinutul 
Botoșani, ci zice: «Ținutul Hir- 

lăă, cu tirgurile Cotnari și Boto- 
„șani». (Vezi «Arhiva Istorică», 

vol. Î, partea I, pag. 172). 

Vodă Cantemir la 1710, în 

« Descrierea Moldovei», nu pune 

- între cele 23 ținuturi ale Mol- 

dovei ținutul Botoșani, ci zice 

“şi el: «Tirgul Hirlăi, târgul Cot- 

nari și tirgul Botoșani din ţi- 

nutul Hirlăi». (« Descrierea Mol- 

dovei», cap. IV, pag. 34, ed. 

1861, Iași). 

Hrisovul lui Grigore Ghica, 

din 28 Septembrie 7238 (1730), 

dat lui Toader Calimah, vor- 

- nicul din Cimpulung, pentru satul 

Stăncești, zice :: «Satul Stănceşti 

de la ocolul Botoşanilor> ; dar 

hrisovul lui Constantin Mihail 

Racoviţă, din 28 Iulie 7259 

(1751), dat de Ianache Calimah, 

fiul celui de mai sus, tot pentru 

". Stăncești, zice: «Satul Stănceşti 

de Îa ținutul Botoşanilor». (Vezi 

«Columna lui Traian», No. 10 —— 

12, pag. 630—632, din Decem- 

brie, 1882), și divanul Veiiţilor 

boeri din Moldova, în răspun- 

surile date generalului rus, ba- 

ronul IEImpt, la 1769, despre sta- 

rea Moldovei, zice: «Ținutul
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Botoşani, din ținutul Hirlăi are 
„un tîrg, Botoșani». (Vezi «Ar- 
hiva Romiînă», din Iași, tom. I, 
pag. 143, 1860). 

” Din acestea se poate zice, că 
judeţul Botoşani s'a înființat în- 
tre anii 1730—1751. 

Filipide la 1700 şi Fotino la 
1800, descriind Moldova Și ţi- 
nuturile ei, numesc și: ţinutul 

"Botoșani și ținutul Hirlăă.. Fo- 
tino zice: «Ținutul Botoşani este 
mic și venitul săii este al dom. 
niei; el'are un oraş cu acelaşi 
nume (Botoșani), care vine în 
al doilea rang după Iași și este 
oraș de comerciii al doilea după 
Galaţi». 

Sub portretul lui Scarlat Ca- 
limah, din fruntea condicei sale 
civile, tipărită la 1816, în Iași, 
sc: vede pecetea cea mare a 
domniei Moldovei, în jurul că- 
reia staii mărcile celor 16 ţi- 
nuturi Moldoveneşti şi între a- 
“cestea se găsește: și marca ţi- 
nutului Botoşani și aceea a ţi- 
nutului Hirlău 

Ținutul Hirlăa a avut finţa 
pănă la 12 Februarie 1834, cînd 

"căzu din toată însemnătatea sa, 
ținutul .Botoșanilor luînd toată 
jurisdicţiunea şi a ținutului 
Hirlău. 

Botoşani, oraș, comuni urbană, 
este capitala judeţului Botoșâni. 

Orașul Botoșani.este așezat 
în centrul plășei Tirgului, pe 
un platoi întins și înclinat spre 
Vest, care face parte din cul- 
mea dealurilor. ce se prelungește . 
între Siret și Sicna. Este unul 
din orașele din vechime ale Mol- 
dovei. Se află la 47%45'20“ la- 
titudine boreală şi 2491 8'40* lon- 
gitudine estică. 

" Poziţiunea, acestui oraş este 
foarte frumoasă, fiind înconjurat 
de păduri şi vii; mahalalele sale" 
sunt împodobite cu grădini pline 
cu arbori și sunt din cele mai 

“7 

„ despărţiri: 

  

  

atrăgătoare. Aerul e sănătos și 
clima temperată. 

Acest oraș se împarte în 4 

despărțirea 1 vine în 
partea de Nord-Vest a orașului; 
a Il-a vine în partea. despre S.- 
V.; a II-a vine în partea des- 
pre Sud-Est și în fine, a IV-a 
vine în partea. despre Nord-Est. 
Fic-care din aceste despărțiri se 
împarte în mat multe mahalale 
“și strade. 

Oraşul Botoșani, actualmente 
ocupă o suprafaţă de 643 hcct. 

„sai 450 fălci, afară .de cari o- 
rașul Botoșani maiare un imaș, 
pe care pasc vitele tirgoveţilor, 
după anaforaua din 1794, cum și 
niște locuri ale orașului ; toate 
sunt în suprafață de 1215 hect. 

Populațiunea orașului este de 
5268 familii, cu 31024 'suflete, 
din cari: 9şog “bărbați, 15409 
femei și 6106 copii. Numărul 
contribuabililor este de 5610. 

După starea civilă, popula: 
țiunca orașului Botosani se îm- 
parte în : 12203 căsătoriți, 10508 
"necăsătoriți, 2036 văduvi, 199 
divorţați și 6078 copii. 

In anul 1885 ai fost 1286 
nașteri și 1093 morți. 

Populaţia. orașului după na- 
„ ionalităţi : 13402 Romîni, 14415 
„Izraeliţi, 1910 Armeni, 476 Ger- 
mani, 12 Francezi, 597 Ruși și 
Lipoveni, 6 Italieni, 106 Polo- 
nezi, 18: Greci, 26- Unguri, 42 
Bulgari și 14 Țigani. 

- După religiuni: 14922 Orto- 
doxi, 13402 Mozaici, 1973 Ca- 

„tolici, 347: Lipoveni și 381 de 
alte religiuni. 

“ Ştii carte 10896; 
20128. 

„Ocupaţiunea maiorităţii locui- 
torilor este comerciul și indus- 
tria. Centrul orașului este po- 
pulat mai mult cu comercianţi 
şi industriași, iar mahalagiii se 

nu ştii 

"ocupă mai mult cu agricultura 
"și cu' creşterea vitelor. 

  

    

314 vaci, 259 viței, 

Numărul vitelor din comună 
este de 3050, din cari: 6 buhai, 
3 bivoli, 32 bivolițe, 100 boi, 

18 armă- 

sari, 342 cai, 346 rimători, 1250 
berbeci şi oi, 82 țapi, capre şi 
ezi, 98 epe, 87 minzi, 60 goni- 

'tori, 36 gonitoare, 35 strijnici 
-și 15. strijnice, 

Productul oilor  allătoare în 
Botoșani este de vr'o 900 kgr. 
caş și 3740 kgr. lnă. 

„In orașul Botoșani se găsesc 

146 stupi, cari -produe anual 
876 kgr. miere și 73 kgr. de 

- ceară, 

Numărul arborilor fructiferi 

“din Botoşani e de peste 72000, 

" de mărfuri străine : 

- Cu fructele se face un 

“întins, 

negoţ 

Comerciul constă: în cumpă- 
rare de producte agricole și vite 

şi desfacerea în părți” mici pen- 
tru localitate şi în cantități mari 
pentru export; în cumpărarea 

în lipscănii, 
băcănii, fierării şi altele,.care se 
desfac pentru ! trebuinţele oră- 
șenilor şi âle locuitorilor” din 
judeţ. . 

In orașul Botoşani sunt vr'o 
Soo patentari, care număr vari- 
ază în cursul fic-cărci luni. 

Sunt 3 pieţe: piața Tirgului- 
"Vechii pentru legume, fructe, . 

- ete, toată asfaltată ; o piaţă fru- 
moasă, piața Sf. Gheorghe, unde 
se află o hală numai pentru car- 
ne; o a treia piață, a Tirgulut- 

„Vitelor, piaţă mare, unde se fac 
„vînzări şi cumpărări” de vite, fin, 
ete, Pentru lemne de foc sunt 

depozite pe mai multe strade, 
" iar lemne de construcţiuni se pot 

găsi pe piața Tirgului-Vitelor și 
pe un maidan mic, pe strada 
Gărei, 

Pentru  înlesnirea negoțului 
de vite, se fac iatmaroace săp- 
"“tămiînale în toate Miercurile, pe 
piața Tirgul:Vitelor. Iarmarocul 
anual este acel de 15 zile, din
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Septembrie, de la 1—15 ale a- 
cestei- luni, 

Industria mare este reprezen- 

tată prin următoarele fabrici: 

7 fabrici de săpun, 7 fabrici de 

frînghii, 3 fabrici de perii de 

tot felul, 2 fabrici de teracotă, 

I fabrică de vax, 4 fabrici de 

lumînări de seti, 4 mori de abur 

pentru fabricarea fâinci, 7 fa- 
brici de carne conservată, (cari 

și-a făcut, o specialitate din 

ghiudemul lor), 14 dubălării, 1 

fabrică de mobile şi 3 fabrici 
de site, 

"Morile de vapor macină pe 
an 12140000 kgr. făină de griii 
şi 855285 kgr. făină de păpu- 
şoi, Era 

„In Botosani sunt: 15 ban- 
„ cheri, 8 case de schimb, 44 bă- 

cani, 5 brașoveni, 16 blănari, 21 

brutari, 40 birjari, 20 boiangii, 

32 bărbieri, 24 brinzari, 8 co- 
„ mercianți de manufactură, 305 
„.cîrciumari, 25 "comercianţi de 

. grîne, 19 de lină, 37 de vite, 2 

de scuri, 5 de gaz, 56 de.fă- 

ină, 10: de saci, 7 pescari, 10 

cafegii, 5 vinzători de haine gata, 
5 comercianți de oase și 1 de 
maţe, 11 chiristigii, 11 ceasorni- 
cari, 6 argintari, ş.alămari, 11 
caretași, 14 curelari, 5 abagii, 20 
aftălărcari, o zidari, 92 croitori 

-de femei, 82 croitori de băr- 
baţi, 27 lipscani, 22 pielari, 14 

„ magazii de fierării, 7 otelieri, 19 
- hangii, 31 debitanţi de tutun, 

15 vînzători de porțelănărie și 
sticlă, 11 restaurante, 21 vărari, 
13 pînzari, 22 olari, 25 pălări- 
eri, 3 fotografi, 6 legători de 
cărți, 25 dogari, 33 timplari, 

23 zugravi, 14 mindirigii, 42 co- 

jocari, 37 sacagii, 17 harabagii, 
53 cărăuși, 29 rotari, 76 sam- 
sari, 5 chirurgi, 183 ciobotari, 
5 ingineri, ş architecți, 45 pro- 
fesori, 18 doctori în medicină, 
5 doctori veterinari, 49 zarza- 
vagii, 20 tinichigii, 67 stoleri,   
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3 strungari, 30 dulgheri, 68 Lău- 
tari, 37 avocaţi, 4 moașe, 5 de- 
pozite de lemne de foc, 34 pre- 

cupei, 3 .cofetari, 2 covrigari, 
12 telali; sunt 72 pensionari, 
1345 servitori şi 385 funcționari. 

Negreșit că sunt și mai multe 

calfe de fie-care branşă de co- 

merț sati industrie, 

Acest oraș este legat cu ju- 

„dețele vecine prin linia de cale 
fierată : Botoșani - Verești - Bur- 

dujeni și Botoșani - Leorda-Do- 
„rohoiii; prin: calea națională cu 
Iașul, prin şosele județene cu 
Fălticeni și Dorohoiii. 

Are o staţiune mare de cale 
fierată. - 

Stradele oraşului sunt bine 

„pietruite, cu trotuare asfaltate 

și sunt în genere curate şi bine 

luminate. Intinderea stradelor e 
de 96 kil., din care 60 kil. pie- 
truite. 

Se află o sucursală a Băncer 

naționale, o sucursală a credi- 

tului agricol, o casă de econo- 

mie și împrumut. 

Veniturile : comunei sunt de 

473940 lei, iar cheltuelile de 

473612 lei; budgetul drumuri- 

lor e de 338199 lei la venituri 
și 330600 ci la cheltueli. 

Serviciul sanitar al orașului 

se face de un medic-primar, 3 
medici secundari,” 4. moașc, I 

medic veterinar și 2 vaccina- 

tori. 

- In Botoșani sunt 13 biserici, 
şi anume: Adormirea-Maicei- 
Domnului (Ospenia), S-ţii Voe- 
vozi Mihail și Gavril, Sf. Spiri- 
don, Sf. Gheorghe, Sf. Ion, Sf. 
Nicolae, Intrarea-în-Biserică (Vo- 
videnia), S-ţii Trei-lerarhi, Sf. 
Dimitrie, Intîmpinarea-Domnu- 
lui (Rosset), Sf. Ilie, Cuvioasa- 
Paraschiva şi Pogorirea-Duhului- 
Sfint (Dumineca-Mare). Mar sunt 
2 biserici armene, 1 biserică ca- 
tolică, 2 lipovenești; Evreii au 
4 Sinagoge mari şi 6S mici;   
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sunt 5 cimitire, din cari: 2 orto- 

doxe, 1 armean, 1 lipovenese și 

I cvreesc. 

In Botoşani sunt 28 preoți, 
3 diaconi, 28 cîntăreți și 13 pa- 
racliseri; 3 preoțiarmeni, 1 preot 
catolic şi 2 rabini, 

Numărul şeoalelor publice în 

Botoșani este de 8, din cari: 4 

şcoli de băeţi și 4-de fete. 

Numărul institutorilor este de 

14 şi al institutoarelor de 13.. 
Populaţiunea școalelor de băcţi 

este de. 880 elevi, iar a școale- 
lor de fete de 646 eleve. | 

“Şcoale secundare sunt: Liceul 

«Laurian», externatul secundar 

de fete și școala de meserii, cu 

4 secțiuni. 

Intre școalele private sunt de 
însemnat: Școala Romiîno- Ar- 
meană, de fete și școala Romină- 

Izraelită, de băeți, 

Între institutele de bine-fa- 
cere sunt de însemnat: 

Spitalul mare, dependent de 
Sf. Spiridon din Iași; ospiciul 
comunal, întreținut de comuna 
Botoșani; spitalul izraelit; 3 so- 

cietăți de bine-facere. 

Sunt 4 farmacii şi 4 drogherii. 
Zidirile publice mai însemnate 

- sunt: Palatul administrativ, unde 
sunt următoarele autorităţi: Pri- 
măria, prefectura, comitetul per- 
manent şi, într'o sală spațioasă 
din rindul al II-lea, curtea cu ju- 
raţi. Acest palat a fost zidit de 
I. Başotă. 

Tribunalul, poliţia, casieria, 
biuroul telegrafo-postal, 2 jude. 
cătorii de pace, cazarma reg. 

16 de dorobanţi, cazarma reg. 
11 de călăraşi și cazarma reg. 
$ de artilerie. 

Intre clădirile de școli sunt: 
Liceul, 2 școli de fete și 2 de 
băeţi. Acestea sunt clădiri a- 
nume pentru şcoală, întrunind 
toate condițiunile. 

Grădini publice sunt: Gră- 
dina primăriei, în jurul palatului
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comunal, grădina Belvedere pe 
Bulevard şi una în partea de 
S-E. a orașului, 

In Botoşani sunt următoarele 
societăţi: O societate comer- 
cială, 3 societăți de bine-facere 
și sucursalele de la 6 societăţi 
de asigurare. Sunt următoarele 
cluburi : clubul liberal, clubul 
conservator, clubul comercial Şi 
cel de lectură. . 

Sunt 4 tipografii, 3 librării şi 
3 fotografii, 

Intrarea şi eșirea din oraș se 
face prin 10 barieră şi anume: 
Bariera. Suliței, Răchiţi, Rădăuţi 

. (Lipsca), Popăuţi, Dorohoii, 
Baisa, Mănăstirea-Doamnei, Cur- 

tești, Iaşi și Teascul. 
„ MWotife istorice. Oraşul Boto- 
şani,-se crede, a fost din vechi- 

- me unul din orașele de frunte 
ale Moldovei, pentru poziţiunea 
şi comerciul său ; 

„te-Brun, care scria pe la 1810, 
zice: « Bofochani, ville tres com- 
mergante», 

La 1856, Cezar Boliac scria 
-că Botoşani sunt: «ze vi//e 
Zres importante, et par sa po- 
Pulation, gui est de 20000 ha- 
bitants. et far son comnterce a- 
vec la Ducovine et la Gallicie». 

In vechime, Botoşani se numea 
Tirgul-Botăş, cum dovedește ve- 

chea sa pecetie municipală, ce 
ni s'a păstrat pe o carte a tîr- 
goveţilor de Botoșani, cu data 
din 5 August 1670, despre ju- 
decata Vornicilor de Botoșani, 
Gheorghiţă Logofătul și Dumi- 
traşcu Vistiernicul, precurmă- 

“toare prigonirei dintre Apostol 
Traistă şi Căldărușe, pentru un 
loc de casă ce l'a avut Traistă 
în mijlocul tirgului și care carte 
se păstrează în original în ar- 
hiva statului din București. Pe 
acea carte, pecetia tirgului. are 
ca marcă un păun cu coada în- 
tinsă, și împrejur, după o cruce, 

” oinscripţie cu litere slavonești. 

“7
 

geograful Mal- 
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Marca judeţului este o coasă, 
închipuind bogăția finețelor, iar 
“marca orașului un păun cu coada 

A a 

intinsă, 

- Epoca fondaţiunei acestut o- 
raș nu se ştie cu siguranță ; însă 

- după actele: vechi și după leto- 
piseţele: ce le avem, orașul Bo- 
toșani din timpuri depărtate își 
are începuturile, de cel puţin ş 
secole, ci cam de pe la 1400. 
Cronicarul: Grigore Urechie, re- 
ferindu-se la letopiseţul cel vechii 
moldovenesc, care coprindea vi- 
cața domnilor Moldovei de la 
Dragoș pănă la Petru Șchiopul, - 
zice: «scrie letopiseţul nostru, 

„că în anul:6947 Noembrie 28, 
intrat-a în țară oastea tătărască, 
de a prădat și a ars pănă la 
Botoșaii, și a ars și tirgul Bo- 
toșani. Anul 6947 (1439). (V. 
«Letopisețul Moldovei», tom. I, 
pag. 110, ed. Iași, 1852). 

Se mai poate susține ființa. o- 
rașului Botoșani lar401, într'ade- 
văr: «Alexandru-cel-Bun la anul 
1401 a organizat ierarhia bise- 
ricească și politicească. a țărei 
şi. după cum ne încredinţează 
cronicarul Grigore _Urechie şi 
Ştefan L.ogofătul, - care repro- 
duce cuvintele lui Urechie des 

„pre Alexandru-cel-Bun, adaugă: 
«Dat-aii eparhiei Sf. Mitropolii 
aceste ținuturi: Suceava, Neam. 
ţul, Tirgul-Iași cu ţinutul, și Or- 
heiul, Hitlăul cu Potoşani și Cîr- 
ligătura». (Vezi «Trompeta Car- 
paţilor» din 1871, - Martie, No. 
899—904). 

S'a susținut că orașul Boto- 
şani și-ar trage numele de la 
hanul Tătarilor Batos- Kan, care 
a năvălit și a prădat, la 1240, 
Polonia, Moldova, Valahia, Tran- 
silvania, Serbia, ctc., şi s'ar fi 
stabilit în Botoșani. (« Dicţ. to- 
pografic» de Frunzescu și alți). 
Aceasta nu se poate admite. 
Mai sigur este că Botoşani și-a 
luat numele de la unul, Bo-   

> 
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tăș, Botoș saii Botăşan, care 

de sigur că a fost proprietarul 

acestei localități şi întemcetorul 

tîrgului numit Tirgul-Botăş, Se 
ştie că în vechime'nu cra ncam 
boeresc în Moldova, care să nu-si 
aibă numele săii împrumutat sa- 
tului, pe care Ta făcut el întfiii, 
fiind dăruit de Domnii vechi af 

- ţărei” pentru vitejia. saii slujbele 
sale. («Descrierea Moldovei», p. 

“107, Capit, XIII, de Dim. Can- 
temir). 

Un uric de la Ştefan:cel-Mare, 
din 6996 (1487) Octombre 16, 
şi care se păstrează în actele 

Episcopiei de Roman, dovedeşte 
vechimea familiei Botăş în Mol- 
dova. Această familie Botăs, 
Botoșan, care a lăsat numele 
săă tirgului Botoșani, a fost o 
familie de frunte în "Moldova. 

“ Doamna lui Eremia Movilă Voe- 
vod (1595) era născută Botășan 

şi a avut un frate, pc boerul 
Botășan, care la 1610 a fost 
pus în țeapă de Ștefan Vodă 
Tomşa. («Tezaur de monumente 
istorice», tom. II, pag. 24, Bu- 
curești, '1863).: 

Numele de Botăş este cuvint 
vechiii moldovenesc; Botăş, va 
să zică, în Moldova, viță de vie 

"sădită de un an. 

Această familie, după cum se 
vede, era din Maramureș, căci 
istoricul Samuil Budina Laba- 
cens, în istoria cucerirei cetăţei 

“Sziget, capitala Maramureşului, 
la 29 August: 1566, de către 

"Soleiman, ne spune că între vi- 
tejii ce ati 'căzut în luptă era și 
Petre Botoș, voevodul pedestri- 
mei. maramurășene. 

Tirgul Botoșani a fost prădat 
„Și ars de mai multe ori, la 1439 
de Tătari; la 1505, la 1509 și 
la 1529 de Poloni; la 1650 de 

“ Tătari și Cazaci. La 1500 oraşul 
Botoșani suferi mult din cauza 

„bătăliei lui Ștefan-cel-Mare în 
- contra lui Aibrecht, regele Polo.
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"nici. (Vol. I, din “Letopiseţ», 

: pagina 47—294). - 
Tirgul Botoșani făcea parte 

„ în vechime din ţinutul Hirlău- 
lui. In zilele Domnului Moldo- 
vei Petru Șchiopul (1570, 1581, 
1584), Botoşani făcea parte tot 
din ţinutul Hirlăului, cum do- 
vedeşte prețiosul «Catastih dă 
cisle de țărani de la toate ţi- 

„nuturi și curteni și vătăji și nea- 
miși și popi», scris de însuși 
Domnul ţărei, care se găsește în 

„original în Arhiva . Academiei 
Romiîne şi în care Catastih se zice 
«ținutul Hirlăi cu ocolul Boto- 
şani». - 

- In” urma căderei Hirlăului, s'a 
ridicat Botoșani. și aceasta :se | 
datorește pozițiunei orașului Bo- 
toșani și însemnătăţei negoţului 
săi. Un uric al Domnului Mol- 
dovei,. Petru Șchiopul, dat în 
Iași, la 8 Ianuarie 1579 și adre- 
sat neguţătorilor. mari Și mici 

„de la -Liow și din esle-t'alte 
părţi ale Crăiei Leșești, în pri- 
vinţa iarmaroacelor şi a vămet 
așezate în Moldova, zice: «Dom- 
nia mca a convocat pe toţi ne- 
guţiătorii noștri moldovinaţi și 
pe boerii de ţară, întrebîndu-i 
despre starea cea dintru înce- 
put a comerțului nostru înter- 
național, şi ni-aii răspuns, cum 
că cel mai vechii iarmaroc în 
Moldova a fost acel care se ține 
în Botoșani.» Acest uric l'a pu- 
blicat d-l Hășdău în anul 1862, 
în «Arhiva Istorică», tomul I,: 
partea |, pag. 172—174. Din 
toate acestea şi din condica Lo- 
gofătului Ștefan, din 1401, leto- 
piseţul vechiă moldovenesc din 
1439 şi uricul lui Petru Șchio- 
pul din 1579, dovedesc că tir. 

„- gul Botoșani și însemnătatea co- 
merciului săi datează din vre- 
mile cele de mult ale Moldovei. 

După vechile hrisoave, Boto- 
şani aii zi de tîrg Miercurea și 
$ iarmaroace pe an: 1 Ianua- 

_tolul IV). 
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rie, 2 Februarie, 18 Maii, 15 
lulic, 6 August, 18 Septembrie, 

14 Octombrie şi: 6 Decembrie, 

(Vezi iarmaroacele şi _tirgurile 
din Moldova, în «Calendarul 
pentru Romîni», Iași, 1853). De- 
zobry şi Bachelet scrii: «/Bozoc- 
SQny, commerce de vius avec 

PAllemagne. Foires tres-impor- 
" Zautes». (Vezi «Dictionnaire 'ge- 
“n€ral de biographie et d'histoi- 
re», tom. I, din 1866, Paris). 

Foarte de demult, tîrgul Bo- 

"toșani şi cu împrejurimile sale, 
făcea parte din apanagiul Dom- 

nici Moldovei, care se alcătuia 

din veniturile Botoșanilor, din 

„ veniturile tirgului Chişinău, din 
dările Țiganilor domnești și din 

venitul vămilor. 

Moldovei», de Cantemir, capi- 

“Tot Cantemir, la 1708, zice: 
«Tirgul Botoșani, ale căruia ve- 
nituri, împreună cu 'ale părților 
lui cele din împrejur, le trage 
la sine Doamna, pentru a căror 
stringere este orînduit de către 
dinsa un cămăraș al Doamnei». 

(« Descrierea Moldovei», cap. IV, 

pag. 34). Din veniturile Boto- 
șanilor, la 1799, se dase miluire 
unora mănăstiri sărace cu hri- 
sov domnesc. («Letop. Mold.», 
tom. I). 

Orașul Botoșani a fost ca a: 

panaj al Doamnei pănă la anul 
1819, sau pănă la 1830; în ac- 
tele vechi se numea tîrgul Doam- 
nei (Vezic Descrierea Moldovei», 
Cantemir, Cap. XII, pag. 214). 

Pe la 1498,un număr ca de 
70000 Turci ai trecut prin Va- 

lahia contra Rusiei, pe la fi- 
nele lui Noembric, ati prădat Po- 
dolia, Galiţia și alte părți, dar, 
coprinși de frig, vr'o 40000 aii 
pierit, iar cei- r alți aă scăpat cu 
mari” greutăți în Moldova ; aici 
ai fost bătuți grozav de Ștefan- 
cel-Mare, la Boroşani, în cit de 
abia un număr de 10000 ai pu- 

(«Descrierea 

“la Botoșani. 

“armata lui Albrecht fu luată de 
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tut a se întoarce înapol acasă, 
(Șincai, tom. II, din 1853). 

La anul 7006 (1498), Ștefan- 
„.cel-Mare, pentru a pedepsi pe 

Poloni, pentru încălcările lor, a. 
intrat cu armata sa în ţara le- 
şească, arsz și prădă tot, şi în- 
torcindu-se înapoi, a adus robi 
ca vr'o 100900, pe carii așeză 
ca locuitori în Moldova. Dar nu 
mult timp după aceasta, adică 

„la 7098 (1500), Albrecht voi să-și 
răzbune pe Ștefan-cel- Mare, și în 
luna lui Martie trecu în Moldova, 

"prădind tot ce-i cșea înainte 
pănă la Botoșani; aici Ștefan 
le eşi înainte și în ziua de 11 

"Martie 1500, armata -polonă a 
fost bătută cumplit și aproape 
desființată. Bătălia a avut loc 

Mare ' parte din 

Ștefan ca prizonieră. Pe prizo- 
nieri îi puse la plug și. ară Dum- 
brava - Roșie la Botoşani, spre 
pomenire, ca «să nu se mai aco- 
lisească Leşii de Moldova», cum 
zice Ioan' Niculcea, cronicarul 
Moldovei. Dumbrava s'a numit 
roșie, căci s'a udat cu sîngele 
Leşilor, («Letop. Mold.», vol.I). 

La 7012 (1504), Polonii, co- 

mandaţi de Neculai Camenski, 
palatinul Cracoviei, cu 60000 
călăreți, călcă Moldova, arzînd și 

bătînd tîrguri, holde de orașe, 
prădă Hirlăul, Ștefănești şi.Bo- 
toşani. Bogdan, fiul lui Ștefan- 
cel-Mare, se repede cu oastea 

sa din Suceava și, după mai 
“multe lupte, Moldovenii sunt bă. 
tuți “la 4 Octombrie. La 23 

Januarie 1510, se împacă Bog- 

dan cu Sigismund, regele Un- 

gariei şi sc închee tractatul de 

pace de la Camenița. (Vezi «Cro- 
nica» lui Șincai). 

La 1560, Dimitrie Vişnovietzki 

veni cu oaste căzăcească şi po- 
lonă în contra lui Despot-Vodă 

la Botoșani. Dar oastea lui Tomșa 
bate şi risipește?*pe Cazaci, îşi
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Poloni la Vercicani, din ţinutul 
- Botoșani și prinde pe Peasovski, 
iar Vişnovietzki neputind fugi,se 
„ascunde într'o căpiţă de fin, la 
marginea, tirgului Botoșani; aci 
fu găsit și dus legat la Tomşa 
în tîrgul Botoșani, de unde fu 
pornit îndată peşcheș la Sultan. 
(«Letopiseţul Moldovei», tom. I). 

Prin Botoșani, la 1663, D>m- 
nul Valahiei, Gr. Ghica, fugind 
în Polonia, în Botoșani, şi-a pier- 
dut o pereche de desagi cu gal- 
beni; acești baniau fost pierduţi 
de “cămărașul săi Iştoc ŞI aii 
fost găsiți de Jora Vornicul de 
Botoșani. («Letop. Mold.», tom. 

„III şi IV). 
La 1684, luna Decembric, a 

venit la Botoșani, cu armata sa, 
. Ștefan-Petriceicu-Voevod, eşind 
din Polonia şi venind pentru a 

„doua oară Domn în Moldova. 
“In Botoşani, hatmanul Cuniţchi, 
cu toată puterea căzăcească, o- 
cupase oraşul și stabilise aici 
cartierul săii general. De la Bo- 
toşani, - Petriceicu a plecat cu 

„armată de Cazaci și Poloni, con- 
tra lui Duca- Voevod, Domnul 
Moldovei, pe care l'a prins în 
ziua de 23 Decembrie, chiar în 

curţile sale de la moşia sa Dom- 
meşti, din. jud.. Putna. («Letop. 
Moldovei», tom. II și III). . 

La 1631, Sobieski, regele Po- 
loniei, veni în Moldova cu o 
oaste puternică, în timpul .lui 

“Constantin - Cantemir - Voevod. 
Drumul. sii a fost prin Boto- 
șani; a. mers pănă la Tirgul- 
Frumos și d'acolo s'a întors î îna- 
poi din cauza drumului grei ; 

“mai bine de jumătate din .ar- 
mata sa a murit de frig; a- 

„„ceasta a fost pe la 2 Noem- 
„brie. (eLetop. Mold.», tom. I1), 

La 1711, Mihâiă Racoviţă Voe- 
vod s'a fost înțeles cu Petru I 
al Rusiei, că dacă regele Carol 
XII al Suediei, care se afla la 
„Bender, va intra în Iași, atunci 
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„Rușii să trimeată un corp de 
- armată la Iași și să-l prindă pe 
Carol XII și. cu:această ocazie 

„Să treacă Mihaiă Vodă Racoviţă, 
cu casa sa cu tot,la Ruși. Pre- 
gătirile acestea Racoviţă le fă. 
cea la Botoşani; aici se gătea | 
în taină, îşi făcea potcoave la 
cai și căruțe. Pe acea vreme 
Domnul Valahiei,C. Brincoveanu 
și- cu boerii. Moldoveni nemul- 
țumiţi, cari fugiseră în Valahia, 
denunțară Turcilor planul Dom. 
nului Moldovei şi Mihaiu Raco- 

viţă fu prins de Ali-Bei, fu pus 
în fiare, fu: dus la Țarigrad şi 
închis la şeapte turnuri. (Vezi 
«Letop. Moldovei», tom. II). 

" La anul 1616, între Cotnari și 
“ Botoșani, s'a desfășurat, pe. la 
finele lui August, una din dra- 
mele cele mal cumplite ale is- 
toriei Moldovei și Poloniei. Aici 
s'a risipit pentru veci casa lui 
Eremia Movilă, Voevodul Mol- 

„ dovei; aici, la Drăcşani, s'a ro- 
„bit de Turci și Tătari, coman- 
daţi de Sknider-Pașa, după mai 
multe crincene: bătălii, întreaga 
familie a lui Eremia Movilă. Tot 
aici s'a pus sfirșit, prin nimici- 

„rea casei lui Eremia Movilă, ace- 
lor lupte groaznice și sîngeroase 
dintre Moldovenii, partizani Mo- 
vileștilor. uniți cu Polonii,. con- 
tra Moldovenilor uniţi cu Ște- 
fan-Tomșa, cu Turcii, Tătarii, 
Muntenii şi Transilvănenii. . In. 
aceste lupte a căzut atita lume, 
în cit Kobierzicki, descriind a- 
ceste “bătălii, zice că Moldova 
devenise mormîntul Poloniei. La 
toate acestea, după Miron Cos- 
tin, ar fi fost Elizaveta Doamna 
cauza acestor lupte -atit de ne- 
norocite, atit pentru Moldoveni 

„- cât şi pentru Poloni.. («Letop. 
Moldovei», tom. 1). 

Grigore Ghica, Domnul Mol- 
dovei, din. porunca Sultanului, a 
stat în. Botoșani: 10 zile cu ar- 
mata sa de 7000. de oameni, a-   

şteptind pe: Mustafa, pașa de 
Hotin, ca să plece împreună în 
contra lui Adăl - Gherei. («Le- 
top. Mold.», tomul III, pagina 
151, 156; tom. II, pag. 464). 

La 1788 izbucni rezbelul în- 
tre Rusia și Turcia. Austria, care 
era aliată Rusiei, trimese un , 
corp de 20990 de oameni în Bu- 
covina, sub comanda Principe: 
lui Coburg. La 9 Februarie se 
incepură operaţiunile. Principele. 
Coburg intră cu armata sa : în 
Moldova și ocupă Botoşani. Rez- 
belul a urmat și în fine pacea 
se încheiă la Iași, la 20 Decem- 

“brie 1790 şi armatele Austro. 
Rusești deșertară Moldova și 
Valahia. (eIst. Rominilor» de A. 

-“Treb, Laurian, București, 1869). 
La anul 1821, în timpul ete. - 

rici grecești, boerii cari n'aii voit 
a face cauză comună -cu cteriş- 
tii, ai pribegit parte în Rusia. 

“şi parte în Bucovina, unde nu 
vencai eteriștii de. frica Nem- 
ților. La Botoșani se găsea is- 

„Pravnic - stolnicul Gr. Rizu, cu 
„doi co:nandiri at. cteriștilor, că- 
:pitan Bălaşu şi căpitan Pantazi 
Spiru şi cu 100 mavrofori cu 
arnăuți pentru paza orașului. 

Boerii. Moldoveni, nevoind a 
face cauză comună cu Ipsilanti 

 şi.cerind de la Turci ajutor şi 
„reîntoarcerea . vechilor drepturi 
„ale ţărei, țineaii în județul Do- 
„rohoiii,. într'un. cătun al Zvoriş- 

„tei, întilniri tainice şi se punea 
la cale a ridica satele și a porni 
în contra eteriștilor. Căminarul 
Ştefănache Gherghel și pănar- 
nicul Gavril Istrat, pornindu-se 
de la Zvoriştea, au ridicat locui. 
torii, în număr de aproape trei 
mii, toți bine înarmaţi, avînd 
steaguri, ce.. fluturaii -pe lănci, - 
făcute din bucăți de : materie 

-Toșie, semn de . război i de 
_„moarte, 

. Aflind Botoșănenii « de apro- 
pierca lui Gherghel şi a. lui Is.
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trat; cu atita popor, se înar- 
mară și ci, şi mergind la Isprăv- 
nicie, ai luat administraţia din 
mina Rizului, izgonindu-l din tîrg 
și punind prefect pe Petru Vir- 
nav, care a pus străji la toare 
drumurile, spre a apăra orașul . 
contra eteriștilor ; iar eteriştii 
S'aii făcut nevăzuți din Botoșani. 
Gherghel și cu Istrati, cu oa- 
menii lor, ajungînd către moșia 

" Stăncești, ai tăbărit pe șesurile 
Siretului, stind în așteptare 3 

“zile, pentru a le veni hrană și 

povățuiri de mers înainte din 

Botoşani, unde eraii adunaţi bo- 
erii din toate. satele. Dar nepri- 

mind nici o înlesnire, oamenii 

S'aii împrăștiat fie-care pe la ca- 
sele lor, fără a face alt-ceva, 

de cît. slobozirea Botoșanilor și 

alungarea eteriștilor. 

Moldovei»; tom. II, . Iași 1837, 

“de. Manolache Drăghici). . 
In Botoşani se află mai multe 

monumente religioase, de :în- 

semnătate istorică, precum: : 

1. Mănăstirea Sf.. Nicolae (Mă- 

năstirea Popăuţi, după numele 

„moșiei,.pe care se află situată 

"proprietatea mănăstirei, astă-zi 

a statului, spre bariera . Doro- 

hoiului, în dosul gărei). Biserica 

e înaltă, de: piatră, -cu arcuri 

şi bolți, ca toate mănăstirile zi- 
dite de Ștefan-cel-Mare, . 

„. Pe peretele bisericei, alăturea 
de unde a fost ușa “cea -vechie, 

este inscripția -slavonească, pe 

piatră, a lui Ștefan-cel- Mare, 
doveditoare că această biserică 

a fost zidită la anii 7004 (1496). 

lată acea inscripție: '< lo Ște- 
- fan Voevod, cu mila“ lui Dum- 

nezeii Domnul ţărei Moldovei, 
fiul lui Bogdan-Voevod, a zidit 

- acest hram în numele celui în- 
tre sfinți, Părintelui nostru Ar- 
hierarh și făcătorul. de minuni 
Nicolae, la anul7004, iar al Dom- 
nici sale în al patru zecelea an, 
luna Septembrie 30.» 

(«Istoria . 

  

In biserică, la dreapta, este 
portretul lui Ștefan-cel-Mare, zu- 
grăvit în uleii, pe care este 
scris: «Ștefan-cel-Mare Domn și 

Iroii al Moldovei, care a domnit 
la anul 1458 pănă la 1304 Iu- 
lie 2, am zidit această mănăs- 

“tire precum se vede, la anul 

7094 Septembrie 30». Iar la stîn- 

ga este scris: «Acest chip s'a fă- 
cut la anul 1827, Februarie 4». 

La 7559,Vodă-Constantin-Ra- 

coviță, văzînd că nu face copii, 
se hotărî să dea parte din ave- 

rea sala vre-o mănăstire; iată 

ce zice cronicarul Moldovei, Spă- 

tarul I. Canta: «Era o biserică 

de piatră în Popăuţi, la Boto- 

șani, făcută 'de Ștefan-Voevod 
- cel bătrin. Constantin Vodă i-a 

dat toate moșiile tăti-nă-săă lui 

Mihaiii- Vodă». («Letop. Mold.», 

tomul: 111). Aa 
2, Biserica Sf. Gheorghe, care 

"se află situată chiar în mijlocul 
orașului. De' asupra ușci se ci- 

tește următoarea înscripțiune în 

slavonește: «Elena' Despotana, 
doamna lui Petru' Voevod, a 

zidit acest hram în numele sfîn- 
tului marelui mucenic Gheorghe, 

în tirgul. Botoșanilor, în zilele 

“domnului: Io Ștefan Voevod. Și 
La săvirşit la anii 7049 Octom- 

brie. (e Letop. Mold.», vol. 1 şi [[). 

Doamna Elena Despotanu, e 

"soţia a “doua a" lui Petru Ra- 
reș și fiica lui Despot, craiul 
Sirbesc. («Letop. Mold.>, 'vol. 1, 

"pag. 148). “Această biserică a 

fost începută a se zidi la anul 

1541, cînd: trăia soţul ei Petru 
Vodă Rareș, care a murit: la 

1546 şi s'a sfirşit în zilele fiu- 
lui. săi Ștefan Voevod, care a 
domnit de la 1551—1553. 

“3. Biserica Uspenia (Adormi- 
rea-Maicei - Domnului). Această 

biserică a fost zidită la anul 7060 
(1552), de Doamna Elena Des- 

"potana. Iată înscripția : «Cu voia 
tatălui” și cu ajutorul fiului și cu 

    

plinirea sfintului Duh. Iată et 
roaba Dumnezeului miei Dom- 
nul Isus Christos, Elena Despo- 
tana, doamna lui Petru Voevod, 
fiica lui Ioan” Despot Țarul, cu 
de bună -voia mea și cu bun 

cuget, am zidit acest hram în nu- 

mele Uspenici (A dormirei) prea 
: Sfintei stăpînei noastre Născătoa- 
rei-de-Dumnezeii și pururea Fe- 
cioarei Maria. Și s'au săvirșit la .. 
anul 7060 August 15». 

Biserica a fost înnoită de Mi- 
„ hail Racoviţă Voevod, la anul 
7233 (1725). Această biserică 

"se mai numește și biserica dom- 
nească a Uspeniei şi biserica 
Doamnei. (Hrisovul lui Alexan- 
dru Moruzzi Voevod la 1806 în 

«Uricar», tom. 11). 

In această biserică se găsește 
un ceaslov tipărit la anul 1731, 

Iulie 4, în tipografia sfintei Epis- 

copii de Rimnic. Acest triod 

este 'cumpărat din venitul du- 
ghenilor și s'a dat la Biserica 
Albă, ce este hramul. Adormi- 

rei-Maicei- Domnului (Maica Pre- 
: cista), ca să fie pomană, de Theo- 

dor Stihi. De aci se vede că 

biserica Uspenia se mai numea 

în vechime și Biserica Albă. 

“In orașul. Botoşani, mai sunt 

şi alte biserici vechi, dar cu 

mult mai moderne ca acelea 

"“enumărate mai sus. Data înfiin- 

țărei. acestor biserici, precum și 
-ori-ce alte lămuriri, se găsesc 

- în vechile hrisoave domnești, ce 

sunt în primăria de Botoșani și 

„care aii fost păstrate de d. Th. 

Pisoski, nepotul răposatului Tu- 

dorache Pisoski,. unul din ve- 

chilii tirgului Botoşani, pe la 
anul 1544. 

In Botoșani a fost în vechime 

o școală domnească, care luase 

"0: mare dezvoltare, Iată în pri- 

vința ci şi hrisoavele următoare : 

De la 7267 (1759), Decem- 

brie 20, hrisov de la Ioan Th. 

Calimah Voevod, pentru : înfiin-
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țarea unei școli domnești în tîr- 
sul Botoșani pentru învățătura 
copiilor. In acest hrisov se ho- 
tărește și leafa dascălului şcoa- 
lei și tot aici titluește pe isprav- 
nicul de Botoşani, «Vornic de 
Botoșani». («Uricarul», tom. II), 

De la 1793, Septembrie 30, 
hrisov de la Mihail C. Suţu Voe- 
vod, prin care închină biserica 
Uspeniei, la școala din Botoșani, 
dînd toate veniturile acestei bi- 
serică, adică dugheni și ori-ce 
ar mai avea, pentru întreţinerea 
școalei şi a bisericei, Spre a: 
jutor, Vodă Suțu mai dăruește 
acestei şcoli din Botoșani, 12 
scutelnici. (<Uricarul», tom. II). 

Din: 1796, Fevruarie 1ş, hri- 
sov de la Alexandru Joan Ca- 
.limah Voevod, care întărește cele 
coprinse în hrisovul din 1793 
a lui Vodă Suţu. («Uricarul», 

- tomul II). 
De la 1806, August 17, hri- 

sov. de la Alexandru Constan- 
tin Moruzzi Voevod, prin care 
hărăzește școalci din Botoşani, 
870 lei pe an, ca să se dea das- 
călilor elinești și moldoveneşti, 
așezați spre învățătura publică, 
peste venitul bisericei domneşti 
a Uspeniei, care este legat la 
şcoalele acestea. Și fiind-că ve- 
nitul Botoşanilor este al Doam- 
„nei, să se dea din acest venit 
al Doamnei la școala din Bo- 
toșani, cite 300 lei pe an. (cUri- 
carul», tom. II). 

Orașul Botoșani a fost prada 
„mai multor focuri, care în dife- 
rite vremi aii consumat multe, 

case și chiar părți întregi ale 
tirgului, dar din toate, cel mai 
mare a fost incendiul din 3 Iunie 
1888, carea consumat partea cea 
niai frumoasă și principală a o- 
rașului, cum și biserica Uspenia, 
catedrala. Urmele acestui incen- 
diii se văd și astăzi, 

In anul 1890, Septembrie 8, 
în orașul Botoșani, s'a aşezat 

55620. Marele Dicţionar Geografic, 

* 

    

statua de bronz a poetului Mi- 
hail Eminescu, statuă făcută şi 
adusă. în oraș prin stăruința stu- 
denților universitari din ţară. A- 
ceastă statuă s'a aşezat pe piața 
şcoalei No. 1 de băeți, zisă 
piaţa Marchian, 

Botoşani, sfajie de drum de fier, 
jud. Botoșani, plasa Tirgul, co- 
muna Botoșani, pe linia Verești- 
Botoșani, pusă în circulaţie la 
I Noembrie 1871. Departe de 
staţia Leorda de 15.4 kil. Inăl- 
țimea d'asupra nivelului mării 
de 139 m. Venitul acestei sta- 
ţii pe anul 1896 a fost de lei 
639321, bani 47. 

Botoşanița (Tacul-), sat, pe 
moșia cu asemenea numire, co- 
muna Grămeşti, plasa Berho- 
metele, jud. Dorohoiii; așezat 
parte pe costișă și parte pe 
șes, între niște gîrle; are 45 fa- | 

„ milii și 185 suflete. Proprieta- 
tea moșiei a fost din vechime 
a mănăstirei Putna, din Buco- 
vina. La 1785 s'a vindut par- 
tea ce a rămas în Moldova, păs- 
trîndu-se numai partea rămasă 
în Bucovina, care are aceeași nu- 
mire și care a format pănă la 
anexarea Bucovinei un singur 
trup. 

Sătenii împroprietăriți ai 104 
hectare, iar proprietarul moşiei 
are 152 hect, cîmp și 35 hect, 
pădure tînără. | 

Piriul ce trece pe moşie se 
numește Verichia, 

Drumuri principale sunt: a- 
cele ce duc la Grămești, la Bă- 
linești și Rudești. 

Satul se învecinează cu Băli- 
nești, Bucovina, Rudești și Gră.- 
mești, 

Botoșaniţa, Zea/, în jud. Doro- 
hoiă; începe din Bucovina, din 
poalele Carpaţilor, trece prin 
satul Botoșaniţa, com. Grămeşti, 

  

    

plasa Berhometele, apoi prin co- 
muna Zamostia, plasa Coșula. 
Culmea lui servește de hotar 
despre Bucovina, 

Botoşeşti, com. rur., în pl. Dum- 
brava, jud. Mehedinţi, la o dis- 
tanță de 65 kil. de orașul Tur- 
nul-Severin ; formează comună 
cu cătunele : Paia - din- Dos și 
Paia-din-Față. Este situată la 
limita de Est a județului, pe o 
vale frumoasă, înconjurată de 
toate părțile cu cimpii întinse, 
acoperite cu semănături, păduri 
şi mici dumbrăvi, 

Se mărgineşte :- la E. cu co- 
munele Gogoșul și Gogoșiţa- 
de-Dolj; la V. cu Băcleşul, Cor- 

„zul și Bălăcița; la N, cu Gre- 
cești și Rusul și la S, cu Clea-: 
novul-de-Mehedinţi și Seaca-de- 
Dolj. 

Are 355 de contribuabili, din 
1800 locuitori, locuind în 350 
de case. Ocupaţiunea locuitori. 
lor este agricultura și creșterea 

„vitelor. Ei posedă: Sr pluguri, 
156 care cu boi și 38 căruțe 
cu cai, 

Are o biserică, deservită de 2 
preoţi și un cîntăreț, o şcoală 
cu un învățător, frecuentată de 
20 clevi şi 2 eleve. Sunt 2 
circiumi. Numărul vitelor este 
de 1246 vite- mari cornute, 79 
cai, 1500 oi și 408 rimători. | 

Prin această comună trece şo- 
seaua Gvardeniţa-Paia-din-Dos- 

„Botoșeşti. Are şi alte șosele, 
care: o leagă cu comunele -ve- 
cine, 

Prin comună trece piriul ce 
vine de “la -Bălăcița, despărțind 
ast-fel comuna în 2 părți, trece 
la căt. Gogoșiţa-de-Dolj, se în- 
dreaptă spre Ji, în care se 
varsă la Breasta. 

In partea de E. a comune 
se află o ridicătură de pămint, 
în formă de piramidă, care după 
spusele bătrinilor, este făcută 
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de haiducul Grozea, spre a se 

apăra de haiducul Micu. In par- 

tea de N.-E. a acestei ridică- 

turi de pămint se află o vale fru- 

moasă, avind cite-va izvoare cu 

apă curată, precum și frumoase 

tufișuri, care poartă numele de 

Valea-Micului. In față sunt ridi- 

cături de pămînt. Spre S. se 

află niște poeni întinse şi încon- 

jurate cu păduri, cari se numesc 

Poenele-Grozei. Această ridică- 

tură de pămînt poartă numele 

de Cetate și împrejurul ei se gă- 

sesc, în timpul muncei, de că- 

tre locuitori, pietre, diferite o- 

biecte de fier și alte lucruri, 

Botșani, munte, în com. Pingă- 

rați, plasa Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu, situat către V, mănăs- 

tirei Pingăraţi. Păturile sale con- 

ţin fier-peatră (fer-limoneux, mi- 

ncrai "de fer d'alluvions) ce se 

compune din fier, oxid, pămînt, 
apă și acid fosforic. 

Botul, Zraz curgător al Dunărei, 

în plasa Borcea, jud. Ialomiţa; 

curge spre Nord pe teritoriul 

comunei Ciocănești- Mărgineni, 

trece în comuna Ciocăneşti-Sîrbi, 

unde se unește cu Căcina, git 

“al lacului Boianul; apoi merge 

spre E. şi N.-E,, trecînd pe 

lingă satul Rasa și se varsă în 
lacul Călărași. 

Botul-Calului, Zza/, bogat în 

imașe ; se întinde spre V. de 

satul Potingeni, com. Movileni, 

pl. Copoul, jud. Iași. 

Botul-Dealului, /oc, jud. Bacăi, 

plasa Bistriţa-d.-j., com. Letea, 

de pe moşia Șerbănești, situat 

aproape în linia podului de fier 
de pe Bistrița, construit din noii 
şi a podului Siretului. Este pro- 
babil, și credința populară a- 
testă aceasta, că Bistriţa se vărsa 

mai înainte în Siret, în acest   
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punct, adică cu 18 kil. mai sus 

de Galbeni (Valea - Seacă), văr- 
sarea ei de azi. Acum încă se 

cunosc albiile ambelor ape, pe 

cari ţăranii le numesc acum 

Matca-Veche. 

Botul-Măngălăriei, dea/, aproa- 

pe de hotarul com. Cotnari, pl. 

Bahluiul, jud. Iași, despre ju- 

deţul Suceava. Se numește ast- 

- fel de la mangalul (cărbuni de 

lemn) cese făcea acolo în tim- 

purile vechi. 

Botul-Negrei, dea/, în comuna 

Tazlăul, plasa Bistriţa, județul 
Neamţu. 

Botul-Ostrovului, pic/ret de gra- 

niță, pe malul Dunărei, judeţul 
Mehedinţi. 

Botunilor (Piriul-), piriz, jud. 
Bacăă, plasa Bistriţa-d.-s., de 

“pe teritoriul comunei Valea-lui- 
Ioan. 

Boţeşti, comună rurală, în plasa 
Dimbovița - Dealul, situată în 

marginea apusană a judeţului 

Dimboviţa, între văi şi dealuri. 

In jurul acestei comune sunt 

numai dealuri acoperite cu pă- 

duri și livezi de fin. Prin mij- 

locul comunei curge un piriiaș 

spre Sud, mergind a se vărsa 

în Argeș. 

Această comună se compune 

din trei cătune: Cindești-din- 
Deal, cu 323 locuitori, Botești, 

cu 776 locuitori şi Greci, cu 416 

locuitori. Peste tot comuna Bo- 

teşti are 1515 locuitori, toți 

Romini. 

Aci sunt opt mori de apă și 

un fierăstrăi de tăiat scinduri, 

In comună sunt trei biserici 

și o școală. Școala este mixtă; 

a fost frecuentată, în 1890, de. 

30 elevi și eleve și are un în- 

vățător. In toată comuna sunt   
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peste 179 copii de ambele sexe 
cu etatea de școală. 

Comuna are un venit de 1880 

lei, Sunt 400 contribuabili. 

Botești se învevineşte la E. 

cu cătunul Sturzeni, ce face parte 

din com. Priboiul, de care se 

desparte prin dealuri acoperite 

cu păduri ; la V. cu comuna 

Birzeşti, din plasa Argeșului, ju- 

dețul Muscel ; la N. cu co- 

muna Văleni; și la S$. cu co- 
muna Dobrești, ambele tot din 

jud. Muscel, 

Boţeşti, com. rur., în partea de 

N.-V. a plășei Crasna, judeţul 

Fălciu. E mărginită la N. cu ju- 

deţul Vasluiă ; la S. cu com. 

Tăbălăești ; la E. cu comunele 

Brădiceşti și Avereșşti și la V., 

cu com. Gugeşti. Poziţiunea te- 

ritoriului său este variată, pre- 

zentind diferite văi, dealuri și 

dimburi. Este formată din sa- 
„tele: Boţești și Porţișeni, pe o 
suprafață de 4551 hect. Areo 

populaţiune de 243 familii, 1020 

suflete, din cari 214 contribua- 
bili. 

Are 3 biserici, deservite de 

I preot și o școală. 

Budgetul : 2800 lei la veni- 

turi și tot atita la cheltueli. 

Vite: 639 vite mari cornute, 

94 cai, 1845 oi şi 309 porci. 

Boţeşti, sa/, în com. Boţești, pl. 

Crasna, jud. Fălciu, situat pe 

valea Boţeștilor, pe o suprafaţă 

de 2933 hect. şi cu o popula- 

ție de 170 familii, 700 suflete, 

din cari 154 contribuabili. Este 
reședința comunei. 

Are o școală, frecuentată de 

35 elevi şi o biserică. 

D. Alexandru Negruzzi a în- 

fiinţat, în anul 1883, pe această 

moșie, o fabrică de teracotă, în 

care funcționai 20 lucrători; 

în anul 1889 a încetat dea mai 

funcţiona, din cauza relelor dru-



BOȚEȘTI 

“muri, care făceaii dificilă trans- 
portarea produselor fabricei, 

“Moşia Boţești este mărită în 
teritorii cu 1164 hect., prin ali- 
pirea părţilor de moșii Plopi 
şi Roșiori, foaste ale Vornicului 

Scarlat Rosetti, anexate la pro- 
prietatea d-lui Negruzzi, prin că- 
sătorie. 

Boţeşti, sat, în com. Girovul, pl.- 
Piatra-Muntele, judeţul Neamţu; 
este situat pe valea Cracăului, 
între satele Girovul, Turturești şi 
Doina, formînd cu marginile sale 
hotarul despre Vest al comu- 
nei, despărțitor de comunele 
Doamna și Căciuleşti. 

Are o populaţiune de 217 su- 
flete, sai. 55 capi de familie, 
cari 'trăesc în 59 de case. A- 
ceastă populaţiune se împarte 
după sex, în : 109 bărbaţi și 108 
femei; după starea civilă în: 
106 necăsătoriți, 96 căsătoriţi, 
13 văduvi şi 2 divorțaţi; 21 ştii 
carte, 196 nu știii. Locuitorii se 
ocupă cu agricultura, 

Comunicaţiunea, cu satele ve- 
cine se face prin un drum, care 
dă în dreptul kil. 8 al șoselei 
Dobreni-Roznov; prin un drum 
care dă la satul Doina, prin şo- 
seaua județeană Dobreni - Roz- 
nov. 

Boţeşti, dea, în partea despre 
Est a satului Horleşti - Domni- 
ței„din comuna Cucuteni, plasa 
Stavnicul, jud. Iași. Se întinde 
de la Nord, din locul numit 
Voloaia, spre Sud şi unindu-se. 
cu Dealul-Lunganilor, comuna 
Voinești, formează la Est șesul 
Coranului. 

Boţeşti, wzoșie, situată pe lingă 
moșiile Lăleşti, Girovul, Slobo- 
zia- Averești, în com. Girovul, pl. 
Piatra-Muntele, judeţul Neamţu. 
Are sat. Arenda anuală e de 

" “T1100 lei. 

? 
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Inainte de secularizarea ave- 
rilor mănăstirești, această mo- 
șie a fost proprietatea mănăs- 

"_tirei Rișca „și închinată Mitro- 
poliei de Iași, starea I. Astăzi 
aparține statului, 

Boţeşti, pădure, pe cuprinsul mo- 
şici cu a sa numire, judeţul 
Neamţu ; are o întindere de 
vr'o 33 pogoane. 

Boţeșşti, piriu, izvorește din Li 
vada-Schitului, de pe partea de 
moşit Porceșeni, com, Boţeşti, 
pl. Crasna, jud. Fălciu; curge 
prin Valea- Boţeștilor, formată 
de dealurile: Gugul, Blăgești și 
Drăgulina şi după ce tormează 
pe moșie iazul numit Blăgești, 
se varsă în piriul Crasna. 

Boţirlan, cătun, în com. rur. Vul- 
turul, plasa Bilieşti, jud. Putna. 
E situat la 1l!j2 kil. de Vultu- 

„rul-d.-j., cătunul de reședință al 
comunei. Din punctul de vedere .. 
eclesiastic satul face parte din 
parohia Vadul- Roșca, cu bise- 
rica filială cu hramul Sf. Ni- 
colae. Școală nu se află în sat, 
Copii cu virstă de şcoală sunt 
44, din cari 23 băeți și 21 fete. 

Boţoaia, sat, în partea de Vest 
a com. Bereasa, plasa Mijlocul, 
jud. Vasluiii, situat pe dealul 
numit al Boţoaci, pe o supra- 
faţă de 829 hect., din cari 686 
hect. sunt ale proprietarului Co- 
lonelul de marină Emanuel AJ. 
Koslinsky, iar 143 hect. sunt 
ale locuitorilor. Locuitorii po- 
sedă 16 pluguri și 14 care cu 
boi și 5 căruţe cu cai; 28 stupi. 
Are o populaţie de 24 familii 

saii 93 suflete, între cari 4 E- 
vrei și 10 Țigani. 

Are o biserică făcută de ob- 
știa locuitorilor, cu 1 cîntăreț. 
Se află 2 iazuri. 

Numărul vitelor e de 63 vite 
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mari cornute, 

I4 rimători, 
20 cai, 120 oi și 

Boţoaia, dea/, se întinde prin . 
centrul com. Bereasa, plasa Mij- 
locul, judeţul Vasluiă, în direc- 
țiune de: la Nord spre Sud. 

Boţolei (Piriiaşul-), pirizaș, spre 
hotarul satului Almașul, com. 

Dobreni, plasa Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu; se varsă în piriul 
Almașul. 

Boţului (Dealul-), 2ipf de deal, 
jud.  Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., de 
pe teritoriul com. Drăgugești. 

Boţului (Movila-), mov:/4, si- 
tuată pe Valea-Gerului, în spre 
S. de com. Cudalbi, plasa Zim- * 
brul, jud. Covurluiă. 

Boţului (Piriul-), piriia, jude- 
țul Bacăă, plasa Tazlăul-d.-j., 
de pe teritoriul comunei Drăgu- 
gești. 

Boul, cătun, în com. rur, Pău- 
nești, plasa Șușiţa, jud. Putna. 
E situat pe pîriul Caregna, mai 
sus de Păunești cu 3 kil. Are 
o biserică; cu hramul Sf. Nico- 
lae. Școală nu se află în sat. 
Copii în vîrstă de a o frecu- 
enta sunt 47, 25 băeți şi 22 
fete. 

Boul, dea/, jud. Bacăiă, pl. Taz- 
lăul-d.-s., de pe teritoriul co- 
munei Scorţeni. 

Boul, deal, în jud. Gorj, pl. Gi- 
lortului, proprietate a locuitori- 
lor din Piscoiul, Horezani-d.-j., 
Cordeşti şi Băceşti. El este o 
ramificaţiune din Dealul-Muerei 
şi are o direcțiune de la N.E. 
spre S..V., formînd partea des- . - 
pre E. a văei Amarazuia.: 
„Acestui deal îi se' mai zice 

și Artanul.:



BOUL 

Boul, deal, ramificare a Dealu- 
lui - Mare, de a dreapta piriu- 
lui Șacovăţul, pe hotarul despre 
Sud al satului Goești, com. Sîr- 

ca, pl. Cirligătura, jud. Iași. 

Boul, dea, lîngă satul Calul, în 

com. Calul-Iapa, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu; prezintă te- 
renuri arabile. 

Boul, ramură de dealuri mun- 

toase, în com. Buhalniţa, plasa 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu, de-. 

tașindu-se din grupa Ceahlăului, 

în partea sa despre Est; se în- 

tinde în direcțiune aproape per- 

pendiculară, pe cursul rîului Bi 

strița, în fața satului Potoci, a- 

plecîndu-se apoi paralel cu a- 

cesta pănă la satul Cirnul - Bu- 

halniţei. Este mărginită și cu- 

prinsă între riul Bistriţa la Est, 
plasa Boului la Vest și plasa 

Izvorul-Muntelui la Sud-Vest. 

Boul, gîr/ă, izvorește din com. 

Vieroșul, trece prin com. Izvo- 

rul și la com. Gura-Boului, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt,. se varsă 

în giîrla Vediţa, la locul numit 
Colintina. 

Boul, /oc de izvoare, jud. Bacăi, 

plasa Tazlăul-d..s., de pe teri- 
toriul satului Grigoreni. 

Boul, movilă, în jud. Brăila, mar- 

ginea de V. a satului Ianca 

Boul, movilă, jud. Brăila, la S. 
satului Ulmul. 

Boul, zpov;7ă, jud. Brăila, situată 
la Nord de com. Chichineţul şi 

formînd hotar de moșie între 

com. Chichineţul și Ciocile. 

Boul, munte, din jud. Gorj, pla- 
iul Vulcan, spre N. de muntele. 

Gruiul-Negru, cu o întindere a- 
proximativă de 1500 hect. In   

a
 
_
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partea de V. e poteca ce duce 

la hotar. Din acest munte se 

ramifică dealul Cuiul- Popii, ce 

cade spre E., proprietate a sta- 

" tului, pe care se află brădet, 

pădure de fag și pășune de vite. 

Boul, zac, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, la hotarul dintre 

judeţul Mehedinţi și Gorj. Cea 

mai mare parte dintr'însul apar- 
ține judeţului Gorj. 

Boul, ziriă, izvorește din raionul 
com. Măneciul-Ungureni, plaiul . 
Teleajenul, jud. Prahova, și se 
varsă în riul Teleajenul, pe ma- 
lul săi drept, 'tot în raionul co- 
munci Măneciul-Ungureni. 

Boul; zirîă, pe teritoriul comu- 
nei Soveja, plasa Zăbrăuţi, ju- 
dețul Putna. 

Boul, pirîi, izvorește de la locul 
numit Iazul-Dracului, de pe te- 
ritoriul comunei Poeneşti, udă 

partea de Est a satului Broş- 
teni, din com, Ivăneşti, pl. Ra- 

cova, jud. Vasluiii și se varsă 

în piriul Racova, aproape de 
satul Hirșoveni. 

Boul, przval, jud. Brăila, începe 

din Dunărea-Veche şi după ce 

trece prin tirlele cu același nume, 

dă în iezerul Cirneciul la S.-V. 

Boul, frf, jud. Brăila, pendinte 

de com. Vizirul, situate pe ma- 

lul stîng al Dunărei - Vechi, la 
confluența privalului Boul cu 

Dunărea. (Pentru populațiune, 
vezi cuvintul “Ţacăul). 

Boul, va/e, în com. rur. Sama- 

rinești, plasa Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Boul, ză/cea, pe teritoriul comu- 

nei Milcovul, plasa Siul- d.-s.,. 

jud. Olt; se.varsă în Olt.   

BOUL-ROȘU 

Boul-de-Sus, sa, județul Dolj, 
plasa Amaradia, comuna Va- 
lea- Boului, grămadă, cu reşe- 
dința primăriei. Are o populaţie 
de 473 suflete, 239 bărbaţi și 
234 femei. Locuesc în 113 case. 
In sat este o școală mixtă, 
cu care s'aii cheltuit 4229 lei, 
7O bani. Funcţionează din a- 
nul 1890, fiind întreţinută de 
stat şi de comună. A fost fre- 
cuentată în anul școlar 1892— 
1893 de 44 băeți şi 2 fete, 
12 băeţi și 2 fete din Boul-d.s., 
9 băeţi din Bouşorul, 7 din 
Urda, 10 din Mierea- Moşneni 
și 6 din Crușețul. Cu vîrstă de 
școală sunt 28 băeţi și 24 fete. 
Știi carte 25 locuitori. 

Școala are un singur învăţă- 
tor. In sat este o mănăstire zi- 
dită și reparată de enoriașii sa- 
tului. Are 2 preoţi și 2 cîntă- 
reți, 

Boul- Legat (Piscul-cu-), co- 
Zină, în com. Grăjdana, cătunul 
Bărbuncesti, jud. Buzăă, 

Boul-Roşu, sa/, face parte din 
com. Corbița, plasa Zeletinul, 
jud. Tecuciă. Este situat pe un 
deal înalt, care poartă acelaşi 
nume, departe de reședința co- 
munei de 7 kil. şi 680 metri. 

Are o populaţiune de 138 

suflete, cu 32 capi de familie, 
locuind în 3o case. Locuitorii 
sunt clăcași. , 

Boul-Roşu, dea/, jud. Tecuciii, 
situat in raionul com. Muncelul, 
avind o înălțime de 200 metri 
şi o întindere de 1433 hectare. 

Boul-Roşu, dea, situat în ra- 
ionul com. Corbiţa, plasa Zele- 
tinul, jud. 'Tecucii,. 

Boul-Roşu, gea/, la V. de sa- 
tul Căuia-d..j., com. Negulești, 
pl. Berheciul,* jud. Tecuciii.



BOUL-ROȘUL 

Boul-Roşu, as, pe teritoriul co- 
munei Băbiceni, pl. Ștefănești, 
jud. Botoșani. 

Boul-Roşu, movilă, jud. Brăila, 
la 21 kil. spre S. de satul Si- 
listarul, pe drumul de la Mo- 
rotești. 

Boul-Roşu, mo2/7ă, jud. Brăila, 
la 9 kil. spre V. de satul Mi- 
haiii-Bravul, aproape de hotarul 
din spre Cioara-Doicești. 

Bouleni, sat, cu 125 locuitori, 
județul Argeş, plasa Oltul; face 
parte din com. rur. Drăguțești- 

" Săpunari. 

Bouleţului (Poiana-), poiană, 
pe riul Teleajenul, com. Măne- 
ciul-Ungureni, plasa, Teleajenul, 
jud. Prahova. 

Boului (Dealul-), dza/, judeţul 
Dolj, pl. Amaradia, com. Va- 
lea-Boului, pe care este situată 
com. şi din care ese piriul Boul, 
ce se scurge pe ripa dreaptă a 
rîului Amaradia. 

Boului (Dealul-), deâ/, se în- 
tinde pe teritoriul comunei Să- 
veni, plasa Bașeul, jud. Doro- 
hoiă, paralel cu pîriul Bașeul: 

Boului (Dealul-), Zea/, prelun- 
girea Dealului-Vacei, din com. 
Sasca, jud. Suceava; formează 

hotar între Sasca și Baia. 

Boului (Dealul-), zea/, în com. 
Miroslăvești, jud. Suceava; este 
cultivabil. . 

Boului (Dealul-), 2î7f al mun- 
telui Monteorul (lanţul Alunișul), 
plasa Vrancea, jud. Putna, des- 
părțit de muntele Furul prin pi- 
riul Valea-Boului. 

Boului (lezerul-), iezer mic, ju- 

'/ 
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„deţul Brăila, între iezerul Ulmul 
și Dunărea-Veche din „despăr- 
țirea Gropeni. 

Boului (Izvorul-), căzua, al co- 
munei Vintilă-Vodă, judeţul Bu- 
“ză, cu 200 locuitori și 46 case. 

Boului (Izvorul- J zzvor, în ju- 
deţul Buzău, com. Vintilă-Vodă; 
începe din Bisoca și se scurge 
în riul Slănicul. 

Boului (Măgura-), măgură, ju- 
dețul Bacăi, din plasa Tazlăul- 
d.-s., com. Scorţeni, unde, după 
zisele legendei locale, se încui- 
base un boi sălbatic. Ea este 
situată pe teritoriul satului Pu- 
Stiana. Se zice că boul ar fi fost 
omorit de Maghiari, sprea putea 
scoate aurul ce sar fi aflat în 
măgură, 

Boului (Măgura-), mărură, ju- 
dețul Dolj, pl. Băilești, comuna 
Siliștea-Crucei, 

Boului (Mociria-), mocirlă  în- 
"semnată, între comunele Ghe- 
răseni şi Zmeeni, pe moșia Să- 
rata, județul Buzăă. | 

Boului (Mocirla-), mmoc;r/ă, în 
com. Vispești, județul Buzăii 

Boului (Ochiul-), lac, în com. 
Mihăilești, cătunul Mărgineanul, 
jud. Buzăi; se scurge în rîul 
Slănicul. - 

Boului (Ochiul-) (Urgoaia), 
cătuu, al com. Pietroasa-d.-j., ju- 
dețul Buzăii, cu. 240 locuitori 
şi 55 case. Are o însemnată ca- 
rieră de piatră. De aci începe 
urcușul pe virful muntelui Istria. 

Boului (Piscul-), cofină, în ju- 
deţul Buzăii, comuna Măgura, 
cătunul Unguriul, . în "pădurea 
statului. 
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Boului (Pirîul-), ziriz, judeţul 
Bacău, plasa Tazlăul-d.-s., co- 
muna Scorţeni, care curge prin: 
satele Scorțeni și Grigoreni. Iși 
are obirşia în locul numit al 

- Boului, şi, după ce se încarcă cu 
piriiașele Dragomireasa și Sîr- 
boaia, se varsă d'a stinga Taz- 
lăului-Mare. 

Acest piîrîi și-a luat numele, 
după zisele legendei, de la 'un 
boii sălbatic ce se ascunsese 
într'o măgură. 

Boului (Piriul-), judeţul Bacău, 
pl. Trotușul, din com, Grozeşti, 

Boului (Piriul-), zârța, județul 
Dolj, plasa Amaradia, com. Va- 
lea-Boului ; ese din dealul Chi- 
coralul și se varsă în dreptul 
rîului Amaradia, în com. Meli- 
nești, la punctul Spineni. 

Boului (Pirîul-), mic afluent al 
Bogatei, lung de „500 m., jud. 
Suceava, 

Boului (Piriiaşul-), piriia;, în 
comuna Buhalniţa, plasa Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu; este for- 
mat din două izvoare, unul ce | 
ese dintre ramura Furciturile 
(grupa muntelui Ceahlăul), în 
partea despre Est, și altul din- 
tre extremitatea despre Vest a 

- ramurel (culmei) numită Boul 
şi a ramurei precedente. Stră- 
bate teritoriul comunei în di- 
recțiune V.-N.E., vărsîndu-se 
pe dreapta riului Bistriţa, la lo- 
cul unde şoseaua mixtă Piatra- 
Prisăcani trece riul pe această 
parte, în dreptul kil. gr, “ceva 
mai în josul satului Secul - Bu- 
halniţei, . 

Boului (Poiana-), va/e, în jud. 
Buzăi, com. Vintilă - Vodă, că- 
tunul Sirbeşti; începe de la Bo- 
dinești și se scurge în riul Slă- 
nicul. Pe malurile sale se găsește
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multă lignită, de o calitate su- 
" perioară. 

Boului (Poiana-), poiană, la N. 
de com. Comarnicul, pl. Peleșul, 
jud. Prahova. 

Boului (Valea-), sa/, jud. Pra- 
hova. (Vezi Valea-Boului). 

Boului (Valea-), căzua, al com. 
Colţi, jud. Buzău, cu 200 lo- 
cuitori și 49 case. 

Boului (Valea-), cotină, î în jud. 
“ Buzău, com. Mărunţișul, cătunul 
Valea-Seacă. Din poalele coline- 
lor se începe o vale cu același 
nume, care, în timp de ploaie, 
se scurge în Buzăi, 

Boului (Valea-), za/e, în com. 
Vintilă-Vodă, cătunul Sirbești, 
judeţul Buzăii; se scurge în riul 
“Slănicul, 

Boului (Valea), va/e, în comuna 
Colţi, jud. Buzăă; izvorește din 
pădurea Alunişul și se scurge 

„în Valea- Sibiciului, puţin mai 
sus de cătunul Intre-Sibicile. E 
renumită pentru chihlibarul ce 
se găsește în albia sa, 

Boului (Valea-), va/e, între dea- 
lurile Boul și al Găinăriei, pe 
teritoriul com. Săveni, pl. Ba- 
şcul, jud. Dorohoiii. 

Boului (Valea-), za/z, udă te- 
ritoriul căt. Goruna, com, Co- 
corăşti-Misli, pl. Vărbilăul, jud. 
Prahova și se varsă în valea 
Burduza. 

Boului (Valea-), za/e, com. Mă- 
gureni, plasa Filipești, județul 
Prahova. 

Boului (Valea-), piriz, pe te- 
ritoriul comunei Nerejul, plasa 
Vrancea, jud. Putna. Izvorește   

ori 

din Dealul-Boului şi virful Mon- 

teorul şi se varsă în Zăbala, des- 

părțind muntele Furul de Dea- 
lul-Boului. 

Boului (Valea-), pri, în plasa 
Rîmnicul-d.-j., jud. R.-Sărat; iz- 
voreşte de pe teritoriul comu- 
nei Racoviţeni, plasa Rîmnicul- 
d.-s., se îndreptează spre Est, 
trece prin com. Costieni-Mari, 
unde primește piraiele Grebăni 
şi Orzăneasca, apoi prin comu- 
nele Socariciul, Bălăceanul, Slo- 
bozia-Galbenul și Galbenul, pur- 
tînd pe alocurea și numele co- 
munelor pe unde trece, de pildă: 
piriul Costieni, Bălăceanul, etc. 
Se varsă în balta Jîrlăul sati Dro- 
gul, sai Văceni, după un curs de 

mai bine de 28 kil. Malurile sale 

sunt acoperite cu semănături, 

Boului (Valea-), ziriz, în jude- 
țul R.- Sărat, plaiul Rimnicul, 
com. Bisoca. Izvoreşte din pis- 

cul Virful-Mare, udă partea de 

N. a comunei şi se varsă în rîul 

R.-Sărat, pe dreapta lui. 

Boului (Vălceaua-), ză/cea, iz- 
vorește de la N.-V, de comuna 

Comarnicul, plaiul Peleșul, jude- 

țul Prahova, și se varsă în riul 

Prahova, pe malul drept, tot în 

raionul com. Comarnicul. 

Boului (Vălceaua-), (Vezi Val- 
ceaua-Porcilor), deal, continuare 

a munților Arnota și Buila din 
jud. Vilcea. 

Boura, dea/, în com. Udeşti, ju- 

deţul Suceava, parte cultivabil, 

parte acoperit de pădure de 
carpen. 

Boura, zirii, în com. Cristești, 

jud. Suceava; izvorește din Fin- 

tina - Tilharului, udă satul Bou- 

reni și se varsă în Moldova, 

(5620 m.).   

BOURENI 

Are de afluenți : Piriul- luă- 

Bortică (500 metri), Bărgăul 
(1450 m.) şi Surda (1250 m.). 

Boura, /ocaflitate, la gura piriu- 
lui cu acest nume, din com. Ui- 

dești, jud. Suceava. 

Boura, ziriă, în com. Uideşti, 

jud, Suceava, mic afluent al pi- 
riului “Țoleştilor. 

Boura, afluent al piriului Plato- 

nița, jud. Suceava ; face hotar 

între Manolea, Arghira şi Dol- 
hești, 

Boura-Firţigi, ziriiaș, în com. 
Hangul, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu ; izvorește din munții 

grupei Ceahlăului, dintre ramu- 

rile Răpciunele și Obcina-Verde 

(Firțigi), vărsîndu-se pe partea 

dreaptă a riului Bistriţa, lingă 

satul cu a sa numire și în faţa 
gurei piriului Hangul. 

Boura-Firţigi, ramură de munti, 

în grupa Ceahlăului. Vezi Ob- 

cina-Verde, jud. Neamţu. 

Bourei (Dealul-), dza/, în co- 
muna Dolheşti, jud. Suceava; 
e cultivabil. 

Boureni, com. rur., în pl. Băi- 

leşti, jud. Dolj, situată în par- 

tea-i de centru, la ş8 kil. S.-V. 

de Craiova şi la $ kil. E. de- 

parte de reședința plășei Băi- 
lești. 

Situată pe șesul numit Bou- 
reni. 

Se iînvecineşte la E. cu com. 

Afumaţi, la V. cu com. Băilești, 

la N, cu com. Siliştea- Crucei, 

şi la S.cu com. Coveiul, Dea- 

ceste comune se desparte prin 

hotarele moșiilor respective. 

Terenul comunei este cu to- 

tul şes; nu se găsește de cito 

mică movilă numită Vivoranul.
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Pănă la anul 1885 a făcut 
parte ca cătun din com. Afu- 
mați. Azi se compune dintr'un 
singur cătun, cu reședința în el, 
numit Boureni. Pănă la 1864 
cuprindea cătunele Amzulești şi 
Afumaţi. “ 

In comună se află o biserică, 
ce serbează hram la Sf. Nico- 
lae și la mucenicul Haralambie. 
A fost zidită la anul 1885 de 
"obștea locuitorilor. Are 1 preot 
și 2 cintăreți. 

In comună se află şi o școală 
mixtă, ce funcționează din 1886, 
întreţinută fiind de com. Școala 
are un singur învățător, Loca-. 
lul este noii, construit, la anul 
1890, din cărămidă. 

In anul şcolar 1892—1893 a 
fost frecuentată de 43 băeți. 
Ai virsta 'de școală 135 copii. 

Știu carte 70 bărbaţi şi 3 femei. 

Populaţia com. este de 1149 
suflete, din care 558 bărbaţi și 

591 femei. După legea rurală 
din 1664 sunt 2 împămînteniți; 
după cea din 1879 sunt 16 în- 
surăței. 

Case sunt 170. Bordee 3o. 

Suprafața comunei este de 
1950 „hect., din care 1900 ara-. 

bile, 50 izlaz. Moșiile, numite la 

un loc Boureni, sunt împărțite 

între cetele de moșneni Boureni, 

epitropia Zoe Brincoveanu, d, 

C. Vasilescu și d. Petre Guran; 

aii în total o întindere de 1950 

hect. arabile, cu un venit de 
59160 lei. Moșia epitropiei a- 
parţinea înainte familiei Brîn- 
coveanu. Se seamănă pe ele: 
grii, porumb, orz, ovăz, meiiă 

şi puțină rapiță, 

Viile de 40 hect. se găsesc 
pe moșia moșnenilor; dai vin 
TOȘU.. 

Se găsesc în com. doi fierari 
și un brutar, . 

Vite cornute sunt 148, oi 119, 

porci 18 și cai g. 
Locuitorii își desfac produc- 
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tele la schelele Bistrețul sai Ja 
Calafat; ei duc cereale și îm- 
portă lemne de construcţie şi 
cele necesarii pentru casă. Trans- 
portul îl fac cu carele pe calea 
comunală ce duce la Băilești și 
la Afumaţi, avind o lungime de 
15 kil. de la Afumaţi pănă la 
Băilești. In comună se găsesc 
4 cîrciumi şi 4 cGmercianţi. 

Contribuabili sunt 248. 
Venitul pe anul 1893—94 a 

fost de 2847 lei. 

Cheltuelile ai fost de 2340 
lei. 

Boureni, saţ, pe moşia şi în co- 
muna Cristești, jud. Suceava. 
Aşezat pe dealurile Surda, Gura- 
Surdei, Bărgăul și Căpăţina. E 
străbătut de piraiele : Surda, 
Boura şi Bărgăul. 

Numără 160 case, populate 
cu 182 capi de familie sai 740 
suflete, din cari 370 bărbaţi şi 

- 370 femei, (7 străini). 
Are 128 contribuabili. In sat 

e o circiumă, 
Vatra satului ocupă supra- 

faţa de 8—10 fălci. 
Improprietăriți la 1864 sunt 

63, din cari 2 fruntași, 26 mij- 
locași şi 35 codași, stăpînind 
169 fălci și 22 prăjini. 

Drumuri principale sunt: la 
Păşcani 12 kil. și la Soci 3 kil. 

Schitul Boureni servă de bi- 
serică satului, 

Vechimea satului reese din 
următoarea legendă, pe care o 
găsim în «Letopiseţ. țărei», tom. 
I, p. 83—84: 

«Să se fi îndemnat Dragoș, 
zice, cu oare ciîţi de ai săi din 
Maramureş și ai venit peste 
munți în chip de vinătoare și 
ai găsit o fiară și gonindu-o 
cu dulăi pănă la apa Moldova, 
și obosită fiind fiara, ati prins-o 
în apa Moldovei, la locul ce se 
chiamă Boureni. Este o poveste 
latinească de zice: nu se pune   
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nume în dar. Fiara aceasta ce-i 
zic bour, poate că a fost zim- 
bru și pe numele. fiarei se nu- . 
mește locul acel Boureni...». 
"La 1803, Iunie 26, «răzeșii 

de pe moșia Boureni, de la ținutul 
Sucevei se judecă pentru moșie 
cu vist. Grigore Sturdza». In a- 
celași an Boureni-Răzășești nu- 
măraii 20 liuzi, plătind 280 lei 
bir pe an. («Uricar.» de T. Co- 
drescu, vol. VI, p. 247 şi VII, 
p. 248). Pe la 1850 «Boureni 
cu morile Zavului și Dobruleşti, 
la ținutul Sucevei, ocolul Sire- 
tului, e moșie a fostului Domn 
Mihail Sturdza. Are sat cu o bi- 
serică, deservită de 2 preoţi, 1 

diacon, 2 dascăli, 1 privilegiat, 
2 mazili, 5 nevolnici, 11 vă- 
dane, 1 slujbaş volnic, 1 vătaf, 
şi 4 jidovi ; pe lingă moșiile 

„Miroslăveşti, Cristești şi altelc, 
cu un număr de 20 loc, (eBuc. 
Rom.», an. |, p. 378). 

Boureni, schi, lingă satul cu a- 
cest nume din com. Cristești, 
jud. Suceava, adăpostind 4 că- 
lugări. Se crede că înfiinţarea 
acestui schit se datorește lui 
Dragoș, descălicătorul Moldovei. 
Pe stratul clopotului celui mic 
se vede data 1352, care poate 
însă să fie scrisă în urmă, pe 
cel mijlocii 1804, iar pe cel 
mare se distinge: «X: R: PHI- 
XOBA» şi anul «1865». 

"Se mai spune că schitul a 
fost restaurat pe la 1610 de că.. 
tre Andrieş Munteanu, care l'a 
înzestrat cu 70 fălci pămînt de 
cultură, cu care, pe la 1817, şi-ar 

fi mărit moşia familia Sturdza, 

dind schitului în schimb cîte 
o - subvenție anuală. Tradiţia 
mai spune că rătăcind un că- 
lugăr prin pădurile seculare de 
prin împrejurimi, s'a întîlnit: cu 
un pădurar, care îi spuse că 
aude în fie-care zi tocînd - prin 
acel loc și căutînd a urmări lo-
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cul de unde vine toaca nu mai 

aude nimic. Ambii se hotăresc 

să facă un schit, căci poate că 

așa e voia Domnului, și își dati 

pe față averea, ce consta din 

cîte 100 lei de fie-care. Dar, 

pe cînd se apucaseră de lucru, 

sosi şi Dragoș- Vodă, care a. 

flindu-le hotărirea, îi ajută cu 

bani, aduse meșteri și schitul 

lor atîta de dorit, se făcu. Bise- 

ricuţa e de lemn. | 

Boureni, deal, acoperit de pă- 
dure, de d'asupra satului cu a- 
cest nume, jud. Suceava, al că- 
rui cel mai înalt pisc e Bărgăul. 

Boureni, moșie, jud. Dolj, plasa 
Băilești, com. Boureni, în întin- 
dere aproximativă de 1900 pog. 
arabile; aparține familiei Zoe 

.Brincoveanu; se găsesc pe din- 
„sa cete de moșneni. Aduce ve- 

nit anual de 59160 lei. Intr'insa 
mai ati parte și d-nii C. Vasi- 
lescu și P. Guran. 

Boureni, pădure, de diferite e- 
sențe, acoperind dealul Bou- 
reni, jud. Suceava, - 

Boureni, șes, jud. Dolj, pl. Băi- 
lești, com. Boureni, pe care e 
situată com. Boureni, 

Boureni, ză/cea, jud. Suceava. 

Boureni, zădure a statului, în 
întindere de 200 hect., pendinte. 
de com. Nucșoara, plaiul Nuc- 
şoara, jud. Muscel. 

Bourul, zi/f de deal, jud. Bacăi, 
pl. Tazlăul-d.-j., din com. Dră- 
gugești. 

Bourul, virf de deal, jud. Bacăi, 
pl. Tazlăul-d.-s., din com. Bă- 
săști. 

Bourul. (Vezi Tirnauca), pădurea     
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comunei Tirnauca, pl. Herţa, 
jud. Dorohoiii. 

Bourul, mute, în com. Bogdâ- 
nești, jud. Suceava, avind ca 
piscuri principale: Arşiţa, Pis- 
cul-lui-Leţ și Rusul, Este aco- 
perit de pădure de brad și fag. 

Bourul, ramură de 7iuufi, pe 

moşia Tarcăul, pl. Piatra-Mun- 
tele, judeţul Neamţu, situată în 
spre hotarul Transilvaniei, în 
prelungirea către V. a ramurei 
Crucea-Roșie, între cursul piîri- 
ului Aţa la N. și muntele Bitca- 
de-Piatră la $, 

Bourului (Dealul-), dea, jud. 
Tecuciii, la S. de satul Puteni, 
avind la E, Valea-Țarnei, care 
formează limita judeţului Co- 
vurluiă. 

Bouşori, saț, în partea de S.-E. 
de satul Soleşti, com. Soleşti, 
pl. Crasna, jud. Vaslui, aşezat 
parte pe coasta apusană a dea- 
lului Nedia și parte pe coasta de 
E. a dealului Onaca. Chiar prin 
mijlocul satului curge Piriul-Bo- 
ușorilor. Are o suprafață de 427 
hect., din cari 318 hect. pămînt 
arabil, 86 hect. finaţ, 14 hect. 
imaș, 5 hect. pădure și 4 hect. 
vii. Cu'o populațiune de 132 
familii, saii 455 suflete, din cari 
2 sunt Evrei, cei-l'alți Romîni, 
răzeși, ocupindu-se în genere 
cu lucrarea pămîntului, 

In sat este o biserică făcută 
de locuitori în anul 1842. Spre 
V. de sat esteo moară de vînt, 

Bouşori, deal, care împreună cu 
dealul Rădiul, face limita în par- 
tea de N. între comunele Fe. 
rești și Dănești, plasa Mijlocul, 
județul Vasluiii, 

Bouşori, zirii, numit ast-fel de 
la satul Boușori, de unde și iz-   

voreşte, com. Soleşti, pl. Crasna, 

„jud. Vasluii. Curge prin mijlo- 

cul satului, ia direcțiunea spre 

„S. şi se varsă în piriul Știobo- 
răni. 

Bouşorilor (Valea-), vaz, în- 
cepe din satul Boușori, de unde 

şi-a luat şi numele ; se întinde 

spre $., printre dealurile Ne- 

dia și Onaca din com. Solești, 

pl. Crasna, jud. Vasluiii. 

Bouşorul, sas, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com., Valea - Boului, 

situat pe malul drept al Ama- 

radiei, la 2 kil. spre E. de Boul- 

d.-s., unde e reședința comunei. 

Are 346 suflete, 179 bărbaţi și 

167 fem. Locuesc în 80 de case. 

Copii din sat urmează la școala 

mixtă din satul -Boul-d.-s,, ce 

este la o depărtare de 1 kilom. 

Aii urmat regulat la școală g 

băeți: și 25 fete. Cu virsta de 

școală sunt 24 băeți. Știi carte 

16 locuitori. In sat este o bi- 

serică zidită de enoriași, 

Comunicaţia în . acest cătun 

se face prin şoseaua județeană, 

care leagă Craiova de N. ju-: 
dețului. 

Bouşorul, ziriz, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Valea - Boului, 

format din ploi și izvoare; curge 

prin satul Boușorul. 

Bouşorul, za/e, com. Faţa, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. Se varsă 
în girla Boul, în raionul comu- 
nei Faţa. 

Bouşorului (Dealul-), zea?, ju- 
deţul Dolj, pl. Amaradia, com. 

Valea-Boului, pe care este așe- 
zată com. Valea-Boului și din 

care ese piriul Bouşorul. 

Boza, zirii, pe teritoriul comu- 
nei Valea-Sărei, plasa Vrancea, 
jud. Putna, ce se varsă în Putna.
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Bozdoc, dea/, în jud. Brăila, la 
S. satului Ulmul. 

Bozdoc, vaz, jud. Brăila, lingă 
dealul cu același nume. 

Bozeni, vechie mure a satului 
Săteni, com. Bordușeni, piasa. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa; 

Bozgăelei (Valea-), za/e, în ju- 
dețul Buzău, com. Măgura, că- 
tunul Scriptoarea ; începe de la 
Scriptoarea şi se scurge în rîul 
Buzăul. ! 

Bozi (Valea-cu-), za/e, în ju- 
deţul Ialomița, pl. Borcea, co- 
muna Cacomeanca. 

Bozia, com. rur., în partea de 
S-E. a pl. Prutul, jud. Fălciă, 
mărginită la N. cu com. Bere- 
zeni, la S. cu com. Rinzești, ju- 
dețul Tutova, la E, cu riul Prutul 
și com. Fălciii şi la V. cu co. 
muna Găgești. Este formată din 
satele: Bozia, Bogdănești și O- 
daia-Bogdana. Are o suprafață 
cam de 10257 hectare și o po- 
pulație de 180 familii, 720 su- 
flete din cari 150 contribuabili. 

Are o școală, precum şi 2 bi- 
serici deservite de 2 preoți și 4 
dascăli. 

In partea de E. a com. se 
întinde șesul Prutului, pe o su- 
prafaţă cam de ş721 hect,, din 
cari ca la 3000 sunt acoperite 
de girle și bălți, iar restul de 
finețe şi lunci, 

Din bălți se scoate mult peşte, 
„cu care se face un întins și mă- 
nos comerț. 

Afară de șesul Prutului, co- 
muna e brăzdată în partea de 
V., de la N. la S., de dealuri, 
printre cari curg mai multe pi: 
riiașe și iazuri, . 

Budgetul la venituri este de 
3960 lei, iar la cheltueli de 
2961 lei. E 
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Vite mari cornute sunt S68, 
- cal 125, oi 3002, porci 216. 

Bozia, saţ, în partea de N. a 
com. Bozia, pl. Prutul, judeţul 
Fălciu, așezat pe platoul Dea- 
lului- Bisericei, la distanţă cam 
de 5—6 kil. de rîul Prut, 

Are o suprafață de 7568 hect. 
și o populaţie de 103 familii, 
cu 423 suflete și 100 contribua- 
bili. Locuitorii se ocupă cu a- 
gricultura, creşterea vitelor -și 
pescăria. Vii sunt pe o întindere 
de 8 hect. Spre Prut, pe șes, 
se află 2 bălți mari; prin sat 
trec 2 piriiașe ; spre V. sunt 
3 iazuri; iar spre S. o movilă 
numită Cetăţuia. 

Este reședința comunei; are 
o școală înființată în 1869 și o 
biserică, deservită de 1 preot, 

făcută în 1859. 

Bozia,ba/ră. (Vezi Berezeni, baltă, 
„jud. Fălciu), 

Boziana, șaz, din com. Grop- 
nița, plasa Copoul, județul Iași. 
Poartă numeleunui locuitor, care, 
în anul 1837, oprind scurgerea 
mai multor piriiașe de ploaie 
prin o iezătură, a făcut acest 
mic iaz, ce servește pentru a- 
dăpatul vitelor. 

Boziana, va/e, jud. Iași, în par- 
“tea de N.a com. Gropniţa, pl. 
Copoul; se numește ast-fel de 
la iazul Boziana. 

Bozianca, sa, în pl. Cimpului, 
pendinte de com. Girbovi; este 
situat spre V. și în apropiere 
de satul de reședință. 

Populațiunea satului este de 
31 familii Romîni, 2 familii Un- 
guri şi 1 familie Greci; în to- 
tal 168 locuitori. 
„Vite sunt: 64 cai, 135 boi, 

250 oi şi 193 porci. 

„ Acest sat s'a înființat, în 1833, 

  

    

de locuitori din județul Buzăă, 
în număr de 250 familii, dar, la 
anul 1863, cea mai mare parte 
dintr'inșii s'au retras în vechile 
lor sate, spre a se împroprie- 
tări după legea rurală din 1864, 
aici nerecunoscîndu-li-se dreptul 
de a fi împroprietăriți, 

Bozianca, pirtă, ce udă judeţul 
Roman, pl. Fundul, com. Bozi-: 
eni. Izvorește din marginea de 
N. a pl. Fundul, la S. de satul 
Săcăleni. Curge de la N.-V. că- 
tre S.-E., udă satele: Vadul, 
Bozieni şi Cuci şi se varsă în 
riul Birlad de a stînga, la V. 
de tirgușorul Băcești. 

Bozianca (Parte-din-), moşie 
a statului, în jud, Roman, pl. 
Fundul, com. Bozieni, arendată 
cu 22100 lei anual (1887). 

Bozieni, com. ur, în capătul 
despre E. al județului Neamţu, 
şi despre S.-E. al plășei de Sus- 
Mijlocul; se mărginește către 
N.-V. cu jud. Roman, satele Cîr- 
ligul, Dulcești, Brănișteni, David 
și Văleni, de cari în parte se. 
desparte prin pîriul Breţcanilor; 
la V. se mărginește cu satele 
Certieni și Bărgăoani, comuna 
Bărgăoani; la S. cu com. Bu- 
dești-Ghicăi, ” 

Terenurile sale sunt acciden- 
tate, cu înclinațiune generală de 
la V. către E., întrerupte pe a- 
locurea de dealuri, ce se ridică, 
spre N.: în cline repezi, cu sui- 
șuri anevoioase, cari ating înăl- 
țimea de 290 m., acoperite fi- 
ind "coastele lor cu păduri de 

"fag, carpen şi în “parte cu alu- 
nișuri; spre V.: în povirnișuri 
mari trăgănate, mai mici de cît 
precedentele, formate din prun- 
dișuri și presărate cu gropi, po- 
ene cultivabile şi păduri (hu- 
ciuri); iar spre E.: în dealuri 
stincoase, cu inclinațiuni drepte, 
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mai mult goale, în care se gă- 

sesc cariere de piatră şi de var. 

Comuna Bozieni este formată 

din : Bozieni, tirg, și Ruginoasa, 

sat, cu o suprafață de 2437 hec- 

tare (1706 fâlci, 45 prăjini, 10 

stinjeni), dintre cari actualmente 

sunt cultivate numai 745 hect., 

39 arii, atingînd în anii din urmă 

maximul pănă la 1432 hectare, 

852 m. p. (1000 fâlci), împreună 

cu fincţel. şi imașele vitelor, 

Pădurile ocupă o întindere 

de 392 hect., 3528 m. p. (290 

fălci). 

Locurile miăștinoase, în care 

se coprind cele ş iazuri ce are 

comuna, începînd de la izvorul 

piriului Ciorini, in susul podu- 

lui de pe șoseaua Piatra-Roman 

și mergînd în jos pe valea Er- 

zucan, pănă sub culmele mun- 

telui Stan, ai o întindere de 

10 hect,, 6739 m. p., (7 fălci, 
36 prăjini, 11 stînjeni pătraţi); 

restul terenurilor e ocupat de 

sate, tîrgușor, lunci, văi și locuri 

necultivate. 

Populațiunea comunei este de 

1542 suflete, saii 347 de fami- 

ii, din cari: 766 bărbaţi, 776 

femei; 837 necăsătoriți, 608 că- | 

sătoriți, 93 văduvi, 4 divorțaţi; 

107 cu ştiinţă de carte, 1435 fără 

ştiinţă de carte; sunt 276 străini. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în anul 1864 sunt astă-zi: 

56 cari stăpinesc înși-şi locurile 

lor, 71 ca urmași și 72 cari, de 

şi însuraţi și cultivatori de pă- 

mint, n'aă nici un fel de pro- 

- prietate. 
Ocupaţiunea de căpitenie a 

„locuitorilor este agricultura și 

creșterea vitelor. Cei din Bozi- 

eni și mai cu osebire străinii, 

se îndeletnicesc cu comerţul și 

industria, 

Cea mai mare parte a solu- 

lui acestei comune, este format 

din terenuri nouă, rămase pro- 

prii agriculturei după tăerea pă.   
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durilor, așa că relativ sunt road- 

nice și fără îngrășăminte, 

Cultura albinelor a fost odi- 

nioară înfloritoare ; astă-zi însă 

e decăzută, aşa că de-abia se 

mai găsesc în toată comuna 

40—50 de stupi. 

In această comună se află: 

două biserici, cu 6 deservenţi 

(venitul fonciar anual al pămîntu- 

rilor bisericeşti se urcă la suma 

de 816 lei); o școală, cu un în- 

vățător plătit de stat. Se mai 

află 3 mori de apă, un cazan 

pentru fabricatul rachiului de 

drojdie, o pitărie, ş ateliere de 

croitorie, un atelier de ciobotă- 

rie, un atelier de stolerie pen- 

tru obiecte de lux, un tîmplar, 

un rotar, 6 lipscănii și mai multe 

cîrciume. | 

"Budgetul comunei e de 5866 
lei la venituri și de 5767 lei la 

cheltueli, 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face: prin un drum ce duce 

de la satul Bozieni la Talpa prin 

șoseaua Ziatra-Roman, care tra- 

versează com.. prin niijlocul ei; 

prin drumufile Bozieni -Rugi-" 

noasa-lHomiceni (com. Talpa) și 
Bozieni-Budești-Ghicăi. 

Bozieni, zirgușor, aşezat în par: 

tea din centru și cam spre $. 

a com. Bozieni, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu, pe ambele 

laturi ale drumului județean Pia- 

"tra-Roman, la 27 kil. spre E. 

de Piatra şi la 18 kil. în spre 
V. de orașul Roman. Este în- 
temeiat la 1840, de proprietarul 

moșici de pe atunci, logofătul 
Lupu Balș. 

Impreună cu vatra satului, Bo- 

zieni are o întindere de 18 hect, 

Gr arii (12 fălci, 45 prăjini, 16 

stinjeni) și o populațiune de a- 

proximativ 1000 suflete, dintre 

cari cei mai mulți sunt Evrei, 

apoi Romini, Greci, Nemţi și 

alte naționalități, cari se ocupă 
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cu comerțul, industria și prea 
puțin cu agricultura. 

In spre S., paralel cu tirgu- 

şorul, se află curtea proprietății, 
clădire vechie, de pe la înce- 

putul veacului, așezată în mij- 
locul unei livezi, ce are o în- 

tindere de 27 hect., 2369 m. 

p-, acoperită cu arbori fructiferi, 
a căror fructe daii un venit 

anual de la 500o—600 lei. 

Spre N., pe valea Cioranilor, 

se află o altă zidire mare, cu 

case de locuit, făcute din zid, 

dar în stare dărăpănată, numită 

velniță ; împrejurul acestora se 

întinde o livadă de vr'o 3 hect. 

In tirgușorul Bozieni se află 

o biserică zidită de Teodor 

Balș pe locul proprietăţii; o . 

primărie făcută în 1876; un o- 

ficiii poştal, cu servicii zilnic.. 
Pănă la 1883 a fost și o şcoală 

primară, cu învățător plătit de 

stat, avind şi o subvenție de 

200 lei din partea comunei. 

Pe lingă acestea mai sunt: 

5 ateliere de croitorie (3 pen- 

tru bărbați, 2 pentru femei); 

un atelier de ciobotărie; un a- 

telier de strungărie (stolerie) ; 

2 fierării sistematice, dintre cari 

una execută și lucrări de ca- 

retășie (harabale, căruţe, etc.) ; 

o casăpie; un cazan pentru fa- 

bricatul rachiului de drojdie; 14 

băcănii, 16 lipscănii, mai multe 
cîrciume și o pitărie, 

Bozieni, com. rur., în pl. Fun- 

dul, jud. Roman, spre S.-E. de 

orașul Roman, pe piriul Bozi- 

anca, la o depărtare de 25 kil. 

de Roman şi de 23 de reșe- 

dința plăşei. Este formată din 

satele : Bozieni, Buda, Crăești. 

Cuci - luca (Bozieni- Răzeși) și 

Vada, cu reşedinţa com. în sa- 

tul Bozieni. Are 364 capi de 

familie, 497 contribuabili, 1600 

locuitori, din cari 58 știi carte; 

372 cass. Sunt 1283 capete
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vite mari, Are 3 biserici: două 
de lemn și una de zid. Venitul 
anual al comunei este de lei 
3300, iar cheltuelile de lei 3278, 
Teritoriul acestei comune este 
accidentat. Drumul, ce leagă co- 
muna cu orașul, este răi și a- 
nevoios. 

Bozieni, sa, pe moșia Săveni, 
în partea de E. a tirgului din 
com. Săveni, plasa Bașeul, jud. 
Dorohoiii. Are 5o familii, cu 150 
suflete. Se află alăturea cu satul 
şi mahalaua tirgului Săveni. Să- 
tenii împroprietăriți aă 110 hect. 

Bozieni, sa, în com. Bozieni, 
plasa de Sus- Mijlocul, judeţul 
Neamţu, lingă tirgușorul cu a- 
celași nume, cu care aproape 
se identifică. Are o vechime 
însă mult mai mare de cît Bo- 
zieni-Tiîrg. 

Bozieni, saț, în jud. Roman, pl. 
"Fundul, com. Bozieni, spre S.- 
E. de orașul Roman, pe piriul 
Bozianca. Este situat la o de- 
părtare de 25 kil. de orașul Ro- 
man și de 23 kil. de reşedinţa 
plășei.. Este reşedinţa com. Bo- 
zieni. Are 74 capi de familie, 
161 contribuabili, 318 locuitori, 
din cari 12 știi carte; 78 case, 
Populaţiunea este romînă, afară 
numai de 1 familie de Evrei. 
Sunt 343 capete vite mari. Are 
o biserică de lemn. Acest sat 
era cunoscut mai înainte sub 
două numiri : o parte se-nu- 
mea. Bozieni- Răzeși și o alta 
Bozieni-Fundăcescului. 

Bozieni, Zeal, pe teritoriul satu- 
lui Bozieni, com. Săveni, plasa 
Bașeul, jud. Dorohoii ; se pre- 
lungește de la V. spre E. 

Bozieni, dea/, în com. Mărgineni, 
plasa de Sus.- Mijlocul, judeţul 
Neamţu. Servește de loc ara- 
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bil. Locuitorii de prin prejurime 
presupun că aici. odinioară ar 
fi fost vre-un sat oare-care, de 
vreme ce găsesc urme de mo- 
luz de case, cînd daii cu braz- 
dele plugului mat afund. 

Bozieni, dea/, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Bozieni. 

Bozieni-Băbuşa, Pădure mică, 
proprietatea statului, jud. Ro- 
man, pl. Fundul, com. Bozieni, 
în întindere de 13 hectare. 

Bozieni-Fundăcescului, parte 
din satul Bozieni, pl. Fundul, 
jud. Roman. 

Bozieni - Răzeşi, Parte din sa. 
tul Bozieni, pl. Fundul, județul 
Roman. 

Bozii (Dealul-),. dea, județul 
Brăila, la S. satului Ulmul. 

Bozii (Piscul-), zise, spre N. de 
com. Dumitrești, pl. Oltul-d.-j. 3 
jud. Olt. 

Bozii (Valea-), vale, jud. Brăila, 
lingă dealul cu același nume. 

Boziorul, com. rur., în plaiul Pirs- 
cov, jud. Buzăii, situată pe am- 
bele maluri ale riului Sărăţelul- 
Bălăneștilor, departe de Buzăii de 
48 kil. Limitele sale sunt: la E., 
începe din muntele Dihna, ho- 
tar între comunele Pirscovul, O- 
dăile, Bălănești şi Boziorul şi 
merge urcîndu-se spre N., pe 
lingă cătunul Posobești, prin cul- 
mea Socetului, pănă în izvorul 
Iuga; trece pe la Piatra-Albă,. 
despre com. Odăile, urcă pe 
malul Breazii și de aci în Co- 
clinul, de unde se lasă drept 
în matca Sărăţelului - Bălănești, 
merge pe matca Sărățelului pănă 
la Moara-Călugărească, cătunul 
Fişici; de aci se abate pe izvo-   
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rul Găvanului, pănă ajunge în 
poiana Șoimara, se lasă pe iz- 
vorul Pirscovelul, pe care merge 
pănă în Valea-Cireșului, de unde 
se dirige spre Poiana-cu - La- 
poși, păd. Nucul în linie dreaptă 
în Virful-Mesteacănului, la Cur- 
mătură; de aci ia pe drumul 
Fulgerişului, ajunge la Copaciul- 
cu-trei -giuminări, urcă pe mu- 
chea Tănăsoiului în virful Cio- 
pîrtacului, de. unde iar în linie 
dreaptă. ajunge la Brusturi-Hin- 
sarului; la N,, din Brusturi-Hîn- 
Sarului se lasă pe izvorul Hin- 
sarul; la V., din izvor, merge 
în jos la Crucea de pe muntele 
Preseaca, apoi pe plaiul Aluni- 
şului, urcă la muntele “Martiria, 
de unde se îndreaptă în lacul 
Samarului, urcă în Virful-Măţării 
şi ajunge în muchea Muscelului- 
Cărăimănescu; apoi, peste Valea- 
Mesteacănului şi Virful-Buşove- 
iului, sue în muntele Virfal-Jun- 
cului; la S,, din Virful-Juncului, 
se lasă în jos, sue apoi în Vir- 
ful-Lazului, de unde coboară pe 
Valea-Ursului, pănă în riul Să- 
rățelul-Bălănești, urcă pe Blidări, 
pe la Crucea-lui- Chiriţă, pănă 
ajunge în piscul Zapodiei; merge 
pe plaiii pănă la Făgețelul, de 
unde se dirige în muntele Dil- 
ma. Acest hotar dă com. forma 
unui triunghiii, avînd drept bază 
munții Virful-Juncului şi Dilma, 
iar drept virf (la N.) Curmătura: 
Mesteacănului. | 

Suprafaţa sa este de 6597 
hect., din care 374 arabile (cu- 

! rături), 4126 pădure, 532 fineaţă, 
247 izlaz, 108 livezi, 7 vie şi 
1203 sterp. Proprietăți mai în- 
semnate sunt: Sf.Gheorghe-Noii, 
Vatra-Schitului-Găvanele, Ulme- 
tul, Codrul- Stînca- Leului (ale 
statului); Hinsarul, Goteşul şi 
Nucul, formînd cîte trele corpul 
zis Cantacuzinoaica (particulare) 
și Virful: Banului, Poenile, Gor- 
netul, Virful- Samarului, Cornea-
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„nul, Dilma, Stinciulea, etc. (ale 
moșnenilor), afară de pămîntul . 
dat locuitorilor. împroprietăriți. 
„Cetele de moșneni, cari posedă, 

„sunat: Bozioreni, Scăeni și Poso- 
bești, descendinți dintr'un vechii 
moș Poșobel. 

Aspectul comunei este foarte 
muntos, iar munții, dacă nu se 
disting prin mărime, ai în schimb 
aci sălbăticie înfiorătoare, aci fru- 
museţi romantice. Cea mai mare 
parte sunt stincoși, iar stincile 
mai toate transformate în peș- 
teri, din cari unele aii servit ca 

biserici, iar altele ca ascunză- 
tori. Văile și izvoarele, ce stră- 
bat acest teritorii, sunt nenu- 
mărate. Terenul c improprii a- 
griculturei, dar e avut în sub- 
stanțe minerale, mai cu seamă 
în fier, sare şi o mulțime de 
izvoare minerale, în care predo- 
mină sulful. Mulțimea pădurilor 
a dat naștere unei mici indus- 
trii de lemnărie; mai cu seamă 
se lucrează bine butoiașe cu 

„ doage de nuele pentru ţuică. 
Are 8 mori, din cari 3 ale sta- 
tului şi 2 stîne: la Sf, Gheorghe 
şi la Lacuri. Comerț mai nu 
există; se țin însă următoarele 
tîrguri anuale, la : 20 Iulic (2 zile), 
6 August și 26 Octombrie. Căi 
de comunicaţie n'are altele de 
cit Valea-Sărăţelului-Bălăneşti. 

Vite sunt: 252 boi, 113 vaci, 
92 viței, 27 cai, 28 icpe, 11 
mînji, 1750 oi, 104 capre și 

„320 porci. Stupi sunt. 157. 
„Această comună e cea mai 

numeroasă în cătune: Boziorul, 
Buduila, _Corneanul, Dunceşti, 
Fişici, Girla, Găvanele, Geam- 
bașul, Gorini, Gornetul, Gresia, 
Nucul, Piatra, Posobeşti, Ras- 
tul, Rîul, Scăeni, Sf. Gheorghe, 
Ulmetul, Valea-Ștefanului și Vă- 

_vălugi (21) care se concentră în 
3 mai importante: Boziorul, Po- 
sobeşti şi Scăeni. Populaţia e 
de 2270 locuitori, din cari băr.   
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baţi însuraţi 454, neînsuraţi 53, 
văduvi 32, băeţi 567; iar femei 
măritate 454, văduve SI, fete 
629; loc. trăesc în ş66 case. 
Meseriași sunt : 3 fierari, 12 lem- 
nari, 24 butnatră, 4 rotari, 1 zi- 

"dar, 1 cizmar, 1 cojocar și 1 
brutar. Media nașterilor este de 
41, a deceselor de 35, a căsă- 
toriilor de 8. 

Comuna are 333 contribua- 
bili, din cari. 10 comercianţi Ro- 
mîni. Budgetul comunei este de 
2126 lei, 

Are o şcoală, în cătunul Bo- 
ziorul, frecuentată de 40 elevi și 

5 eleve. Carte știii 187 locuitori. 
Sunt 2 cîrciumi. Arc 7 biserici, 
deservite de 3 preoți și 7 cîn- 
tăreți. Catedrala e cea cu hra- 
mul Sf. Maria, din cătunul Bo- 
ziorul. Cele 7 biserici sunt în: 
Boziorul, Posobeşti, Scăeni,Vă. 
vălugi, Riîul, Vornici şi Schitul- 
Găvanele, afară de cele pără- 
site sat în ruinc, din care mai 
însemnate sunt: Fundăturile, Sf. 
Gheorghe, Agatonul, cari încă 
maiatragpe călătorii curioși de a 
vedea. și admira frumuseţea po- 
ziţiunilor, în care ai fost zidite. 
Nu mai puțin demne de văzut 
sunt peșterile: Iosif, Dionisie- 
Torcătorul, Piatra-Găurită, Cru- 
cea-Spătarului, etc. Munţii aces- 
tei comune, fiind în mare parte 
formaţi din stinci calcaroase, 
aii permis cu înlesnire a se săpa 
într'iînșii o mulțime de grote. 
Aceste peşteri au servit mult 
mai tirziă loc de azil Romini- 
lor, cari în timp de invazii își 
găseau scăparea într'însele și 
cari, drept recunoștință, în pie- 

„tatea. lor, le transforma în bi- 
sericuţe. 

Boziorul, câtuu de reşedinţă al 
com. Boziorul, jud. Buzăi, cu 
120 locuitori și 25 case; de din- 
sul se alipesc comunele Girla, 
Rastul, Geambașul și Ulmetul.   
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Boziorul, moșie moșnenească, în 
com. Boziorul, jud. Buzăii; are 
3$0 hect. curături, livezi, fineață 
şi pădurea Boziorul, care for- 
mează, împreună cu Poenile şi 
Virful - Banului, un corp de 86 
hectare. 

Boziorului (Virful-), mzarnte stîn-. 
cos, în com. Boziorul, jud. Bu- 
zău, acoperit la poale, parte 
cu fineață, parte cu pădure. 

Boziul, cătun (tirtă), în jud. Ia- 
lomiţa, plasa Ialomiţa-Balta, co- 
muna Bora. 

Boziului (Movila-), movilă, în 
com. Caragele, jud. Buzău. 

Bozlutac-luc, 7ovilă, în jude- 
țul Constanţa, partea de E. a 
plăşei Constanța și cea de S. 
a com. Techir-Ghiol, pe muchea 
dealului Agigea, cu o înălțime 
de 48 m., dominînd satul Te- 
chir-Ghiol, lingă care se află va- 
lea Iuntaca--Dere și drumul ju- 

„dețean Constanţa - Mangalia. E 
acoperită cu verdeață. 

Bozul (Muntele-), trup de ză- 
dure, pe teritoriul comunei Nă- 
ruja, pl. Vrancea, jud. Putna. 
Intinderea lui, împreună cu tru- 
purile de pădure Fundul-Reghi- 
ului, Hajma, Lapoșul și Secă- 
tura, este de ş400 fălci. Este 
proprietatea locuitorilor din co- 
muna Năruja. 

Brabeţi, sa, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-j., com. Locusteni, situat la 
4 kil. S.-V. de Dăneţi, unde e 
reşedinţa com., cu 712 suflete, 

400 bărbaţi și 312 femei. Lo- 
cuesc în 15 case de zid și 165 
bordee săpate în pămint, 

In sat este o şcoală mixtă, 
ce funcționcază din 1890. Are 
o învăţătoare. Este întreținută 
de comună. In 1892—93 a fost
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frecuentată de 6; copii din Bra- 
- beţi și 6 din Locusteni. Cu vir- 
stă de școală sunt 115 copii. 

In sat este o biserică, fon- 
dată în 1845 de Protoercul Con- 
stantin Sachelarie și alţi locui- 
tori. Este de zid şi serbează 
hramul Cuvioasa Paraschiva. 

Comunicaţia în acest cătun 
se face prin șosele vecinale Și 
comunale, care îl pun în legă- 
tură la N. cu Locusteni, la S: 
cu Damianu, iar la Sud-Vest cu 
Raeţul. 

Brabeţi, sa, în com. rur, [Ho- 
răști, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Brabeţi, câzun, în jud. Teleor- 
man, com. Malul, plasa Teleor- 
manului. Are o populațiune de 
198 suflete şi 37 contribuabiui, 

Brabeţi, moşie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Locus: 
teni, satul Brabeţi. 

Brabova, com. rur., plasa Dum. 
brava-d.-s., jud. Dolj, situată în 
partea de la centru, la 31 kil. 
V. de Craiova, și la o kil. de 
reşedinţa pl., com. Șopotul. 

E situată pe ambele maluri ale 
pirîului Bogdănelul, pe valea nu- 
mită Brabova. 

Se mărginește la N. cu com. 
Șopotul, la S. cu com. Răchita, 
la E. cu com. Pietroaia, la V. 
cu com. Seaca, 

Limita liniei de N. pleacă din 
Drumul-Cernatului, merge spre 
N. cam 100 m., de unde se în- 
toarce spre V. și se termină 
la poarta țarinei către Seaca. 

„ Limita liniei de Sud începe 
de la poarta țarinei Răchita, 
merge în linie dreaptă spre N., 

“pănă ce dă în Drumul-Cerna- 
tului. Limita liniei de V. pleacă 
de la poarta țarinei Seaca și 
merge pănă la poarta țarinei ce 
„duce la Pădure. 
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Comuna este udată de rîul 
Bogdănelul, care împreună cu 
Valea-Repede, se varsă în pîriul 
Răchita, afuente al Obedeanu- 
lui. Pirîul Bogdănelul primeşte 
pe stinga, chiar la eșirea sa din 
comună, pîriul Pleana. Pe Bra- 
bova se află un pod de lemn; 
are două vaduri în dreptul a- 
cestei comune. 

Se spune că comuna a fost 
înfiinţată de un proprietar, care 
fiind singur pe moșia sa foarte 
păduroasă, ar fi adunat oameni 
din comunele vecine, dindu-le 
loc și ajutoare pentru a se sta- 
bili pe proprietatea sa. Pe a- 
tunci comuna se compunea din 
4 cătune și anume: Brabova- 
d.-j., Brabova-d.-s., Răchita şi 
Urdiniţa. Azi se compune din 
3 cătune și anume: Brabova- 
d.-j., care este cătunul de reșe- 
dință, Brabova-d.-s, și Urdiniţa. 

In comună se află o biserică 
de zid, cu hramul Inălțarea-Dom- 
nului, zidită la anul 1885 de lo- 
cuitorii comunei. Are un preot 
și un cîntăreţ. 

Populaţia comunei e de 1254 
suflete, din cari 975 bărbaţi şi 
879 femei. După legea rurală 
din 1864 sunt 254 locuitori îm- 
păminteniţi, 

Case sunt în număr de 420, 
făcute de biîrne, paiante sai că- 
rămidă. In Brabova-d.-j. sunt 3 
case mari boereşti ; două ale 
răposatului Braboveanu și una 
a lui Barbu Izvoranu, Toate ca- 
sele aii grădini. 

Suprafața teritoriului comu- 
nal este de 4800 pogoane, din 
cari: 4009 pog. pămînt arabil, 
300 pog. fineață, 350 pog. iz- 
laz, 60 pog. loc sterp, și 190 
pog. pădure. 

Pădurea numită - Padina, cu 
Cetatea saii Movila (căt. Bra- 
bova-d.-j.), aparține d-lui G. Iz- 
voranu; are o întindere de 140 
pogoane. Pădurea Brabova, în   
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cătunul Brabova-d.-j., cu o su- 
prafaţă de 50 pog., aparține fra- 
ților Geblescu. 

Sunt compuse din: ceri, jugaş- 
tri, carpeni, fagi, frasini, gir- 
nițe, ulmi, etc. 

Moșia de pe teritoriul comu- 
nal se numeşte Brabova; are 

“un venit de 100000 lei anual, 
şi aparține proprietarilor : G. 
Izvoranu, T.. N. Izvoranu, G. 
Constantin și fraților Geblescu, 
cumpărată de la răposatul Bra- 
boveanu. 

Viile, în întindere de 25 po- 
goane, aparţin locuitorilor și pro- 
prietarilor; se găsesc situate pe 
proprietăți și pe împămînteniri; 
ele daii vin roșu. 

Cariere de piatră se găsesc 
în cătunul Brabova-d.-j. ; ele 
se exploatează în folosul Șose- 
lelor comunale. 

În comună se găsesc clădiri, 
în care se fabrică pănă la şo 
decalitri ţuică sai rachiă. 

Mulţi locuitori lucrează saci 
"decinepă, iar femeile țese pînză, 
pe care o vind. Se găseşte în 
comună un atelier de fierărie. 

Pc moșia Brabova se găsesc 
trei stine: două ce aparțin d-lui 
G. B. Izvoranu, iar una d-lui 
T. N. Izvoranu; se fabrică anual 
pănă la 1209 kgr. brînză. 

Vite cornute 271, oi 149 și 
cai 28. 

In comună sunt 3 cîrciume: 
2 în cătunul Brabova și 1 în 
cătunul Urdiniţa. Comercianți 
sunt 4. 

Locuitorii își desfac produc- 
tele la Craiova și la schela Ce- 
tatea. . 

Transportul produselor îl fac 
cu carele trase de boi saii cu 
căruțele, pe calea comunală ce 
plecind din această com., trece 
pe la com. Pleșoaia și Breasta, 
pănă ajunge la Craiova, avind 
direcțiunea V.-E, 
„Afară de această cale comu-



BRABOVA 

nală, com. Brabova mat este 
străbătută de o cale comunală 
ce o leagă cu Pietroaia la E,, 
cu Șopotul la N.-E. cu Moșna și 
Gogoșitul la V. 

Contribuabili sunt 372. 
În comună se văd urmele a. 

două vechi cetăți, avînd forma 
a două movile, zidite fiind din 

* cărămidă de diferite mărimi. 
"In cătunul Brabova-d.-j. se 
află o școală mixtă, cu un în- 
văţător, ce funcţionează din a- 
nul 1888; este întreținută de 
stat, | 

In anul școlar 1892 — 93 a 
fost frecuentată de 70 băeți. 

Venitul budgetar pe exerci: 
țiul 1893—94 este de 2547 lei, 
bani 83, iar cheltuelile sunt de 
2078 lei, 53 bani. 

- Căile de comunicaţie ale co- 
munei sunt şoselele comunale, 
care o leagă la E. de Pietroaia, 
la N.-E. de Șopotul, iar la V. 
de Moșna și Gogoșiţa. 

Brabova, mahala, județul Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-s., com. Seaca, 

Brabova, za/e, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Brabova, 

„pe care. este situată comuna 
Brabova. 

Brabova-de-Jos, saz, jud. Dolj, 
plasa Dumbrava-d.-s., comuna 
Brabova. Are 725 suflete, 391 
bărbaţi și 334 femei. Locuesc 
în 240 case. Sunt 3 case mari 
boerești, 2 zidite de răposatul 

proprietar Constantin Brabovea- 
nu, alta de Barbu Izvoranu. In 
sat este o școală mixtă, ce func- 
ționează din 16 Octombrie 1838, 
şi e întreținută de stat. A fost 
frecuentată în 1892-—93 de 70 

băeți, din cari 34 băeți din Bra- 

bova-d.-j., 24 băeți din satul Ur- 

diniţa și 8 băeţi din Brabova- 
d.-s. Cu virstă de şcoală sunt 

46 băcţi şi 20 fete. Ştiii carte     

592 

15 bărbaţi. In sat este o bise- 
rică, făcută din spesele comu- 
nei la 1885. Serbează hramul 
la Inălțarea- Domnului. Are 1 
preot şi 1 cîntăreţ. 

Comunicaţia în acest cătun 
se face prin şoseaua vecinală, 

care îl leagă la N. de Urdiniţa 
și prin şoseaua comunală, care 
îl pune în legătură la N.-E. cu 
Pietroaia, iar la V. cu Moșna. 

Brabova-de:Jos, si/iște, judeţul 
Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., co- 
muna Brabova. 

Brabova-de-$us, sas, jud. Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-s., com. Bra- 
bova, împrăștiat, cu 62 suflete, 
36 bărbaţi şi 26 femei. Locu- 
esc în 16 case, Copiii din sat 
urmează la școala mixtă din sa- 
tul Brabova-d.-j. In anul șco- 
lar 1892—93 aii urmat la şcoală 
8 băeţi. Cu vîrstă de școală sunt 
14 băeţi și 2 fete. 

Brabova-de-Sus, si/ișze, jude- 
țul Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., 
com. Brabova; 

Brad (In-), foc îso/a, în com. 
Măgura, în pădurea statului, ju- 
dețul Buzău. 

Bradul, saţ, cu 78 familii şi 320 

locuitori, jud. Argeș, pl. Piteşti; 

face parte din com. rur. Bra: 

dul-Geamăna; are o biserică cu 

hramul Buna-Vestire, deservită 

de un preot, un cîntăreț şi un 
paracliser. 

Bradul, sa, cu 68 locuitori, ju- 

dețul Argeș, pl. Loviştea; face 

parte din com. rur. Racoviţa. 

Bradul, sa/, în jud. Baciăi, com. 

Șerbești, pl. Bistriţa-d.-s., aşezat 

pe coasta dealului din stinga | 

Bistriţei. Are o biserică zidită | 

cir- de locuitori la 1866; 2 
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ciumi. Capi de familie se gă- 
sesc 70 și suflete 204. Animale 
sunt : 12 cai, 96 vite cornute 
și 33 porci. Acest cătun se află 
la o depărtare de 2300 m. de 
reședința comunei, unde se gă- 

sește şcoala. 

Bradul, saţ, în jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Negri, pe malul 
sting al riului Siret, situat spre 
N.-V. de satul Negri și la 1 kil. 
de el. Este așezat pe dealul nu- 
mit Stinca-Bradului, Are 20 capi 
de familie, 22 contribuabili, $4 
locuitori, din cari 2 știii carte; 
26 case. Populaţiunea este nu- 

mai romînă. Sunt 57 vite mari. 
Are o biserică de lemn, care 

mai înainte era schit. Aici a 

fost o școală practică de agricul- 
tură înființată, în 1870, de Ion 

Ionescu de la Brad, dar care 

astă-zi este desființată, Aici este 
îngropat agronomul și economis- 
tul Ion Ionescu (de la Brad), 
născut la anul 1818 şi încetat 

din vieață la 17 Decembrie, a- 
“nul 1891. 

Bradul, sub- divizie a cătunului 

Măgura, din com. Măgura, ju- 

dețul Buzăiă. 

Bradul, s76- divizie a cătunului 

Valea-Rea, din com. Tisăul, ju- 

dețul Buzăiă, 

Bradul, da/7ă, în jud. Bacăă, pl. 

Siretul-d.-j., com. Tămaşi, din 

stinga Siretului, avind scurgere 
spre acest rii. - 

Bradul, &a/ră, în jud. Bacău, pl. 

Siretul-d.-j., com. Tămași, care 

primește apele pir. Racova. 

Bradul, deal, în jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., com. Șerbești. 

Bradul, dea!/, în jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d,-s., la N.-V. de Dealul-
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Crucei, situat pe teritoriul co- 
munci Schitul-Frumoasa. 

Bradul, zzoor, în com. Măgura, 
jud. Buzăii; ese de sub muntele 
Ciolanul şi se scurge în riul 
Buzău. 

Bradul, foc îzo/at, în jurul co- 
munci Bujoreni, plaiul Cozia, 
jud. Vilcea. 

Bradul, mănăstire, frumoasă prin 
trecutul săi, în com. Tisăul, ju- 
dețul Buzăii, pe malul stîng al 
riului Nișcovul şi aproape "de 
vărsătura, Văci-Haleșului, situată 
pe un răsfăţat și strategic pla: 
toii, cu o poziție tare și vederi 
admirabile, mai cu seamă în 
partea de N.-V. Din datele a- 
flate aci nu se 'poate constata 
timpul fondărei și primii ei fon- 
datori. Frontespiciul de la în- 
trare, în mare parte, este rupt și 
șters, abia se mai citesc cuvintele: 
<.... și fala a sfintului şi ma: 
relui m... . . Dimitrie miroto- 
o .... | vd. Pentru sufie- 
tul și ......a părinților și 
ale noastre să fie pomenire. Io 
Mateiii Voevod leat(7150)1642». 
In mijlocul bisericei, sub poli- 
candru, e o rozetă de piatră în- 
conjurată deo coroană, în care 
e săpat: «S'a mutat oasele fe- 
riciților ctitori . , . .» Restul 
Șters,. din cauza vechimei şi a 

călcărei cu picioarele. Pictura, 
de și reînoită în 1844, a repro- 
dus exact, după atestațiunea bă- 
trînului preot și a altor oameni 
locali, pe vechii ctitori. Pictorul 
fiind slab, figurile nu mai pre- 
zintă interes, ci numai numele 

lor. Biserica e ţinută de jupin 
Radu vel comis şi soția sa ju-: 
pîneasa Sofica. Alăturea sevede: 
Mihalcea vel comis, (probabil 
Cindescu). Pe peretele sting se 
văd : jupineasa Neaga, jupin 
"Moise vel Spătarul, jupîneasa 
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Stanca, soţia lui Moise, etc. Dip- 
ticul conține următoarele nume: 
Mihalcea, Petru, Radu, Sofica, 
Moise, Neaga, Grăjdana, (poate 
fondatoarea mănăstirii Grăjdana, 
care este în apropiere), Despa, 
Moise, Despina, Bălașa, Chris- 
tea, Mateiă, Bratul, Stanca, Fătul, 
Alexe, Dedu, Grigore și Arhie- 
reul Agapie (egumen grec). Bi- 
serica e de o mărinie mijlocie, 
în stilul bizantin, însă nu numai 
vechimea, dar și stilul, arată o 
epocă anterioară lui Mateiu Ba- 
sarab. De jur împrejur e încon- 
jurată de o cetate, ale cărui zi- 
duri groase de 0,85 c. m. for- 
mează un patrulatercu lungimea 
fie-cărui perete de la şo — 60 
metri. In. faţă sunt 2 turnuri, 
din care cel din colţul sting (des- 
pre riul Nişcov) este, mai înalt | 
şi cu mici ferestrui, pe unde se 
putea vedea departe și da cu 
armele ; cel din colțul stîng, 
spremunte, serveaca clopotniţă, 
dar se putea întrebuința și pentru 
apărare. Pereţii cetăţii sunt zi- 
diți întocmai ca ai bisericei dom- 
nești din Curtea- de - Argeș, a- 
dică piatra încadrată în 2-— 3 
rînduri de cărămidă. Porţile sun: 
mari, de lemn, îmbrăcate în plăci 
groase de fier, în care se văd 
urme de gloanţe și ghiulele, ceea 
ce probează că aci s'aii dat mai 
multe lupte, Cert este că aci 
a fost luptă la anul 1821, în- 
tre Turci și Eteriștii, cari se 
refugiaseră înăuntru. După tra- 
diție, aci se fortificaii și țineaii 
lupte contra Domnilor țării, 
boerii din Buzăiă. In anul 1689, 
cind Nemţii aii ocupat ţara, 
Constantin Brîncoveanu s'a re- 
tras în Buzăi, iar pe Doamna 
sa, împreună cu alte jupinese 
le au “așezat în această mănăs- 
tire. (Vezi istoricul județului). 
D-na Maria (Elena), drept mul- 
țumire că a scăpat, între alte 
fapte de. pietate, a dăruit aces. | 

  

      

tei biserici cărțile rituaie, din 
cari unele se conservă și astă-zi 
(Evanghelia din 1693). Proprie- 
tățile mai însemnate ale aces- 
tei mănăstiri ai fost: Tufele, 
Brădeanul, Bradul și Berca, Bă- 
deni sati Pietroasa, Pietroasa- 
Bădeni, etc. Mai tîrzii a fost 

"închinată mănăstire! Molivdo- 
kepasti din Pogoniana. Cu se- 
cularizarea a devenit biserică 
de mir, și servă locuitorilor din 
cătunele Valea-Rea și Haleșul. 
In casele mănăstirei, de Şi în 
ruine, s'a instalat școala și pri- 
măria comunei Tisăul. La spa- 
tele zidului de N.-V. se află ci- 
mitirul comunei. Printre cru- 
cile de aci se disting 5 de o în- 
semnată mărime și foarte vechi, 
(poate în memoria celor căzuţi 
în lupta de la 1821). Piatra fiind 
nisipoasă, s'a măcinat de timp 
şi inscripţiunile ai devenit ne- 
lizibile. Acum s'a scos, 

Bradul, moșie, jud. Bacăii, plasa 
. Bistriţa-d.-s,, com.. Șerbești; de 
161 fălci, 

Bradul, Pădure a statului, în co- 
muna Lapoșul, cătunele Pietri- 
cica și Lapoșul, jud. Buzăti ; face 
parte din marea pădure Bradul- 
Berca ; are singură 530 hect. 

Bradul, numire ce se mai dă 
pădurei Pietricica - Bădeni, din 
com. Pietroasa-d.-j., jud. Buzău. 

Bradul, schiz, com. Cheia, pla- 
iul Cozia, cătunul Gurguiata, ju- 
deţui Vilcea, fondat de Eromo- 
nahul Sava la anul 7292 (1784), 
avind hramul Nașterea Sf, Ioan 
Botezătorul, 

Bradul-Berca, parte din zădu- 
rea statului Bradul- Berca cu 
Sforile. Bradul-Berca 'se află în 
com. Tisăul, câtunul Haleșul, 
jud. Buzău, și are 760 hect,
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Bradul (Berca-cu-Sforile), pă- 
“ dure a statului, pendinte de mă- 

năstirea Bradul, în comunele Ti- 
săul, Lapoșul și Pietroasa-d.-j., 
jud. Buzăii. Are 3508 hect., mare 
parte seculară ; e formată din 
sforile: Bradul, Bradul - Berca, 
Doiceasca sai Nărteasca, Proșca, 
Gliza, Apșoarele, sforile Stre- 
jeni, Faţa-Inaită, Prăjeasca, Pie- 

tricica, Lapoșul și Glodul. Are 

şi teren arabil, cu ș7o hectare, 
care se întinde pe teritoriul co- 

munei Clondirul. 

Bradul (Vatra - Mănăstirei-), 
- moşie a statului, pendinte de 

mănăstirea Bradul, în com. Ti- 

săul, județul Buzăii. Are ca 120 
hect., din care 50 arabile, 20 
fineață, 40 izlaz și 4 vite. 

Bradul-de-Jos, com. rur., pe apa 
Drimbovnicu, jud. Argeș, plasa 
Pitești, la 18 kil. de com, rur. 

Bascovul - Fleşti, reședința sub- 
prefecturei și la 24 kil. de Pi- 

„ tești. Se compune din satele: 
Torovești, Cotorceni, Oblești, 
Tufeşti, Rotuleşti şi Bradul-d.-j., 

avind peste 220 familii, cu 8şo 
suflete, din care ş familii de 
Țigani. In com. este o biserică 
cu hramul Toţi-Sfinţii, deservită 
de trei preoți, un cîntăreț și un 
„paracliser; o şcoală primară ru- 
rală și 2 cîrciumi, Budgetul com. 
pe anul financiar 1882 — 83 a 
fost de 990 lei, 12 bani la ve- 

” nituri și de 966 lei la cheltueli, 
După o publicaţie oficială 

(1887) această comună numără 
141 contribuabili şi are un bud- 
get de 1675 lei la venituri şi 
de 1429 lei la cheltueli, 

In anul 1887 se afla în co- 
mună 586 vite mari (553 boi 
și vaci, 31 cal) și 1660 vite mă. 
runte (1500 oi, 10 capre și 150 
porci). 

Bradul-Geamâna, com. rur., pe   

riul Argeș, com. Argeș, pl. Pi- 
tești, la 10 kil. de „Com. rur. 
Bascovul-Flești, reședința sub- 
prefecturei şi la 23 kil. de Pi- 
teşti. Se compune din satele: 
Bradul (78 familii), Geamăna 
(76 familii) şi Vătășeşti (76 fa- 
milii), peste tot 230 familii, cu 
1273 suflete. In com. sunt 3 
biserici, deservite de 3 preoți, 
3 cîntăreți şi 1 paracliser; o 
școală primară rurală și 4 cîr- 
ciume. Budgetul comunei pe a. . 
nul financiar 1882 — 83 a fost 
de 1985 lei la venituri şi de ! 

  
1885 lei la cheltueli. 3 

După o publicaţie oficială | 
(1887), această comună numără 
187 contribuabili și are un bud. | 
get de 2081 lei la venituri și 
de 15i7 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor în anul 1887 | 
era de 190 vite mari, (260 boi 
şi vaci, 30 cai), și 100 capete 
vite mărunte, (60 oi și capre și 
40 rimători). 

| 
Bradul şi Ezerul, pădurI, ale 

statului, în întindere de 2000 
hect., pendinte de comuna Olă- 
nești, plaiul Cozia, județul Vil. 
cea. 

Bradului (Izvorul-), zzvor, în 
com. Nehoiașul, jud. Buzăii; ese 
din muntele Sirului și se scurge 
în riul Buzăiă, în fața muntelui 
Tehărăul, 

Bradului (Piscul-), pisc de deal, 
situat pe dealul Dădeștilor, co- 
muna Vultureni, pl. Berhecii, 
jud. 'Tecuciii. 

  
Bradului (Pirîul-), zîziă, jude. 

țul Bacău, pl. Trotușul, comuna 

Tirgul-Trotuș ; ese din muntele 

Cireşoaia și se varsă d'a stînga 

Slănicului.   Bradului (Piriiaşul-), zirira;, 
judeţul Neamţu; izvorește dintre |! 

ramurile munților Piatra-Roşie, 
com. Bistricioara, plasa Piatra- 
Muntele ; curge în spre S.E,, 
traversind șoseaua mixtă Bis- 
tricioara-Prisăcani, între al 111 
pănă la 122 kil. și se varsă 
pe partea stingă a piriului Bis- 
tricioara, puţin mai către E. de 
pichetul Rutecului. 

Bradului. (Piriul-), firii, aflu- 
ent al Negrişoarei, în comuna 

"Broșteni, jud. Suceava. 

Bradului (Pirîul-), pzic afluent 
al Negrișoarei, în com. Şarul- 
Dornei, jud. Suceava. 

Bradului (Piriul-), ziriz, mic 
afluent al pîriului Neagra-Șaru- 
lui, jud. Suceava; izvorește din 
muntele Ciribuc (1000 metri). 

Bradului (Platoul-), p/aroă, pe 
teritoriul satului Valea-Caselor, 
din comuna Lipova, pl. Racova, 
jud. Vasluiii. 

Bradului (Sfoara-), roșie, în 
comuna și cătunul Tisăul, jud. 
Buzăii, proprietate moșnenească 
și a fraţilor Alexandrescu; are 
253 hect., din care 230 pădure 
și 23 fineaţă, 

Bradului (Stînca-), Zea/, în ju- 
dețul Roman, pl. Fundul, com. 
Negri, spre N. de satul Căli- 
nești. Este pietros și la poalele 
lui curge riul Siret. Pe acest 
deal este situat satul Bradul. 
Are vii. 

Bradului (Valea-), zor, în co-" 
muna Mănești, cătunul Reghi- 
nești, judeţul Buzăii; începe din 
moșia Mavra și se scurge în riul 
Slănic. 

Bradului (Valea-), pir: pe te- 
ritoriul plășci Vrancea, judeţul 
Putna, ÎȘI ia naștere din Dealul-
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Bodeştilor şi se varsă în dreapta 
Putnei, între Poiana și Birseşti, 

Bradului (Valea-), az, com. 
Mihăcști, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Bradului (Valea-), va/2, izvo- 
; rește de la N. com. Nucșoara, 

plaiul Nucșoara, județul Muscel, 
şi se varsă în Valea-Morii, In tim- 
pul verci, cînd sunt călduri mari, 
această vale este aproape seacă. 

Bradului (Valea-), vale, izvo- 
rește de la S. de com. Comar- 
nic, pl. Peleșul, jud. Prahova, 
curge de la E. spre S.-V. și se 
varsă în riul Prahova, pe ma- 
lul stîng, spre N. de comuna 
Breaza-d.-s. 

Bradului (Valea-), va/e, udă 
cătunul Nistorești, com. Breaza- 
d-s., pl. și jud. Prahova; are 
direcția de la E. spre V. către 
riul “Prahova. Curge numai în 
timpuri ploioase, 

Bradului (Valea-), va/2, izvo- 
rește din dealul Costeştilor, pla- 
iul Horezul şi se varsă în rîul 
Otăsăul, la S. comunei Bărbă- 

; tești; plaiul Horezul, jud. Vilcea, 

Bradului (Virtul-), : mute, în 
„* comuna Goidești, judeţul Buzăi, 
„între Penteleu şi Chilmiziul.. 
„ - E . Bradului (Vîrful-),. pădure, în 
com, Viperești, jud. Buzăii,. de 
400 hect., proprietate moșne- 
nească. - 

Bradului (Virful-), zise, în și- 
-- rul de munți Predealul - Buzău- 

lui, jud. Buzău; face .hotar în- 
tre comunele Viperești și Tisăul; 
are 663 metri înălțime și a ser- 
vit ca punct trigonometric; mai 
tot e acoperit de pădure. 

Braduri, “pisc de : munte; jude- 

55620, Afarele Dicționar Geografice 
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țul Neamţu, către hotarul jud. 
Suceava, la E, muntelui Albele, 

în comuna, Gaiul, plasa Piatra- 
Muntele. 

Braduri, Ziriiaş foarte mic, în 
jud. Neamţu, com. Galu, plasa 
Piatra-Muntele ; se numește ast- 
fel după muntele din care izvo- 
rește; se varsă pe partea stingă 
a rîului Bistriţa, 

Braga, îsvor, în com, Minzăleşti, 
judeţul Buzăă; cse din muntele 
Măceșul și pe la capul de N. 
al muntelui "Brazeul, se scurge 
în pîriul Sturdza, 

Braga, fădure,. în com. Vintilă. 
Vodă, cătunul Schi, jud. -Bu- |! 
zău; are 27 hectare și face un 
corp cu “Fundul- Sărci, Plopul 

„și Posteiul, - 

Braga, va/e, în comuna Vintilă. 
Vodă, căt. -Schei, jud. Buzăii; 
se scurge în Valea - Pecenega; 

_ apa sa e. tot-'a-una turbure, 

Bragadirul, com. rur., la extre- 
mitatea de N.E, a plășei Mar- 

 ginea, jud. Teleorman, situată 
în partea stingă a rîului Vedea, 

"pe dealurile ce se întind spre 
jud. Vlașca și în special pe dea. 
lul numit Gorganul. Se inveci- 

„neşte la. N. cu com, Conţești, 
la.S..cu com. Bujorul din jud. 

- Vlașca și cu fluviul Dunărea ; 
la E. cu cimpia Burnazului, care 
se întinde în jud. Vlașca şi la 
V. cu hotarele moșiilor Năstu- 
relul și Frumoasa. 

- Suprafaţa comunei și a mo- 
șiilor de pe dinsa este -de a- 
proape 14000 hectare, din cari 
4000 pămînt arabil, 3000 hect, 
izlazuri și suhaturi, 2000 hect, 
"pădure și zăvoaie și 4500 hect. 
baltă. Locuitorii: împroprietăriți 
la 1864 sunt în număr de 375 
pe 1563 hect. Vii sunt în în- 

  

  

tindere de 214 hect., -ale locui. 
torilor și proprietății. Moșia Bra: 
gadirul este una din acelea pe 

„Care agricultura se face în mod 
sistematic și cu multă îngrijire. 
Pe lingă cultura, cerealelor, creș- 
terea vitelor ocupă loc însem- 
nat. Din balta numită Scăești 
se scot mari cantități de peşte; 
ca se alimentează din apele-Du- 
nării, cari intră prin canalul Pa- 
sărea. La extremitatea de S. a 
comunei se află un teren mlăș- 
tinos, numit Vetrigea, în dreptul 
satului bulgăresc de peste Du- 
năre Vardinul și a riului Tantra 
din Bulgaria. | - 

Vastul domenii al Bragadiru- 
lui, d'impreună cu balta şi pădu- 
rea, este proprietatea fraţilor Mi- 
hail și Niculae Dumba din Viena, 

Populaţiunea comuriei este de 
2636 suflete, din cari 678 capi 
de familie și 388 contribuabili, 

Numărul vitelor din comună 
este de 10704, din cari 535 cai, 
2039 vite mari cornute, 6394 
vite mici cornute şi 1486 porci, 
Producţiunea agricolă a fost de: 
1000 hect. : griii,- S20 orz și o- 
văz, 400 rapiță, 12500 porumb 
şi 4000 fasole. : 

Budgetul comunei este de lei « 
12174, bani ş6 la venituri şi de 
lei 9106, bani 87 la cheltueli, 

Are două școale, cu doi în- 
” Vățători, 54 elevi și: 5 “eleve; 
ambele școli se găsesc instalate 
întrun singur local, dăruit de 
proprietate. Are o singură bi- 

- serică cu doi preoți și doi cîn- 
tăreți ; o moară de aburi și 5 
cîrciumi. Locuința proprietății 
este „de un stil elegant, cu gră- 
dină foarte frumoasă. 
Căile. de comunicațiune ale 

„Comunei sunt: spre com. Con- 
țeşti, la com. Năsturelul Şi la 
cele-l'alte comune de prin pre- 
jur, prin drumuri vecinale. 

Comuna Bragadirul, în for- 
maţiunea ei actuală, nu pare a 
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fi vechie. Este probabil că a- 
ceastă comună a fost formată 

din satele Gorganul, Cătuneasca 

și Scăeşti, care le vedem figu- 

rînd în Nomenclatura satelor din 

jumătatea secolului XVIII și cari 

astăzi nu mai există. Satul Scă- 

ești a rămas numai cu numele, 

nefiind populat. Aci se află as- 
tăzi magaziile proprietăţii Bra- 

gadirul, precum și cătunele unde 

-se vinează peștele din balta Scă- 

eștilor. Satul Bragadirul se gă- 

sește însă trecut în «Istoria» lui 

Fotino, la începutul secolului al 

XIX-lea. 

Bragadirul, saz, face parte din 

com. tur, Străini-Dobreni, plasa 

Sabarul, jud. Ilfov. Este situat 

spre S. de București, pe malul 
stîng al riului Sabarul. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

680 hect.; are o populaţie de 
1392 locuitori. 

Proprietatea aproape întreagă 

este a. locuitorilor, de oare-ce 

„d. M. Gheorghiu are numai vr'o 
28 hectare, 

- Are o biserică cu hramul A- 

dormirea, deservită de 2 preoți 
şi 2 cîntăreţi. 

Comerciul se face de 8 cir- 
ciumari, 

Numărul vitelor mari este de 

780 și al celor mici de 1120. 

S'aii stabilit în sat 28 străini. 

Bragadirul, sat, face parte din 

com. rur. Bragadirul - Bulgarul, 

pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este si- 

tuat la S.-V. de București, pe 

ambele maluri ale rîului Cioro- 

girla. Prin mijlocul său trece calea 

judeţeană București- Alexandria. 

Se întinde pe o suprafață de 

679 hect., cu o populaţiune de 
763 locuitori. 

Din teritoriul satului,67 5 hect, 

aparțin d-lui Marinescu - Braga- 

diru, din cari cultivă 597 hect., 
75 izlaz,'2 vie, 1 pădure. Lo-   

, 586 

cuitorii ai 304 hect., din cari 

12 hect. rămîn sterpe. 

" Are o biserică cu hramul Sf. 

Dumitru, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți, o şcoală mixtă, 

frecuentată de 20 elevi și 5 e- 

leve, sub un acoperămint cu pri- 

măria, construită de d. Mari- 

nescu-Bragadiru, cu întreţine- 

rea căreia judeţul şi comuna 

cheltuesc anual 1480 lei, 

Aci este reședința primărici, 
pe apa Ciorogirla. 

Are 2 poduri stătătoare, o 

moară cu apă, o mare fabrică 

de spirt, una din cele d'intiiă 

în țară, atît prin mărimea cei, 

cit şi prin producţia spirtului, 

cu care se face un mare comer- 

cii, atit în ţară cit și în străină- 

tate. 

In această fabrică s'a între- 

buinţat în anul 1895-96 ur- 

mătoarele materii. prime : po- 

rumb 4590,300kgr., griii 724,000 

kgr., diverse 916,400 kgr., fă- 

ină de secară 302,100 kgr. 

Pe lingă fabrică, d. Marinescu- 

Bragadiru ţine adesea un în- 

semnat număr de vite, mai ales 

boi şi vaci pentru îngrăşat, din 

materiile ce rămin de la fabri- 

carea spirtului. 

- Intre Bragadirul şi Cornetul, 

pe locul numit La-Cocenişte, este 
fabrica de făină, tot a d-lui Ma- 

rinescu-Bragadiru, care s'a con- 

struit pe ruinele alteia vechi, 

" Apa se aduce prin turbine, din 
Ciorogtrla. 

Comerciul se face de 1 cir- 

“ ciumar şi 1 hangii. 
Numărul vitelor mari este de 

315 şi al celor mici de 1209. 

S'ai stabilit în sat 2S străini. 

Moșia Bragadirul a fost pro- 

prietatea răposatului Colonel Ni- 

colae Em. Lahovari, de la moş- 

tenitorii căruia a cumpărat'o în 

urmă D. Marinescu, care a adăo- 

gat numele moșii la numele 
său.   
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Bragadirul, for7, în jurul Bucu- 

reștilor, jud. Ilfov. 

Bragadirul-Bulgarul, corp. rur., 

pl. Sabarul, jud. Ilfov, situată 

la S.-V. de București, pe am- 

bele maluri ale rîului Ciorogirla, 

aproape de îmbucătura acestui 

rii cu rîul Răstoaca, 11 kil. de- 

parte de București. 

Se compune din satele: Bra- 
gadirul, Bulgarul și Cornetul- 

Glogoveanul. Are o populaţie de 

1061 locuitori, cari trăesc în 

187 case, | 

: Se întinde pe o suprafață de 
1318 hectare. 

Proprietarii : d-] Dim. Marines- 
cu-Bragadiru și d-na Elena Mi- 

clescu, aii $57 hect. şi locuito- 

rii 401 hect. Proprietarii cultivă 

734 hect., 118 izlaz, 2 vie și 

3 pădure. Locuitorii cultivă tot 
pămîntul, afară de 18 hect. cari 

rămîn sterpe. 

Comuna numără 183 contri- 

buabili. Are un budget de 4746 

lei la venituri și 4468 lei la 

cheltueli. In anul 1885 erai 163 
contribuabili, 

In comună este o singură bi- 

serică, la Bragadirul, deservită 

de 1 preot; o școală mixtă; 1 

moară cu apă, 1 fabrică de spirt; 

2 poduri stătătoare. 

Numărul vitelor mari este de 

468: 77 cai și epe, 7 armăsari, 

287 boi, S3-vaci şi viței, 3 ta- 

uri și 11 bivolițe, și de 1412 

vite mici: 187 rimători, 1225 oi, 

Dintre locuitori, 179 sunt plu- 

gari, 5 industriași, 114 diferite 

profesiuni. Arătura se face cu 

155 pluguri: 134 cu cai, 21 cu 

boi. Locuitorii aii 157 care şi 

căruțe: 132 cu boi și 25 cu cai, 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari și 1 hangiii. 

Sai stabilit în comună 28 

străini. 

Bragă-Bună, firlă, jud. Brăila,
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pe malul drept al privalului Di- 
mulcasa, din com. Gropeni, ca 
la 2 kil. de unde privalul Di- 
mulcasa se unește cu Stupariţa. 

Brahariul, zise. (Vezi Dolheni, 
deal, com. Idriciul, pl. Crasna, 
jud. Fălciu). 

Braia, zriva!, jud. Brăila; începe 
din Băndoiii și se varsă în Țer- 
muroiă, spre S. 

Braina, sa, în comuna Indepen- 
dența, pl. Siretul, jud. Covurlui, 
în partea de N. şi aproape de 
“reședința comunală. De acest 
sat sunt alipiți și parte din ve- 
Chii locuitori ai foastei cătune 
megieşe Peneul, desfiinţată azi, 
din cauza inundaţiilor Siretului, 
Braina numără 38 familii, cu 177 
suflete; are o biserică. Teritoriul 
ce aparține acestui sat e în în- 

-tindere de 642 hect. și 11 arii, 

Braloştiţa, co. rur., în pl. Jiul: 
d.-s., jud. Dolj, situată în par- 
tea de S.-V. la 34 kil. N.-V. de 
Craiova şi la 10 kil. de reşe- 
dința plășei, comuna Filiași. 

Situată peloculșes, numit Bra- 
loștiţa, la E. pe valea: Racovița, 
pe dealul Corbul și Cotina, pe 
dealurile Braloștiţa, Spaiongiul 
şi Hunia, 

Se învecinește la N, cu com, 
Filiași și Răcari, de care se des- 
parte prin riul Jiul; la S, cu Sal- 
cia (com.), de care se desparte 
prin pădure; la E. cu com. Ta- 
tomirești, despărțită prin Jiul; 
iar la V. cu comuna Argetoaia, 
despărțită de asemenea prin pă- 
dure. Limita liniei de N. este 
formată de Jiul ; limita liniei de 
S. este formată de dealurile Cor- 
bului, Vlăicoaia, și Braloștiţa. 

Terenul comunei este acci- 
dentat de dealurile: Spaiongiu- 
lui, cu o înălțime de 350 metri 
şi acoperit cu semănături; de 
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Dealul-Dracului la Nord de pre- 
cedentul, și care ca și dinsul 
sc sfirșește pe teritoriul acestei 
com.; de dealul Hunia, cu pla- 
toul săii acoperit: cu păduri şi 
care are o înălțime de 250 m.; de 
dealurile Vlăicoaia și Vilceaua 
la S. comunei, cari se leagă cu 
dealul Scăești spre V. şi se con- 
tinuă prin dealurile Măeagul, Bra- 
loștița și Corbului. | 

In comună se află balta Rup- 
tura, acoperită cu papură. Începe 
din N. comunei și merge spre 
E. în apa Jiului; are în jurul său 
zăvoiii de nuele. 

Fintîni sunt în număr de 3: 
Fîntîna- lui - Lopată, Cișmeaua- 
Mezoiului şi Cișmeaua-de-la-Bă- 
răscu. Comuna este udată de 
pîriul Racovița, care izvorește a- 
proape de limita comunei Ar: 
getoaia, merge de la VE. pănă 
în dreptul cătunului Racoviţa, 
de unde se îndreptează spre N. 
pănă în dreptul cătunului Bra- 
loștița, de unde o ia iar spre 
E., trece de se scurge în balta 
Ruptura, care la rîndul săi se 
scurge în Jii. Pe piriul Raco-. 
vița se găsesc podeţe în drep- 
tul. cătunelor Ciocanele, Corbul, 
Cotina şi Braloștiţa, Jiul se re- 
varsă adesea-ori, rupind pode- 
ţele. 

Inainte comuna se compunea 
din 4 cătune şi anume: Bra- 
loștița, Ciocanele, Cotina şi O- 
chișorul. Azi se compune din 
7 cătune și anume : Braloștiţa, 
care este cătunul de reședință, 
Cotina, Ciocanele, Corbul, Faţa- 
Racoviţei, Ochișorul şi Turco- 
veşti. 

In comună se află o biserică, 
fondată de Constantin Argeto- 
ianu, 

In tinda bisericei se află urmă- 
toarea inscripțiune : «Această 
sfintă și Dumnezeiască biserică 
s'a făcut din temelie, cu cheltu- 
iala d-lui C. Argetoianu, biv-vel-   
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pitar, nepot de frate al d-lui 
Mihalache Cantacuzino, bivel- 
spătar, în zilele prea S. S. Sale 
Episcopului Rîmnicului-Noului- 
Severin și al M. S. Voevodul 
Domnitor Scarlat Ioan Ghica». 

Biserica este de zid; serbează 
hramul Sf. Voivozi. Are 1 preot 
şi 2 cîntăreți. După legea ru- 
rală din 1864, are o proprietate 
de 17 pog., precum și 10 lei 
venit din budgetul comunei, 

Ruina numită Schitul se cre- 
de a fi făcută de haiduci, pentru 
a se apăra, 

In cătunul Braloştiţa se află 
o școală mixtă cu un singur în- 
vățător, ce funcționează din 1860 
şi este întreținută de stat şi de. 
comună. Localul, de zid, e în 
bună stare. 

Numărul locuitorilor din a- 
ceastă comună e de 1672, Sir 

„bărbaţi și 861 femei, ce locu- 
esc în 392 case și 2, bordee. 

După legea rurală din 1864 
sunt 278 locuitori împăminteniți, 

„ Locuitorii se ocupă mult cu 
agricultura şi cu creșterea vite- 

lor mari și mici. 
Suprafața comunei este de 

2400 hect,, din care 1750 hect, 
arabile, 60 fineață, 250 loc sterp 
şi 260 pădure. 

Moșia Ciocanele aparţine pro- 
| prietarului, N. Săulescu, restul 

e al locuitorilor, dat la 1864. 
Se seamănă gril, porumb, ra- 
piță și in. 

Păduri: Ciocanele, de 30 hect, 
pe proprietatea d-lui Săulescu ; 
Turcoveşti, 200 hect., Ochișorul, 
30 hect., aparțin Principelui G. 
Ghica, d-lor N. Săulescu .și 1o- 
cotenent Anastasescu. Pădurile 
sunt compuse din stejar, fag, 
cer, etc. IN 

Viile în întindere de: 741 
hect. aparţin locuitorilor ; dai 

„Vin roșu de calitate mijlocie. 
Locuitorii aii cazane, în cari 

fabrică rachiă de tescovină și
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ţuică; anual se face ca la vr'o 

Goo decalitri. Se lucrează de 

„mulţi locuitori rogojini și coșuri 

de nuele pentru casă. 

In comună sunt cinci cârciumi, 

din care una în Ochișorul, una 

în Faţa-Racoviţei, 2 în Bralo- 

ştița și una în Turcovești. Pro- 

ductele se desfac la Craiova, 

Filiași și Răcari, 

Comuna este străbitută de o 
cale vecinală, ce duce la Scăeşti, 

“lungă de 4 kil.; de o alta ce 

duce la Filiași, pe o lungime de 

10 kil.; de o cale vecinală ce 

duce la Răcari și e lungă de ş 

-_kil. Spre Salcia duce o altă cale 

lungă de 4 kil. Spre Argetoaia 

e o cale vecinală, lungă de S kil. 
Contribuabili sunt 414, 

Venitul budgetar pe 1893-04 

a fost de 1830 1. Chelt. 1625 1. 

Braloştiţa, sa/, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-s., com. Bralostiţa, situat 

în dreapta Jiului, la 10 kil. spre 

_S. de Filiași, cu reședința pri- 

mărici. Are 527 suflete, 252 

bărbaţi şi 275 femei. In sat este 
o şcoală mixtă, ce funcționează 

de la 1866. Şcoala este între- 

ținută de stat și de comună, 

Localul este în bună stare. In 

anul 1892—93. a fost frecucn- 

tată de 44 băcți. şi 4 fete, și a- 

nume: din Braloștița 13 băeţi 

şi 2 fete, din Ochişorul 12 bă- 

cţi, din Cotina 6 băeți, din Tur- 

covești 7 băcți, din Corbul 2 

băcţi, din Faţa-Racoviţei 4 bă- 

eți. Cu virsta de școală sunt 72 

copii. Știii carte 62 locuitori. 

Comunicaţia se face prin șo- 
sele vecinale și comunale, care 

pun în legătură satul la S. cu 

Sfircea, la N.-V. cu Cotina, iar 

la V. cu Faţa-Racoviţei. 

Braloştiţa, dea/, jud. Dolj, plasa 
Jiul-d.-s., com. Braloştiţa, în S. 
comunei. Mai este cunoscut și 
sub numele de Vlăicoaia.   
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Braloștița, șes, jud. Dolj, plasa 
Jiul-d.-s., com. Braloştiţa, pe care 
este situată comuna Braloștița. 

Bran (Vezi Odaia-Bran), sas, com. 

Golăcști, pl. Braniştea, jud. Iași. 

Bran, cătun, pendinte de com. 

Măgura, pe proprietatea Lăcean- 

ca, plasa Cilniștea, jud. Vlașca. 
(Vezi com. Măgura). 

In.cătun sunt 130 familii în 

partea de V. a comunei Mă- 

gura - Lăceanca, situată pe un 
loc șes în valea Cleniţa. 

Aci se află o biserică, zidită 

la 1846, deservită de un preot 

şi 2 cintăreți; în 1888 s'au ofi- 

ciat aci: 22 botezuri, 3 căsă- 

torii și 15 înmormintări, 

Sunt 2 circiumi. 

Bran, ea/, jud. Gorj, prelungire 
a culmei Moldovişului; se se- 

pară de acesta la comuna Co- 
păcioasa ; se interpune între riul 

Jiul și Gilort. Din acest deal ia 

naștere apa Cioiana, care se var-: 

să în Ji. 

Bran, movilă, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa - Balta, spre N. de 

s. Ghcorghe-Lazăr, com. Bucul. 

Bran, movilă, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cimpului, spre N. de satul 
Alexeni. 

Bran, pădure de salcie, în jurul 
privalului. Bran, jud. Brăila. 

Bran, pădure, com. Golăceşti, pl. 
Braniștea, jud. Iași, 

Bran, zriva/, jud. Brăila, între ca- 
nalul Cremenca și Vilciul, pe te- 
ritoriul com. Stăncuţa. Arc direc- 
ţia de la N. spre S.și uneşte priva- 
lul Coităneasa cu privalul Muta. 

Bran (Valea-lui-), ziri4, de pu- 

țină însemnătate, în jud. Tul-   
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cea, pl. Măcin, pe teritoriul co- 

munelor Văcăreni și Jijila. Iși 

ia naştere din Dcalul-Cărărilor, 

și anume de la virful numit 

Movilele-Săpate, pe teritoriul co- 

munci Văcăreni; curge spre mia- 

ză-zi, avînd o direcţiune gene- 
rală de la N.-E. spre S.-V.; trece 
pe la poalele Dealului-Cărărilor, 

taie şoseaua naţională Tulcea- 

Isaccea-Măcin, intră în com. Ji- 

jila, curge pe la poalele movi- 

lei Fusul și ale Dealului-Milco- 
vului, și, după un curs de a- 

proape 3 kil., merge de se varsă 

în valea Jijilci, pe partea dreaptă, 

puțin mai sus de satul Jijila, în 

faţa vărsăturei piriului Valea- 

Largă. Pe la gura sa sunt şi 

puţine vii. Malurile sale sunt în 

general joase. Brăzdează partea 

nordică a plășci și a comunei 

Jijila și pe cea sudică a comu- 
nci Văcăreni. 

Brana, sa/, numit și Mănăstioara, 

pe moşia cu același nume din 

com. Preuteşti, jud. Suceava. 

Așezat pe țărmurile pîriului Bra- 

na, are 44 casc,cu 53 capi. de 

familie, saii 213 suflete, din cari 

66 bărbaţi și 147 femei. Contri- 

buabili sunt 48. Vatra satului 

ocupă o suprafață de 7 fălci și 

74 prj. Moșia, proprietatea sta- 

tului, e în întindere de 115 fălci, 

din cari 108 fălci cultivabile 

şi 7 fălci sterpe. Improprietă- 

riți la 1562 sunt: 2 fruntaşi, 

21 mijlocași și 5 codași, avînd 

108 fălci și 2 prj. Schitul și 

şcoala din Prcuteşti servă și a- 

cestui sat, 

Brana, zirtă, în com. Preutești, 

pl. Șomuzul, jud. Suceava. Iz- 

vorește din Pădurea-lHirtopului 

şi după 4 Ril. se varsă în Șo- 
muzul-Mare. 

Brana, schit, (v. Adămoaia), jud. 

Suceava.
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Brancioc; așa numesc locuitorii 
cîmpia întinsă dintre riul Pra- 
hova și comunele Țintea şi Băi- 
coii, jud. Prahova, care este 
foarte productivă în cereale. Pe 
această cîmpie se văd o mul- 
țime de movile. 

Brancioc (Poienile-), trup de 
moşie a statului, jud. Prahova, 
pe care la 1864 s'aii împroprie- 
tărit parte din locuitorii comu- 
nei Băteşti, din pl. Crivina. 

Brancului (Valea-), va/e, care 
trece pe la sud de com. Brîn- 
coveni și pe care curge un mic 
AA. . = pirii, care, unindu-se cu Jugălia, 

se varsă în Olteţul, spre răsă- 
rit de coni. Cioroiul, pl. Oltețul- 
Oltul-d.s., jud. Romanați. Cu- 
vintul Brancul este o formă mai 
scurtată a numelui de familie 
al Brîncovenilor, 

Branga, dea/ şi Punct trigonome- 
trie de observație, în cuprinsul 
comunci Giurgiţa, pl. Balta, ju- 
dețul Dolj. Are o înălțime de 
56 m. 

Braniştea, plasă, jud. Iaşi, în 
partea despre răsărit a judeţu- 
lui, situată parte pe podișul dea- 
lului a căruia coastă despre E. 
formează valea prin care curge 
riurile Jijia și Prutul, iar parte 
pe întinsul șes al Prutului. Se 
prelungește de la N., din mar- 
ginea plășei Turia, din punctul 
Cornul-lui-Sas, spre S., de-alun- 
gul Prutului pănă din jos de 

- satul Măcărești, în marginea ju- 
deţului Fălciii, la satul Colţul- 
Cornei, 

Se mărginește la N, cu plasa 
* Turia, la V, cu pl. Copoul și 
orașul Iași, la S.- cu pl. Codrul 
și o parte a jud. Fălciă, iar la 
E. cu Basarabia, de care se des- 
parte prin rîul Prutul. 

Este formată din comunele : 

  
- Tuleni şi Îfăcăreşti, 
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I. Sculeni, cu satele: Sew- 
Zeni (tîrgușor), Frăsuleui, Sorca 
şi Şendreni, la nordul plășei. 

2. Stiuca, cu satele: Sfinca, 
Cirpiţi, Lutceni, Luceni-Băcăloa- 
că, Luceni-Stursoaci, Jcuşeni şi 
Cotul-lur-lvan, în jos de Seu- 
Jeni, , 

3. Golăeşti, cu satele: Gold- 
eşti, Podul-Fijiei, Odaia-Brau, 
Bob, Petrești, ATedeleni, Chişă- 
răi şi Lăsăreni, în jos de com. 
Stiuca, 

4. Bosia, cu satele: Bosia, 
AMarhonda, Be ești, Ungheni şi 
Afinsăteşti, în jos de comuna 
Golăeşti. 

5. Flolboca, cu satele: Z7o/- 
doca, Dancul, Valea-Lungă, Ru- 
seni- Vechi, Ruseni-Nol şi Coa- 
da-Stincei, la mijlocul plășei. 

6. 7ufora, cu satele: 7ufora, 
Cristești,  Oprișeni-d-s., Opri- 
jeni-d.j. şi Chipereşti, în jos de 
com. /fo/foca, 

7. Prisăcani, cu satele: Pr 
săcani şi Iloreni, în jos de co- 
muna fifora. 

8. Costuleni, cu satele: Cos- 
la sudul 

plășei. 
Întinderea teritoriului este de 

34404 hect. 
Aerul e umed și nesănătos, 

din cauza bălților ce se for- 
mcază prin debordările apelor 
Prutului și Jijiei, cît și din cauza 
malului rămas după vărsături, 

Pămîntul este argilos pe șe- 
suri, nisipos pe: malul riurilor 
și mai mult negru pe podișe. 

Teritoriul acestei plăși este 
singurul care are cea mai mare 
întindere de șes și numai în par- 
tea sa despre V, se prelungește 
un șir de deal, ce formează cul.. 
mea sati malul drept al șesului 
Prutului ; această culme se în- 
tretae în 2 puncte, la intrarea riu- 

rilor Jijia și Bahluiul în acest 
șes. Culmea întretăiată nu este 
de cit capetele dealurilor Turia   

BRANIȘTEA 

și Bahluiul, cari se sfirşesc - în 
șesul Prutului,. precum și con- 
tinuarea dealului ce. se află din 
a dreapta rîului Bahluiul, care 
se ramifică în județele Vaslui 
și Fălciii, formînd și hotarul ju- 
deţului. 

" Inălţimile acestor dealuri se 
numesc: Stinca, Icușeni, Golă- 

eşti, Chişărăi, Bobeica, Spînzu- 
ratul, Coada-Stincei, Ruseni,Mîn- 
zăteşti, Cristești, Chiperești, Mo- 
cra, Costuleni, Rotari, Limba- 
Gogăi, Marcociul și. Rangul; 
toate sunt de-a dreapta rîului 
Jijia. 

Apele, ce udă teritoriul plă- 
şei, de la un capăt la cel-f'alt, 
sunt riurile: -Prutul şi Jijia, şi, 
în marginea despre S., Bahlu- 
iul, care face și hotarul între 
plasa Codrul pănă la confluenţa 
lui cu riul Jijia. Aceste rîuri, 
în cursul lor, aii format o mul: 
țime de bălți şi giîrle, pe cari le 
întrețin cu apă! din vărsările lor. 

Intre cele mai însemnate gîrle 
şi bălți sunt: Iantul, Gavriloaia, 
Sorca, Ochișorul, Cărășclul, Tie- 
va, Cotoman, Vulturul, Balta- 
Lată, Roșcana, Balta-Popei, Răs. 

- toaia, Strimba, Opinca, Buzdu- 
va, Ciobircea, Durducul, Ochiul, 
Lozia, al-Giudelui, Popescu, Pă- 

„puceasa, Cularea, Rădiul, Mar- 
honda, Răgoaza, Lunga, Fulge- 
rul, Dragostina, Girliţa, Vodu- 
Icțul, Vladnicul, Harnetul, Țiga- 
nul, Coşcodana, Olanul, Biciușca, 
Ciobiîrcul , Bradul, Stuhoasa, 
Ghila, Lipoveanca, Malul - Gol, 
Rămășița, Bulatăul, Cadeul, Min- 
dra, Cocoraţa şi Puricele. 

In partea despre Vest, de a 
dreapta, rîurilor Jijia şi Bahlu- 
iul, se scurg cite-va piraie, for- 
mate din izvoarele dealurilor, şi 
anume: Covașa, Valea-Lungă și 
Covacna. 

Producțiunea cea mai mare a 
pămîntului este recolta finului, 
ce se face. în abundență, pe șe-
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sul Prutului. Cultura cerealelor 
este mai mică, din cauza inun- 
daţiunilor, Cu toate acestea, to- 
tuși, din 34404 hectare cît este 
întinderea plăși, se cultivă 7029 
hectare ; 66 hectare sunt cu- 
prinse de vii și 2836 hect, a- 
coperite cu păduri, dintre cari: 
1056 hect. proprietate particu- 
lară și 1780 hectare proprieta- 
tea statului; restul de 24473 
hect. pămînt este cuprins de 
imaşe, fineţe, ape, mlaștini şi 
locurile pentru așezarea satelor. 

Numărul vitelor e de 34809 
capete, din cari: 12204 vite mari 
cornute, 16898 oi, 5 capre, 12 
bivoli, 1783 cai şi 3906 rimători. 

Industria se mărginește la trei 
mori de apă, trei de aburi și 
patru de vint; la industria cas- 
nică, ce n'a dispărut încă cu 
totul și la mici industrii manu- 
ale, precum : facerea rogojinilor 
şi coșciugelor, în satele Prisă- 
cani și Bozia; împletirea pălă- 
fiilor de paie, prin unele școli, 
și împletirea lozici, din care se 
fac : panere, coșerci, scaune, etc, 
mai cu seamă în școala din tîr- 
gușorul Sculeni. 

Comunicaţiunea cu orașul Iaşi 
“şi plășile vecine se face prin 
cinci drumuri mari și anume: 

1. Calea ficrată, ce pleacă de 
la orașul Iași spre E. în cur- 
„mezișul plăşei, prin marginea co- 
munelor : Holboca, Țuţora şi 
Bozia pănă la satul Ungheni, 
pe malul Prutului, unde sc leagă 
cu calca fierată Ungheni - Ruși, 

"prin un pod mare de fier. Co- 
municaţia se face prin stațiile 
Cristești şi Ungheni. 

2. Şoseaua națională, ce plea- 
că tot din orașul lași spre S,, 
alăturea cu drumul-de-fier, pănă 
dincolo de satul Vlădiceni, de 
unde sc depărtează calca fierată, 
cotind spre N.-E. pe partea stîn- 
gă a riului Bahluiul; iar șoseaua 
se prelungește de a dreapta rîu-   
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lui pănă la satul Chiperești şi, 
trecînd apa ]ijici, merge drept 
în malul Prutului, în marginea 
de sus a satului Țuţora. 

3. De șoseaua națională Iași- 

Țuţora sc leagă şoseaua jude- 
țeană de la satul Tomești, plasa 
Codrul și continuă pănă ce în- 
tră în plasa Braniștea, în mar- 
ginea despre $,., 

com. Costuleni, de unde se e leagă 
cu jud. Fălcid, 

4. Șoseaua mixtă, ce pleacă 

din tirgușorul Sculeni, în direc- 

ţia N.-V. a plășci și la satul Po- 

pricani, în marginea despre E., 

sc leagă cu şoseaua județeană 
Jași-Botoșani, 

5. Drumul vechii al Braniș- 
tei, care începe din marginea 
de N. a plășei și se prelungeşte 
trecînd prin toate comunele, 
pănă în marginea de S., „spre 
jud. Fălciă, 

Populaţia acestei plăși este 
de 9611 familii, sai 11873 su- 
flete, din cari: 6079 bărbaţi şi 
57094 femei. 
„După naţionalitatesunt:10998 
Romini, 854 Evrei, S Unguri, ş 
Ruși, 4 Germani, 3 Greci și 2 

“Turci. 

Rominii se ocupă cu lucra- 
rea pămîntului și creșterea vi- 
telor; Evreii fac comerţ, iar cei- 
lalți străini sunt în diferite ser. 
vicii pe la moșii. 

In privința administrativă, pl. 
Braniștea este împărțită în opt 
comune, formate din 39 sate şi 
un tiîrgușor. 

Reședința sub-prefecturci e în 
satul Ungheni, com. Bozia. 

In privinţa judecătorească, ea 
cade în jurisdicţia ocolului Turia. 

Numărul bisericilor este de 
24, deservite de 13 preoți, 14 
cîntăreți și 17 eclesiarhi. 

Numărul şcoalelor este de 10, 
cu 11 învăţători și avînd o po- 
pulație școlară de 390 elevi și 
45 eleve. 

Braniştea, com. rur., 

trecînd prin | 
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pl. Siretul, 
jud. Covurluii, la 18 kil. spre 
Vest de Galaţi și la 3 kil. de 
malul Siretului. Se mărginește 
la N. cu com. Hanul-Conachi 
și cătunul Costache-Negri (com. 
Tuluceşti), la E. cu căt. Smîrdan 
(com. Fileşti), la S. cu rîul Siret 

(com. Cotu-Lung, jud. Brăila) și 
căt. Serdarul (Fileşti), la V. cu c. 
Independenţa și parte din Ha- 

nul-Conachi. Această com. este 
una dintre cele mai bine condi- 
ționate ale jud. Covurlui. Prin 
ea trece drumul de fier ce merge 
spre Roman (gara Șerbești) și 

șoseaua naţională Galaţi-Te- 
cuciii, 

Apele ce udă com. Braniștea, 

afară de Siret, sunt piriiaşele : 

Lozova, Birlăzelul şi Greaca, 

precum și balta Lozova. Numă- 
rul cătunelor ce o formează e 

de 4, şi anume: Braniștea, (re- 

ședința), Traian, Șerbești-Vechi 

și J.ozova; cea mai depărtata 
de reședință e Șerbeşti-Vechi, 

la o distanță de 4! kil. Locui- 
torii din Braniștea și Şerbești- 

Vechi sunt foști clăcași, împro- 

prietăriţi la 1864; cei din Tra- 

ian și Lozova foşti însurățci, îm- 
proprietăriți la 1879. Numărul 

total al caselor e de 353; con- 

tribuabili sunt 247; familii 348, cu 

1423 suflete, din cari bărbaţi 

713, femei 710, necăsătoriți $76, 

căsătoriți 492, văduvi 54, di- 

vorțat 1. Știă carte 258, nu 
ştii 1163. 

Intinderea teritoriului comu 

nci Braniștea se calculează la 

11655 hect., din cari: 6478 a- 

rabile, 2017 imaș, 2793 finețe, 
353 pădure, 109 vii, 150 bălți 

și eleștaie, restul locuri sterpe. 

"Din pămint, 7648 hect. 7850 
m. p. aparţin proprietăței mari, 

reprezentată prin trei moșii par- 

ticulare, numite Șerbești-Vechi, 

Izgon și Traian, precum și două 

: ale statului, cu numele Braniștea
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şi Țipești-Șerbeşti; restul e al 
sătenilor. 

Se cultivă aici tot felul de ce- 
reale. Pe teritoriul Braniștei, în 
deosebi pe lunca Siretului de 
pe moșia Izgon, se produc fi- 
neţe multe și de bună calitate; 
de aici se alimentează cu fin 
întreaga piață a Galaţilor. 

“Vite sunt: 15 tauri, 870 boi, 
736 vaci, 172 junci, 119 junce, 
147 gonitori, 121 gonitoare, 176 

- minzaţi, 164 mâînzate, 123 viței, 
2 armăsari, III epe, 222 cai, 

45 mînzi, 6 asini, 4 catiri, 189 
- berbeci, 3768 oi, 23 capre, 36 

purcei, 68 scroafe, 19 vieri și şo 
porci. 

Pe lingă plugărie şi creşterea 
vitelor, locuitorii din com. Bra- 
niștea se ocupă cu facerea de 
haragi și rogojini, precum și 
cu tăiatul stufului. Pluguri de 
fier aii mai toți locuitorii. Fe- 
meile cultivă puţin viermii de 

__mătasă; ele lucrează apoi mai 
toate obiectele casnice și chiar 
îmbrăcămintea necesară. In a- 
ceastă com. se lucrează de fe- 
mei scoarţe frumoase, chilimuri, 
perine şi alte obiecte casnice, cu 
mult gust și îndemănare. 

Veniturile ordinare comunale 
se ridică la 12716 lei, 61 bani, 
iar cheltuelile la 12421 lei, 98 
bani; veniturile drumurilor sunt 
de 827 lei, 26 bani, şi cheltue- 
lile de 644 lei, 20 bani. Contri- 
buţiile directe sunt de 11008 
lei 40 bani, 

Biserici sunt 3: S-ţii Voevozi, 
în satul Braniștea (Șerbești), con- 
struită de stat în 1863; Naște- 
rea-Maicii- Domnului în Lozova; 
a 3-a la Traian. Cite trele bi- 
serici ai pămînt rural; cea 
din Braniștea 25 !j2 - fălci, iar 
cele-l-alte două cite 81 fălci, 
După noua alcătuire sinodală, 
com. Braniștea împreună cu căt. 
Costache-Negri (com. Tuluceşti) 
constitue o parohie, cu catedrala. 

La 
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S-ţii Voevozi, cu 1 preot paroh 
şi 5 cîntăreți. 

Școli sunt 2: una de băeți 
și una de fete, amîndouă în re- 

" ședința comunală; școala de 
băeţi există din 1858; e frecuen- 
tată de 69 elevi din 72 înscriși, 
urmînd cursul întreg de la 1879 
numai vre-o 25 elevi; cea de 
fete, înființată în 1883, este fre- 
“cuentată de 19 eleve, din 39 în- 
scrise, 

La gura bălței Lozova s'ai 
găsit rămășițele unui pod de 
piatră, cu stilpi de stejar, de 
dată vechie necunoscută. Piatra 
de aici s'a pus la șoseaua na- 
țională, ce trece prin apropiere; 
o lespede de o piatră mai mare 
de la acest pod este la biserica 
din Braniștea. 

Braniştea, con. rur, în plasa 
Bolintinul, judeţul Dimboviţa. 
Această comună este situată 
spre S. de Tirgovişte, în apro- 
piere de gara Titu, pe nualul 
drept al ritului Dimboviţa și pe 
o cîmpie frumoasă și rodnică, 
In raionul acestei comune se 
află un heleșteii. Ea se compune 
din trei, cătune: Braniștea, Se- 
vești și Podul-Rizei, cu o popu- 
laţie în total de 2584 locuitori. 
Romini. Această comună pro- 
duce cereale multe; are trei bi- 
serici și o școală. Școala este 
mixtă, cu un învățător, salariat 
de stat. Ea este frecuentată de 
31—55 elevi și eleve. In toată 
comuna sunt peste 234 copii 
de ambe sexe cu etatea de școală, 
adică ca la 137 băeți și 97 fete, 
Școala are 17 pogoane pămînt. 
Localul este anume clădit pen- 
tru școală, în 1885, de zid, cu 
două camere, bun. Comuna are 
un venit de 4033 lei și peste 460 
contribuabili. In raionul com. se 
formează un pitiiaş cu numele 

_Băerelul, care mai la vale poartă 
numele de Baiul. In coprinsul 
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acestei comune este un mare 
pod peste Dimboviţa și un po- 
deț pe Băerelul. Braniștea, se 
învecinește spre E. cu comuna 
Conţeşti, pl. Ialomiţa, despăr- 
țindu-se de dinsa prin rîul Dim- 
boviţa și unindu-se cu ea prin 
drum practic; spre V. cu com. 
Produlești; spre N. cu comuna 
Bolovani, de care se desparte 
prin Dimboviţa şi se unește prin 
șoseaua comunală şi pod; iar 
spre Sud cu com. Cornetul, u- 
nindu-se cu dînsa prin șosea, 
Din gara Titu pănă în Brani- 
ştea nu este mai mult de un kil., 
mergînd spre Nord Lîngă gară 
sunt hanuri, cari țin de Brani- 
ștea. 

Braniştea, com. rur., în pl. Cîm- 
pul, jud. Mehedinţi, la distanță 
de 58 kil. de T.Severin, situată 
pe valea întinsă și joasă ce se 
întinde la V. pănă în pădurea, 
comunei Pătulele. Formează co- 
muna cu cătunul Goanţa, de 
care este despărțită prin rîul 
Drincea. Are 330 contribuabili. 
din 2000 locuitori ; 361 case. 
Ocupaţiunea locuitorilor este a- 
gricultura și creșterea vitelor, 
Calitatea pămîntului este bună. 
Locuitorii posedă : 106 pluguri, 
219 care cu boi,.60 căruţe cu 
cai ; aii 82 stupi.. In com. sunt 
2 biserici, deservite de 2 pre- 
oți și 4 cîntăreți; o școală, cu 
1 învățător, frecuentată de 21 
elevi. Sunt 2 cîrciumi, Budgetul 
comunci este de 9382 lei. Nu- 
mărul vitelor este de 1314 vite 
mari cornute, 131 cai, 814 oi Și 
408 rimători, | 

Prin această comună trece 
şoseaua Punghina-Cearîngul-Bra- 
niștea- Cușmirul. 

In partea despre E. a unui 
mic platoii,se află un șanț vechii, 

- numit Redutele- Turco-Rusești, 
fiind-că aci S'ar fi bătut cînd. -va 
Turcii cu Rușii. !
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Braniştea, com. rur., pl. Margi- 
nea, jud, Vlașca, situată în lunca 
Duniirei, pe domeniul Giurgiu. 

Se arendează odată cu do- 
meniul. Giurgiu. 

In 1887 se aflau 110 contri- 
“buabili din 579 suflete. 

Venitul comunal în 1886 era 
de lei 4633, iar cheltuelile de 
lei 4340; în 1887 venitul. de lei 
2959 i iar cheltuelile de lei 2517. 

S'a arat în această comună, 
în 1887, suprafaţa de Soo hect. 
cu diferite cereale. | 

In 1864 s'aii împroprietărit 95 
ocuitori, foști clăcași, pe o su- 
prafață de 386 hectare; iar în 
1852 s'a împroprietărit S locui- 
tori însurăţei pe 55 hect.; în to- 

” tal 103 locuitori, pe o suprafață 
de 441 hect. 

„ Pădurea 'de stejar, ce este în 
apropierea. satului, are o supra- 
faţă de go hect, Este situată 

* la Nord- Vest de orașul Giur- 
giu, departe de 10 kil. de a- 
cesta, iar de Stănești, reședința 
plășei, de 16 kil.' 

Aci este o biserică zidită la: a- 
nul 1865, cu hramul Adormirea- 
Maicii - Domnului, deservită de 
I-preot și 2 cîntăreți; în 1888 
S'aii oficiat aci 99 botezuri, 16 
căsătorii și:69 înmormiînitări. Bi- 
serica depinde de parohia Oi- 
nacul. : 

In această comună sc'află o 
școală comunală mixtă, cu două 
clase; aci a urmat, în 1888, 22 
băeţi, din. 47 băeți.şi. 36 fete, 
ciți ai virsta: de şcoală. 
. In'1888 se afia în această 

„comună 6 hect., 50, arii cu vie, 
In apropiere este gîrla Co- 

masca, la E. satului. 

Se mai află şi gârlele Repe- 
dea și Sfredelul. 

“In com. sunt 2 cîrciumi, 
Loc. aii 320 boi, 140 bivoli, 

10 cai, 240 rimători și 360 oi. 

Braniştea, saţ, ce-i zice și Șer-   

bești, reședința comunei Bra- 
niștea, pl. Siretul, jud. Covur- 
luii. Intinderea moșici, ce apar- 
ține acestui sat, e de 8687 hect. 
Are 260 case, 350 familii, cu 1044 
suflete; o biserică și 2 școli,-1 
de fete și 1 de băcţi,. Aici e 
stația Serbești a variantei liniei 
fierate' Serbești-Hanul- Conachi. 
(Vezi Braniștea, com.). 

Braniştea, saz, pl. Ocolul, com. 
Balta-Verde, jud. -Dolj, situat 
pe Jiii, la 5 kil. S. de Craiova. 
La N. satului se află balta cu 

„ aceeași numire, Aci e reședința 
comunci, o. 
“Are o populaţie de 202 sufl., 

- 102 bărbaţi și 100 femei, locuind 
în 52 case și 2 bordee. In sat 
este o școală mixtă, ce funcţio- 
nează din anul 1849; este în- 
treținută de stat și comună ; are 
1 învăţător și 81. hect. proprie- 
tate. Localul școalei este: ficut 
de comună și c în bună stare. In 

anul 1892—93 a fost frecuen- 
tată de 44 băcţi și 3 fete: 12 
băcți şi 1 fată din satul Balta- 
Verde, 7 băeţi și 2 fete din Bra- 
niştea. și 25 băcţi din satul Po- 
poveni. Știu : carte 38 bărbați 
și 6 femei. In sat este mănăs- 
tirea Jitia, fondată în 1572 de 
Constantin Basarab, reedificată 
în 1651 și reparată .de călugări 
în 1853. In jurul acestei mănăs- 
tiră se văd ruinele vechilor chi- 
lii. In năuntrul mănăstire se gă- 
sesc: inscripțiuni, cari, din cauza 
vechimei, nu se pot descifra, 
Are 2 preoți, 2 cintăreți și 1 
paracliser. Pină la 1864 a avut 
mai multe moșii, cari, de la a- 

ceastă dată, ai trecut la stat, 
Lîngă această mănăstire sunt 2 
“movile mari, cu oseminte ale 
soldaţilor Ruși, - 

Braniştea, saz, pl. Jiul-d.. com. 
Locusteni, jud. Dolj. E situat la 
V. de satul de reședință Dăncţi,   
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cam la 1!/s kil. depărtare. Are 
494 sufl., 272 bărbați și 225 
femei, locuind în 13 case și 121 
bordec. Copiii din sat urmează 
la școala din Dănești, 'ce este 
la o depărtare de 600 m. Știii 
carte 22 bărbaţi și 2 femei. In 
sat este o biserică făcută de 
Stăvărache Cojocarul din Cra- 
iova, împreună cu alți săteni. 
Este construită din cărămidă și 
are ca patron pe Sf. Nicolae, 

Braniştea, sar, jud. Neamţu. V. 
Pingărăciorul-Bisericani, sat, în 

„com. Pingăraţi, pl : Piatra-Mun- 
tele), 

Braniștea, sar, jud. Prahova ; face 
„parte din com. rur, Ilaimana- 
lele, pl. Zilipeşti. Acest sat se 
mai numea Ripa. 

Braniştea, saț, face parte din co- 
muna :Buciumeni, pl. Nicorești, 

z+jud. Tecuciii. E situat la o dis- 
tanţă de 6 kilom. 200 m. de 
reședința com. Are o populaţie 
de 15 capi de fam., din 42 
suil.: 

Braniștea, cătun, în plaiul Cerna, 
"jud. Mehedinţi. Ține de. com. 
rur. Gornoviţa. 

Braniştea, că/uu, pendinte de co- 
muna Corbul, pl. Mijlocul, jud. 
Olt. Situat în partea de N. a 
comunei, în stinga girlei Ve- 
dița, aproape de vălceaua Be- 
rendeiii, are 520 locuitori și o 
biserică, clădită la 1888. S'a 
numit ast-fel după pădurile (bra- 
niști) cari acopereaii în vechime 

" aceste locuri, 

Braniștea, numire, ce se mai dă 
căt. Negocşti, com. Negoești, pl. 
Tirgşorul, jud. Prahova. 

Braniştea, baltă, jud. Dolj, pl. 
„Ocolul, comuna Balta-Verde; se
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varsă. în rîul Jiul pe la Estul sa- 
tului Balta-Verde. 

Braniștea, da/tă, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Balta-Verde, ce în- 
conjoară satul Braniștea de tref 
Părţi. Are puţină apă, cite-va 
ochiuri și pe întinderea sa creș- 
te papură și trestie. Are for- 
ma unui arc de cerc, fiind lungă 
de 2 il. aproximativ și Jată 
de 100 m. Adincimea nu trece 
de 10 cent. 

Braniştea,  /a/ră cu peşte, jud. 
Mehedinţi, în satul Ostrovul- 
Mare, din pl. Blahniţa, com. rur. 
Gogoșul. 

Braniștea, a/tă, în com. Fun: 
deni, pl. Birlad, jud. Tecuciiă, 
lingă viile cu același nume, pro- 
prietatea d-lui Verona. 

Braniștea, colină, în căt. Pănă- 
tăul, acoperită de cătină, judeţul: 
Buzăiă. 

Braniștea, dra/, în com. rur. Bi- 
cleșul, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinți. 

Braniștea, dea? cu vii în com. 
rur. Oprișorul, pl. Cîmpul, jud. 
Mehedinţi. 

Braniştea, dea/, în plaiul Cerna, 

jud. Mehedinţi, satul Nadanova, 
com. rur. Busești. 

Braniştea, deal, în raionul co- 
munei Vultureşti, pl. Argeșelul, 
jud. Muscel. 

Braniștea, îs/as, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Balta-Verde, lingă 
satul Popoveni. 

Braniștea, /2c, jud. Dolj, plasa 
Ocolul, comuna Coșoveni-d.-s., 

lung de 160 stj. şi lat de şo stj;; 
este situat la N. comunei. 

Sotizu, diarele Dir(ivuur ticograjice 
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Braniştea, mahala, în com. rur. 
Bicleșul, plasa Dumbrava, Jud. 
Mehedinţi. 

Braniștea, moșie particulară, ju- 
deţul Dolj, plasa Jiul-d.-j., com. 
Locusteni, satul Braniștea. 

Braniștea, moșie, în jud. Neamţu, 
plasa Braniștea, situată pe lingă 
moșiile : Polobocul, Muncelui, 
Giurcani, Grozeșşti și Motocahi. 

Inainte de secularizarea ave- 
rilor mănăstirești, aparținea mă- 
năstirei Bistriţa, fiind închinată 

" Sfint.-Mormînt. Doveditor des- 
pre aceasta, este următorul hri- 
sov: 

«Cu mila lui D-zeii, Noi Mihail Șu- 
țul, Woevod Domnul Țării Moldovei, se 
face știre cu acest hrisov al domniei 
mele că prin jalba ce ne-ati dat cu moșia 
sa Nir Zaharia Archimandrit şi Egumen 
al sf; Mănastire a Bistriţei de la ţinutul 
Neamşilui, că este închinată la Sf. Mor- 
mint, ai arătat că pe moșia mănăstirei 
ce se numește Braniște dintru început 
fiind numai codrul, luminaţii domni a- 
cei din vechi vrind a ajuta mănăstirea, 
pentru ca să poată avea folosul cuviin- 
cios de pe dinsa, iai făcut prin dom- 
nești hrisoave privilegiul hotăritor, ca 
tot codrul din cuprinsul hotarelor aces- 
tor moșii să-l aibă mănăstirea în apă- 
rare, nefiind volnic nimene a intra în- 
trinsul nici pentru tăere de chereste, 
nici pentru pășunare, cum nici pentru 
altă ori-ce fără ştirea și fără voia mă- 
năstirei. De la o vreme încă din obici- 
nuinţă împotriva hotărirei acelor hri- 
soave, făcîndu-se început de a călca co- 
drul de către unii și alţii, fără să poată 
mănăstirea a-l avea în apărare, aii ajuvs 
în cea mai de istov împuţinate și într'o 
stare ca aceea, în cît însuși trebuință 
ce o are mănăstirea de pari, nule şi 
chezestele nu o poate împlini de cit cu 
multă nevoie și greutate, asupra căreia, 
arătări ne-ai făcut cerere cu multă ru- 
găminte, ca după hrisovul luminatului 
domn Procatohuiui nostru Scarlat Cali- 
mach Wocvod, ce s'aii dat mănăstirer 
spre a avea codrul iarăși în apărare, să 
i se întărească și de către noi aceasta 
hotărire, pentru ca prin aceasta, să poată 
veni codrul în stare, să nu rămiie mă- 
năstirea de istov lipsită de pădure. Deci 
după jalba ce ne-aii dat încredinându-ne 
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domnia mea asupra arătărilor cuvioșiei 
"sale, pentru starea cea proastă în care 
a venit codrul de pe moșia sa aceasta 
şi văzînd și hrisoavele vechi ce ati ară- 
tat de privilegiul ce Lai avut din vechi 
mănăstirea pentru apărarea acestei moșii 
și a codrului de pe diusa, precum și 

| hrisovul s'aă dat de la luminatul domn 
Procatohul nostru, din leat 1815, febru- 
arie 2$, întăritor privilegiului acestuia, 
nu am trecut cu vederea rugămintea ce 
ne-aă făcut, ci iată prin acest al nostru 
domnesc hrisov hotărim și cu statornicie 
asemenea îi întărim acest privilegii, ca 
nimeni fără știre și fără voia mănăstirei 
să nu fie volnic a întra în codrul săi 
de pe mosia Braniștea, și a tăia vre-un 
fel de cherestea sai pari, nuele și ori- 
ce altă, avînd slobodă voe mănăstirea 
de a-și păzi codrul în apărătură spre a-l 
aduce în stare, ferindu-l despre ori-ce 
călcare. Și fiind-că mănăstirea, de pe mo- 
șia sa această Branişte, după starea în 
care dintru început s'aii afat, iu a pu- 
tut și nici poate să aibă altă folosință 
de cît cea a fireștilor ci productoră, pen- 
tru care luminaţii domni acei din vechi 
iaii și făcut privilegiul de a le avea în 
apărare și în ocrotire despre alții și în- 
suși luminatul domn Procatohul nostru 
îi întărește prin hrisovul pomenit acest 
privilegii, hotărim şi not asemenea ca 
nimeni să nu fie volnic, fără ştirea și 
fâră învoire cu mănăstirea, a. intra pe 
numita moșie ca să pășuneze vite, sati 
să pesencască, saii să vineze, sai să se 
atingă în oră-care alt chip de fireștile 
ci producturi, precum mai ales de a 
stringe hemeiul, de a culege alune și 
alte ca aceste în cari reazimă mai cu 
deadinsul venitul că, avînd slobodă voie 
mănăstirea și păzitorii săi de a prinde 
pe acci ce vor obrăznici împotriva ho- 
tărircă aceștia fără știrea și fără voia mă- 
năstirei și de-ai zălogi spre veghere și 
părăsire, Deosebit îi întărim domnia mea 
și miluirea ce-i s'a făcut de către lumi- 
natul domn Procatohul nostru împotriva, 
păgubirci cari o aii avut mănăstirea cu. 
cheltuiala . codrului săă în facerea de 
cherestele cerșute după vreme cu po-. 
runci gospod, ca pentru două mii oi ce 
va avea mănăstirea drepte ale sale, să 
nu fie supărată cu dare de analogon pen- 
tru mubaiaua împărătească, să scutoască 
şi zeci liude oameni străini aduşi din 
alte părți de locuri de peste hotar fără 
bir și fără nici un amestec în pămîntul 
acesta, cari adeveriţi fiind prin mărtu- 
ria dregătorilor de margine . și cercetîn- 
du-se și de către visterie spre încredin= 
țare că sunt străini precum se hotărește 

1
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să rămiie apăraţi și scutiţi de birul vis- 

teriei și de toate havalele și angariile, 

Poruncim dar domnia mea D-lor Isprav- 

nicilor ai ținuturilor, i slujbașilor, saiţii 

și tuturor altor zapcii, să aveţi a urma 

întoemai și desăvirșit după hotărirea hri- 

sovului acestuia al domnici mele. Iară 

prea luminaţii domni fraşii noştrii, cari 

din Pronia cerească se vor orindui în 

urma noastră oblinduitorii pămîntului 

acestuia, poftim nu numai să nu stră- 

mute acest privilegiii și miluire, ci mai 

vîrtos să întărească şi să înstatornicească, 

pentru a domnielor sale vecinică laudă 

și pomenire, S'aii scris hrisovul acesta 

la scaunul domniei mele în orașul Iași, 

întru cea d'intiiii domnie a noastră la 

Moldovia, în anul al doilea. La leatul 

1S21, Ghenar 30. 

Noi Mihail Șuţul Woevoda. Neculai 

Roset vel Visternie (procitoh)». 

Această moșie, de la secula- 
rizarea averilor mănăstirești, a 

trecut în stăpînirea statului. 

Numire vechie : Tazlăul-Fru- 
mos. 

Braniştea, moșie, în jud. Neam- 
țu, com. Pingăraţi, pl. Piatra: 

Muntele, situată în înprejurimea 
satului Pingărăciorul, 

„La 7028 (1510), Stefan Voe-. 

vod-cel-Tinăr a dăruit această 

moșie mănăstirei Bisericani. 

Braniştea, mică pădure, 35 hect., 

pe fosta moșie a statului Măr- 

gineanul - Sărata, din com. Mi- 
hăilești, jud. Buzăii. 

Braniştea, păure mare, cu o în- 
tindere de aproape 50 hect., pe 
proprietatea statului numită Gil- 

meele, căt, Călinești, com. Po- 

iana, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. Are 

mai ales lemne de stejar de o 
grosime de la 0,50—0,60 m. în 
diametru. 

Braniştea, petic de pădure, pe 
proprietatea Cirtojani, în supra- 

faţă de 686 hect., pendinte de 

= ocolul silvic Cirtojani, județul 
„Vlașca,   
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Braniştea, pădure de stejar, pe 

domeniul Giurgiu, pl. Marginea, 

jud. Vlașca, în suprafață de 60 

hect., alături cu Oinacul; depin- 

„de de ocolul silvic Giurgiu. 

Braniştea, pădure de stejar, pe 

proprietatea Băbaiţa, jud. Vlaș- 

ca, în suprafață de 15 hect.; 

aparține moștenitorilor colonc- 

lului Locusteanu. 

Braniştea, zirii, jud. Suceava, 

ce-și are obirșia din rîmnicul 

din grădina proprietăţii Horod- 

niceni, care, după un curs de 

2500 m., după ce a format Ia- 
zul-Mare, se aruncă în Șomu- 
zul Mare, 

Braniştea, pirii, mic afluent al 

piriului Sabasa, jud. Suceava. 

Braniştea, p/aii cu oz, judeţul 

Dolj, plasa Băileşti, com, Cio- 

roiașul. 

Braniştea. Vezi Berevoeşti, pro- 

prietate a statului, în judeţul 
Muscel. 

Braniştea, foiană, mic platoii, 
situat în capul de N.-E. al teri- 

toriului com. Perieți, plasa Jiul: 

d.s., jud. Olt, pe malul drept 

al vilcelei Vediţa. S'a numit ast- 

fel, pentru-că în apropiere, mai 

la S., se află braniștea sai pă- 

durea numită Cringul-Cerbului, 

care, poate că altă dată, să se 
fi întins şi pănă aci. 

Braniștea, si/:ște, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Podurile, a sec- 

ției Brănești, 

Braniştea, farină, în jud. Făl- 
ciii, partea de E. a satului şi 

comuna Stănileşti, plasa Pru- 

tul, pe șesul dintre Pruteţ şi 

Prut. Pe dinsul se cultivă ce- 

reale.   
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Braniștea, şes, jud. Fălcii, pe 
întindere de 600 hect.; se află 
în partea de N.-E. a com. Co- 
zia, pl. Podoleni, de a dreapta 

riului Jijia, 

Braniștea, va/e, în com. Băleni, 
pl. Zimbrul, jud. Covurluiii, în- 
tre dealul Valea-Rea și Cudalbi. 

Braniştea, za/e, a piriului cu a- 
cest nume, jud. Suceava. 

Braniştea, die, în com. Fundeni, 
pl. Birlad, jud. Tecuciă, cu o 
suprafață de 28 hect. și 62 arii, 
proprietatea d-lui Verona. 

Braniştea, <dvoi, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, comuna Balta - Verde, 
aparținînd locuitorilor. Arbori: 
plopi, anini și sălcii, cari pre- 
domină, 

Braniştea-lui-Stănilă, fădure a 
statului, în întindere de 19 hect., 
pendinte de com. Seaca, plasa 
Șerbăneşti, jud. Olt. 

Braniștea - Țipeşti - Şerbeşti , - 
moșie a statului, din carea s'a 
dat şi foștilor clăcași din com. 

Braniștea, pl. Siretul, jud. Covur- 
luiii. Partea rămasă azi are o 

întindere de 5.698 hect. și 7.850 

m. p.; din cari 456 hect. pădure 

arenda anuală e de 75.000 lei, 

Braniţa, «ea/, la V. de satul Ne- 

guleşti, com. cu același nume, 

pl. Berhecii, jud. Tecuciii. 

Branului (Girla-), gir/ă, jud. 
Teleorman, în com. Lisca, for- 

mată parte din izvoare, parte din 

scursorile bălții, cind apele sunt 
mari. 

Brastavăţul, com. rur., în mij- 

locul plășii Balta-Oltul-d.-j., jud. 

Romanați, situată aproape de 

şoseaua și linia flerată Corabia-
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BRATCOVUL 
  

- Caracal și de gara Vișina. Se 
învecineşte la S. cu Vădastra, 
la N. cu Crușovul și la V. cu 
Obirşia. E departe de Caracal 
de 22 kil. și de Corabia de 16 kil. 
E formată numai din satul cu 
același nume. 

„Are 405 contribuabili, 560 
capi de familie, din o populaţie 
de 2031 locuitori, din cari 1032 

bărbaţi, 999 femel; 926 căsă- 
toriţi, 1105 necăsătoriți; 86 ştiii 
carte și 1045 nu știi, 

Budgetul comunei pe 1886/87 
a fost de 1846 lei la venituri și 
1796 lei la cheltueli. Ocupaţia 
locuitorilor e agricultura și creș- 
terea vitelor. In 1887 s'a cul- 
tivat 1775 hect. cu gri, -1775 
hect. cu porumb, 20 cu ovăz, 
40 cu orz şi 5 cu vii. Vite mari 
aii fost, în 1887, 1767, vite mici 
3476 şi 660 rîmători, 

Are 9 cîrciume și o școală 
primară cu un învățător, în 
care ai urmat 18 elevi, din 95 

copii, 55 băeţi și 40 fete, în 

stare a o urma. Are o biserică, 
Sf. Nicolae (1863), cu 3 preoți 
și 2 cîntăreți, 

La Brastavăţul sunt ruine an- 
tice, poate ramane; spre răsărit: 

se află şi drumul de piatră ce 
se atribue lui Traian, şi o ce- 

- tate cu oseminte spre N., în dru- 
mul Caracalului, Resturile ce 
sai aflat: cărămizi, pietre și 
alte unelte, aii aparținut poate 
unei stațiuni de poștă pe dru- 
mul de la Malva la Romula. 

Braşloviţa, lac, în pl, Borcea, 
insula Balta, comuna Dichiseni, 

„jud. Ialomiţa. 

Braşovana - Mare, pădure, si- 
tuată în jud. Neamţu, marginea 
satului Ghindăoani, com. Cră- 

căoani, pl. Piatra-Muntele. 

Braşovana-Mare, ziriiaș, jud. 
Neamţu ; izvorește din culmile 

  

  

Dealurilor - Crăcăoanelor, în a- 
propriere de satul Ghindăoani. 
Se numește ast-fel după numirea 
pădurii, prin care trece. Curge 
în direcţiune spre N. și se var- 
să în pîriul Văratecul. 

Braşoveanca, vechie numire a 
căt. Găgeni-d.-s., din com. Vin- 
tileanca, jud. Buzău. 

Brașovniţa, sa, din com. Su- 
hulețul, pl. Fundurile, jud. Vas- 
luiă, Și-a luat numele de la un 
Brașovan, care a venit întiia 
dată pe acest loc, de la Siliș- 
tea, din satul Găureni; se află 
la S.-E, de Suhuleţul, situat pe 
virful dealului Brașovniţa. 

Are o suprafață de 72 hect. 
și o populaţie der3 familii sati 
40 suflete. 

Acest sat s'a înființat, de o- 
dată cu satul Găureni, de lo- 
cuitorii refugiați din Siliştea. 

Cu vr'o jumătate secol îna- 
inte, satul era mai mare, însă 
locuitorii încetul cu încetul, s'aii 

tot strămutat în Găureni. 

Braşovniţa, ea, ce se întinde la 
Est de satul Găureni, din com. 
Suhuleţul, pl. Fundurile, jud. 
Vasluii. 

Braşovniţa, vale, formată de pre- 
lungirea coastei dealului Bra- 
șovniţa, com. Suhuleţul, plasa 
Fundurile, jud. Vasluiii; se află 
spre S.-E. de satul Găureni, 

Braşovului (Izvorul-), szoor, în 
com. Viperești, jud. Buzău. Ese 
„de la Poiana-Brașovului și pe 
lingă căt. Predeşti se scurge în 
riul Buzău. 

Brașovului (Poiana-), întins şi 
răsfățat Zlate, în com. Vipe- 
rești, între munții Virful-Bradu- 
lui şi Fintina-Hoţilor, numit ast- 

„„ fel pentru că mai înainte era. 

  

  

stațiunea unde se depuneati măr- 
furile ce se aduceai din Bra- 
șov, pe albia rîului Buzăă. De 
aci ele erai distribuite: unele 
pentru Buzău și Brăila, iar al- 
tele luai drumul prin Cislău, 
Buda, la Mizil şi Găgeni și de 
aci se împrăștiaii în partea de 
S.-V. a țărei. Tot pe aci, în a- 
nul 1661, Domnul Grigore Ghica, 
din ordinul Sultanului, şi-a tre- 
cut oștile în Transilvania, con- 
tra lui I. Chemeni. (Șincai, Cro- 
nica, ed. II, vol. III, pag. 142). 

Brata, //vede, situată în hotarul 
comunei Bădeni-Pămînteni, pla- 
iul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Bratca, da/7ă, formată. din gîr- 
liţa Piva, pe valea “Oltului, te- 
ritoriul comunei Beciul, pl. Siul- 
d.-j., jud. Olt, la: V. de cătunul 
Bălteni, . ! 

Bratci, zise și pirii, în comuna 
Bădeni-Pămînteni, plaiul Dim- 
boviţa, jud. Muscel. 

Bratcovul, căzuu, face: parte din 
com. Bălțați, pl. Tirgului, jud. 
Teleorman. Este aşezat pe coas- 
tă,: în partea văei cu același 
nume. | 

Populaţiunea este de. 350 su- 
flete, din cari 61 contribuabili. 
Are o biserică, cu un preot și 
un cîntăreț. 

Bratcovul, ziriz,: jud. Teleor- 
man, în partea de V. a județu- 
lui. Inceputul lui este din drep- 
tul com. Văleni, de pe cîmpia 
“Boianului, din jud. Olt; după ce 
trece de acest judeţ, mai jos de 
com. Socetul, străbate teritoriul 
comunelor Bălțați, Măldăieni și 
Măgureni, se abate pe la mar- 
ginea de S. a orașului Roșiori: 
și se varsă în riul Vedea, în 
dreptul comunei Meri-Goala, Va: 
ra este mai tot-de-a-una sec şi
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nu curge de cit la topirea ză- 
pezii și pe timpuri ploioase, cînd 
vine destul de mare, 

Bratcovul, za/e, jud. Teleorman, 
urmează întocmai cursul piîriu- 
lui cu același nume; se pierde 
mai jos de comuna Roșiori, de 
unde riul începe a curge pe 
loc șes. 

Bratcului (Dealul-), ea/, brăz- 
dează partea de V. a comunei 
Roșiile, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 
cea, avînd direcţia de la N. la S. 

Brateşul, sas, jud. Brăila, pe ma- 
lul de S.-E. al lacului cu ace- 
lași nume, la 3 kil. spre N-V, 
de satul Surdila-Găiseanca, nu- 
mit ast-fel după locuitorii veniți 
aci de pe marginea lacului din 
jud. Covurluiii. Suprafaţa satului 
e de 30 hect., cu 45 case, două 
cîrciume și o fierărie. Are o bi- 
serică, zidită la 1889 de către 
proprietarul moșiei, d. Vasile 
Mareş. Are o şcoală mixtă, înfiin- 
țată la 1889, întreţinută de co. 
mună și județ și frecuentată de 
23 elevi și 5 eleve, avînd un 
local frumos, construit tot de d. 
Mareş. Populaţia este de 54 capi 
de familie, saii 234 suflete. Vi- 
te în sat sunt: 130 cai, 240 

- vite cornute, 40 oi, 4 capre și 
60 porci. 

Brateşul, cătun, în plaiul Clo- 
șani, județul Mehedinţi ţine de 
com. tur. Bala-d, 

Brateşul, /ac, situat între satele 
Brateșul şi Surdila-Greci, jud. 
Brăila, pe o întindere de 1 kil, 
pătrat. Este tăiat în două de 
hotarul com. Surdila-Greci. 

Brateşul, /ac, lingă Galaţi, în par- 
tea S.-E., cel mat mare lac al 
jud. Covurluiii și chiar al Ro- 

„_miniei întregi, proprietatea sta-   
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tului, atirnînd din punctul de 
vedere administrativ. de com. 
Șiviţa, pl. Prutul, Acest lac e 
format din vărsăturile gurei Pru- 
tului și ale Dunărei. Lungimea 
sa e de 13 kil., lăţimea maximă 
de 10 Kil., iar minimă de 200 
metri. Brateșul are în el pești 
şi raci în mare cîtime; aseme- 
nea bălțile ce-l înconjoară sunt 
pline de stuf și papură. 

Brateșul e cunoscut istoricește 
de pe la 1088 după Christos ; 
s'a numit în vechime Ozolimna 
(Şincai, p. 209). Numele de Bra- 
teșul, după Dimitrie Cantemir 
(« Descriptio Moldaviae»), vine de 
Ia vechiul Brythologi; mai proba- 
bil însă; cum susţine d. locote- 
nent-colonel de flotilă M. Dră- 
ghicescu în lucrarea sa «Dună- 
rea și Coastele Mărei- Negre», 
p. 172, Brateșul şi-ar trage nu- 
mele de la Brataci, numire ce 
Italienii comercianți i-ar fi putut 
da în timpul șederei lor la Du- 
năre, pe la începutul milienului 
actual, în vederea marei canti- 
tăți de broaște ce conţinea. 

Locul ocupat de Brateș e 
un vechii și lung golf marin, 
scurtat cu timpul prin aluvioa- 
nele depuse la gură de Prut. 
Bara, ce desparte acest lac de 
Dunăre, este -de o natură ce 
arată destul de lămurit șederea 
mărei în aceste regiuni; ea este 
de o formaţie nouă. După soco- 
tința unora, Brateșul tinde a se 
astupa, din cauza depozițiuni- 
lor apelor Prutului și ale Du- 
nărei, 

Intre Brateș și partea din vale 
a orașului Galaţi, trece șoseaua 
națională numită Calea-Prutului, 
care servește și ca zăgaz, în 
caz de înundare. Ceairul Bra- 
teșului, din partea despre oraș, 
are un pămint foarte bun pen- 
tru cărămidă. 

Brateşul, moșie, de 1990 hect,   
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la V. com. Surdila-Găiscanca, 
jud. Brăila, proprietatea d. M. 
Mareş. 

Brateşul, pichet, pe graniţa Tran- 
silvaniei, jud. Neamţu, situat în- 
tre pichetul Crucea-Roșie și pi- . 
chetul Bitca-Lazaroi. 

Brateşul, iri, în com. rur. Crai- 
nici, plaiul Cloşani, jud. Mehe- 
dinţi; se varsă în piriul Crainici, 
Se numește mai jos, Iupca. 

Brateşul, zirâă, în com. rur. Bu- 
seşti, plaiul Cerna, jud. Mehe- * 
dinţi. 

Brateşul, șiriiaș, numit și Brato- 
șul, jud. Neamţu, com. Pingăraţi, 
pl. Piatra-Muntele; izvorește din 
munţii Transilvaniei mărginași, 
intrînd în județ pri'ntre 'munții 
Bitca - de - Piatră, în stînga, şi 
coastele muntelui. Meleg-havaș, 
în dreapta, pe la punctul cotat 
840 m. cu ocaziunea delimitării 
hotarului dintre jud. Neamţu şi 
Transilvania. Curge în direcțiune 
V.E,, străbătind teritoriul mo- 
şiei Tarcăul, aproape la egală | 
depărtare între culmele Crucea- 
Roșie și Brateșul, pănă la văr- 
sarea sa pe stinga piîriului Tar- 
căul, în dreptul locuinţei izolate 
Brateșul, 

Brateșul,:va/e, în com. rur. Bu- 
sești, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinți. 

Brateşul (Trupul-), jud. Pra: 
hova, moşie a statului, pendinte 
de biserica Sărindarul, care pe 
periodul 1887—97 s'a arendat 

„cu 5000 lei anual. In trecut se 
arenda cu moşia Postirnacul, din 
jud. Dimboviţa. 

Bratia, saș, pe riul cu același nu- 
me, jud. Argeș, pl. Oltul. Are 
140 locuitori și face: parte din
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com. rur. Cioimăgeşti. Are! o 
şcoală primară rurală, - 

“Bratia, saz, face parte din com. 
Berevoești-Păimînteni, plaiul Nuc- 
şoara, jud. Muscel. Este situat 
pe: ambele maluri ale rîului Bra- 
tia și ale pîriului-lui-Meilă, pe o 

" culme înaltă. Și-a luat numele 
de la riul Bratia. 

„Are o populaţie de ş6 locul. 
- tori, 29 bărbaţi și 27 femei, cu 

13 capi de familie, ! 

Bratia, ce-i mai zice și Bratia- 
"Mare şi Sora, r?7 ; izvorește de 

- sub” muntele Ezerul - Mare, din 
sus de munții Șeţul și Danciul, 
plaiul Nucșoara, jud. Muscel, 
merge către S$., udind comunele. 
Albeşti, Berevoești - Ungureni, 

” Berevoești-Pămiînteni, Aninoasa, 
Vlădești; Golești, Bălilești și Bă- 
jeşti și se varsă în rîul Tirgului, 
din jos de Băjești, la locul nu- 
mit «Intilnituri», pl. Rîurile. Din 
sus de com. Albești se unește 
„cu riul Brătioara, 

Bratia - Bughea, Plasă desfiin- 
fată, din jad. Muscel, câte co- |. 
prindea, pe la începutul seco-! 
lului XVIII, toate comunele de 
la Aninoasa pănă la Bijeşti, şi 
de aci în sus pănă la, Poenari, 
împreună cu Godeni, Furnicoși 
și Capul-Piscului, 

Bratia-din-Deal, saz, cu 46 fa- 
milii, jud. Argeș, plasa Oltului; 
face parte din com. rur. Cre- 

- menari-Flămînda ; are o biserică 
cu hramul Sfinții-Voevozi, cu 1 
preot, 1 cîntăreț și 1 paracliser, 
Are o școală primară rurală. 

Bratia-din-Vale, sal, cu 26 fam., 
jud. Argeș, pl. Oltul; face parte 
din c. rur, Cremenari-Flăminda. 

Bratia-Mare, vezi Bratia, 
„în jud. Muscel, 

PE 
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Bratia-Mică, vezi Brătioara, ju- 
dețul Muscel, 

Bratiloveni, mahala, în plaiul 
Cloşani, jud. Mehedinţi. "Ține 
de com. rur. Negoeşti.. 

Bratilovul, saz, în plaiul Cloșani, 
jud. Mehedinţi ; ţine de com. 
rur. Mărăşeşti ; este așezat pe 
malul. stîng al rîului Brebina. 
Locuitorii din acest sat, sunt 
în maioritate Unguri şi se o- 
cupă cu creșterea vitelor și în 

„special a oilor, pe care le în- 
treţin în timp de iarnă la cîmp 
în partea de miază-zi a judeţului 
Mehedinți, iar în timpul verei 
în munții Mehedinţilor și Gor- 
jului. o 

Bratilovul, za/z, ce vine din ca- 
pul moșiilor Roata şi Baciul, 
trece prin Purani și Cîrtojani, 
dă în Valea-Lungă în trupul 
Raciul, jud. Vlașca. 

Brativoeşti, sat, în com. rur, Co. 
măncști, plaiul Cloșani, judeţul 

» Mehedinţi, 

Bratocea, munte, la N. de com, 
Măneciul-Ungureni, plasa Telea- 

„jenul, jud, Prahova, udat de pi- 
raiele Bratocea şi Cheia. ! 

Bratocea, piriu, jud. Prahova; 
izvorește dintre munţii Bebeşul 
și Ţigăile; curge de la N. către 
S.-E. și se varsă în rîul Telea- 
jenul, pe malul drept, în raionul 
drept, al comunei Măneciul-Un- 
gureni, pl. Teleajenul. 

Bratocea, punct vamal ȘI re 
cătoare în “Transilvania, “plaiul 
Peleșul, jud. Prahova. Are două 
sucursale : Bisca-Rozilei și Lopă- 
tari, din jud. Buzăui. Venitul aces- 

“tei vămi, fără Sucursale, a fost 
pe anii: 1884-85, le 6688.13; 
1890-91, lei 15171.07 ; 1891-92, 
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IEf 14972.04; 1892-1893, lei 
13939.25. 

Bratocea (Fruntea-lui-Vasei . 
şi Ștevia), zrupurz de pădure 
ale statului, în întindere de 275 
hect,, situate în plaiul Prahova, 
jud. Prahova. 

Bratocea, Zănoaga şi Babe- 
șul (Munţii-), oi? ale sta- 
tului, jud. Prahova, pendinte de 
mănăstirea Znagovul, cari pe 
periodul 1888-93 s'a arendat 
cu 2800 lei anual, 

Bratovoeşti, mame, ce 'purtă în 
vechime comuna Adunaţi-de- 
Giormane, din pl. Jiul-d.-j., ju- 
dețul Dolj. 

“Bratovoeşti, sat, jud. Argeș, pl. 
Loviştea; face parte din com. 
rur. Titești-Bratovoești. Are 3 33 
loc. și o biserică, cu hramul Sf. 

„Nicolae, deservită de 1 preot și 
1 cîntăreț, 

Bratovoeşti, saz, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Adunaţi-de-Gior- 
mane, cu reședința primăriei. 
Situat la 20 kil. S. de Craiova, 
din partea de V. La o mică dis- 
tanță de cătun curge rîul Jiul, 
Are 807 loc., 537 bărbaţi și 270 
femei. Locuesc în O case și 145 
bordee. In sat este o şcoală 
mixtă, ce funcţionează din 1579. 
Este întreținută de stat şi de 
comună. În anul școlar 1892-93 
a fost frecuentată de 57 băcți 
şi 4 fete, 11 băeți din Adunați 
şi 10 din Giormanele, sate în 
com. Adunaţi-de-Giormane, Știă 
carte 49 bărbați şi 8 femei. 

In sat este o biserică fondată 
la 1856 de Principele Gh. Bi 
bescu și locuitorii comunei, cu. 
hramul Sf. Nicolae, 
„Școala are 17 pog. proprie- 

tate, 

". Prin acest sat trece. șoseaua
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judeţeană a Bechetului. Alte 
şosele vecinale îl leagă de satele 
Giormanele și Adunaţi-de-Gior- 
mane. La S. cătunului se află 
balta cu aceeași numire. 

Bratovoeşti, pădure particulară, 
în întindere de 75 hect,, plasa 
Jiul-d.-j., jud. Dolj. Aparține d-lui 
Constantin Dumba. Intr'însa pre- 
domină stejarul; se mai găsește 
cer, frasin, jugastru și alun. 

Bratovoeşti, pădure a statului, 
în întindere de Soo hect., pl. 
Jiul-d.-j., jud. Dolj. Aparţinea 
în vechime familiei Brîncoveanu 
şi apoi mănăstirei Horezul, Se 
compune din ceri, jugastri, fra- 
Sini, ulmi, aluni, corni și din ste- 
jari; aceștia din urmă predomină. 

Bratovoeşti-cu-Puţurile, roșie 
a statului, pl. Jiul-d.-j., satul 
Bratovoești, com. Adunaţi-de- 
Giormane, jud. Dolj, arendată de 
la 1893-98, cu 42150 lei anual. 
Suprafaţa sa este de 544 hect,, 

„afară de pămîntul” dat în loturi, 
care se ridică la 1618 hect. Ina- 
inte de 1864, aparținea mănăs- 
tirei Horezul, care se și chema 
Mănăstireasca. 

Îi fusese închinată în parte 
la anul 7217 (1709) de către 
călugărul Nichifor. 

Prin hrisovul lui Constantin 
Brîncoveanu, din an. 7219 (17 13), 
moșia Bratovoești e citată prin- 
tre moșiile şi cele-l-alte averi 
cumpărate de părintele egumen 
Ioan de la Horezul, pe care le-a 
dăruit toate acestei mănăstiri. 

Bratuia, co. rur., jud. Gorj, în 
partea de S-E. şi la 9 kil. de 
orașul T.-Jiul; ea formează sîn- 
gură comuna; e situată pe dea- 
luri și văi; are o suprafață cam 
de 2500 hect., din cari: 400 
hect. arabile, 300 hect. livezi de 
pruni, 10 hect, vie, iar restul pă-   

dure, tufăriș și fineață; mare par- 
te din pămînt este neproductiv. 

Are o populaţie de 282 fami- 
ii, cu' 1147 suflete, din cari 220 

“ contribuabili, ! 
Locuitorii posedă 130 pluguri, 

I căruţă cu cai, 110 care cu 
boi, 658 vite mari cornute, 534 
Oi, 91 capre, 420 rimători, 1 5 
cai și 31 stupi. 

Comuna e străbătută de o 
șosea comunală, ce o pune în 
legătură spre N.-V. cu' orașul 
T.-Jiul, spre E. cu Țicleni; la 
S. se leagă printr'un drum de 
car cu Răşina. 

Comuna are 1 şcoală frecu- 
entată de 42 elevi din 45 în- 
scriși, 

Posedă în interior 40 izvoare 
"acoperite, 

Are 2 biserici deservite de 2 
preoți şi 4 cîntăreți, 

Venitul comunei este de 1553 
lei, bani 98, iar cheltuelile de 
1459 lei, bani 76. 

Locuitorii din Bratuia se o- 
cupă cu agricultura, dogăria, 
creșterea vitelor şi lucrul lem- 
nului. Comuna e înconjurată de. 
o mare și frumoasă pădure de 
stejar. 

Bratul, /oc «e îsvoare, pl. Tazlăul- 
d.-j.,' com. Bărsăneşti, jud. Ba- 
căi, pe teritoriul 'satului Bră- 
tești, 

Bratului (Faţa-), munte, în co- 
muna Gura-Teghii, jud. Buzăă, 
acoperit cu fineaţă. 

Bratului (Izvorul-), îszor, în 

com. Chiojdul-din-Bisca, jud. 
Buzăă; ese din ' muntele Mon- 

teorul şi dă în rîul Siriul, cur- 

gînd printr'o încîntătoare vale 
ce poartă același nume. 

Bratului (Măgura-), mâgură, 
jud. Teleorman și semn de hotar 
între moșia statului Barza-Sto-   

borăști și moșia Tufeni, în par- 
tea despre N. a celei d'intiiă. 

Bratului (Movila-), mooilă, în 
com. Caragele, jud. Buzăii. 

Bratuşca, canal, care se des- 
parte din canalul Lata, mai jos 
de satul Chiscani, jud. Brăila; 
curge între canalul Lata și Stu- 
parița, desfăcindu-se în două: 
o parte se unește cu Stupariţa 
şi alta mai la vale se unește ia- 
răşi cu Lata, mai jos de cătunul 
Vărsătura. 

Bratuşca, os/roo, jud. Brăila, co- 
prins între ramificaţiunile Du- 
nărei, la V. de ostrovul Filipoiul 
și în dreptul căt. Vărsătura. 

Bratuşca, /idure de salcie, si- 
tuată în pl. Vădeni, jud. Brăila. 
Se mărginește în toate părțile 
cu Dunărea. Are suprafaţa de 
20 hect. 

Braviţa, cătuu, comuna Ocnele- 
Mari, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Brazda, îas, pe hotarul moșiei 
Blindeşti, la S. de satul Șetră- 
reni, com. Cirniceni, pl. Turia, 
jud. Iași. 

- Brazda, movilă, jud. Brăila, la 
3 kil. spre N-E. de satul Vi- 
zirul, aproape de șoseaua, Brăila- 
Călărași, 

Brazda, pădure, situată pe te. 
ritoriul comunci Timpeni, plasa 
Șerbești, jud. Olt, în partea de 
N. Sa numit ast-fel fiind-că 
printr'insa trece Brazda lui-No- 
vac, ” 

Brazda-lui-Novac, za. (Vezi 
Limes). 

Brazda-lvi-Traian, drum. Vezi 
Limes. Se află în judeţul Dolj,
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plasa Dumbravă -d.-s., comuna 
Terpezita, și trece prin mijlocul 
satului. 

Brazda-Traianului, drum. Vezi 
Limes. Se află în județul Dolj, 
plasa Dumbrava- d.-s., comuna 
Carpeni, și trece pe la S. co- 
munei, servind ca hotar către 
moșia Călugărei. 

Brazeul, punte mare, 'de 1229 
m. înălțime, în com. Lopătari, 
jud. Buzăi, puţin mai la N.-V. 
de cătunul Bustea; are fineaţă 
şi izlaz al moșnenilor devălmaşi, 
A servit ca punct trigonometric. 

Brazeului (Izvorul-), îzor, în 
com. Lopătari ; .ese din mun- 
tele Brazeul, se unește cu izvo- 
rul Smoleanul și ambele unite 
daă în rîul Slănicul, puţin mai 
jos de cătunul Clajna. 

Brazeului (Pichetul-), pic/erde 
iarnă, în poalele de S. ale mun- 
telui Brazeul, unde se retrag mi- 
litarii din pichetele de vară Ba- 
laban și Giurgiu. 

Brazeului (Şipotul-), zsvoraş, ce 
curge în poalele muntelui Bra- 
zeul și care servă de limită. în- 
tre comunele Lopătari și Min- 
zălești, jud. Buzău, despre că- 
tunul Bustea. 

Brazi, com. rur., plasa Crivina, 
jud. Prahova, situată pe valea 
riului Leantul, la 9 kil. departe 
de capitala județului și la 7 kil. 
de reședința plășei, 

S'a.numit Brazi din vechime 
„de la niște brazi foarte mari ce 
Sai aflat în partea de V, a 
comunei. 

Se compune din două cătune: 
Brazi-d.-s. și Brazi-d.-j., cu o po- 
pulațiune de 600 locuitori ; ; capi 
de familie sunt 143; contribuabili 
137; case de locuit 166.. 

? 

  

  

599 

In comună e o singură bise- 
rică, deservită de 1 preot, 

Locuitorii. se ocupă mai mult 
cu agricultura și cu olăria. Aci 
se fabrică vase de pămînt fru- 
moase, care se pun în comerț 
sub numele de <Olării de Brazi». 
Produsul muncei se desface mai 
ales la orașul Ploești. 

118 locuitori s'aii împroprie- 
tărit la anul 1864, cînd li s'au 
dat 297 hect. pămînt pe moșia 
Brazi. Ei aă 82 cai, 182 boi, 
IOI vaci, 10 bivoli, Gr oiși 101 
porci. 

In raionul comunei, pe apa 
Leantul, - sunt 2 mori de „mă. 
cinat. 

Școala există în comună de 
la 1889. Anul trecut s'a frecu- 
entat de 42 copii, 34 băeți şi 
S fete, din numărul de 122 co- 
pii, 54 băeţi și 68 fete, cu vir- 
sta legiuită. Cu întreţinerea școa- 
lei statul cheltuește anual 1080 
lei. 

Știii carte 6 bărbaţi şi 1 fe. 
-meie, 

Terenul cultivabil este puţin 
productiv. Un hectar produce 

cu aproximație cam 7 hectoliiri, 
Stupi cu albine sunt 60, 

Pomi roditori sunt prea pu- 
țini. Livezile dai 18 care cu fin. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 2 cîrciumari. 

Budgetul comunei se ridică 
la suima de 3500 lei. anual. Chel- 
tuelile reprezintă aceeaşi sumă. 
Prin Brazi trec trei șosele ve- 
cinale : Tătărani-Brazi, Brazi-Pis- 
culeşti și Brazi-Bătești, 

Se mărginește cu comunele: 
Pisculești, Bătești, Tătărani şi 
Tinosul. . 

Brazi, schit de călugări, în plasa 
Zăbrăuţi, jud. Putna, situat pe 
coasta dreaptă a rîpei Hăuliţa, 
care desparte schitul de tîrgul 

| „Panciul, (Schitul Brazi). La cite- 
„va minute mal sus de Brazi se   
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află schitul Sf. Ioan. La Sf. Ioan 
este schit de maici, 
"Schiţul Brazi s'a înființat de 

un călugăr, numit Dimitrie, care 
a murit și a fost îngropat aci 
în 1842. Părintele Dimitrie a 
venit într'aceste locuri din Su- 
ceava, pe la 1812, fiind frate, şi 
s'a călugărit la mănăstirea Bog- 
dana, unde s'a făcut preot și e- 
sumen. Părăsind Bogdana, pă- 
tintele Dimitrie a venit aici la 
Brazi și plăcîndu-i locul, a fă- 
cut o bisericuţă și un schit. După 
aceea, la 1834, a făcut o bise- 
rică de piatră și chiliile de pia- 
tră și cu două rînduri, de la 
deal și de la vale de biserică, 
un. beciii ca de 4000 de vedre 
și alte acareturi. Tot acest pă- 
rinte a înființat și schitul Sf. 
Ioan, schitul Maşinoaele, de că- 
lugări, pe apa Zăbrăaţi şi schi- 
tul Trotușanul, de călugărițe. 
Schitul Brazi s'a înzestrat cu 
vii şi cu păminturi, parte cum- 
părate de părintele Dimitrie şi 
parte dăruite de Creștini. Secula- 
riziadu-se bunurile mănăstirești, 
s'a desființat și schitul; rămiind 
călugării fără de nici un ajutor, 
S'aii împrăștiat. Moșia, care a 
aparţinut schitului s'a arendat, 
pe periodul 1880—1885, afară 
de viile şi hlisele vindute de 
veci, cu 3000 lei anual. Pe pe- 
riodul 1885 —95 această moșie, 
afară de trupul Șendreni, din 
jud. Covurluii, s'a arendat cu 
550 lei anual, 

Brazi, stazie de drum de fier, ju- 
dețul Prahova, plasa Cîmpul, 
cătunul Brazi, pe linia București. 

» Ploeşti, pusă în circulație la 13 
Septembrie 1872. Se află între 
staţiile Prahova (6,6 kil.) şi 
Ploeşti (7,6 kil.). Inălţimea d'a- 
supra, nivelului mării de 128,78 
m. Venitul acestei stații, pe a- 
nul 1896, a fost de , 86â65. ei, 

„20 bani,
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Brazi (Schitul), moşie a statu- 
lui. (Vezi Brazi, jud. Putna). 

Brazi-de-]Jos, saz, jd. Prahova; 
face parte din com. rur. Brazi, 
pl. Crivina. Are o populaţie de 
325 locuitori, 153 bărbaţi şi 172 
femei. Aci e reședința. comunei." 

Brazi-de-Sus, saș, face parte din 
com. rur. Brazi, pl. Crivina, ju- 
dețul Prahova. Are o popula- 

-ţiune de 275 locuitori, 141 băr- 
baţi și 134 femei, 

Brazilor (Izvorul-), 2svor, în co- 
muna Vipereşti, cătunul Predești, 
jud. Buzăii; începe din Slănic 
şi se scurge în riul Buzău. 

Brazilor (Valea-),. pădure, în 
com. Vipereşti, jud. Buzăii; face 
un corp cu Valea-Roșiorilor. 

Brăcacea, jud. Prahova, numire 
„ Vechie, a com. Păcureţi, pl. Pod- 

goria, 

Brăcacea, za/e, com. Surani, pl. 
Podgoria, Jud. Prahova, care se” 
varsă în girla Sărata, pe malul 
drept, tot în raionul com. Su- 
rani. Această vale e acoperită 
cu livezi și pădure, 

Brăcan, deal, com. Priscaca, pl. 
Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Brăcan, Poiană, la S. de com. 
Priseaca, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Brăceva, /oc, jud. Mehedinţi, la 
împreunarca șoselei Crăgucșşti cu 
şoseaua judeţeană Severin Tir. 
gul-Jiul. 

Brăcinari, mgură, jud. Telcor- 
man, la N.-E. comunei Viișoara, 
spre com. Găuriciul. 

Brădăţelul, com. rur., la N, plă- 
șci Moldova-d.-s., jud. Succava,   
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la 22 kil. de Fălticeni. Se în- 
vecinește la E. cu com. Rădă- 
şeni, la N.-V. cu Bucovina, de 
care se desparte prin Șomuzul- 
Mare și la S. cu Sasca. 

Are forma unui poligon ne- 
regulat, prezintind mai multe 
ondulaţiuni înclinate de la N.-E. 
spre S.-E. (albia Șomuzului-Ma- 
re). Compusă din satele: Bră- 
dăţelul, Horodhniceni, Răbiia, Bo- 
tești, Rotopănești și Mihăești, 
cu reședința în Horodniceni. Pă- 
nă la 1886 forma două com.a 
parte: Horodniceni și Rotopă- 
nești. 

„E populată cu 860 capi de 
familii, din 3350 suflete, 1680 
bărbaţi și 1670 femel, din cari 
99 străini. Contribuabili sunt 
932. Are 4 biserici, cu 4 preo- 
ți și 8 cîntărcți, şi 2 școale ru- 
rale mixte, frecuentate de 100 
elevi. Copii între 7 —-12 ani 
sunt 181 băeţi și 207 fete. In 
totă comuna sunt: 5 moriște pe 
Brădățel și una pe Șomuzul- 
Mare, 6 cîrciume, 6 dughene, 
5 ciobotari, ş stoleri, 20 rotari, 
6 ficrari, un cojocar, un sticlar 
și un mindirigii. :-, 

Budgetul comunei, pe anul 
1892-93, are la venituri 5414.50 
lei şi la cheltueli Soor .90; iar 
al drumurilor 2322 lei la veni- 
tauri şi 1646 lei la -cheltueli, 
„În comună sunt: 264 cai, 745 
boi, 500 vaci, 2300 oi, 10 ca- 
pre, 370 porci și 250 stupi. 

Altitudinea de la nivelul mării 
variază între 401—500 m. Este 
udată de piraele : Șomuzul-Mare, 
Brădăţelul, Ribiia, Braniștea, 
Prodana, Valea-lui-Gherghel, Va- 
lea-lui-Pavel, Ghilitoarea, Trifan, 
Alunișul, Topchilele, Matieşti ŞI 
Humăria, 

Moşia e proprietatea moște- 
nitorilor Marchize de Bedmar 
şi ai d-lui Grigore Goilav. (V. Ho- 
rodniceni şi Rotopănești, sate), 

Suprafaţa teritorială a comu-   

BRĂDĂŢELUL 

nci e de 6642.97 hect., din cari 
1166.93 pădure, 3442.09 ţarine, 
1752.90 fineţe, 130.90 vetre de 
sate și 120.15 sterp. 

L.ocuitorii împroprietăriți la 
1864, sunt: 1 fruntaș, 110 mij- 
locași, 326 codași și 74 cu cite 
12 12 prj. loc de casă, stăpinind 
1528 fălci şi 37 prj. 

In com. Brădăţelul se face în 
fie-care an cam aceeași cultură; 
fie-care casă de gospodar își are 
livada de meri, peri, cireși, vișini, 

„perji, ete., al căror produs lo- 
cuitorii îl vînd prin tîrgurile Făl- 
ticeni, Botoșani, Roman și Iași, 
Două dealuri cu vederi frumoase 
sunt Dealul-Crucei și Ferdinand. 
Afară de acestea, ca localităţi 
demne de văzut, mai sunt: Bră- 
dețelul și biserica din Horod- 
niceni, 

Brădăţelul, sa/, pe moșia [Ho- 
rodnaiceni, din comuna cu ace- 
lași nume, jud. Suceava, așezat 
pe ambele maluri ale piriului 
Brădăţelul, spre S. şi la 21 kil. 
de Horodniceni, 

- Are 90 case populate cu 102 
capi de familie din 3go sufi., 203 
bărbați și 103 femei, din cari 
II străini și 125 contribuabili, 
Vatra satului ocupă 10 fălci și 
75 prj. și e foarte accidentată, 
așa că nu o dată, în urma ploi- 
lor, S'aii văzut case cu loc cu tot 
lunecînd spre piriii. 

Improprietăriţi la 1864 sunt: 
12 mijlocaşi, 48 codași și 10 cu 
cite 12 1) prj. loc de casă, stă- 
pînind 159 fălci și 75 prj. Bise- 
rica şi şcoala din Horodniceni 
slujesc și acestui sat. 

Drumuri principale sunt: . la 
Rotopănești, 11 kil. şi la Ho- 
rodniceni, 31 kil. 

Brădăţelul, pădure de stejar, îm- 
pestrițată cu mesteacăn și puţini 
carpeni și brazi, pe moșia Ho- 
rodniceni, jud. Suceava,
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Brădăţelul, pir, pl. Trotușul, ju- 
dețul Bacăii, care izvorește din 
Fundul-Ursoaci, com. Dofteana, 
şi se varsă, de-a stînga, în Trotuș, 

Brădeţelul, ziriz, jud. Suceava. 
Izvoreşte din Bahna-Boteștilor, 
din Hăţei și Humărie, După un 
curs de 8 kil., în care a format 
2 iczişoare și a învirtit 5 mori, 
se varsă în Șomuzul-Mare, Are 
de tributari din dreapta pira- 
ele: Humăriei, Hăţei, Matiești, 
Prodana și Valea-lui-Pavel; iar 
din stînga piraele: Răbiia, Va- 

“lea-lui-Gherghel şi Ghilitoarea. 
Conţine mulți păstrăvi, 

Brădăţelul, două rîmnice, în pă- 
durea: și com. cu același nume, 
jud. Suceava. «Brădățelul», zice 
cunoscutul nuvelist, d. N. Gane, 

în nuvela sa «Fluerul lui Şte- 
fan», «este o grădină eșită din 
sînul naturei, în care nimic n'a 
lucrat mîna omenească, este un 
colţişor uitat, necunoscut în fara 
noastră, pe care călătorul nu-l 
vizitează, pe care poeții nu l-ati 
cîntat încă, dar care nu înce- 
tează de a fi mai puţin desfă- 
tător de cit toate acele locuri 
ce aii inspirat păn' acum lira bar- 
zilor noștri naţionali. 

«Brădăţelul are acea însuşire 
rară, că, ori de cîte ori îl vei 
vizita, întipăririle ce-ţi lasă sunt 
tot atît de vii, ca și cum Lai 

"vizita pentru întîia oară. EI vor- 
beşte nu numai ochilor, ci și 
sufletului. Inchipuiţi-vă, în mij- 
locul unei păduri întinse, un lac 
limpede, în care se văd jucîn- 
du-se păstrăvii; apoi, cascade 
și izvoare la fie-care pas, un 

„mușchiii răcoros, care se întinde 
ca un covor verde pe pămînt; 
piscuri cu figuri capricioase; în- 
trun cuvint tot ce poate na- 
tura produce mai frumos, mai 
drăgălaș, adunat într'un singur 
loc, ca și cum Dumnezeii ar fi 

55620, Afarela Dicţionar Geografla 
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voit să facă din Brădățel un mic 
paradis pămintesc, 

«Cînd vii acolo, o dulce Ssim- 
țire te cuprinde la vederea a- 
cestei naturi, ce pare a fi îm- 
brăcată în hainele ci de sărbă- 
toare și multă, multă vreme 
după ce ai părăsit acest loc, 
încîntat, îți rămîne încă întipă- 
rită” în inimă tăcerea misterioasă 
a Brădăţelului». (Vol. L., p. 48). 

Brădeanca, moșie întinsă în co- 
muna.: Brădeanul, jud.  Buzăi, 
pe care proprietarul ei a îm- 
părţit-o în trei şi a dăruit o 
parte Mitropoliei (Rotunda-Mi- 
tropoliei), alta Eforiei Spitale- 
lor (Rotunda-Șopirliga), iar a 
treia mănăstirei Ghighiul (Ghi- 
ghianca). (V. aceste numiri.) 

Brădeanca, (parte din Verneşti), 
moşie a statului, în com. Ver- 
nești, jud. Buzău, și puţin în 
comuna Simileasca, pendinte de 
Episcopie. Are 210 hect., din 
cari 40 crivină, numită Produ- 
leasa; din teritoriul acestei moșii 
se abate o parte din rîul Bu- 
ză (lazul-Morilor), câre 'udă 
partea de N.-E. a orașului Buzăii, 

Brădeanca, moşie, în com. Mizil, 
jud. Buzăi. Are ca 160 hect, 
arabile ; este alipită moșiei Fe- 
felei. 

Brădeanca, moşie, numită și Bră- 
deanul-cu-Tufele-Albeşti, sai Tu- 
fele-Brădeanul, în comuna Bră- 
deanul, jud. Buzăi. (V. Albești- 
Tufele), 

Brădeanca (Lapoşul), pădure 
a statului, făcînd parte din ma- 
rele corp Bradul-cu-Sforile, în 
com. Lapoșul, căt, Brădeanul, 
jud. Buzăii. Are 194 hect, 

Brădeanca sai Jîrlăul, pădure, 
în pl. Rîmnicul-d.-j., com. Jir- 
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lăul, jud. R.-Sărat. Face parte 
din circumscripția VII silvică, 
ocolul Băbeni ; are o întindere de 
200 hect., avînd ca esenţă salcie, 

Brădeanca sati Brădeanul, s,4- 
divizie a căt. Lapoșul, din com. 
Lapoșul, jud. Buzăii, situată pe 
partea stingă a izvorului Sărata. 

Brădeanul, com. ur. în plasa 
Cimpului, județul Buzăii, situată 
pc un întins șes și la o distanță 
de Buzăi de 271p kil. Limitele 
sale sunt: la N. hotarul moșiei 

“ Moisica, com, Smeeni, pănă în 
hotarul moşiei Brădeanca ; la E. 
hotarul moșiei Albești, pănă dă 
în pămîntul locuitorilor din co- 
muna Pogoanele; la S., începe 
din hotarul moșiei Cotuna,. pe 
care merge puțin, apoi o ia pe 
hotarul moșiei Meteleul - Lipă- 
nescu și continuă pe dinsele 
pănă în hotarul moșiei F recățean- 
ca, com. Glodeanul-Siliştea; la 
V., urcă din hotarul Frecățencii, 
pe la capetele moșiilor Cirligul, 
Casota și Glodeanul-Sărat, face 
un unghiii, înclinînd spre N.-E,, 
pe hotarul moşiei Mărgineanul, 
com. Mihăilești, dă în hotarul 
moșiei Cioranca, apoi în hota- 
rul moșici Sălcioara și de aci 
în hotarul moșiei Moisica, Fi- 
ind-că hotarul moșiei Brebean- 
ca, din comuna Gherăseni, intră 
foarte mult, printr'o' limbă în- 
gustă de pămînt, în teritoriul 
comunei Brădeanul, pănă în a- 
propiere de moșia Mărgineanul, 
printre moșiile Cioranca și Săl- 
cioara, izolează cu totul cătu- 
nul Șopirliga de corpul comu- 
nei Brădeanul, de care ţine a- 
cest cătun, 

Suprafaţa. acestei comune e 
de 3922 hect., din cari 3480 
arabile, 116 pădure, 254 izlaz 
și 72 sterp. Proprietăţi mai în- 
semnate sunt: Rotunda - Mitro- 
polici, fostă a statului, parte 
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dată însurățeilor, parte vindută 

în loturi; Rotunda-Șopirliga (E- 

forie), Brădeanca-Tufele-Albești, 

încorporată cu Cacaleţi, din co- 

muna Albeşti, și Ghighianca. Te-: 

_ritoriul acestei comune prezintă 

un vast șes, întrerupt de cite- 

va păduri şi movile. E fertil şi 

produce mulțămitor: griă, po- 

rumb, orz, mei, etc., precum 

şi plante din mica cultură. Co- 

merțul și industria constă în 

desfacerea cerealelor și în fabri- 

carea obiectelor economiei do- 

mestice. Drept căi de comunica- 

ţie are mai multe drumuri natu- 

rale, cari pun comuna în contact 

cu gara Cilibia și alte comune 
circumvecine. 

Vite are: 342 bol, 343 vaci, 

145 viței, 217 cai, 219 epe, 37 

mînji, 2100 oi, 1 asin și şII 
porci; Stupi sunt 52, 

Comuna e formată din cătu- 
nele Brădeanul, Rotunda și Șo- 

- pirliga, avind peste tot 1280 lo- 

cuitori, din cari: bărbaţi însu- 

rați 268, neinsuraţi 42, văduvi 

18, băeți 330; iar femei mări- 

tate 268, văduve 29, fete 325. 

Câse sunt 271. Străini sunt 2 

Greci. Meseriași sunt: 2 dulgheri, 

2 cizmari, ş fierari și 1 mași- 
nist. 

„ Comuna are 230 contribuabili, 

„din cari 11 comercianți romîni 

și 1 străin. Stabilimente comer- 

ciale sunt 12. Budgetul comu- 

nci este de 3176 lei, 32 bani. 

Comuna are o şcoală, în că- 

tunul Brădeanul, frecuentată de 

Gr elevi şi 9 eleve. Carte știu 

98 locuitori. Are 2 biserici, în 

cătunele Brădeanul și Rotunda, 
cu un preot și 2 cintăreţi. Ca- 

tedrala e Sf. Gheorghe. Circiumi 

sunt 3. Comuna datează cam 

de pe la 1831. Mai înainte de 

această dată nu exista aci de 
cit un mic sat, Rotunda. 

Brădeanul, cătun de reşedinţă   
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al comunei Brădeanul, județul 

Buzău, cu 1000 locuitori şi 211 

case, 

Brădeanul (Tufele - Albeşti), 

fădure a statului, pe moșia Tu- 

fele- Albeşti, jud. Buzău; are ca 

90 hectare. 

Brădeşti, com. rur., în pl. Jiul- 

_ds., jud. Dolj, în partea-i de 

S.-E., la 22 kil. N-V. de Cra- 

iova și la 13 kil. de reședința 
plăşei, Filiași. . 

Situată pe loc şes, afară de 

cătunele Brădeni-din-Dos și Me- 
teul, pe care le desparte un deal, 

“numit Valea-Rea (înălț. 300 m.). 

Se învecinește la N. cu com. 

Braloștiţa, la S. cu com. Coţo- 

feni-din-Dos ; la V. cu comuna 

Tatomireşti, iar la E. cu com. 
Adincata, 
> Comuna este accidentată de 

dealul din N. comunei, numit 

Valea-Rea, cu direcțiune de la 

V.Ila E, | 

Este udată de rîul Jiul, care 

curge chiar prin $. comunei, pa- 

ralel cu caleâ fierată; precum 

și de piriul Almăjelul. Peste Jiiă 

se află un pod umblător. 
Comuna a fost înființată de 

către Vornicul Brădescu, de la 
care a şi luat numele de Bră: 
deşti. Se compune din 4 cătune 
și anume: Brădești-din-Dos, care 
este și cătunul de reședință, 
Brădești- d.-s., Brădești-d.-j. și 
Meteul. | 

In com. Brădeşti se află trei 

biserici : una fondată la anul 

1751 de Vornicul Brădescu, gi- 

nerile lui C. Buzescu ; alta în 

Brădești-d.-s., zidită de către Ion 
Moscu, la anul 1825; a z-a, în 
Brădeşti-d.-j., s'a fondat la anul 

1850 de către I. Aman. In ser- 

viciul fic-cărei biserici este un 

preot și 2 cintăreţi. După legea. 
rurală din 1864, fie-care biserică 
are o proprietate de 17 pogoane,   
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In com, Brădeşti se află două 

cruci: una ridicată la anul 1672 

la moartea unui general Buzescu, 

iar cea-l'altă la anul 1731. 

Se zice că prin Valea-Rea, pe 

sub pămînt, se află un tunel ce 

duce la Brădeşti-din-Dos. Prin 

acest tunel umbla făcătorii de 

rele, cînd eraii urmăriți. de po- 

teră, pe timpul lui Mihaiăi-Vi- 

teazul. In virful unui deal se 

află o piatră de 11 stînjeni 

lungime și ! stinjen lățime, din 

înălțimea căreia se spune că 

potera observa pe făcătorii de 

rele. Mulţi locuitori s'a încer- 
cat să, dea piatra la o parte, dar 
“nu ai putut, fiind prea grea. 

D-l -Laurian descrie astfel 

cetatea de la Brădești: 

<Aici, din sus de sat, de laturea de 

către miază-zi a așa numitei Valea-Rea, 

lîngă ripa Jiului, aflarăm o cetate de pă- 

mint oblungă, înconjurată cu un șanț a- 

dine ide 2 stînjeni, de părţile opuse riu- 

lui. Șanțul de către răsărit are o lungime 
de 230 pași, cel de către N.-E. de 100.! 
In punctul, în care se unesc aceste două 
linii se vede poarta cetăţii şi în capul 
din sus se văd urme de un vechiii drum | 
de piatră, care venind din albia râului, 

trece pe culmea australă a Valei-Rele și 
are foarte mare asemănare cu drumul ce 

duce de la Celei la Reșea. Domnul Bră- 
descu, proprietarul locului, ne spuse că în 
ținutul acesta s'aă aflat mai multe obiecte 
antice și ne arată între altele o mare că- 

rămidă romană, mai multe monede ro- 

mane și o săgeată de fier. După spusa 

lui, s'ar mai fi aflat aci monede vechi cu 

un diametru de 4 degete, două lănci de 

fier, dintre care una trăgea 3 oca, și un 
inel de diamante, care Va vindut d-lui 

M. Ghica pentru 150 galbeni». 

Această cetate se crede a fi 

Pelendova, pe care unii o așează 

la Craiova, alţii la Pierleşti, dar 
care mai probabil este aceasta 
din comuna Brădeşti, | 

In comuna Brădeşti se află 

o şcoală mixtă, în cătunul Bră- 

deşti-d.-s., înființată în-an. 1863, 

și întreținută de. stat. Localul 

este în bună stare. Şcoala are 
1 învățător și a fost frecuentată
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în anul școlar 1892-03 de 65 
băeţi și 2 fete, ast-fel împărțiți 
pe cătune: - 

In căt. Brădești-d..j. 8 băeţi 
şi 1 fată; în Brădești-d.-s, 23 
băeți; în Brădeşti-din-Dos 14; 
în căt. Meteul 20 băeţi și 1 fată. 

In vîrstă de școală sunt 112 

băeți şi 62 fete, în cele 4 că- 

tune, Știă carte în comună 182 
loc., din cari 140 bărbaţi şi 42 

femei. 

In cele 4 cătune sunt 1089 
bărbaţi şi 996 femei locuind în 
509 case şi 14, bordee. 

După legea rurală din :1864 

sunt 387 împroprietăriți. 
Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 920 hect., din cari 620 

hect. pămînt arabil, 250 hect, 
fineaţă, so hect. izlaz. 

Pădurile se numesc Meteul și 

Brădeşti-d.-j.; aparţin proprieta- 
rului şi locuitorilor, 

Vii se găsesc pe proprietatea, 

locuitorilor; daii un vin roşu și 

bun. 

Femeile ţese pînză de în și 
de cinepă. Locuitorii își. desfac 

productele la orașul Craiova, 
unde se duc cu carul sai cu 
drumul de fier ce trece prin co- 

mună, avind staţie la 5 kil, de- 

parte de sat, 

Comercianţi sunt 7 străini și 
1 Romin. 

Contribuabili sunt 387. 

Venitul comunei pe exerci- 
țiul 1893-94 a fost de lei 3362.85 
şi cheltuelile de lei 3058.68. 

Vite cornute sunt 240, oi 140, 

capre 46 şi porci 70. | 
Comuna e străbătută de şo- 

seaua naţională Craiova-T.-Se- 
verin și de calea ferată Bucu- 
rești-Virciorova, între stațiile 
Coțofeni și Răcari. Șosele comu- 
nale o pun în legătură cu comu- 
nele Almajul și Melinești. 

În apropiere de comună se 
află o mică cetățuie, numită A- 
bradul, ale cărei șanțuri sunt. 

- pline cu ziduri vechi. (Vezi A- 

Brădeşti, saţ, în pl. Tirgul, ju- 

„lei, 34 bani. 

Brădeşti, parte din saz/ Lun- 

Brădeşti, dea/, în jud. Tutova,   
Brădeşti, pădure, jud. Dolj, pl. 

Brădeşti, zisc, jud. Dolj, pl. A- 

Brădeşti, pîriz, jud. Dolj, ce-și ia 

Brădeşti-de-Jos, sas, jud. Dolj, 

Jiului, la 22 kil. N.-V. 'de Cra- 
-iova. Are 532 suflete: 300   
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bradul). 

dețul Tutova, spre SE. de o-: 
raș, aşezat pe coasta dealului. 
Brădeşti. 

Formează singur o 'com. (co- 
muna. Brădeşti). Are 872 locui- 
tori, din cari 68 ştiii carte, 128 
contribuabili; 240 case. Viea 
ocupă o suprafață de 15 hec- 
tare. Se lucrează mult olăria. 
Comerciul se face de ş oameni, 
toți Romîni, avînd 8 stabilimente 
comerciale, din cari 4 cîrciumi, 
In sat e o biserică, Contribuţiu- 
nile directe ale locuitorilor aces- 
tei comune ating 'cifra de 2866 

gești. (Vezi Lungești, sat, jude- 
țul Tutova). 

pl. Tirgul, comuna Brădeşti. 

Amaradia, c. Negoești, pe Dea- 

lul-Brădeştilor,: în întindere de 

1600 pogoane. Aii într'însa par- 
te frații C. și L. Paciurea, 

maradia, com. Negoeşti, în cul- 

mea Brădeşti, prin care trece 

hotarul de Sud spre. comuna 
Adincata, 

naștere din bifurcația Dealului. 

Mare cu dealul Fratoștița, udă 

satele Meteul și Brădești-din- 
Dos şi merge de se varsă în 
stinga Jiului. 

pl. Jiul-d.-s., reședința primăriei 
com. Brădeşti, situat în stînga   
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bărbaţi și 232 femei. Locuesce 
în 144 case. Copiii din sat ur- 
mează la școala mixtă din sa. 

_tul Brădești-d.:s., ce e la 1 1] 
kilom. depărtare. Cu virsta de 
școală sunt 34 băeți și 1 5 fete. 
Știu carte 15 bărbaţi şi 3 femei. 
In sat este o biserică constru- 
ită, în 1751, de Vornicul Bră- 
descu, ginerile lui C. Buzescu, 
E. deservită de preotul ce slu- 
jeşte la bisericile din Brădeșşti- 
d.-s. și Brădești-din-Dos. Are 17 
pogoane ca proprietate. 

Pe aci trece șoseaua naţio- 
nală Craiova-T.Severin și linia 
ficrată București-Vîrciorova. 

Brădeşti - de -Jos, pădure, jud. 
Dolj, plasa” Jiul-d.-s., com. Bră- 
dești. 

Brădeşti-de-Sus, sa?, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Brădeşti, si- 
tuat în stînga rîului Jiul, la 400 
m. N. de Brădești-d.-j., unde e 
reşedinţa comunei. Are 615 su- 
„flete, 315 bărbaţi și 300 femei, 
Locuesc în 160 case. In sat este 
o școală mixtă, ce funcționează 
din 13 Noembrie 1865 şi e în- 
treținută de stat. Are 87 hect. do- 
nație, Localul, construit din noi, 
este în bună stare. Cu el s'aii 
cheltuit 1100 lei. Are un sin- 
gur învățător, In anul 1892—93, 
școala a fost frecuentată de 65 
băcți și 2 fete și anume din: Bră- 
dești-d.-s, 23 băeți și o fată; 
Brădești-d..j. 8 băeți; Brădeşti- 
din-Dos 14 băeți; și din satul 
Meteul 20 băeţi și o fată. Cu 
virsta de școala sunt 40 băeți 
și 19 fete. Știii carte 48 băr- 
baţi și 12 feinei. In sat este o 
biserică fondată la 1825 de [. 
Moscu. Preotul deservește și 
bisericile din Brădești-d..j. şi Bră- 
dești-din-Dos. Biserica are 17 
pogoane proprietate. 

Cătunul e legat de Brădeşti- 
d.-j. prin şoseaua națională, care
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leagă Craiova de Turnul. Se- 
verin. 

Brădeşti - din - Dos, numit odi- 
nioară Brădești-Bătrîni, sas, pen- 
dinte de com. rur. Brădeşti, pl. 
Jiul-d.-s., jud. Dolj. E situat pe 
pîriul Brădeşti, la ş kil. E. de 
Brădești-d, -j. unde e reședința 
comunei și de care se desparte 
prin o prelungire a Dealului- 
Mare. Are 556 suflete: 276 băr- 
baţi şi 280 femei. Locuesc în 
120 case, Copiii din sat urmează 
la școala mixtă din satul Bră- 
deşti-d.-s., ce este la 3 kil. de- 
părtare. In anul 1892—93 aii 
urmat 14 băeți, Cu virsta de 
şcoală sunt 18 băcţi şi 10 fete, 
Știi carte 24 bărbați şi 9 femei, 
In sat este o biserică fondată 
în 1850, de I. Aman. Are 17 
pogoane proprietate și e deser- 
vită de preotul bisericilor din 
Brădești-d.-j. și Brădești-d.-s. In 
acest sat răspunde un tunel, ce 
pleacă din Valea-Rea, deal în co- 
muna Brădeşti. Prin acest tunel 
sub-teran umblaă făcătorii de 
rele, cînd eraă urmăriți de potere, 
pe timpul lui Mihaiă-Viteazul, 

Comunicaţia în acest cătun se 
face prin șoseaua comunală care 
merge paralel cu pîriul Brădeşti, 
și lcagă satul la N. cu cătu- 
nele Almăjelul și Mcetcul, iar la 
S. cu Almajul-Moșneni. 

Brădeştilor (Culmea-), cu/me, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Negoești, în partea de V. a 
com., cu înălțime de 100 m. a- 
proximativ. Se găsește pădure 
pe dinsa. 

Brădete (Piatra-dintre-), sp- 
că, în com. Chiojdul-din-Bisca, 
jud. Buzăă, de unde începe a 
se ridica seria de munţi Siriul. 

Brădetul, com. rur., în pl. Văile, 
jud. Mehedinţi. Formează comu-   
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nă cu satele: Brădetul-d.-j. şi 
Obărșia, mahala, avind reședința 
în satul Brădetul-d.-s. Se măr- 
ginește spre miază- noapte cu 
com. Ciuperceni, cătunul Strâm- 
ba al com. Hodorasca, cătunul 
Pinoasa al com. Stejerei, cari 
toate țin de jud. Gorj și sunt 
despărțite de Brădetul prin dea- 
lul Bujorescu. Spre răsărit se 
mărginește cu com. Temișanei 
din Gorj; spre miază-zi cu com. 
Mătăsari și spre V. cu com. 
Runcurelul, amîndouă din Me- 
hedinţi. E situată pe o mică văl- 
cea, a dealului Bujorescu, ȘI la 
distanță de 51 kil. de orașul 
Turnul-Severin. Are 118 con- 
tribuabili, din 794 locuitori, ce lo- 
cuesc în 139 case. Ocupaţiunca 
locuitorilor este agricultura, creş- 
terea vitelor și mai cu seamă cul: 
tura poimilor fructiferi, cari fac 
podoaba şi frumusețea văilor și 
dealurilor acestei comune. Cali- 
tatea pămîntului este de mijloc. 
Locuitorii posedă: 21 pluguri, 
42 care cu boi, 4 căruțe cu cai 
şi 46 stupi. Com. are 3 bise- 
rici, deservite, de un preot şi 
doi cîntăreți. 

Budgetul comunei coprinde 
la venituri 829 lei și la chel- 
tueli 672 lei. Dealurile mai prin- 
cipale din această comună sunt: 
Dealul-Bujorescului, ce intră în 
teritoriul comunei în partea de 
N. și se continuă spre S,, lă- 
sînd mai multe ramificaţiuni și 
Dealul-Buncurelului în partea de 
V. Văile mai principale sunt: 
Valea- Obărșiei, Valea-Largă și 
Valea-Hirghei. Piriiaşe sunt: pi- 
rîul Jilţul, ce izvorește de sub 
coasta dealului numit Cuca, cur- 
ge spre miază-zi, primind în sine 
piraiele celor-l-alte văi şi trecînd 
spre com. Mătăsari, pe care o 
udă. Prin această comună trece 
şoseaua Plostina - Miculești- Mă- 
„tăsari - Brădetul - Hodorasca de 
Gorj. 

Brădetul, sa/ și com. 

„_I10 loc., 62 
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Pe un virf de deal se află așa 
numitul «Lacul Șarpelui»>. De 
la acel lac pornește spre munte, ! 
un șanț, numit de locuitori «Oga- 
șul Șarpelui», care merge spre 
V., trecînd în județul Gorj, la 
com. Ciuperceni. 

rur., pe 
apa Vălsana, jud. şi pl. Arge- 
șul, la 20 kil. de Curtea-de-Ar- 

gcş, reşedinţa subprefecturii, și 
la 45 kil, de Piteşti, Nu mai are 
nici un cătun alipit și numără 

"100 fam. cu 549 sufl., din cart 
4 fam. cu 20 sufl. Țigani. Co- 
muna are 1 biserică, cu hramul 
Inălțarea-Domnului, deservită de 
I preot și 1 cîntăreţ; 1 școală 
primară rurală şi 1 cârciumă. 
Budgetul comunei, pe anul finan- 
ciar 1882-83, a fost de 1079 lei, 
24 bani la venituri, şi de 1053 
lei la cheltueli. 

După o publicaţie oficială 
" (1687) această comună are 85 

contribuabili şi un budget de 
998 lei la: venituri și de 969 lei 
la cheltueli. 

Numărul vitelor era în 1887 
de 446 capete vite mari (400 
boi și vaci, 40 cai şi 6 măgari) 
şi 1620 vite mărunte (1şoo oi, 
49 capre, S0 rimători). 

Brădetul, sa;, face parte din com. 
rur. Cerașul, pl. Teleajenul, jud. 
Prahova. Are o populaţie de 

bărbaţi şi 58 fe- 
mei. Este situat la poalele dea- 
lului Stejărelul și cade în par: 
tea de E. a. comunei. E udat 
de girla cu același nume. 

Brădetul, dea/, jud. Mehedinţi, 
numit și Dealul-Brădetului, în 
com. tur. Godeanul, plaiul Cer- 
na. Aci se află un cimitir ro- 
man, 

Brădetul, gi7ă, jud. Prahova; 
izvorește din Muntele-Călu găru-
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lui, com. Star-Chiojdul, pl. Te- 
leajenul ; curge de la N.-V. spre 
S.E. ; udă valea cu același nume, 
apucă apoi spre S.-V. și se varsă 
în gîrla Chiojdul, tot în raionul 
com. Star-Chiojdul. ' Are drept 
afluent Izvorul-Calului. 

Brădetul, /uucă, acoperită de 
brazi şi arini, situată pe tcrito- 
riul com. Mănăstirea, Cașinul, ju- 
deţul Bacăii. 

Brădetul, moșie, cu o întindere 
de 4240 pog,, jud. și pl. Arge.- 
șul, proprictatea statului, fostă 
pendinte de Episcopia de Ar- 
Seș; are o arendă anuală de 
4749 lei, şo bani. 

Pe această proprietate se află 
o povarnă, o moară şi un he. 
răstrăi pe apa Vălsanului, 

Brădetul, moșie, în com. Chioj- 
dul-din-Bisca, jud. Buzău, pe 
care .e situat căt. Bogzeni și 
parte din cătunul Chiojdul-din- 
Bisca. Formează împreună cu 
sforile Smăchinișul și Plescioara 
un corp de 479 hect. Proprie- 
tari sunt moșnenii și Izbășoii. 

Brădetul, munte, în com. Chioj- 
dul-din-Bîsca, jud. Buzăii. Se în- 
tinde în formă de semi-cerc de 
la S. spre N., pe marginea rîu- 
lui Bisca, începînd de la Izvo- 
rul-Spătărescului pănă Ia împre- 
unarea Biscilor, avînd la N. o 
frumoasă culme : Virful-Brăde- 
tului; servă întru cît-va şi ca 
hotar între județele Buzău „ŞI 
Prahova. 

Brădetul, pădure, Supusă regi- 
mului silvic, com. Rucărul, jud. 
Muscel. 

Brădetul, sc/;4, în jud. Argeșul, 
pl. Argeșul, lîngă satul cu ace- 
lași nume, fost metoc al Epis- 
copiei de Argeș și astă-zi re- 
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dusă la biseiică de mir între- 
ținută de comună. 

Brădetul, ae, numită și Valea- 
Brădetului, î in com, rur, Ilovăţul, 
plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Brădetul, za/z, care trece prin 
cătunul Brădetul, com. Cerașul, 
pl. Teleajenul, jud. Prahova şi 
se varsă în rîul Drajna, tot în 
com. Cerașul. 

Brădetul, za/e, județul Prahova; 
izvorește din Clăbucet şi se var- 
să în rîul Teleajenul, pe malul 
stîng, în raionul com. Măneciul- 
Ungureni, plaiul Teleajenul. 

Brădetul, ză/eea, com. Teșila, 
pl. Peleșul, jud. Prahova; curge 
de la V. spre E. şi se varsă 
în rîul Doftana, pe malul drept, 
tot în com. Teşila. 

Brădetul, za/e, izvorește din pla-. 
iul com. Cacova și se varsă în 
riul Rimnicul, în raionul com. 
Păușești-Măglași, plaiul Cozia, 
jud. Vilcea. 

Brădetul-de-Jos, saz, în com. 
rur. Brădetul, plasa Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Brădetul-de-Sus, sal, şi reşe- 
dința com. rur. Brădetul, din 
plasa Văile, jud. Mehedinţi. 

Brădetului (Fundul-),: pădure, 
pe moșia Brădetul, din com. 
Chiojdul, jud. Buzău, 52 hect, 

Brădetului (Valea-), za7e, co- 
muna Chiojdul-Mare, jud, Pra- 
hova, ce desparte în două com. 
Brădetul, jud. Buzăă, ai cărei 
locuitori de pe malul stîng 
plătesc dările în comuna Bisca- 
Chiojdului, fiind-că sforile lor 
de moșii se întind în județul 
Buzăă. 
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Brădeţii, Zea/, în com. rur. Ho- 
răști, pl. Văilor, jud, Mehedinți. 

Brădiceni, com. rur., în partea 
de E. a comunei Peștișani, pla- 
iul Vulcanul, jud. Gorj, și în 
direcţiune spre V. la 22 kil. de 
orașul T.-Jiul, compusă din că- 
tunele Brădiceni și Drăgoești. 
Situată pe șes,'pe o suprafață 
de 1160 hect., din care 275 
hect. pădure, 375 hect. arabile, 
225 hect. fineţe, 161 hect, izlaz, 
$9 hect. vii, 35. lect, livezi de 
pruni, 

Arc o populaţie de 267 -fa- 
milii, din cari 3. familii Bulgari 
şi 8 fam. Ţigani, în tot sunt 1270 
suflete; 215 contribuabili. Lo- 
cuitorii sunt moșneni și posedă 
75 pluguri, 7 căruţe cu cai, 1 55 

„care cu boi și vaci, 620 vite 
mari cornute, 45 cai, 1200 oi, 
Soo capre, 650 rîmători și 65 
stupi. 

Venitul comunci este de lei 
862, bani 66, şi cheltuelile de 
lei 856, bani 25. 

Prin această comună trece şo- 
seaua comunală, care o leagă 
spre V, cu com. Peștișani, iar 
spre N. cu com. Frîncești, 

Comuna posedă 3 mori pe 
apa Bistriţa, 12 puțuri și 5 îz- 
voare. 

Are o școală, fondată la anul 
1844, și frecuentată astăzi de 
6o de elevi, din 63 înscriși. 

Are 4 biserici, 3 de lemn și 
I de zid, deservite de 3 preoţi 
Şi 4 cîntăreți, 

Aci este reședința subprefec- 
turii plaiului Vulcanul-Ocolul. 

Acie 1 biuroă-telegrafic cu ser. 
vicii de poștă rurală. 

In Brădiceni se face, pe tim- 
pul de iarnă, în fie-care Dumi- 
necă, tirg ordinar pentru măr- 
furi, iar la 8 Septembre al fie- 
cărui an se face un bilciă, cu 
deosebire pentru vindere de vase 
și care de transport.
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Se zice că această comună 
„datează de mai bine de 300 
ani, și că odinioară a fost ocu- 
pată și locuită de Unguri. Se 
văd și astăzi pe aproape urme 
de ziduri. 

Brădiceni, căzun al comunei cu 
același nume, din plaiul Vulca- 
nul, jud. Gorj, situat în partea de 
E. a comunci Peștișani, pe şes. 
Are o suprafață de 660 hect., 
din care '160 hect. pădure, 222 
hect. arabile, 115 hect. fi incţe, 
91 hect. izlaz, 49 hect. vii, 20 
hect. livezi de pruni. 

Are o populație de 150 -fa- 
mili, din cari 3 familii de Bulgari 
şi 4 de Țigani, cu 720 suflete, 
din cari 125 contribuabili, Lo. 
cuitorii sunt moșneni și posedă 
40 pluguri, 7 căruțe cu cai, 85 
care cu boi și vaci, 330 vite mari 
cornute, 30 cai, 1145 oi, 300 
capre, 295 rimători și 42 stupi. 

Prin acest cătun trece șo- 
seaua comunală. care îl leagă 
spre V. cu comuna Peștişani, 
şi spre N.-V., prin drumuri or- 
dinare, cu com. Frincești. 

In Brădiceni este 1 moară pe 
apa Bistriţa, 7 puțuri și 2 iz- 
voare. 

Are 1 biserică de zid, fondată 
la anul 1829 și 2 biserici de 
lemn, reedificate la anul 1824, 
deservite de 2 preoți și 2 cîn- 
tăreți, 

Brădiceni, dra/, în partea de E. 
a comunci Brădiceni, plaiul Vul- 
canul, jud. Gorj. Are o supra- 
faţă aproximativă de 125 hect.; 
se prelungește de la N. la s.; 
este acoperit de pădure; apar- 
ține locuitorilor din com. .Bră- 
diceni. 

Brădiceşti, com. rur., în judeţul 
Fălciu, partea de N.-V. a pl. 
Crasna, mărginită la N. cu com. 
Dolhești, la S. cu Boţești, la 
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E. cu Boţești și la V. cu jud. 
Vasluiii. Este formată din satele 
Brădicești și Tălpăgeni, avind 

„0 suprafață cam de 2960 hect. 
şi o populație de 320 fam. cu 
1237 suflete, din cari 228 con- 
tribuabili. In comună este o 
biserică şi o școală. Prin mij- 
locul comunei trece piriul Bră- 
diceşti. 

Venitul ci e de 2200 lei. 
Vite sunt: 481 capete mari 

vite cornute, 78 cai, 2000 oi ȘI 
42 porci. 

Brădiceşti, sar, în jud. Fălciii, 
com. cu asemenea numire, pl. 
Crasna, cu 309 familii, 1200 su- 
flete, şi 220 contribuabili, 

Numele acestui sat vine de 
la un vechii proprietar nu- 
mit Bradicii, care a trăit pe 
acest loc încă înainte de anul 
1432. Aceasta sevede dintr'un 
uric vechiii slavon, scris pe per- 
gament, ce se păstrează între 
documentele Brădiceştilor şi care 
este dat în Vasluiii la anul 6940 
(1432) de fraţii Domnii Ilie și 
Ștefan, fii luf Alexandri-cel- 
Bun și prin care uric se zice, că 

. . « «pentru credinţa și slujbele cu 
dreptate aduse Domniei de fraţii Pan-Moi- 
se-Dvornicul de gloată și fratele lui Pan- 
“Tudor Spătariul, îi miluim cu satul Bră. 
dicești, pe Crasna, unde a fost Alhu şi 
Bradiciul și altul din Pustia». 

Brădicești rămăind a lu Tu- 
dor, el, ne-avind copii, la dat 
nepoților, strănepoților şi ră- 
strănepoților — și din neam în 
neam s'a stăpînit de ei. 

Acest document dovedeşte 
deci, că satul Brădicești este 
foarte vechii și că numirea o 
poartă de la Bradiciul, vechiul 
proprietar. (Melchisedec «Cron. 
Huşilor».): 

Proprietatea moşiei este a 
statului, căci răzeșii, unii prin 
vînzare, alții prin danii către 
schitul Brădicești de pe această 
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moșie, aii făcut ca întreaga pro- 
prietate să fie a schitului; după 
secularizare, a devenit proprie- 
tatea Statului. 

Brădiceşti, sc/i/, pe teritoriul co- 
munei Brădicești, pl. Crasna, 
jud. Tălciii, situat în pădure, pe 
locul numit Siliştea-Brădiceşti, 
cam la 600 metri departe de 
sat. Acest schit s'a înființat 
la 1692 de Varlam, Episcopul 
de Huși. Este o mică : bise- 
ricuță de lemn, ce există şi 
astăzi închinată Bunci-Vestiri-a- 
Maicii-Domnului, și care acum 
servește ca biserică de mir pen- 
tru sat. ” 

Acest schit purta în vechime 
numirea de Bradul și numai după 
ce toată moșia satului a trecut 
în proprietatea sa, prin danii și 
cumpărături a părţilor răzășești, 
sa numit Brădicești. 

Episcopul Varlam, silindu-se 
prin toate chipurile să îmbogă- 
țească schitul săi, n'a cruțat 
nici un mijloc pentru a acapara 
pămînturile citor-va sate din 
prejur, precum: Brădiceşti, Dol- 
heşti, Bunești, Boteni, Gugești, 
Armășeni, etc. 

Varlam, la apropierea sfirşi- 
tului vicţei sale, a instituit pro- 
prictar al schitului Brădiceşti, 
pe Vornicul Gavril Miclescu, 
sustrăgind cu chipul acesta a- 
verea mănastirei. Mitropolitul 
țărei de pe atunci, convocind pe 
Episcopi, desființează testamen- 
tul și hotăreşte în 1713, ca schi- 
tul Brădicești înființat de Var- 
lam prin puterea autorității și a 
mijloacelor Episcopici de Huși, 

să fic pentru tot-d'a-una un me- 

toc al Episcopiei. 
La 1740, acest schit a fost 

prădat de Tătari, cari ai luat 
pănă şi hrisoavele, atit ale schi- 
tului cit şi ale lEpiscopici, ce 
erati asigurate aici. 

La 1756, s'a reparat schitul
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de către Episcopul Ionachentie 
şi Mateiu Ghica-Vodă; apot a 
fost închinat Episcopiei şi în 
urmă desfiin țat, 

Brădișorul, sas, jud. Argeșul, 
plaiul Loviștea ; face parte din 
com. rur. Berislăveşti. 

Brăditul, saii Urzica, munte, jud. 
Bacăii, pl. Trotușul, din com. 
Mănăstirea-Cașinul, 

Brădițelul, pisc de munte, jud. 
Neamţu, lingă satul Vînători, 
com. Vinători-Neamţul, pl. de- 
Sus-Mijlocul. Are o înălțime de 
375 m. deasupra nivelului teres- 
tru, | 

Brădiţelul, ziriiaș foarte mic, ce 
izvorește din culmea muntelui 
Murgiocul și se varsă în pi- 
riul Calul, com. Calul-Iapa, pl. 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Brădiţelul, pirțiaş, în jud. Neam- 
țu, com. Buhalniţa, pl. Piatra- 
Muntele. Izvorește dintre furci- 
turile despre miază-zi a mun- 
ților Giurca. Curge în direcţiune 
S.-V., străbătînd, aproape de văr- 
sarea sa pe stinga rîului Bis- 
triţa, șoseaua mixtă Piatra-Pri- 
săcani, între kil. 78 și 70. 

Brăduleana, ziriă, jud. Bacăii, 
pl. Trotușul, com. Mănăstirea- 

Cașinul, care izvoreşte din mun- 
tele Corbul şi se varsă d'a stîn- 
ga piriului Curiţa. 

Brăduleasa, zirfiaș, jud. Bacăii, 
pl. Trotușul, com. Cașinul, ce se 
varsă în piriul Curiţa, pe dreapta. 

„ Brăduleaţa, zirîiaş, jud. Bacăii, 
plasa. Trotușul, com. Bogdana, 
care se varsă 'd'a stînga Căiu- 
ţului-Mic. 

Brădulețul, 7zzor, în com. Va- 
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lea-Muscelului, jud. Buzăi ; ese 
de la Plaiul-cu - Plopi, se scur- 
ge în izvorul Leurdișul și cu el 
împreună dă în piriul Valea- 
Muscelului. 

Brăduleţul, zsvor, în com. Cal. 
vini, jud. Buzăi ; ese din mun- 
ii Poenari și se scurge în riul , PA aid Bisca-Chiojdului, lingă căt. Țo- 
ca, formînd hotarul despre com. 
Mărunţișul. 

Brăduleţul, pădure moșnenească, 
în com. “Valea -Muscelului, jud. 
Buzăii, constituind, împreună cu 
sforile Plaiul-cu-Plopi și Slem- 
nea, pădurea Balosinul. 

Brăduleţul, zăzure, în com. Cal- 
vini, căt. Bisceni-d.-j., jud. Bu- 
zăi; are 20 hect., proprietate 
moșnencască, 

Brăduleţul, ză/cea; izvorește din 
malul numit Chiciora, com. Vă- 
leni, pl. Argeșelul, jud. Muscel. 
Se împreună în centrul comu- 
nei cu vălcelele: Săroaia, Mus- 
celul și Lespezile și se varsă în 
riul Dimboviţa, la E. de com. 
Lăicăi-Runceasa. In timpuri se- 
cetoase seacă cu desăvirşire. 

Brăduleţul, Romani, Bolca şi 
Ludeasa, zăzur? particulare, 
supuse. regimului silvic. Se află 
pe moşia Romani, aparținînd de 
com. Rimești, plaiul Horezul, 
jud. Vilcea. 

Brăeasca, îzvor, în com, Brăești, 
jud. Buzăii; începe din poalele 
inuntelui Dilma, trece prin căt. 
Boziorul și dă în Sărăţelul-Bă- 
lăneștilor, în com. Brăeşti. 

“Brăeasca, moșie, în com. Brăești, 
pe muntele Arsenia, jud. Bu- 
zăii. (Vezi Arsenia, moșie.) 

Brăeasca (Brăeasca - Taini -   

ţa), pădure, în com. Brăești, 
jud. Buzăii; are 250 hect. Se 
numește și Poenăreasa, 

Brăeasca, ziriă, jud. Dorohoii, 
începător de pe Văculești, pl. 
Coșula, și se varsă în pirîul Sih- 
na, la Cotirgaci, jud. Botoşani. 

Brăeasca, numire dată rîului Să- 
răţelul - Bălăneștilor, cînd trece 
prin teritoriul com. Brăesti, jud. 
Buzăii. 

Brăeşti, com. rur., în jud. Buzău, 
plaiul Pirscov, situată pe am- 
bele maluri ale rîului Sărăţelul- 
Bălăneștilor, la distanță de oraș 
de 571 kil. Limite la N,, în- 
cepe de la Surduci (Pietrele- 
Mari), şi merge pe hotarul mo- 
şiei Goideasca, pănă dă în al- 
bia Sărățelului- Goideasca, se 
lasă pe Sărăţel în jos, pănă la 
guraizvorului Călugărul, la dreap- 
ta Sărățelului, la Ciuciurul -Or- 
bului, urcă în virful muntele Ar- 

„ senia, de unde apoi se lasă în 
Curmătura-Nucului; de aci mer- 
ge în Stilpii-Tainiţei și, peste 
muchi, se lasă în Pirscovel (1z- 
vorul-Dulce), se lasă pe izvor 
în jos pe hotarul moșiei Pinul, 
pănă dă iar în Sărăţel; la S,, 
începînd din Sărăţel, merge pe 
coline, pe -lîngă Valea-Macrii, 
pănă la Gaura-lui-Mocan; la E,, 
“din Gaura-lui-Mocan, ia pe mo- 
șia Valea-Fintinei şi peste pla- 
iuri merge pănă în marginea 
căt. Budești, com, Trestioara, 
de unde se dirige în Surduci. 

Suprafaţa sa este de 2,530 
hect,, din care 386 arabile, multe 
curături, 756 pădure, 265 fi- 
neaţă, 550 izlaz, 34 livezi, 4 vie : 
și 535 sterp. Proprietăţi mai în- 
semnate sunt: Pinul, Brăeasca 
şi Ruginoasa, (ale celor 2 cete 
de moșneni, Brăești și Rugi- - 
noșani) și Brăeasca-Tainiţa, 

Terenul e foarte accidentat
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prin: munți, dealuri și văi. Agri- 
cultura se mărginește numai la 
cultura porumbului și a livezi- 
lor de pruni. In schimb însă e 
foarte bogată în substanțe mi- 
nerale, mai cu seamă în sare, 
care, în muntele Pinul, e pusă 
sub pază; totuşi blocuri mari 
rupîndu-se din munte, parte se 

fărimă și dau pe apa Pinului, 

parte se întrebuințează de locui- 

tori. Gips se află în abundență. 
Are izvoarele sulfuroase: Pinul 
şi Mirăul, precum și pe avuta 
în fier, Valea-Ruginoasei. Indus- 

- tria e mărginită la trebuinţele 
domestice și în cit-va la lu- 
crarea lemnului. Pentru măci- 
nat sunt S mori. Are 3. tirguri 
la $ Septembrie, 14 Octom- 
brie și $ Noembrie. Comuni- 
cația principală se face pe al- 
bia riului Sărățelul-Bălăneștilor. 

Vite are: 464 boi, 270 vaci, 
112 viței, 18 cai, 32 cepe, 12 
mînji, 2200 oi, 368 capre, 273 
porci, 3 bivoli și 6 bivolițe, — 
Stupi sunt 215. 

Comuna e formată din căt. 
Brăcști, Pinul și Ruginoasa, cu 
1500 locuitori, din cari: băr- 
baţi însurați 296, ncînsuraţi 35, 
văduvi 31, băeţi 385; femei | 
măritate 296, văduve 59, fete 
398. IEi trăesc în 348 case. 
Străini sunt $ Austro-Ungari, 
Meșteșugari speciali nu sunt, 
afară de locuitorii cari se înde-. 
letnicesc cu cioplirea lemnelor, 
precum și de ciți-va Țigani, cari, 
în timpul verii, locuesc în pă- 
durea Tainiţci, ca să fabrice ob- 

iecte de rudărie și cărbuni, 

Comuna are: 279 contribua- 
bili, din cari 18 comercianți Ro- 
mîni și 2 străini. Stabilimen- 
te comerciale sunt 9. Budgetul 
comunei e de 2514 lei, 20 bani. 

In Brăești sunt 3 biserici, 
„din care mai însemnată e schi- 
tul Pinul, carea fost mult timp 
biserică de călugări și metoc   
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al Episcopiei de Buzău. Cate- 
drala e cea cu hramul Sf. Pa- 
raschiva. Preoţi sunt 2, cîntă- 
reți 3 şi paracliseri 2. Circiumi 
sunt 7. 

In vechime, cea mai însem- 
nată proprietară a acestor lo- 
curi a fost Mintoaia, care pose- 
da moșiile: Pinul, Găvanele, Va- 
lea-Fintinei, Odăile și Brăești, 
Dintr'un act de măsurătoare din 
1812, rezultă că ea a dat mo- 
şia Pinul, Episcopiei; Găvanele, 
schitului Găvanele; Valea-Fin- 
tînei, schitului Poiana-Mărului; 
Odăile, le a dat de zestre lui 
Tătaru, care, parte a vindut-o 
lui Manolescu, parte locuitorilor, 
cari s'aă stabilit aci şi ai dat 
naştere satului Odăile. Mintoaia 
sa retras la moșia Brăteasca, 
unde a adus locuitori din Tran- 
silvania, cari ai dat naştere sa- 

tului Brăești. Ruginoasa e că- 
tunul cel mai vechii al acestei 
comune. 

Brăeşti, com, rur., în partea de 
Nord-list a plășei Coșula, jud. 
Dorohoiii, la “28 kil. de Mi- 
hăileni, reședința plășilor Co- 
șula și Berhometele, și la 12 il. 
de Dorohoiii, formată din sa- 
tele: Brăcşti, Busuioceni sat 
Poiana, Popeni-Virnav, Prăștești 
şi Valea-Popei, cu reședința pri- 
măriei în Brăeşti,. avind o po- 
pulaţie de 490 fam. și 2163 su- 
flete. In această com. sunt ş bi- 
scrici, deservite de 2 preoți, ş 
cîntăreți și 4 pălămari; o şcoală 

“cu 1 învățător și 60 elevi. Pă- 
mîntul, în întindere de 1156 hect. 
46 arii, este pămînt sătesc; 2843 
hect. sunt pămîntul proprietăţei 
cîmp şi 766 hect. 17 arii pă- 
dure. Pe teritoriul com. sunt 14 
iazuri și 12 pogoane vie. 

Budgetul a fost în anul 189o0- 
91 de Ici 4535 la venituri şi de 
lei 4592 la cheltueli. 

Vite albe mari cornute sunt   
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778, oi 1581, capre 9, cai 92, . 
porci 78; stupi sunt şo. 

Brăești, con, rur., în partea des- 
pre apus a plășei Cirligătura, 
jud. Iași, între comunele Buznea 
și Sirca, așezată parte * pe po- 
dișele și șesurile de-a-dreapta şi 
din stinga pirailor Sirca şi Bah- 
lueţul, iar parte pe dealurile şi 
luncile ce se desfac din Dealul: 
Mare. Este formată din satele : 
Brăești, Cristești, Buda-Albeşti 
cu Scorţeşti, Prigoreni, Gugea, 

” Valea-Oilor şi Făcuţi, pe o în- 
tindere cam de 10442 hect, și cu 
o populaţie de 627 fam. saii 2910 
locuitori Romîni (o mică parte 
Țigani ursari), cari se ocupă cu 
agricultura, creşterea vitelor și 

transportul lemnelor. 
Are patru biserici, deservite 

de 3 preoți, 3 cîntăreți şi 2 e- 
clesiarci; două şcoli, cu -2 învă- 
țători şi 84 elevi (75 băcți şi o 
fete); două mori de apă și una 
de aburi, | ” 

Budgetul comunci este de 
13299 Ici, 47 bani la cheltueli, 
iar la venituri de 14693 lei. 

Numărul vitelor este de 7724, 
din cari: 2614 vite mari cor- 
mute, 131 cai, 4386 oi și 593 
rimători, 

Brăeşti, saţ, jud. Dorohoiii, pe 
moșia cu asemenea numire, în 
partea de N.-E. a com. Brăești, 
pl. Coşula, cu o populaţie de 
301 fam.; 1328 sufi. Așezările 
sătenilor unele sunt bune, al- 
tele rele; multe ai livezui, şi 
grădini în cari se seamănă ha- 
nos. Proprietatea moşiei e a D-lor 
A. Curti C. Gheleme, loan Da- 
nu și Garabet Ciolac. Biserici 
sunt 2, deservite de 1 preot, 4 

cîntăreți şi 2 pălămari. O bi- 
scrică e de zid, mare, cu 2 pa- 
troane, Sf. Ilie și Sf. Nicolae; 
începută a se face la 1813, de 
răposatul Stefan Gherghel; s'a
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“isprăvit şi gătit în totul la 
1839 de răposatul Ilie Gherghel. 

" A doua biserică este de lemn, 
tencuită, cu patronul Adormirea- 
Maicii-Domnului. Are două in- 
scripții: una, slavonă, prin care 
se arată că biserica aceasta a 
fost făcută de boierul Miron Go- 
rovei, proprietarul moşiei pe la 

"1790; iată a doua inscripție, ro- 
minească: <Reparaţia făcută Ja 
această biserică, cu patronul A- 
dormirea- Maicii- Domnului, de 
“neamul Spireștilor, adică: Mi. 
hail Spiru, Ioan Spiru şi Di- 

-mitrie I. Spiru, locuitori din a- 
ceastă comună și de preotul C. 
Popovici, parohul bisericei, 26 
Iulie, anul 1S$o». Școala, cu un - 
învățător şi 60 elevi, are un bun 
local, făcut de com. în 1563. 

Calitatea pămîntului este bună 
și fertilă. Sătenii î improprietăriți 
ai 625 hectare 36 arii; iar pro- 
prictarii moșiei ati 2447 hect. 

46 arii cîmp și 658 hect. 77 
arii pădure, bătrînă și tînără, cu 
mai” multe esențe de arbori, 
între cari domină fagul şi stejarul. 
"Iazuri sunt 14, din care cel mai 

"mare este acel numit Balica, în 
suprafaţă de 57 hect. 28 arii, cu 
pești mulți. Piraiele ce trec pe 
moșie sunt: Brăteasca şi Cio- 
bilaia, 

Prin Brăești trec: calea jude. 
țeană Dorohoiii- Leorda-Cuco- 
reni; acel ducător la Dorohoiii 
pela Urecheoaia, și acel ce duce 

- la Dimăcheni. 
Satul se învecinește cu: Di- 

- măchehi, Cotirgaci, Dolina, Io- 
năşăni, Virful- Cîmpului şi Vă 
culești. 

Sunt în vecinătate mai multe 
locuri destul de î însemnate, 'ca: 
Șirul-Movilelor, Vatra. Tabăra, 
Palanca și 'Temeliile. (Vezi a- 

- ceste cuvinte). 
"De însemnat este aci familia 
Danu, una din: cele ma! vechi 

""şi mai deosebite. familii ale 

65420, Afarele Dicţionar Gtografta, 
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Moldovei. Vistiernicul Danu, ca 
“consilier domnesc, subscrie, îm- 
preună cu alți veliți boeri de 
credință, uricul scris în Huşi 
de Vasile Buzdugan, la 15 Mai 
1546 (7054), prin care Petru 
Rareș-Vodă, dăruește Mitropo- 
liei-de-Jos, din tirgul Roman, 
jumătate sat la Oltenești, pe Bîr- 
lad. (Cron. Rom. Melchisedec, t 
Lp. 173—176). 

Brăeşti, saţ, în partea de S.-E. 
a com. Brăești, pl. Cirligătura, 

"jud. Iași. A luat numirea de la 
un vechii proprictar numit Bră- 
escu. Este așezat pe coasta dea- 
lurilor Brăești și al-Viei, prin va- 
lea: cărora curge piriul Brăești 
(Ciorbolea). Supraf. teritoriului 

"e de 3090 hect., iar populaţia 
de 137 fam. sai 662 locuitori 
Romîni. | 

Este reședința comunei, Are 
o biserică mică: construită de 

- lemn, la depărtare de 500 m. 
de sat, unde se zice că cu vre- 
o sută ani în urmă ar fi fost 
întiia oară satul. E deservită de 
I preot, 1 cîntăreț și 1 eclesi- 

“arc. Satul are o școală înființată 
în 1865, frecuentată de 43 elevi, 

Brăești, d'impreună cu satele 
Albești și Scorţești, formează 
un trup de moșie... 
“Numărul vitelor e de 1406 

capete, din cari: 476 vite mari 
cornute, 19 cai, 841 oi și 700 
rimători.. 

Brăeşti, câ, d reședință al « com. 
„ Brăești, jud. Buzău; are 70 izlaze 

și 169 case. 

Brăeşti, moşie, în judeţul Buzăii, 
com. Brăești, cu 1230 hect. din 
cari numai 200 arabile, 300 pă- 
dure, restul fi ineață, izlaz, livezi 

“şi sterp. E proprietate în devăl- 
mășie a moșnenilor Brăeşti cu 
casa Costache Picleanu. Se des- 

"face în mai multe.sfori: Brăeasca 
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Saii Arsenia, Brăeasca propriii 
zisă și Brăeasca-Tainiţa, 

Brăeşti,. Ziriit. V. Corbiea, pirtă, 
com. Brăeşti, pl. Cirligătura, j ju- 
dețul Iași, 

Brăgarul, va/e, mai adesea-ori 
seacă, com. Poiana, pl. și jud. 
Prahova; cursul său e scurt ; 
se varsă în riul Prahova, tot în 
raionul com. Poiana. 

Brăgăi, sub-drvisie a căt. Ne- . 
mertea, din comuna Gura-Tighii, 
jud. Buzăii 

Brăgăi, Zoe zsolat, în com, Bă- 
lănești, jud. Buzăii 

Brăgăreasa, vale cu stuf, în co- 
„muna Meteleul, pe moșia sta- 
tului ' Meteleul-Scutelnii, jude- 
țul Buzăă | 

Brăhăşeşti, con. rur., în pl. Zeleti- 
nul, jud. Tecuciii, compusă din 5 

“cătune: Brăhășeşti-d.-j., Brăhă- 
șești-d.-s., Corcioveni, Cosițeni și 
Toflea. E situată la î impreunarea 
Berheciului cu pîrîul Zeletinul, 24. 
kil. departe de capitala judeţului. 

Are o populație de 640 capi 
de fam. cu 2404. suflete, locuind 
în 614 case și 30 bordee, 

In com. se află 4 biserici: 
în Brăhășești-d.-j., Brăhășești- 
d.-s., Cosiţeni și. Toflea, deser- 

„vite de 3 preoți și 4 cîntăreți. 
Budgetul comunei se “urcă la 
5720 lei, 

In com. se află o scoală, 
înființată la anul 1866. Se fre- 

„cuentă de 44 copii, (38 băeți 
6 fete), din numărul de 200 
copii în vîrstă de “școală. 

Locuitorii: ai 620 boi, 410 
vaci, 710 cai, .63 cepe, 520 oi, 
6 bivoli și 12 bivoliţe. 

Întinderea terenului cultivabil 
e de:1902 hect. Loc. ai 180 
stupi, “cari .produc 380. kgr, 
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miere, și 11 cazane de făcut 
"rachiii. In raionul com. sunt 11 
mori de apă şi un iaz, care are 

o suprafață de 6 hect. 
"Com, este străbătută de riul 

Berheciul, care în raionul acestei 

comune se uneşte cu Zeletinul 

la capul dealului. 

Tot în raionul acestei com. 
începe un deal, pe care sunt 
satele: Cosiţeni la Est, Cor- 
cioveni la Vest, și între sate 
se află un loc numit Cetă- 

„țuia. Dealul se continuă spre 
N. pănă la limita judeţului Bă- 
căi, 

Este străbătută de șoseaua 

județeană care nierge pe lîngă 
Brăhăşești-d.-j. şi Brăhășești-d.-s., 
și pe urmă se împarte în două: 
una care merge la Podul-Turcului 
și alta care merge pe lingă Cor- 
cioveni spre Găiceana şi comu- 
nele din raionul său. Com. are 
602 contribuabili, 

Se mărginește cu Valca-Rea 
la N., com. Țepul la S., Buciu- 
meni la V. și Valea-Berheciului 
la E, 

Brăhășşeşti- de- Jos, saș; . face 
parte din com. Brăhășeşti, jud. 
Tecuciii; este situat PC șoscaua 

ce duce la Găiceana, 1 kil. de- 
parte de reședința com. 

Are o pop. de 118 capi de 
fam., 431 suflete, locuind în 
115 case. Copil în virstă de 
scoală sunt 43 (28 băcţi, 15 
fete). In sat se află o biserică. 
cu hramul Sfinţii Voevozi, cons- 

„ truită de locuitori din lemn de 
stejar la anul 1807. S'a reparat 
în 1882. Se întreține de locui- 
tori, 

Locuitorii sunt răzeși. Satul 
e vechii, Atit acesta, cât și 
Brăhășești-d.-s., își trag denu- 
mirea de la un oare-care «Bra- 

"hăş». Aceasta se probează prin 
zapisul de vinzare ce se află în 

-: Arhiva Statului, care e şi citat de 
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d. Hașdeu în «<Cuvente den Bă- 
trini», pag. 25. Il dăm aci în 
extenso: 

<f Adică eii Petre Brahăș, scriă și miir- 

turisese cu acest zapis al meiă, cum am 

fost cumpărat o parte din ocină din sat 
din Drăhășeşti, de aii fost şezind Cudrea 

din jumătata de sat a cincea parte ce 
Sa aleage partea Anușcăi și a fratelui 

ci Mateiă și eii o am vîndut lui Dumi- 

tru 'Teahni și fâmeci sale 'Teclei, drept 

două sute și trei-zeci de florinţi, bani 

tătărăștă, ca să-i hie lui ocină și moșie 
în veci neclătită, şi în tocmală neaii 
fost Ona sulițasul și Burnar spătărel si! 

 Sulițast , „Spătarel " 
Cociu lădeacolea și mulți oameni buni 
și cii Ștefan Diiacul am scris şi spre 
mai mare credință neam pus și pecetiile 
ca să se știe.» 

Brăhăşeşti- de-Sus, sat; face 
parte din com. Brăhășești, jud. 
Tecuciii. Aci este reşed. com. 
Are o'pop. de 215 capi de fam., 
755 suflete, în cari intră și 

"3 fam. de Țigani şi 3 de Evrei. 
Aici e şi școala, care se fre- 

cuentă de 44 copii (38 băeţi 
și 6 fete). 

In sat se află o biserică, cu 
hramul Sfintul-Ioan-Botezătorul. 

Această biserică este făcută de 
locuitori în 1832 Oct. 22. S'a 
reparat în 1859; se întreţine de 
obștia satului. 

Brăhăşoaia (Călugăreni - Ve. 
Chi), saz, în partea de S.E. a 
comunci Birzești, pl. Stemnicul, 
jud. Vasluiii, situat pe coasta 
dealului numit la V., Floria; la 
N., Arvinte; la E., Bobilca Şi 
la S$., Buciuma. Cea mai mare 
parte a locuitorilor sunt rusnaci. 
Se întinde pe o suprafață de şoo 
hectare avind o populaţie de 
so familil saii 350 suflete. 

In acest sat este o biserică fă- 
cută la 1875 de Aga N. Chi- 
riac, prin executorul testamen- 
tului săi, D-l Dem. Castroian, 

Locuitorii sunt veniţi de prin 
satele Mămăcşti și Mamorniţa 
din Bucovina, pe la 1778-1779,   

BRALASCA-DRĂGANUL 

adică în urma luărei Bucovinei 
de Austriaci. 

Vite sunt: 

cornute, 18 cai, 

rimători. 

400 vite mari 

100 oi și 80 

Brăianul, jud. Vilcea. Vezi: Por- 
cilor (Dealul-). 

Brăiasca, dea/, în comuna Ru- 
sănești, pl. Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea. 

Brăiasca, /oc îzalat, pe moșia 
Ipotești, lingă șoseaua națională, 
com. Cucoreni, pl. Tirgul, jud. 
Botoșani. 

-Brăiasca, iri; izvorește pe 
moșia Cătămărești și se varsă 
în' pîriul Drăslăuca, com. Cuco- 
reni, plasa Tirgul, judeţul Bo- 
toșani. 

Brăiasca, zodiș, pe teritoriul co- 
munei Cucoreni, pl. Tirgul, jud. 
Botoșani. : ! 

Brăiasca, vale, pe moşia Cătă- 
mărești, com. : Cucoreni, jud. 
Botoșani, între dealul Statina şi 
Dealul-de-la-Șosca. 

Brăiasca, ză/cea, ce se varsă în 
riul Cerna, pe teritoriul comu- 
nei Rusăneşti, pl. Cerna-d.jj.,. 
jud. Vilcea. Izvoreşte din coas- 
tele comunei. 

Brăiasca-Drăgani, moşie a sta- 
tului, în jud. Vilcea, pendinte 
de Episcopia Rimnicului pe pe- 
riodul 1886-96 moşia s'a arendat 

cu 2700 lei anual, 

Brăiasca-Drăganul, pădure a 
statului, fostă pendinte de Epis- 
copia Rimnicului, în întindere 
de 185 hect. formată din tru- 

„purile: Brăiasca Rusineşti (85 

hectare) și Drăgana (100 hec- 

tare), şi situată în comuna Măr-
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gineni, plasa Cerna-d.-j., 
țul Vilcea. 

“jude- 

Brăiasca-Rusineşti, jud. Vîlcea. 
Vezi Brăiasca-Drăganul. 

Brăila, judez. Işi are numele de 
la capitala sa. Este situat în 
partea N.-E. a Munteniei, pe 
malul stîng al fluviului Dunărea 
şi pe cel drept al Siretului şi 
al Buzăului.- 

Se mărginește la N. cu jud. 
„Covurluiii, de care se desparte 
prin riul Siretul, începînd de la 
confluența Buzăului cu Siretul 
și pănă la confluența acestuia 
cu Dunărea; la V. cu judeţul 
R.-Sărat, de care se. desparte 
prin rîul Buzăii, de la V. căt, 

“Vizireni şi pănă: la confluența 
Buzăului cu Siretul și cu jud. 
Buzăii printr'o linic dusă de la 
căt. Vizireni prin hotarul mo- 
şiei Ciocile, la S. cu jud. Ia- 
lomiţa printr'o linie: dusă de la. 
Ciocile spre E. pe la S. com. 
Cioara-Radu-Vodă, printre Mi. 
haii-Bravul şi Luciul din jud. 
Ialomiţa, pe la N. ostrovului 
Vaca și coada pădurei Ciulini, 
pănă în Dunărea-Vechie. In par- 
tea E. se învecinește cu Dobro- 
gca, de care se desparte prin Du- 
„nărea-Măcinului, pănă în drep- 
tul Brăilei, la punctul Ghecet și 
cu Dunărea pănă la gura Sire- 
tului, . 

Forma judeţului este a unujf 
pentagon neregulat. Formează 
un şes întins, care merge în- 
clinîndu-se de la N.-V. spre S. | 
E. și care este întrerupt în par- 

- tea de N. prin lunca. Siretului 
pănă în muchia Baldovenești, în 

„partea de N-V. prin lunca 
Buzăului, în partea de Sud 
prin lunca Călmățuiului, şi în 
partea de E. prin lunca Dunărei 
(Balta). 

Acest: șes este presărat din 
- “distanţă. în distanță de.o mul- 

'/
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țime de movile cu diferite sem- 
„nificări, 

Cursurile de ape principale, 
cari udă judeţul sunt: fluviul 
Dunărea în partea de Est în 
lungime de 70 kilometri apro- 
ximativ. La intrarca sa în ju- 
deţ, în partea despre S-E, 
în dreptul gurei Ialomiţei, se 

"desparte în două ramuri, din 
cari una, Dunărea-Vechie, apucă 
spre E. şi după oare-cari coti- 
turi se îndreaptă spre N. pănă 
la Măcin și apoi! către V. pănă 
la punctul Ghecet în faţa Brăi- 
Iei, unde se unește cu ramura 
numită Dunărea-Nouă sati a Va- 
poarelor. Aceste două ramuri 
îmbrățişează teritoriul numit Bal- 
ta, care este străbătut de girle, 

“privale și jăpsi, formînd diferite 
ostroave și iezere. Din Baltă se 
scot mari cantități de tot felul 
de pești, ca: crapi, somni, lini, 

„ cegi, şalăi, plătici, știuci, cosaci, 
nisetri și raci, cari aduc un ve: 

„nit anual de peste 40000 lei. 
Siretul udă judeţul în partea 

- despre N., pe o lungime de peste 
20 kil., începînd din partea ves- 
tică a tirlei Panait-Sima, pănă la 
confluenţa sa cu Dunărea spre 
E.; peste dînsul trece calea fie- 
rată Brăila-Barboși. 

Buzăul atinge jud. în partea 
despre S.-V., în apropiere de | 
căt. Vizireni și se îndreaptă că- 
tre N.-E., unindu-se cu Siretul 
în dreptul căt. Panait-Sima, pe 
o lungime aproximativă de peste 
6o kil.; pe .dinsul sunt 3 po- 
duri în dreptul com. Latinul, 
Gurgueţi și Suţeşti. Judeţul mai 
este udat în interiorul săi de 
Călmăţuiul, cu viroagele Buzăc- 
lul, Puturosul și Strîmbul și de 
mai multe iezere și lacuri sărate 
ale căror ape 'coprind ape : mi- 
“nerale. 

Suprafaţa jud. este de 4550 
kil. p. saii 455000 hect., avind 
o lungime, de la Siret pănă la 
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hotarul din spre jud. Ialomiţa, 
de 70 kil. p. şi o lăţime de 60 
kil. p. de la Buzăii pănă la Du- 
năre. Perimetrul. săii e de 386 
kilom. 

„ Mijlocia anvală a temperatu- 
rci aerului la Brăila este de 10%,4. 

„ Ea variază negreșit de la un an 
la altul în limite destul de im- 
poriante. Ast-fel în 1887 mijlo- 

„cia anului a fost de 12%,0, pe 
cînd în anul 1888 ea s'a cobo- 
rit pănă la 99%4. 

Luna cea mai friguroasă este 
Ianuarie, care are o temperatură 
mijlocie de — 49,9, iar cea mai 
călduroasă este luna Iulie cu 
+ 23%,3 ; prin urmare avem o 
deosebire de 28” între mijlocul 
acestor două luni cu tempera- 
turi extreme. 

Iată cari sunt temperaturile 
mijlocii lunare : 
Ianuarie _—499 Iulie : 230,3 
Februarie —20%,3 August 220,0 . 

- Martie 40,2 Sept. * 1609 
- Aprilie 12%3 Octomb,120,3 
Maiă 1794 Noemb. 5%7 
Iunie 19%5 Decem.—1%9 

Temperatura lunei August se . 
deosebeşte puţin de acea a lu- 
nci Iulie și luna Aprilie are 
aceeaşi temperatură ca și luna 
Octombrie. 
” Mijlociile lunare ale tempe- 
ratureloer maxime și minime ab- 
Solute sunt următoarele : 

. Diferinţa 

Ianuarie.  —1,2 —s8,6 74 
Februarie + 1,4 —6p 7,4 
Martie 91 —0,8 99 

„ Aprilie 150 6,6 11,4 
 Maiă 227 1241 10,6 

Iunie 243 147 9,6 
Iulie 29,5 17,1 112,4 
August : i 28,3 15,6 12,7: 
Septembrie : 22,9 10,9 12,0 
Octombrie 17,5 70 10,6: 
Noembrie 101 13 88 
Decembrie IO —4,8 5,8 
Anual .. 154 5,4 10,0 

De unde :rezultă că deosebi-
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rea între temperaturile extreme 
mijlocii lunare este de 330,1, 
între 290%,5 care este tempera- 

"tura maximă mijlocie a lunci 
celei mai calde și —80%,6 care 
este temperatura minimă mijlo- 
cie a lunei celei mai reci. 

Temperaturele extreme abso- 
lute dai o diferenţă, care întrece 
mult pe aceasta. Intr'adevăr cea 
mai înaltă temperatură înregis- 
trată la. Brăila .e de 39% la 
25 August 1881, 

Temperatura cea mai pogo- 
rită observată la Brăila în ul- 
timii ani a fost de —239%,6la3 
Ianuarie 1888. Tot atunci la Bu- 
curești frigul cra. și mai tare, 
căci temperatura s'a scoborit 
pănă la — 30%,5. 

Așa dar, la Brăila, diferența 
între temperaturile extreme ab- 
solute a fost de 620,8, La RBu- 
curești ea a fost de 7016; 
s'ar părea prin urmare că Du- 
nărea ar avea vr'o influență mo- 
deratoare în extremele tempe- 
raturei. - 

Temperatura aerului pe ano- 
timpuri are următoarele mijlocii: 

Iarna ... — 3%0 
Primă-vara 110,3 

Vara ... 210,6 

Toamna. . 11916 

prin urmare între vară și iarnă, 
diferența este de aproape 25 
grade, ceea ce însemnează că 
clima la Brăila este excesivă, 
Din valorile precedente rezultă 
că primă- vara și toamna ai a- 
proape acceaşi temperatură, care 
este cu un grad mai ridicată de 
cît temperatura mijlocie anuală. 

Dacă numim, după cum este 
obiceiul, zi de vară, aceea în 

care termometrul a atins sai a 
întrecut temperatura de 23 grade, 
cifrele cari daii temperaturele 
maxime din fie-care zi arată, că 
în general în cursul unui an a- 
vem 96 zile de vară, repărțite 

“precum urmează:   

612 

Aprilie 1 zi lulie ' 28 zile 
Mai  rozile August 26 » 

- Iunie 19 » Septem.10 » 

„Octombrie 2 'zile 
Din cele 96 zile de vară, 73 

ai loc în cursul verei, 12 în 
cursul toamnei şi 11 în cursul 
primă-verei, 

Dacă numim zi de iarnă sati 
zi de îngheț total, acea zi în 
cursul căreia termometrul s'a 
menținut necontenit sub o grade, 
găsim că în cursul unui an-a- 
vem, în mijlocii, 49 zile de 
iarnă, din cari: 17 în Ianuarie, 
II în Februarie, 4 în Martie, 
4 în Noembrie, și 13 în Decem-. 
brie; prin urmare în cursul 
ernei avem 41 zile de îngheţ 
total şi cite 4 asemenea zile în 

» cursul primă-verei și al toamnei. 
Afară de aceste zile de în- 

gheţ total, avem în cursul unui 
an. 63 zile de îngheț parţial, 
adică zile în care temperatura 
minimă s'a coborit subo grade, 
însă termometrul maximum s'a 
ridicat mai sus de o grade. 

Aceste ' 63 zile de îngheţ 
parțial sunt: împărțite precum 
urmează: 

Ianuarie 12 zile Aprilie 1 zi 
Februarie 14 ». Octombrie 2 zile 
Martie 12» Noembrie!. 7 > 

Decembrie 15 zile. 

Scoţind zilele cu îngheț to- 
tal şi cele cu îngheț parţial, 
cari împreună nec daii 112 zile 
în cursul unui an, în care termo- 
metrul se coboară sub o grade, 
mai rămîn încă 253 zile fără în- 

"gheţ, din care în: 
Ianuarie 2 zile Iulie 31 zile: 
Februarie 3 » August . gr zile 
Martie 15 » Septem. 30 » 
Aprilie 29 »: Octombrie2g » 
Maiii 31 -»  Noembrie 18» 
Iunie 30 » Decembrie 3 » 

Cantitatea de apă, ce cade în 
Brăila sub formă: de ploaie sau 
zăpadă, variază de la un an la 
altul,   

BRAILA (JUDEŢ) 

In răijlociii, grosimea stratului 
de apă căzută în cursul unui 
an este de 450mm. In cursul celor 
12 ani, de cînd se face aci ase- 
menca observațiuni, cea mai 
mare cantitate de apă ce a că- 
zut a avut loc în 1870, cînd 
s'a adunat 639mm. Anul cel mai 
secetos a fost cel următor, 1880, 
în care:nu S'a adunat de cit 

„182mm,, ceea ce nu formează 
nici jumătate din cantitatea nor- 
mală de ploaie din cursul unui 
an. Iată cari sunt pentru fie-care 
an în parte din perioada 1879— 
1890. cantităţile de apă căzută: 
1879. . 639mm 1885. . 426mm 
1880. . 182 » 1886... 5309 » 

1881. . 515 » 1887.. 388» 

1882. . 602 » 1888. . ş25» 
1883. . 312» 1889. . 432» 
1884. . 410» 1890. , 421» 

Cea mai mare cantitate de apă 
cade în cursul verei și cea mai 
mică în' cursul ernei. Cifrele ur- 
mătoare arată câri sunt în mij- 
lociii cantitățile de apă adunată 
în diversele anotimpuri: 
Iarna . . „. $Smm Vara 14pmm: 
Primă-vara 110 » Toamna 102 >» 

In repartițiunea lunară a can- 
tităței de apă căzută, se con- 
stată un minimum foarte pro- 
nunțat în luna Februarie și un 
maximum în luna Iunie, In ge- 
neral cea mai mare cantitate de 
apă cade în lunile Iunie și Iulie. 
și cea mai mică în Februarie 
şi August. Din cifrele de la 
vale se poate vedea în ce mod 
cantitatea de apă variază de la 
o lună la alta, Aceste cifre, ca 
şi cele ce preced, reprezință 
mijlocia a 12 ani de observa- 
ţiuni: 

Ianuarie  37mm Iulie 
Februarie 19 » August 23» 

Ş2mm 

Martie 38 » Septembrie32» 
Aprilie 32 » Octombrie 43 > 
Maiu 40 > Noembrie 27 » 
Iunie 74 » Decembrie 33 » 

Cu toate că din această ta-
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belă reese că cea mai mare can- 
titate de apă cade în lunile Iunie 
și Iulie, totuși știm cu toţii că 
foarte : adese-ori agricultura se 
plinge de lipsa de ploaie în cur- 
„Sul lunilor de vară, cînd toc- 
mai, după cifrele date la ano- 
timpuri, avem cea mai mare 
cantitate de apă, 

Aceasta provine mai înttii din 
faptul că. dacă întradevăr în 
lunile Iunie şi Iulie cade cea 
mai mare cantitate de apă, avem 
în același timp, din cauza tempe- 
raturei ridicate din aceste luni, 
cea mai mare cantitate de apă 
evaporată. - 

Se știe de asemenea că în luna 
August cade foarte puțină apă 
şi în unii ani de loc sati aproape 
de loc. Ast-fel în anul 1883 n'a 
plouat absolut de loc în această 
lună și în anul 1891 n'a fost de 
cit o singură zi cu ploaie, în 
care n'a căzut de cît un strat de 
un singur milimetru, 
Avem în general 80 de zile 

de ploaie în cursul unui an, 
repărțite pe ano-timpuri precum 
urmează: 

lana ., . 17 zile 
Primă-vara e 24» 

Vara . 19 o 
Toamna .. , , . 20» 
prin urmare în cursul: ernei și 
verei avem cel mai mic nu- 
măr de zile de ploaie: 

„: Repartiţiunea lunară a numă: 
rului zilelor este cea următoare : 
Ianuarie -5 zile Iulie. 7 zile 

. Februariea » August 4 .» 
Martie 7 » Sept-breş >» 
Aprilie $ ».. Oct:brie 7.» 

" Maiii _9 >». Noem,. 7 > 
Iunie 9 »  Dec-brie8 » 

Cifrele, care preced relative 
la ploaie; coprind și. timpul cînd 
a nins. Zăpada cade în toți 
anii în cursul lunilor de iarnă, 

- Grosimea stratului format. de 
dinsa este foarte variabil! de la 
un an la altul. Nu s'a înregis- 
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trat pănă acum o grosime, care 
să treacă 60 de centimetri. 

Direcţia dominantă a, vintului 
este aceea de la NE. In pro- 
cente repartițiunea vîntului după 
cele 8 direcţiuni principale este 
următoarea: 
N. 15%, S$.... 140% 
N-E. . 19% SV... 110/ 
E... II%  V,, 4% 
S.E. - 16%  N..V., 100% 

In general vânturile predomi- 
nătoare în țara noastră 'sunt de 

la NE. şi apusul saii S.-V. In 
Brăila poate din cauza configu- 
raţiuni albiei Dunărci și a lan- 
țurilor de dealuri din Dobrogea, 
direcţiunea dominantă după cea 
de la N.-V. este cea de la S-E. 
cu 16%. ” 

Presiunea atmosferică, la Bră. 
ila, în localul unde este așezat 
barometrul, are drept mijlocie 
anuală redusă la 0” valoarea 
760,2. 

Rezervoriul:barometrului se a- 
flă la 22 metri aproape d'asu- 
pra nivelului Mării-Negre, ast- 

„fel în cît valoarea anuală a pre- 
siunei atmosferice, redusă la 'ni- 
velul mărei, este de 762.5. 

Presiunea, cea mai înaltă are 
loc în luna Tanuarie, iar cea mai 
coborită în-luna Iulie. Diferenţa 
între mijlociile acestor două luni 
este de 6,g. . 

Mijlociile lunare ale presiunei 
atmosferice sunt cele următoare: 
Ianuarie 763.5 mm, Iulie 757.0mm. 
Yebruarie 761,6 » August 758.3 » 
Martie 755.6 » Septeiib, 761.6 ». 
Aprilie . 755.7 » Octombrie 762,7 > 
Maiăă 758.2 > Noembrie 772.0 » 
Iunie, 757.S > Decembr, 763.1.» 

Cea mai înaltă presiune at- 
mosferică constatată la, Brăila 
a fost de 785.0. ja 28 De- 
cembrie 1889, iar cea mai co- 
borită a . fost 734.2", la „19 
Februarie 1879, ceea ce dă o 
variațiune de 50.3". în valoarea 
presiunei atmosferice, 

  

„din Februarie; 

  

Un factor important și la care 
Brăila poate servi pentru 'deter- 
minarea climei regiunii în care 
se găsește acest :district,' este 
determinarea epocei înghețului 
şi dezghețului Dunărei, 

Intr'un memoriiă publicat în 
«Buletinul Societăţii Geografice», 

„d-l St: Hepites se ocupă întrun 
chip amănunţit cu <Epocile în- 
&hețului Dunărei în cursul săi 
inferior şi profilul patului Du- 
nărei la Brăila». După ce dă pen- 
tru: fie-care din cei 47 de ani 
de la 1836—1882 epocile în- 
ghețului și desghețului Dunărei, 
stabilește : 

4) Din 47 de ani, în rr, Du- 
nărea nu s'a prins; 

Î) In 3 ani, Dunărea a în- 
gheţat în două rînduri; 

'€) Cel mai timpuriă îngheț al 
.Dunărei a avut loc la 7 De- 
cembrie 1862, stil noii ; | 

d) Cel mai întîrziat îngheț la 
4 Martie 1874; 

€) Epoca noimală a înghe- 
țului este a doua decadă a lu. 
nei Decembrie) E 

In anul 1890 Dunărea sa 
prins la 30 Decembrie, stil noi, 

7) Epoca normală a dezghe- 
țului Dunărei este ultima, decadă 

£) Cea mai lungă durată în 
„„care Dunărea a fost. prinsă a 
„fost de 96 zile în iarna 1879-80; 

4) Durata mijlocie a înghe- 
țului este de 50. de zile, . 

Populațiunea întregului jud. 
cste de 118731 suflete, ceca ce 

"revine la 3 hect, și 83. arii de 
loc. -Dintr'aceștia sunt 283401 
capi de fam. 24752 ştii carte, 
93979 nu știu carte. Sunţ 13349 
contribuabili și 1633 patentari 
Romini, 1044 străini și 708 Iz- 
raeliți. Săiteni împroprietăriți din 
1864 sunt 6249; din 1878, 4044; 
neîmproprietăriți sunt 3571. 

Sunt 1117 licențeși 207 debite; 
„„Consumaţia. acestora a. fost în
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anul -1889—90 în jud.: tutun 
„lei 338285, timbre 16375, chi- 

brituri 35900, cărți de joc 955; 
în capitală: tutun 1 338840 lei, 
timbre 251135, chibrituri 91366, 
cărți de joc 27443 lei. 

In 1890—91, de lar Aprilie 
la 1 Octombrie, în jud.: 218035 
Iei tutun, 8078 timbre, 20300 
chibrituri şi 290 cărți de joc:; 
In orașul Brăila: tutun 839960 
lei, timbre 191835, chibrituri 
54131, cărți de joc 10625, . 

Producția judeţului este de 
107151 hectol. griii, 45963 se- 
cară, 75 hectol. rapiță, 648941 
hectol. orz, 235507. hectol, po- 
rumb, 70250 ovăz, 20060 meiiă, 
242 cinepă, 432 in,-în total 
1132621 hectol.; cartofi 179000 
kil., fasole 272910, linte 40400, 
fineață 1882430 kil., în total 
2374740 kil. 

Vite mari sunt 86896, din 
„cari 40704 boi, 33568 „vaci, 

162 bivoli, 1013 tauri, 11449 
viței, 33093 cai, 184 măgari, 
159546 ci, 22355 rîmători și 289 
capre. Total general 302362 ca- 
pete. Suhatul vitelor este de 
37756 hect.; mare parte de vite 

"pasc în bălți, 
Maioritatea locuitorilor din 

judetul Brăila sunt de religiune 
creștină-ortodoxă, Pentru seri. 
ciul divin sunt: în Brăila, oraş, 
9 biserici romîne, cu 24 preoți, 
14 cîntăreți, 8 paracliseri ; iar în 
restul jud. 58. biserici, cu 74 

- preoți, 61 cîntăreți şi 30 para- 
cliseri. 

In capitala jud., pe lingă bi- 
sericile naţionale, comunitățile 
Străine își ai bisericile lor. Se 
află „1 biserică greacă, 1 bul: 
gară, 1 catolică, 1 armenească, 
I lipovencască, 1 protestantă, 
2 temple izraelite și alte sina- 
goge; în jud. se află numai 1 
biserică străină şi anume cea 
lipovenească din căt. Piscul. 

Bisericile mai toate se între-   
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țin din avutul lor, ce se admi- 
nistrează de epitropii întocmite 
conform regulamentul St. Sinod, 
sub controlul autorității civile, 

Administrațiunea bisericci este 
încredințată unui protoereii și 
sub-protoereii. Jud. Brăila face 
parte din eparhia Dunărei-d.-j., 
a cărei reşedinţă este în Ga: 

laţi. | . 

In jud. Brăila este: 1 Zice 
real, cu 12 profesori și 200 e- 
levi, 1 gimnaziu clasic cu 10 
profesori şi 130 elevi, 1 școală 
secundară de fete cu 10 profe- 
soare și 4 profesori și 108 fete, 

8 şcoale primare urbane de băeți 

cu 1382 elcvi; 5 şcoale prima- 
re-urbane de fete cu 538 eleve; 
27 şcoale rurale de băeți cu 
1096 băcți și 27 școale rurale 

„de fete cu 578 fete; 32 școale 
mixte cu 745 băcți și 93 fete. 

Sunt 4 şcoale private de băcți, 
cu 614 elevi şi 25 profesori, 5 
școale de fete cu 450 eleve și 
33 profesoare. 

Pe lingă liceul real se află o 
bibliotecă publică, înfiinţată din 
iniţiativă privată, şi recunoscută 

de guvern; are aproape ş mii 

de volume. Anexat este și un 
mic muzei, 

Se mai află un mic obser- 
vator meteorologic, înființat la 

18S1 din inițiativa d-lui St, He- 
pites. 

ÎImpărtirea administrativă, ]u- 

dețul Brăila este împărțit în 4 

plăși: pl. Vădeni cu reşedinţa 

în com. Tudor-Vladimirescu, pl. 

Balta, cu reședința în com. Vi- 

zirul, pl. Călmățuiul cu reșe- 

dinţa în com. “Tătarul şi plasa 

Ianca cu reședința în comuna 

Ianca. Are o singură com. ur- 

bană, Brăila, care e și capitala 

jud. Sunt 54 com. rur., 75 că- 
tunce și 11 tirle. 

Aarca jud. Brăila e o corabie, 

fiind-că în portul capitalei sale 
staționează multe vase.   
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Pănă la împărțirea adminis- 

trativă, pusă în aplicare în cur- 

sul anului 1892, județul co- 

prindea numai 2 plăși: Balta şi 

Vădeni. . 

In acest jud. este reședința 

regimentului 3 de artilerie, din 

cari 2 baterii călăreţe și 1 de 

pompieri în oraş, 2 baterii în 
Tulcea, 1 baterie de pompieri 

în Birlad și cite o baterie de 

pompieri în Buzău și Galaţi; a 

escadronului 3 de călărași, ce 

face parte din regimentul ş de 

Focșani ; a unui batalion compus 

din. 5 comp. din regimentul 11 

dorobanţi și a unui depoii de 

recrutare. Aceste trupe ţin de 

divizia din Galaţi şi de corpul 

de armată din Focșani. 

Comerciul acestui jud. constă 

în genere din cereale, vite și a- 

nume lucruri de băcănic, mar- 

chidănic, lipscănie, etc. Marepar- 

te din afacerile comerciale sunt 
în miîinele străinilor. “Transac- - 

țiunile din port sunt cu deose- 

bire în miinele Izraeliţilor şi a 
Grecilor. 

Dilciuri sc fac: în ziua de 29 

Iunie la Vizirul și, în ziua de In- 

'nălțarea-Domnului, la Ciacărul, 

- pl. Balta, 

In pl. Vădeni se fac 12 băl- 

ciură şi anume la Suţeşti și toate 

Duminicile la Ianca și Filipeşti. 

In judeţul Brăila se numără 

cite-va fabrică şi anume: de frîn- 

ghie, ciment, sobe de porcelan, 
cue de încălțăminte, săpun, lu- 

mănări și făină. Prin com. rur. a 

început să se înveţe lucrul ma- 

nual și anume facerea de pă- 

lării, coșulețe, împăpuritul sti- 

clelor, etc. In com. delingă Du- 

năre locuitorii se ocupă iarna 
cu facerea de rogojini și alte 
obiecte de papură. * 

Din fabricile cele mai însem- 

nate putem cita: fabrica de ci- 

menta d-lui. G. Cantacuzino; ea 

"posedă o instalație desăvirșită.
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Materialul produs de această fa- 
brică este întrebuințat la forti- 
ficația Bucureştilor. A doua e 
acea de făină a d-lor Milas S fiul, 
care exportă făină sa nu nu- 
mai în Europa, dar și în alte 
continente. 

Ocupaţiunea de căpetenie a 
locuitorilor din comunele rurale 
e agricultura și creşterea vite- 
lor. Cei de pe malul Dunăre și 
a bălților se mai ocupă și cu 
pescuitul. 

Țărancele din jud. Brăila nu 
sunt ca cele de altă dată. Odi- 
nioară ele îmbrăcat bărbatul şi 
copiii din produsul muncci. lor 
proprie, pe cînd acum țesăturile 
și îmbrăcămintea, pănă la cel 
mai mic lucru sunt cumpărate 
din tirg. Azi războiul şi furca 
de tors nu mai funcţionează ca 
odinioară și prin urmare fru- 
moasele şezători, cu datinele 

“şi veseliile lor nevinovate, s'aă 
rărit. Trimba de pinză e în- 
locuită cu: america, stamba Și 
madipolonul, din care cauză ve- 
dem portul împestrițat și îm: 
puţinarea produselor plantelor 
textile şi a țesăturilor. 

In cursul anului 1889-—90 
s'aă judecat 359: procese civile- 
comerciale, 477 apeluri şi recur- 
Suri, în total 836. -Procese co- 
recţionale aii fost 606, apeluri 
274, în total 880. Media pe zi 
în cursul anului a fost de 22 
procese civile-comerciale și 25 
corecţionale, 

Pentru deținerea delicuenților 
se află în acest județ 1 aresta: 
cărci întrețiherea anuală costă 
9900 lei. - . : 
„Numărul preveniţilor, condam- 

naţilor și acuzaților pe anii 1889- 
1890 a fost următorul: 
Condamnaţi de la 1 Ianuarie 

1889—1 lanuarie 18go: Ro- 
mini 120, Turci 3, Evrei 1 5, 
Greci 27 și Austriaci 37. 

„* Preveniţi de la 1 “Ianuarie 

  
'pl.: Vădeni,.     

  

1890—1 Ianuarie 1891 : Romini 
9r, Turci 7, Evrei 16, Greci 
14 şi Austriacă g. 

Condamnaţi de la 1 Ianuarie 
1589—1 Ianuarie 18go : Romini 
106, Turci 1, Evrei 6, Greci 9 
și Austriaci 11. Dela 1 Ianuarie 
pănă la 1 Noembrie 1890: Ro- 
mîni 140, Greci 8 și Austriaci 6. 

Acuzaţi pe 1889—go: Ro- 
mini 26, Turci 1, Evrei 2, Au- 
triaci 10. De la 1 Ianuarie pănă 
1 Decembrie 18go: Romini 21, 
Turci 4, Greci 1 şi Austriaci 1, 

Aişcarea populajiunei jud cțu- 
lui, afară de oraș, de lar Oc- 
tombric 1890, a fost următoarea: 
„Născuţi: în com. din pl. Balta, 
1532 Creștini; în com. din pl. 
Vădeni, 1619 Creștini şi 2 Izrac- 
liți. | 

Căsătoriți : în com. din pl. Bal- 
ta, 500 Creștini și în com. din 

496 Creștini, 
Morți: în com. din pl. Balta, 

1214 Creștini și 2 de alte religii; 
în com. din pl. Vădeni, 1293 
Creștini şi 1 de altă religie. 

In total: născuţi 3153, morți 
2310. 

Serviciul medical al județului 
se face de 1 medic primar, 1 
veterinar, 2 medici de plasă, 3 
vaccinatori și 4 moașe. In cur- 
sul anului s'aii dat 250 rețete 
gratuite de medicul primar, 274 
de medicul pl. Balta și 43 de 
medicul pl. Vădeni; în total 
567 reţete gratuite. 

Copii vaccinaţi ai fost 3560 
în județ. Moașele ati asistat 111 
nașteri, 

Starea. sănătății vitelor a fost 
satisfăcătoare, afară de cîte-va 
“comune ca Vizirul şi Lacul-Rezii, 

" unde a fost variolă ovină; 5194 
- 0i eraii afectate și ai murit 54, 
adică 1%... ! 
„In com. Gropeni ati fost 60 
cai bolnavi de scabies şi mai 
mulţi alți bănuiți; ati pierit 13 
în cursul ernei,     

Populațiunea ru 'ală ajud. se 
compune mare parte din săteni 
veniţi de prin județele vecine 
și din Mocani veniţi din Tran- 
silvania, cari se găsesc mai cu 
seamă prin comunele noi în- 

““fiinţate. Cu Puţine excepțiuni, 
„sătenii sunt foarte muncitori şi 
aii moravuri bune. La sătenii 
veniţi din împrejurimi se ob- 
servă obiceiurile în genere ale 
săteanului muntean. 

In fie-care an la a treia Marți 
„după Paște, se adună fetele şi 

se împart în 1 sai 2 cete . și 
fac un om mic de pămînt, pe 
care îl pun întrun sicriă, în- 
conjurindu-l cu coji de ouă ro. . . 
șie. Una din fete se face popă, 
alta dascăl, o a treia duce: 
steagul (o trestie cu o batistă 
albă în virf) înaintea popei, al- 
tele duc sicriul ce este urmat 
de fete, cari jelesc Caloianul, 
însoţind plinsul cu oare-cazi cu- 
vinte, La trei Joi din Paște se 
adună “fetele și se duc -de-l 
dezgroapă, îl aduc în sat și îl 
azvirle într'o fintînă, sai întrun 
rii. In urmă aduc fie-care de ale 
mîncărei, plăcinte ete, și împreună 
cu flăcăii se pun la masă; fă- 
căii sunt datori a aduce vinul 
și cu toţii mănîncă din pomana 
Caloianului, 

Femeile, în ziua de 7 Ianua- 
rie, se adună și aduc mâîncări, 
plăcinte pregătite, le pun în ta- 
vale și duc cîte una pe la oa- 
menii cu vază din com. Și aceş- 
tia drept răsplată le daii cîte-o 
vadră de vin. După obținerea 
vinului se duc acasă de :petrec 
unele cu bărbaţii lor, iar altele 
singure, 

La puntă, pe virful casei gi- 
nerelui .şi a ' miresei, se: pune 
cîte un brad ale 'cărui ramuri 
sunt împodobite cu hirtii colo- 
rate. Mireasa, de este. din alt 
sat, o -aduc cu 4 cai, 2 înain- 
tași, iar în fundul .căruţei pun
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bradul verde și la urechile cai- 
lor cîte o batistă albă. Doi ti- 
neri merg înainte călări cu ploș- 
tile cu vin în miini și alţii în 
urma căruţei, toţi călări pe de- 
șelate. La biserică .se duc cu 
toții, însă flăcăii și fetele nu in- 
tră, ci joacă înaintea bisericei, 
(Așa se face şi în ținutul Bis- 
triței, în Transilvania). 

La joc, cînd un flăcăii vrea 
să joace. între 2 fete, trece prin 
mijlocul horei și se dă cu spa- 

„tele înapoi de se prinde între 
fete, însă nu zice nimic din 
gură. 

In vorbire sunt foarte flecari. 
„ Intrebuinţează o mulţime de cu- 

vinte localnice: ahăla, ahaia în 
loc de acela, aceea. La sucman 
i zic: scorveze (foi de piine us- 
cată); la femei : mai în virstă: 
dadă, . 

» Se știe că acest județ a. fost 
pănă la 1828 supus Turcilor și 
însuși numele multor comune 
ne adeverește și azi acest fapt; 
să nu ne mirăm deci cînd ve- 
dem și azi pe bătrinii 'săteni 
cu un port semi-turcesc : ciacşiri, 
şalvari, ilice, zăbune, brii, po- 
turi turcești; această îmbrăcă- 
minte dispare din ce în ce. Ti- 
nerii port pantaloni nemțeşti 
și flanele lucrate în casă, pă- 
lării și ghete. 

Pentru înlesnirea comunicațiu- 
ci Sunt 3 feluri de căi, cari stră- 
bat judeţul: 

1. Calea fierată străbate jude- 
țul de la N. spre V. și de la 
V. spre S. unindu-l ast-fel cu 

- jud.: Covurluiii, Buzăti și Ialo- 
mița. Intinderea acestei căi este 
de 13112 kil. Pe această cale 

"sunt șease stațiuni principale: 
- Muftiul, Ianca, Făurei, Cireșiul, 
Dudescu și Cioara trei hal: 

„te: Silistrarul,” Urleasca, etc. 
Prin aceste staţiuni se. face 

- transportul productelor din ju- 
deț la oraș; de aci printr'o 
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joncțiune laterală de vr'o 3 kil. 

productele . sunt transportate 
pănă în port. O altă cale, na- 
turală, pentru transportul pro- 
ductelor este Dunărea. 

2. Căile judeţene pornesc 
din capitala județului spre 'pe- 
riferie şi sunt în număr de 3: 

șoseaua Brăila-Călăraşi, ce trece 

prin comunele: Valea-Cinepci, 

"Vizirul, .Insurăţei, Cioara-Doi- 

cești și apoi în județul Ialomiţa. 

"Șoseaua Brăila-Riîmnicul-Sărat, 
trece pe la $. de comuna Ca- 

zasul, tae partea N. a lacului 

Coada-Encei, prin Suţești. şi de 

aci peste Buzăii în jud. Rîmnic. 

Șoseaua Brăila-Focşani, trece 

prin com. Izlazul, Latinul și 
„apoi peste riul Buziii, 

3. O mulțime de drumuri 

comunale.: (Vezi : descrierea co- 
munelor în parte). 

Brăila, oraș. Are latitudine N. 
45%, 16, 20“ și longitudine E. 

250, 18, 40%. Este așezat pe 

malul sting al fluviului Dună- 
rea, în dreptul punctului Ghe- 
cet, unde se împreună Dunărea- 

Măcinului cu Dunărea-Vapoa- 

relor, la 13—14 kil. în susul 

- punctului de unde se varsă Si- 
retul în Dunăre, 

Altitudinea sa d'asupra ni- 

velului 'Mării-Negre e de 20 m. 

Portul se găsește în mijlocii 

la 7 m.'d'asupra nivelului Mă- 

rii-Negre. In timpul apelor mari 

aceasta se urcă la 7! metri și 
Dunărea inundă o parte din 
port. Nivelul cel mai coborit al 
apelor Dunărei este de 0,56 
d'asupra aceluiași nivel. 

Brăila are forma unui semi- 
"cerc -a cărui bază e Dunărea; 
iar șanțul, linia ce mărginește 
acest semicerc. 

Suprafaţa sa e de 4148,270 
m. p. 

Se mărginește la N. şi N.-E. cu 
cătunele Piscul (satul lipovenesc 

  
- 30277; Greci 4238; 
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şi satul nemţesc); la V. şi la 
S.-V. cu comuna Izlazul, Caza- 
sul și Tudor-Vladimirescu; la S. 
cu comuna Chițcani și la E. 

“cu Dunărea, care o desparte de 
Dobrogea. 

Estesituatălingă Dunăre, brăz- 
dat de sute de vase de diferite 
mărimi și forme, oferind ochiu- 
lui observator o privelişte din 
cele mai încîntătoare, 
"Graţie unei frumoase pozițiuni 

naturale, avind un loc întins în 
fața Dunărei, format de valea 
acestui fluvii, acest oraș a putut 
să fie tot-d'auna înfloritor și să 
atragă în portul săii tot felul de 
vase și printr'insele. comerciul 
occidentului, devenind  ast-fel 
unul din cele mai însemnate 
porturi ale' Romîniei. | 

Brăila este capitala județului 
Brăila şi reședința prefecturei. 

Populaţiunea orașului în 1891 
era de 46715 suflete, din cari: 
După religiuni: 35708 orto- 
doxi; 3084 catolici; 6752 mo- 

„ saici; 384 mahometani; 338 pro- 

testanți; 100 armeni; 341 lipo- 
veni. 

După naționalități: Romini 

Unguri 
1755; Bulgari 978; Ruşi 237; 

Turci 384; Austriaci 406; Ger- 

mani 356; Italieni 182; Fran- 

cezi 51; Englezi 46; Sirbi 56; 

Elveţieni 10; Belgieni 1; alte 
naționalități 7688. | 
După protecții: rom. 30378; 

austro-ungară 2843; germană 

333; elină 4336; sirbă 56; 
bulgară 886; rusă 408; fran- 
ceză 59; italiană 191; belgiană 
1; elvețiană 16; engleză şo;. 
turcă 750; alte protecții 6,411. 

Sunt 11847 capi de familie. 
Din populațiunea totală 17586 
știi carte și 20129 nu știi. 
Sunt 6367 contribuabili, 1159 
patentari romini, 1,016 paten- 
tari străini şi 708 Izraeliţi, 

Venitul com. este de 1844856
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lei și 20 bani, și cheltuelile de 
„1755164 lei, 30 b.; excedentul 
„e deci de 89691 lei, Sr bani. In 
“oraş sunt 663 licenţe. : Consu- 
mațiunea tutunului și timbrelor 

"în 1889—g0 a fost: 1338840 
„». Iei, 50 bani tutun, 251135 lei 

timbre,” 91366 lei chibrituri și 
28443 lei cărți de joc. 

„In 1890—91, de la 1 Aprilie 
la 1 Noembrie, consumațiunea a 

"fost de:. 839960 lei: 5o b. tu- 
tun, 191835 lei 70 b. timbre, 

"54131 Iei 'chibrituri şi 10025 
cărți de joc, 

"Orașul are 3026 librete la 
casa de. economie în valoare de 
„660659 lei. 

Îfişcarea populajiune Brăilei 
pe anii 1884, '85, 86, 87, 88 şi 
89 pină la 1 Decembrie 1890, 
a fost: 

| „Ord Dio, zr, 
1884 1744 1326: 167 251 

1885 1601 1257 130- 214 
.1886..1712 1334 152 226 

„1887 1753 1308 168 „.248 
"1888 1897 1341 "176 --369 

1889 1919 1434 150 335 
1890 1875 1341 168 363 

Căsătoriţi: pe același period: 
Ori Div fr 

1884 382 . 328 21 33 
1885 368 304 14 50 
1886 344 255 27 62 
1887. 412 322 20 70. 
1888. 398 302 20 76 

1589 554: 415 43 96 
"1890 432 344 29 .59 
“Morți pe același period: 
o Or, Dio Jar. 

1884 1307 1072 : 116 100 
„1885. 1428, 1125 142 120 
1886 1363 1068 - 146 105 
1887 1443 '1108 157 134 
1888 1445 1083 162 147 
1889 1752 1298 201 190 

„1890 1442 982 '166 142 
"Brăila, prin alinierea, pavarea 

şi întreţinerea stradelor, prin 
„„ circulaţiunea zilnică a, stradelor 

și cu deosebire a portului, pre- 

63620, Alarete Dicţionar Geografia, 
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„cum 'și prin aniniația comierciului 
săi, poate fi numărat printre ora- 
şele principale ale țării. Are 89 
strade, din cari 10 mărginașe în 
formă de arcuri. Intre aceste 
sunt două: bulevarde plantate. 

"Aceste 10 strade sunt străbă- 
tute. la distanțe aproape egale 

„de alte ş strade ce conduc afară 
din oraș, Stradele „arcuite, por- 
nind spre periferie, sunt: Bule- 
vardul Cuza, str. Unirei, pe unde 
era vechiul șanț al cetăţii, pe 
cînd Braila era sub Turci, Bu- 
levardul Carol 1, str, Plevnei, 
Rahovei, Ștefan-cel-Mare, Gri- 
vița, Mihaiii-Bravul, Roşiorilor şi 

" Dorobanţilor ; iar stradele trans- 
versale sunt: Calea Regală, lun- 
gă de 1300 m.; str. Galaţi, de 
1500 m.; Calea Călăraşilor, de 
1800 m.; str. Sf.. Constantin și 

“Calea Victoriei. Două din ele și 
anume Calea Regală şi str. Ga- 
laţi pornesc din piața: Sf. Mi- 
hail, : ce este situată în centrul 
orașului, unde se află o grădi- 
niţă, avînd forma unui pătrat, și 
biserica Catedrală. 

Afară de stradele numite, cari 
„Sunt cele mai lungi, sunt și altele 
a căror lungime este mai scurtă 
şi cari conduc în diferite punte 
ale orașului. Brăila are'1ş piețe, 
din cari mai însemnate sunt: 
Piaţa Regală, formată din str, 
Regală, Bulevardul Carol 1 şi 
str. Plevnei; Piața Poporului, for- 
mată din str. Regală, Griviţa, 
Mihaiu-Bravul și 'a Roșiorilor, 
unde pe lingă vinzarea lucrurilor 
alimentare se face și tirgul Mo- 
şilor; Piaţa Galaţi, formată - de 
str. Galaţi, Bulevardul: Carol 1 
şi str, Plevnei. Aceste sunt pie- 
țele principale unde se vind lu- 
crurile trebuincioase alimentării, 

Pelingă acestea, mai sunt: pia- 
ţa Sf. Mihail, înconjurată de zidiri 
măreţe, piața Poligon, Sf. Gheor- 

- ghe, Speranţei, Sf. Constantin, 
Luminei, Sf. Spiridon, Concor-   
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diei, Fortunei, N ordului,; Catan- 
tinei și Portului, Eșirea și in- 
trarea din oraş se face prin 5 ba- 
rieri și anume: bariera Silistrei, 
Sf. Constantin, București, Sf. 
Gheorghe şi Galaţi, situate la 

„extremitățile stradelor: Călărași, 
Sf. Constantin „Regală, Sf, Gheor- 
ghe și Galaţi. - 

Comerciul oraşului Braila con- 
stă din exportul cerealelor și 
importul diferitelor articole de 

" băcănie, marchidănie, braşove- 
nie, 'etc, 

Importul vămei Brăila pe a- 
nul 1888 a fost de -120436018 
«gr. ast-fel repartizate : 
Animale vii, 3011 kgr.; pro- 

duse animale alimentare, 592165 
kgr.; materii făinoase și deriva: 
tele lor, :1579825 kgr.; fructe, 
legume și alte produse vegetale, 
222827 kgr.; produse și fructe 
exotice, 3009237 kgr.; băuturi, 
59936 kgr.; conserve şi: pro- 
duse de cofetărie, 336756 kgr.; 
“Sucuri vegetale și medicamente, 
443687 kgr.; parfumerie, 3876 
kgr.; materii și produse chimice, 
595127 kgr.; materii tinctoriale, - 
taninuri și lacuri, 722911 kgr.; 
uleiuri, ceară și derivatele lor, 
1822118 kgr.; rămășițe şi pro- 

„ duse animale diverse, 449 kgr.; 
“piei, curelărie, cizmărie, . blănă- 

rie, 116689 kgr.; cauciuc, guta- 
percă și. fabricatele lor, 5617 .. 
kgr.; materii textile, 4651648; 
hirtie, carton și: fabricatele lor, 
332009 kgr.; lemne şi industrii - 
derivate, 5204466 kgr.; com- 
bustibile minerale, bitumuri, - 
63755283 kgr.; materii minera- 
le, industrii ceramice, sticlării, - 
31021984 kgr.; metale şi fabri- - 

. :caţiuni metalice, 14885889 kgr.; - 
căruțărie, 37410 kgr.; obiecte - 
de artă şi 'de curiozitate, 182 | 

" kgr,; materii, compozițiuni şi fa- 
bricațiuni diverse, 20916 kgr. 

In anul: 1888. articolele im- 
portate ai fost în valoare de 

18
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lei 45974872, iar taxele per- 
cepute în același an ai fost de 
2059748 lei. 

Exportul pe același an a fost 
de 648219459 kgr., în valoare 
de 83083681 li. 
„Următoarele fre ai fost în 
piața Brăila pe anul 1888: 
Export. și import de cereale: 

10 romini, 51 străini; agentură 
și comision: 1 romîn, 9 străini; 
băuturi spirtoase în detail: 120 
romîni, 99 străini; cîrciumi: 34 

„Tomiîni, 25 străini; cîrciumi și 
băcani: 34 romini, 15 străini ; 
băcănie: 29 romini, 2 5 străini; 
cafenele: 11 romini, 21 străini ; 
cafenea-ceainărie: 2 romiîni, I4. 
străini; cofetărie: 5 romîni, 1 
străin; vinari: 1 străin; manu- 
factură : 28 romini, 29 străini; 
ceaprăzărie : 1 romîn, 22 străini; 
brașovenie: 11 romîni; hăină- 
rie: 11 străini; blănărie; 1 stră- 
in; croitorie: 3 străini; pălă- 
rieri: 3 romini, 6 străini; cusă- 
torie: 1 romin, 2 străini; că- 
văfie: 2 romini, 4 străini; în- 
călțăminte : 1 străin; curelar: 
I Strein; tapițer: 1 străin; che- 
restea: 3 romini, 3 străini; do- 
gărie: 3 romini, 1 străin ; 'olă- 
rie şi lemnărie: 4 romini, 3 stră- 
ini; brutărie: 2 străini; brinză- 
rie: 2 romîni; măcelărie: ş ro- 
mini, 2 străini; pescărie: 2 ro- 
mîni, 1 străin; cuțitărie: ş stră- 
ini; sticlărie: 1 romiîn, 1 străin; 
tinichegerie: 2 străini; fabrică 
de săpun și lumînări: 2 romîni; 
fabrică de frînghii: 1 romin; 
bărbier : 10 romini; oteluri: 2 ro- 
mini, 3 străini; atelier mecanic: 
1 romin, 2 străini; armurier: 1 
străin; tipo-litografie: 1 romîn; 
librărie: 2 romiîni, 3 străini; o- 
rologerie: 7 străini; zărăfie: 10 
străini; drogherie: 2 străini; 
opticiani: 3 străini; bancă: 10 
romini: farmacie: 1 romin, 3 
străini. In total sunt 330 firme 
individuale romîne și 394 străine,   
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Firme sociale: comision de 
cereale: 3 romiîni, 14 străini; 
comisionari-expeditori: 2 romîni, 

„IT străini; agentură și comision : 
4 romiîni, 7 străini; comision 
maritim : 3 străini; agentură de 
vapoare: 2 străini; armatori, 10 
străini; băuturi spirtoase: 23 ro- 
mini, 8 străini; cafenea: 2 străi- 
ni; cofetărie: 3 străină; vinuri: 
I romiîn, 3 străini; manufac- 
tură: 10 romîni, 12 străini; bra- 
șoveni: 3 romiîni; hăinărie: 2 
străini; mode: ş romîni; pălă- 
rieri: 6 străini; încălțăminte: 10 
romini ; tapițer: 2 străini; mo- 
bile: 1 străin; cherestea: 3 1o- 
miîni; sticlărie: 3 străini; fieră. 
rie: 3 romini; fabrică de făină: 
1 străin; fabrică de spirt: 1 

- străin; fabrică de săpun și lumi- 
nări : 1 romin; bărbierie : 1 rom.; 
galanterie: 1 străin; librărie: 1 
străin; drogherie: 2 străini; ză- 
răfie: 2 străini; otel: 1 străin, 

In total sunt 58 firme sociale 
romiîne și 76 străine. Afară de 
acestea mai sunt multe firme ne- 
înregistrate la tribunal, 

De la 1836'Brăila a fost port: 
franc. 

Prin tractatul din Paris, Du- 
nărea se declară în mod oficial 
ca regiune maritimă pănă la Ga- 
laţi și în mod tăcut pănă la 
Brăila, pentru care această în- 
tindere fu succesiv pusă sub 
privigherea comisiunii europene 
prin tractatul din Berlin. 

Industria este reprezintată 
prin mai multe fabrici din cari: 
1 de ciment, 2 de teracotă, 7 
de măcinat cu aburi, 1 de porţe- 
lan, 1 de macaroane, 1 de tă- 
băcărie, 3 de săpun și lumînări, 
1 de apă gazoasă, 1 de bere, 
I de spirt, 2 de fringhii, 1 de 
cue de cizmărie, 2 de cherestea, 
1 de var, 2 de rahat. şi mar 
multe ateliere pentru diferite lu- 
cruri. Se lucrează pănă la 12 
milioane cărămizi pe an.   
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Pentru înlesnirea vinzărilor de 
grine se află oforul situat afară 
din bariera București şi 3 pieţe 
principale pentru desfacerea lu- 
crurilor de hrană, 
Comuna Brăila se adminis- 

trează de un primar cu trei a- 
jutoare și de consiliul comunal, 
Sub raportul administrativ se 
împarte în 4 despărțiri saii co- 
lori. 

Menţinerea ordine? publice este 
încredințată unui șef de po- 
liție, care este ajutat de 4 co- 
misari, cite unul de fie-care co- 
loare, mai mulți sub-comisari, 
un comandant de sergenți, un 
ajutor de comandant: și 160 de 
sergenți. 

Brăila are o 7us/a/ajie telefonă. 
că, ce pune în comunicaţie poli- 
ţia, cazarma de pompieri și ca- 

_zarma de artilerie, unde se află 
un alt post de pompieri. 

In oraşul Brăila sunt 8 4; 
serici parohiale romîne și 1 în 
construcţie, deservite de un pro- 
toereii și 28 preoți, 14 cîntăreți 
3 paracliseri, 1 biserică greacă, 1 
bulgară, 1 armenească, 1 lipo- 
venească, 1 catolică, 1 protes- 

tantă, 2 temple izraelite și mai 
multe sinagoge. 

Sunt $ școli primare ur- 

bane de băeţi, cu 27 institutori 
și 1382 elevi; 7 școli de fete, 
cu 26 institutoare şi 338 eleve; 
I liceii real, cu 15 profesori și 
200 elevi; 1 gimnaziu clasic, cu 
11 profesori și 190 elevi; 1 școală 

„secundară de fete, cu 11 profe- 
soare și 4 profesori şi 180 eleve. 

Îustrucțiunea privată numără 
4 școli de băeți, cu 614 elevi 
şi 25 profesori; ş şcoli de fete 
cu 450 de eleve și 33 profe- 
soare, 

Cel d'întiii profesor a fost ]. 
Penescu, care a avut de ajutor 
la clasa I şi a II de la școala 
No. 1, cea mai vechie din 1832, 

pe I. C. Maxim. Mat tirziă a
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venit Nenovici. Aceștia ati fost 
Primii apostoli ai naționalității 
în orașul Brăila, . 
"In Brăila se află Prefectura 

jud., comitetul “permanent, ca- 
- Sieria generală, primăria, percep- 
„ţia, poliţia, tribunalul, curtea cu 

- jură, 2 judecătorii de pace, bursa, 
camera de comerciii, căpitănia 
portului, serviciul vamal, banca 
naţională, creditul agricol, poșta 
și telegraful, spitalul comunal, 

: cazarma batalionului reg. 11 de 
dorobanţi, a escadronului. de 
călărași, a pompierilor şi arestul 
judeţean, serviciul silvic, servi- 
ciul tecnic, 
Gara Brăilei este situată afară, 

„în partea N.-N.-V.: a orașului, 
- pe teritoriul com. 'rurale Izlaz. 
Se unește cu orașul printr'o 

- șosea. plantată, ce începe de la 
bariera Sf. Gheorghe. Tot afară 
de oraș mai sunt: cazarma reg. 
3 de artilerie situată în' faţa gă- 
rel; două cimitire ortodoxe, 1 
catolic, 1 protestant și 1 izia- 

"elit; tot acolo este şi abatoriul, 
Printre construcțiuinile de oare 

care însemnătate putem cita: do- 
curile destinate pentru descăr. 
carea mărfurilor și basinul pen- 
tru intrarea vaselor; uzina de 
apă, casa apelor, “fabrica Can- 
tacuzino și moara Milas și fiul. 

Intre edificiile, care - merită 
oare-care atențiune prin archi- 
tectura lor sunt: biserica gre- 
cească și banca naţională. . 

Pentru preumblare sunt în o- 
raş 2 grădini, una mare situată 
în partea N.-E. a orașului pe 
malul Dunărei, în dreptul por: 
tului, alta mai mică în 'centrul 
orașului (piața Sf. Mihail); bu- 
levardul Cuza, bulevardul Ca- 
rol I; vasta” grădină a Monu- 
mentului unită cu orașul printr'o- 
șosea plantată; de asemenea şi 
localitatea băilor Lacului- Sărat. 

“Sunt în oraș 7 librării şi 5 
tipo-litogrăfii, 

IC 
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Pentru căutarea suferinzilor 
fără mijloace, com. are 1 spital 
cu 60' paturi, 1 medic primar, 
unul 'secundar, 1 sub- chirurg și 
cel-l-alt personal trebuincios. In- 

_treținerea spitalului se ridică la 
80 mii de lei anual. 

Deosebit de personalul me- 
dical arătat, com. mal are 1 
medic veterinar și 1 moașă, 

" Sunt mai mulți pedici par- 
ticulari. Sunt 5 farmacii. Prima 
farmacie de aici a fost Farmacia 
romînă a Dr. C. C. Hepites, 

Ca instituțiuni de bine-facere 
e Societatea copiilor săraci. 

Deosebit de această societate, 
mai sunt şi altele cu caracter 
cultural ca: societățile Carpaţi, 
Albina, Snopul, Filarmonică, etc. 

Pentru asigurare sunt urmă- 
toarele societăți sucursale: Da- 
cia-Rominia, Unirea, Naţionala. 

Aci e sediul Soc. «Generala». 
In port sunt următoarele ageu- 

HI de vapoare: Lloyd (Aus- 
triacă), Danubiană (Austro-Unga- 
ră), Frayssinet (Franceză), Messa- 
geries maritimes (idem), Gagarin 
(Rusă), Florio-Rubatino (Italiana). 

" Alişcara navigaţiei în portul 
Brăila pe 1890 a fost de: 6.595 
vase sosite şi 6.599 vase por- 
nite. 

“Brăila este pusă în comuni- 
„caţie cu :cele-lalte orașe prin 

linii telegrafice, prin c. f. Brăila- 
Buzău, Brăila-Barboși, Făurei- 
Fetești şi prin şosele: (vezi 
jud. Brăila). Pentru înlesnirea 
transportului de cereale sunt 
căi fi ierate, Și în port, printre ma- 
gazii. 

” Telegrame prezentate interne 
pe anul 1890, la oficiul Brăila 
aii fost 111463 cu 261.500 cu- 
vinte, percepîndu-se taxe în 
suma, de 8000 lei. 

Serviciul internațional: tele- 
grame externe prezentate pe a- 
nul 1890, aii fost de 53956, cu 

„773119 cuvinte. Telegrame in- 
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ternaţionale sosite pe anul 1890, 
ai fost de 60369, cu 335883 
cuvinte, 

Veniturile telegrafice pe anul 
1890, aii fost de 314466 lei, 84 
bani. 

Puterilestrăine, cari și-au repre- . 
zentanţi aci sunt: Austro-Unga- 
ria, Turcia, Grecia, Rusia, Ger- 
mania, Englitera, Spania, Sue- 
dia-Norvegia, Olanda, Francia, 
Italia și Belgia. 

Intre. îmbunătățirile făcute de 
curînd în oraș sunt: pavarea 
stradelor principale cu piatră 
cubică și bazalt, întărirea ma- 
lurilor portului cu un perete de 
piatră, docurile, alimentarea o- 
rașului cu apă, palatul adminis- 
trativ, pavarea portului și a 
citor-va strade. | 

Istoricul oraşulul. — (Notiţele 
ce urmează sunt în mare parte 
după «Istoria romînă» de Gr. 
Tocilescu și «Istoria, Brăilei», 
conferență ţinută la Brăila de 
același, cu ocaziunna inaugurării 
Ateneului brăilean în Martie 
1898, și aci utilizată în manu- 
script). 

Brăila, numită în documen- 
tele.și scrierile grecești Proila- 
bum sai Proilava, în cele Tur- 
cești Ibrail sai Ibraila, este u- 
nul din vechile orașe ale țării 
romînești a cărui origină nu se 
cunoaște cu siguranţă, însă se 
amintește despre el mai înainte 
de întemeerea principatelor ro- 
mine. Situaţiunea. lui la punctul 
de trecere cel mai obicinuit al - 
Dunării, a făcut ca deja în e- 
poca romană să existe acolo un 
castel roman, menit a apăra 
podul de:piatră de peste Du- 
năre (vezi mai încolo). Nu de- 
parte de Brăila, anume la gura 
Siretului, se afla orașul Dinoge- 

_* teia, o colonie probabil gre- 
cească, devenită apoi municipii 
roman și foarte însemnat punct 
comercial. In evul-mediă Brăila
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alcătuia o republică puternică, 
cu tot aparatul ei ostășesc și 
administrativ, cu knejil (prin-: 
cipii) şi boezii sări, cu slujitorii 
și supușii săi, cu giganticele sale 
fortificaţii, din cari se vedeaii 
încă, pe la finele secolului trecut, 
pe o stîncă a Dunărei, o cita- 

-delă cu 5 bastioane. 

Țara Brăilei rivaliza cu repu- 
blica Birladului, înfloritoare tot 
în acel timp (diploma Birlădeană 
a lui Ivanko Rotislavici). Cînd 
pe la finele secolului al XIII se 
unifică principatul ării-Romt- 
nești, Brăila își păstrează indi- 
vidualitatea și neatîrnarea sa, 
şi atunci cînd Ştefan-Vodă-cel- 
Mare, Domnul Moldovei, o ame- 

: nință ca să-i se supună, ca răs- 
punde cu mîndrie: «că de vrea 
cu arme, cu arme se va bate 
şi că vor pica pănă la unul Brăi- 
lenii, numai țara nu i-o vor în- 
china». Miron Costin zice: «Giur- 
giul și Brăila sunt eterne suve- 
niri ale acelor domni Munteni 
Basarabi, cari stăpîniseră o par- 
te a Bulgariei și țărmul mării 
unde s'a lățit numele Basara- 
bici, etc.» Importanţa sa comer- 
cială datează din timpuri de- 
părtate. Ast-fel Brăila figurează 
în toate tractatele de comerciiă 
încheiate de Domnii Romîni cu 
Moldova, Polonia, Brașovul, Si- 
biul, etc. In socotelile acestor 
două din urmă orașe din se- 
colii XV şi XVII regăsim lista 
neguțătorilor brăileni, cari vin- 
deaii și cumpărai marfă, și e 
de observat că aceştia sunt toți 
Romiîni; dovadă că și sub do- 
minaţiunea turcească, orașul a 

-. rămas tot romînesc. 

Brăila, câ și mai tirziă Galaţi, 
aii fost schelele cele mai impor- 
tante pentru exportul grinelor 
şi tutulor productelor cu desti- 

“națiune pentru Stambul. Nu- 
„mele de Brăila şi comerciul brăi- 

„.lean ajunsese deja cunoscut în   
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evul-mediă pănă pe țărmurile 
Barcelonei. Pănă și vase spa- 
niole vencaii ca s'o viziteze «ea 
fiind cea mai vestită piaţă în 
toate ţările romîne». 

Cele mai însemnate eveni- 
mente istorice, prin care a tre- 
cut acest oraș, după documen- 
tele ce am putut consultă, sunt 
următoarele: 

La 1413, Mahomed I pornind 
„cu oști contra țărei a coprins 
Turnul-Severin şi Giurgiul. Ro- 
miînii neputînd rezista ai ho- 
tărit să supună țara Turcilor 
în schimbul libertății de a se 
guverna după legile sale și cu 
dreptul de a-și alege Domn. 

După tractatul încheiat la 
1418, Brăila, Giurgiul și Turnul 

"ai trecut sub stăpînirea Turci- 
lor; dar numai vremelnic, căci 
imediat după aceea, le regăsim 
iarăși sub dominaţiunea romi: 
nească, 

Lîngă Brăila, depărtare de 1 
oră, Vlad-Țepeș învinse cu de- 
săvirşire pe Hamza-Pașa, pe care 
prinzîndu-l împreună cu urmata 
sa de 20000 „oameni și pe Ca- 
tabolinos logofătul sultanului, îi ] 
trase pe toți în țeapă. 

In primăvara anului 1462, Ma- 
homed II-lea, ca să-și răzbune 
de pierderea suferită, porni pe 
apă și pe uscat cu toată pute- 
rea sa asupra lui Vlad, venind 
la Brăila, care era tirgul cel mai 
vestit al Valahici (Bpa:.x5ov z6- 
Îi 77 Agzâ') și o arse. (Șincai, 
II, 38). 

In aelași an, Sultanul, suferind 
pierderi în drumul spre Tirgo- 
viște, se retrase în țara sa pe 
la Brăila şi, dînd peste pădurea 
unde era Hamza cu toți ai săi, 
rosti aceste cuvinte memora- 
bile: «Cu grei se poate lua 
o țară din mîna unui om cu în- 
treprinderi așa de mari și care 
îndrăzneşte să facă asemenea 
lucruri». (Gr. Tocilescu, 33).   
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In 1470 sai 1471, Ştefan-cel- 
Mare venind cu războiii în con- 

„tra lui Radu-cel-Frumos, predă 
mărginele Muntenici și arse Brăi- 
la. (Letop. I, 151). 

La 1538 (ulic), Sultanul So- 
liman. în fruntea a 150 mii oa- 
meni, trecu Dunărea pe la Brăila 
contra lui Petru Rareș, care 
făcu multe neajunsuri Turcilor, 
între altele nevoind a plăti peş- 
cheșul ce era îndatorat, zicînd 
că el si-a răscumpărat neatir- 
narea prin arme. Petru Rareș, 
la 1541, căpătînd Domnia pen- 
tru a doua oară, veni cu aju- 

v A torul Turcilor în Brăila, își în- 
tocmi oastea bine și apoi, îm- 
preună cu toți boerii săi, porni 
spre Galaţi, unde, lovindu-se cu 
Alexandru-Vodă, ce ocupa Dom- 
nia, îl învinse și-i tăie capul. 
(Gr. “Tocilescu, 79). 

Radu Paisie, în a doua sa 
Domnie, făcînd episcopiile de 
Rîmnic și Buzăii, hotărî ca ra- 
iaua Brăilei să facă parte din 
„episcopia Buzăului. (Letop. 1, 
202 și Şincai, II). 

In 1544, Brăila, împreună cu 
Turnul și Giurgiul, vin iarăși în, 
stăpînirea Turcilor. 

In veacul al XV-lea, cînd Bră- 
ila a trecut sub Turci și de- 
veni fortăreața lor, forma o e- 
parhie a parte, sub numele de 
Proilavia și episcopii s'ai nu- 
mit proilabi. In coprinsul epar- 
hiei intraă: Reni, Chilia și A- 
chermanul, cu partea de S. a 
Basarabiei, de la șanțul lui Tra- 
ian spre Dunăre și Marca Nea- 
gră, precum Benderul şi Hoti- 
nul. Reședința Mitropolitului 
Proilaviei era Brăila, iar Mitro- 
polia era situată pe malul Du- 
nărei, în apropiere de fabrica 
Burgheti, și avea drept patroni 
pe S-ţii Arhangheli. A existat 
pănă la 1845, cînd, din cauza 
vechime, fu dărămată, 

Parohii acestei biserici au fon-
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dat la o mică distanță pe deal 
biserica actuală, Sf. Spiridon. 
Suburbia unde a fost Mitropolia” 
se numește:și astă-zi Mahalaua- 
Bisericii-Vechi și odăjdiile Mitro- 
poliei Proilavei aă trecut la Sf, 
Spiridon. Mitropolit a fost la 
1716 Ioanichie, care s'a judecat 

- la Iaşi cu episcopul Hușului Io- 
- rest, pentru hotarul dintre epar- 

hia Huși şi a Proilavei, In 1771 
“mitropolitul Calimach, în unire 
cu graful Romanțof, desființează 
eparhia Proilavei și Brăila s'a 
dat episcopului de Buzăii, pănă 

"la pacea de la Cuciuc-Kainargi, 
1774, cînd s'a reînfiinţat. In a- 
acest timp găsim administrînd 
eparhia pe mitropolitul Ioachim. 
In urma păcii de la București, 
1812, toate ţinuturile depe mar- 
ginea Dunărei ce erai sub Turci 
și făceaii parte din eparhia Proi- 

"lavei, trec sub Ruși și fac parte 
din eparhia înființată în Basa- 
rabia. De acum Proilavia se 
mărginea numai la orașul Brăila 
şi la cetățile stăpînite de Turci 
ca Giurgiul, Turnul, etc. In 1814 
cra mitropolit Calimach, în care 
timp mitropoliţii proilavi erati 
și ai Silistrei cu reședința în a- 
cest oraș. La 1821 aflăm ca mi- 
tropolit pe Antim. Mitropolia 

- Brăilei, de și se administra de 
un arhierei grec, toate orîndu- 
elile. bisericii se făceaii de de- 
servenţi, care erai Romîni. La 

"1828, Rușii ocupînd principa- 
„tele, prin tractatul de la Adria- 
“nopole se restitue Romîniei for- 
tărețele de pe ripa stingă a Du- 
nărei; în'urmă se desființă pen- 

„tru tot-d'a-una eparhia Proilavei. 
(Melhisedec, «Cronica Hușilor», 
152). 

Continuînd cu enumerarea e- 
venimentelor istorice, aflăm în 
1574 pe Ioan- Vodă-cel. -Cumplit, 

- mazilit de Poartă şi înlocuit cu 
2 Petru-Schiopul. din Țara-Romi.- 
„nească. loan bate pe Petru la 

p
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“satul. Jileşti din Rimnic,. Petru 
- fuge la Brăila, Ioan îl urmărește, 
„arde Brăila şi alte cetăți, (Gr. 

* Tocilescu, 83). 
" Războiul purtat de Ioan-Vodă 

cu Sultanul Selim se descrie ast- 
fel de un nobil polon, Leonardo 

"Gorecio, într'o scrisoare din 
1575: 

«Războiul Domnului Munte- 
nesc şi Petru, care fiind ajutat de 
Turci ca să scoată din domnie 
pe Ivan, Turcii îl perd, și Dom- 
nul Muntean împreună cu Petru, 
care trebuia să ia Domnia, fug 
pe 2 cai iuți în cetatea Brăilei, 
Ioan cîștigă bătaia, trecu în 
Muntenia, dete foc orașelor şi 
satelor pănă la marginea 'Tran- 
silvaniei; de aci se întoarse către 
Dunăre la cetatea Brăilei, unde 
erai închiși Domnul Munteniei 
cu fratele săii. După o luptă de 
vr'o 4 zile, ia cetatea, orașul 
fiind cel mai avut și prădară 
mult aur şi argint.(Șincai, op cit., 
III, 228), 

La 1575, Poarta numi Domn 
în Moldova. pe Petru al III-lea, 
fiul lui Mircea și cl se duse la 
„Focșani cu fratele să ii Alexan- 
dru al II-lea; însă boerii mol- 
doveni lovindu-i fără : de veste 
k-aii bătut și Petru-Vodă fu ne- 
voit a fugi la Brăila. (Șincai, 
TI, 222), . 

La 1595, Banul Mihalcea, care 
era născut în Brăila, cu ajuto- 
rul: lui Chirali, asediă Brăila şi 
o supuse în ziua de 10 Aprilie. 

“(N. Bălcescu, «st. Rom.», 73). 
In 1617, Alexandru Iliaș, Dom- 

nul Munteniei, întorcîndu-se din 
expedițiunea. sa contra Poloni- 

lor, află ţara : răzvrătită contra 
Grecilor, cari o asupreaii ; Ale- 
xandru ucide pe vornicul Chris- 
tea și voi să mai ucidă „și pe 
alţii, dar aceștia scăpară cu fuga 
la Scander-Pașa. Lupu adunîn- 
du-și oști” în Transilvania, veni 

“în contra lui Alexandru,. care,   

BRAILA (ORAȘ) - 

. fiind părăsit de armată, fugi la 
Brăila. (Laurian, 441). 

La 1639, luna Decembrie, Va- 
sile Lupu promise Porţii.o spo- 
rire de tribut și primind aju- 
toare de la Turci, porniră' în 
Muntenia ca să scoată din Dom- 
nie pe Mateiu ; Moldova voind 
s'o lase fiului său Ioan. 

Mateiii -alergă cu oastea sa la 
satul Ojegheni, lingă rîul - Pra- 
hova, unde se afla inamicul. So- 

” Sind la rii, armata :trece apa 
în "not: și fie-care călăreț trebuia 
să ia cu el cîte un pedestraș. 
Vasile-Vodă, lovit pe neaștep- 
tate, fu învins și abia scăpă 
cu fuga la Brăila. şi de aci la 
Galaţi. (Letop, 1, 308). 

In 1665, Scimenii, în frunte 
cu spătarul Hrizea, se revoltară 
contra Domnului lor, Constantin 
Basarab (Cirnul), care, după ce. 
înştiință pe Domnii: vecini să 
potolească revolta, fugi la Rus- 

» ciuc și, în lipsa lui, Seimenii a- | 
* leg pe Grizea de domn. Stefan 
„şi Racoți, domnii vecini, venind 
cu trupele, se dete o luptă la 
satul Cioplea, lîngă Teleajen, în 
care rebelii Seimeni sunt cu to- 

„tul împrăștiați. De şi bătuți, re- 
volta continuă în mai multe lo- 
curi, între altele și la Brăila, 
unde spătarul Hrizea, fu: prins. 

La 1659, Radu-Mihnea, unin- 
du-se cu Racoți -și Constantin 
Șerban contră Turcilor, boerii 
se opun planului săi, El tace o 
mulţime dintr'înșii, trimete oști 
contra lui Gheorghe: Ghica din 
Moldova și arde Brăila și Giur- 
giul. | 

In 1711, 'Brincoveanul stind în 
legături ascunse: cu Rușii, de. la 
cari primise bani, ca să prepare 
armată și provizii, însă nevoind 
să se dea pe faţă, cumnatul săi, 
“spătarul Toma: Cantacuzino, cu 
generalul Rânne, văzînd neho- 
tărirea. Domnului, trec pe. sub 
ascuns într'o. noapte. cu. cava-
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„leria Brîncoveanului pe Siret 
în jos pănă la Brăila și bătînd-o, 

- în cîteva zile o Iară. (Șincai, 
III, 228). 
- In1716-1730,N. Mavrâcordat, 
primul Domn fanariot, după ce 

„răpi averile Cantacuzeniilor, puse 
- biruri grele pe popor și desființă 
armata națională, și pentru' ca 

„Să trăiască în pace, dete voe 
” locuit. din fortărețele Brăila şi 
- Giurgiu să-și facă case sai cîșle 

în interiorul țării în ufară din 
'raialele lor; de. atunci Turcii 
„luară obiceiul ca să se împrăștie 
în interiorul țării şi să facă tot 
felul de nelegiuiri. 
La 1740, feld-mareșalul rus 
Miinich, aflând că Grigorie Ghica 
se afla la Şerbănești de lingă 
Siret, trimise pe Dumitrașcu- 
Beizadea, cu Muscalii, să-l prindă, 
Ghica, prinzind de veste, trece 
Siretul cu mare spaimă noaptea 
pe ploac și fuge la Brăila. 
“In 1770, Ianuarie 15, Roman- 

țof trimise pe generalul Staffeln 
tu un corp de armată, bătu 

-pe pașa de la Brăila și arse cea 
“mai mare parte din mahalalele 
sale. La 26 Septembrie, Panin 
luă Tighina, Cetatea: Albă . și 
Brăila, 
"In 1790, Martie, principele Co- 

burg, comandantul trupelor aus- 
triace amenință Vidinul, iar Su- 
varov Brăila. In 21 August os- 
tilităţile între Turci și Austriaci 
incetează;, Turcii se retrag peste 
Dunăre afară din garnizoanele 
din Giurgiă, Turnu și Brăila. 

„La 1809, Brasorosky împresură 
Brăila, însă fără succes și mai 
tirziu generalul Pancration o sili 
să capituleze. 

La 1821, Grecii organizară în 
principate eterii pentru liberarea 

„patriei lor de sub jugul Turcesc 
și șeful lor fu Ipsilante. Sulta- 
nul înștiințat despre aceasta, 
numi seraschier pe pașa de la 
Brăila, dîndu-i ordine ca, cu cei-   
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l-alți păşi de la Dunăre, să ia 
măsuri pentru potolirea revo- 
luţici ce se ivise în principate. 

In 1828, marele duce Mihail 
impresură Brăila, în 15 Maiii ; în- 
su-și împăratul Nicolae comandă. 
bombardarea în ziua, de 28 Maiă. 

După mai multe lupte, Turcii 
capitulară, fiind trădați: de un 
oare-care Hagi Pavel Pistol. 
La 18 lunie, după ce Rușii 
aprinseră o minieră, dărimară 

- zidurile fortăreții. In acest asalt 
ci perdură 2000 de oameni. 
Prin tractatul de la Andriano- 
pole, din 1829, în ait. 2, se pre- 
vede ca. fortărețele 'de pe rîpa 

„stingă a Dunărei să se dărime |. 
„și să se restitue principatelor 
romine împreună cu' regiunele 
lor (Laurian, «Ist. Rom», 591). 
"In IS41, cete mari de Bul- 
gari și Sirbi, sprijinite de con- 
sulul rus din Galaţi, treceaii din 
țară la frații lor de peste Du- 
năre.  Ghica-Vodă trimise oști 
în potriva lor şi la Brăila avu 
loc o ciocnire în care mulți 
Bulgari se înnecară în Dunăre. 
Raiaua Brăilei se compunea din 
55 sate, a căror nume ni s'ati 
păstrat. (Dr. Baer, «<Memoireshis- 
toriques ct gtographiques sur 

la Valachie», p. 189-191). 
In timpul războiului Ruse-Ro- 

miîno-Turc, 1877, Rușii trec Du- 
nărea pe un pod întins între 

- Brăila și punctul Ghecet. 
In urma tractatului de la Ber- 

lin, hotărîndu-se alipirea Do- 
brogei la „teritoriul romin, ar- 
mata romînă în asistența suve-: 
ranului ei, trecu Dunărea pe la 

„Brăila, spre a lua în posesiune 
-noua provincie, care de sub 
Mircea stătuse sub jugul turc. 

Spre partea de S.-E. a ora- 
șului, în dreptul vadului Bu- 
duru, se află în Dunăre urmele 
unui pod de piatră, cari se cu- 
nosc foarte ușor prin anafoa- 
rele saii ochiurile, ce apa iace 

    

- mai scump Rominilor: 
„ mentul războiului de la 1877-78 
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“la suprafață. Vasele, cu deose- 
bire cînd sunt! încărcate, evită 
“trecerea pe' acolo, spre! a nu fi 
expuse oprirei din cauza insu- 
ficienţei  adiricimei apei, De 
multe ori s'a văzut vase oprite 
în acest loc din această cauză, 

Bătrinii spun 'căaltă dată ur- 
mele podului se vedeai la su- 
prața apei, mai ales cînd Du- 
nărea era scăzută; 

Se crede că ar fi fost făcut în 
timpul Romanilor și că unea pro- 
vinciile imperiului roman de 
dincoace de' Dunăre cu cele de 

"dincolo. Era așezat în drumul 
de la. Cetatea sati Municipiul, 
locul unde e azi Brăila, la ve- 
chea cetate Troesmis (Igliţa în 
Dobrogea) ale cărei urme staii 
încă în picioare. 

In partea de N.-E., pe strada 
citadelei, se află un beciti boltit, 
ce se zice a fi din timpul Tur- 
cilor cînd servea drept erbărie. 
In parcul sai grădină publică 
de lingă oraș, se află un mo- 
nument în formă de piramidă, 
pentru comemorarea' campaniei 
ruso-turce din 1828 şi a admi- 
nistrațiunei ruseşti în principate 
în timpul generalului Kisselef. 

- EL nu va, întîrzia să-și găsească 
pereche. întrun monument și 

monu- 

pentru independenţă. 

Brăila, s/afie de dr. d. f, (ud. 
Brăila, pl. Vădeni, com. Izlaz), 
pe linia Buzăti-Galaţi, pusă în 
circulaţie la 13 Septembrie 1872. 
Se află între staţiile Silistraru 
(9.3 Kil) şi Vlădeni (12.4 kil.). 
Înălțimea d'asupra nivelului mă- 
rii de 17 m. 24. Venitul acestei 
staţii, pe anul 1896, a fost de 
1.531.436 |. 1ş b. 

Brăila-Port, staţie, de dr. d. f, 
(ud. Brăila, pl. Vădeni, c. Izlaz) 
pe linia Brăila-Brăila-Port, pusă
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în circulație la 13 Sept. 1872. 
Departe de staţia Brăila de 3.7 
kil. Inălțimea d'asupra  nivelu- 
lui mării de 6.14 m. Venitul 

"acestei staţii pe anul 1896 a 
fost de 798.128 L. 30 b. 

Brăileanca, s dară de Hoșie, în 
com. Mizil, judeţul Buzăă, avind 
ca 110 hect,, cea mai mare parte 
arabile, . 

Brăilei, (Dealul-), jud. Covurluiii, 
„corespondent Drumului-Brăilei 

(v. a. n.). Pe capul acestui deal 
e .satul Rogojeni: ţine pînă 
aproape de Huşi. 

Brăilei (Drumul-). V. Drumul 
Brăilei, comuna Bășeşti, pl. Mil- 

"covul, jud. Fălciu. 

Brăilei (Drumul-), fosea, jud. 
R.Sărat, ce pleacă din R.-Să- 
rat, merge d'alungul riului Rîm- 
nicul, străbate com. Obidiţi, 
Nicolești, Ciorăști-Gulianca, trece 
riul Buzăii, şi duce la Brăila. 
Servea la transportul producte- 
lor acestui județ la șchela Brăi- 
lei. Era drumul poștei vechi. 

Brăilei (Girla-), gîr/ă, de mică 
însemnătate, în jud. Tulcea, pl. 
Măcin, pe teritoriul com. Pisica. 
Se desface din Dunăre, din drep- 
tul milei 86, ceva maisus de sa- 
tul Pisica. Se îndreaptă spre E. 
taie grindul Pisica și grindul 

„Brăilei, şi, după un .curs de 10 
kilom., se varsă iar în Dunăre, 

“în dreptul milei 76. Brăzdează 
partea nordică a plășei și a co- 
munci. Comunică cu balta Po- 
pina, pe care o. alimentează. 
Este înconjurată de toate păr- 
părţile cu stuf. 

Brăilei (Grindul-), grind, sai 
loc ridicat de-asupra stufului 
înconjurător, în jud. Tulcea, pl. 
Măcin, pe teritoriul com. Pisica. 
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Este o prelungire a grindului 
Pisica. Are o 'direcțiune gene- 
rală de la Vest spre Est, o 
lungime de 4 kilom. și o su- 
prafață de 40 hectare. Este în- 
conjurat de trei părţi cu stuf, 
și este străbătut de alungul de ' 
Girla-Brăilei. 

Brăileni-Animoasa, saţ, cu 32 
fam., jud. Argeș, pl. Pitești ; 
face parte din c. r. Biscovul- 
Fleşti. 

Brăilița, sa, în plasa Ialomița- 
Balta, pendinte de comuna Piua- 
Pietrii, jud. Ialomița. Este situat 
pe malul sting al rîului Ialo- 
mița, la o distanță de 2 kilome- 
tri spre S. de satul de reşedin- 
ță şi în dreptul satului Chioara, 
care este pe malul drept al 
riului, Peste Ialomița aci se află 
un pod de lemn. 

Populaţiunea acestui sat este 
de 103 fam. Romini și 3 fam, 
Țigani. 

In sateo biserică, construită 
„la .1845, la care servesc doi 
preoți și doi cîntăreți, 

Vite sunt: 640 boi, 245 cai, 
1296 oi și 158 porci. 

"Brăiloiul, za/e, numită şi Valea- 
Brăiloiului, în plasa Dumbrava, 
jud. Mehedinţi, com: rur. Adu- 
nați-Teiului, pe care este așe- 
zat parte din satul Adunaţi- 
Teiului. 

Brăioaia, șes, jud. Neamţu, si- 
tuat între dealurile Mesteacănul 

“şi Ghigoești, pe teritoriul co- 
munei Șerbești, plasa Piatra- 
Muntele. Prezintă terenuri cul- 

” tivabile, 

Brăițeni. V. Jurcani, sat, com- 
„Gugești, pl. Mijlocul, judeţul 
Fălciu. - 

Brăjeşti, pădure, supusă regi-   

BRĂNEŞTI 

mului silvic, proprietate a moş-. 
nenilor Brăjești, : com. Bădeni- 
Pămînteni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, în întindere de 100 hect, 
avînd esență dominantă fag și 
ctate de la 20—30 ani, 

Se învecineşte la N. cu Bă- 
deni-Ungureni, la S. cu pir. 
Stoeneasca, la V. cu rîul Dim- 
bovița și la E. cu livezile din 
Brăjeşti. 

Brăjeşti, p/aîz, com. Bădeni-Pă- 
mînteni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel. ” 

Brănduşeni, șes, ce se întinde în 
partea de N. a com. Soleşti, 
din pl. Crasna, jud. Vasluii, Se 
zice că pe el ar fi fost în .ve- 
chime -un tirgușor cu acest 
nume. a 

Acest șes, se mai numește și 
Șesul-Racului, nume împrumu- 

"tat de la iazul numit Racul, ce 
se află în jos de el. 

Brăneasa, rup. de moşie, ţine 
de Stoborăști; e ca de 500 
pogoane, situate parte în jud. 

* Teleorman, parte în jud. Olt, 

Brăneasa, ză/cea; se formează | 
la N. pe teritoriul com. Crim- 
poia, pl. Șerbănești, jud. Olt, 
și se varsă în Dorofeia, chiar 
în comună, 

Brăneşti, cop. Tur, în plaiul 
Dimboviţa-Ialomiţa, jud. Dimbo- 
vița. Această comună este si- 
tuată pe vale, pe malul drept 
al Ialomiţei, la zece kil, spre 
N. de Tirgoviște. Este înve- 
cinată de dealurile următoare: 
Muchia-Dealului, Procșanul, Hu- 
mele, Măgura, Ghidiul, Viile- 
Bătrine, Virful- Viei, Muchia- 
Strimtoarei şi Motilfa. Pe par- 

„tea, răsăriteană curge riul Ialo- 
miţa, pe care sunt -tref mori 
de apă și un fierăstrăi de tăiat
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scînduri. Tot în raionul comuni, 
peste Ialomiţa, în partea stingă, 
se varsă riul Bezdedelul. In fața 
com. Brăneşti se află marea fa- 
brică de praf de pușcă, Pudrăria 
armatei de la Lăculeţe, care 
e situată pe malul stîng al Ialo- 

„iiței, pe şoseaua Tirgoviște-Pu- 
cioasa. Pudrăria nu se desparte 
de Brăneşti; de cit prin riul Ia- 
lomița. Brăneşti nu are alte că- 
tune alipite. Numără 1400 lo- 
cuitori Romîni. Produce mai ales 
prune, din care se face ţuică. 
Se fabrică aci var de 'o bună 
calitate. Este un izvor cu apă 
sărată în apropiere de văl. 

"-ceaua care desparte comuna 
Brănești de com. Glodeni, şi 
“anume la punctul Valea-Plopu- 
lui. La Brănești se face un bilciă 
anual la 20 Iulie (Sf. Ilie). A- 
cest bilciii este vizitat în toate 
verile de cea mai mare parte 

__a persoanelor, care fac cură în 
băile Pucioasa și Vulcana, căci 
de la Brănești pănă la Pucioasa 
sai Vulcana, nu este mai mult 
ca trei sferturi de oră călare 
saii. cu chervanul. 

In Brănești sunt două biserici 
și o școală. Locuitorii sunt moş- 
neni neam-de-neam, Chiar mo- 
şiile și pădurile mănăstirei Bu- 
nea, care azi sunt ale statului, 
aii fost tot ale Brăneștenilor, 

| Şcoala din Brănești este mixtă, 
cu un învățător și frecuentată 

"de 29—45 copii, elevi şi eleve. 
In toată comtina sunt peste 232 
copii de ambe sexe cu cetatea 
de şcoală. Școala din Brănești 
nare pămînt. Localul este bun, 
clădit anume pentru şcoală, dar 
cu primăria la un loc. Școala 
s'a fundat în 1872. 
”- Brăneşti are un venit de 2470 
"lei şi peste 320. contribuabili, 

Această comună se înveci- 
nește spre Est cu com. Po-| 

- durile și Glodeni, despărţindu-se 
--de Glodeni prin dealuri şi văl.   
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ceaua numită Apa-Dealului, iar 
de Poduri prin riul Ialomiţa; 
spre V. se învecinește cu căt. 
Vulcâna-d.-j,, în care se află 
băile Vulcana, de care se des- 
parte prin păduri, livezi și pt- 
riul Vulcana și cu care se leagă 
prin şosea comunală; spre N. 
se învecinește cu băile Pucioasa 

şi spre S. cu Vulcana-Pandeli, 
de care se desparte prin cîm- 
pie și se unește prin şosea co- 
munală. In această com. se află 
o mănăstire, Vezi Fusea. 

Brăneşti, com. rur., în pl. Jiului, 
jud. Gorj, în partea de S. a 
“com. Broșteni, situată parte pe 
loc şes și parte cam pe lingă 
lanțul de înălțimi din stînga 
Jiului numit Culmea-Jiului. Se 
compune din cătunele Brănești 
şi Capul- Dealului, 

Are o suprafață cam de 1533 
hect., din cari 200 hect, pădure, 
350 hect, loc de cultură, fineţe 
și pășune, e proprietate a sta- 
tului; iar 903 hect. sunt ale loc. 
dimpreună cu 24 hect. vii și 56 
hect. livezi de “pruni. 

Are o populație de 383 fa- 
milii, din cari 7 familii Țigani, 
cu 1554 suflete, 372 contribua- 
bili. Locuitorii posedă 65 plu- 
guri, 130 care cu boi, 11 căruțe 
cu cai, 433 vite mari cornute, 
51. cai, 881 oi,.5 capre, 165 
rimători şi 100 stupi. 

Venitul com. este de 2685 
lei, iar cheltuelile de 28 lei, 
bani 52. 

Pe marginea despre V. a a- 
cestei com. şi paralel cu ea 
trece şoseaua Filiași-T.-Jiul, care 
o pune în legătură la N. cu co- 
muna Broșteni, iar la S. cu co- 
muna urbană “Ținţăreni, din jud. 
Dolj. * 

Comuna posedă 1 moară pe 
apa Jiului, cu 5 alergători, 2 
circiumi, 11 puțuri şi 2 izvoare, 

- Are un local de, primărie; o 
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“școală, frecuentată de 47 elevi 
'şi 3 eleve din 58 înscriși; 2 
biserici, deservite de 1 preot 
și 2 cîntăreți. 

Brăneşti, com. rur., pl. Dimbo- 
viţa, jud. Ilfov, la E. de Bu- 

„cureşti, situată pe țărmul stîng 
al văei Pasărea, '23 kil. departe 
de Bucureşti. Pe la Nordul co- 
munei trece calea fierată Bucu: 
reşti-Călărași și şoseaua jude- 
țeană București-Brăila. Stă în le- 
gătură cu satul Pasărea printr'o 
șosea vecinală, 

Se compune din satele Bră- 
neşti şi Vadul-Anei, cu o po- 
pulație de 1511 loc, cari trăesc 
în 276 case, cea mai mare parte 
Bulgari. 

Suprafaţa totală a comunei 
este de 3506 hect, 

” Statul, proprietatea e a lui, 
are 2211 hect. din cari cultivă 
prin arendașii săi 1631 hect. 
(35 rămîn sterpe, 120 izlaz, 423 
hect. pădure). Locuitorii ai 1295 
hect., din care rezervă 78 pen- 
tru izlaz, cultivînd restul. 

Moșia Brănești, împreună cu 
pădurea, s'a dat la anul 1854 
de Sfinta Mitropolie în schim- 
bul unci a patra parte din mo- 

- șia Cimpina (Prahova). Se a- 
renda atunci cu 29,000 1. vechi 

şi valora 12,000 galbeni. 

Comuna numără 260 contri- 
buabili și are un budget de lei 
7285 la venituri și de 7162 la 
cheltueli. In anul 1855 erai 347 
contribuabili, 

Dintre locuitori, 400 sunt plu- 
gari. Ocupaţia lor de căpetenie 
e agricultura și creșterea vitelor. 

Arătura se face cu 161 plu- 
guri: 85 cu boi, 76 cu cai. Lo- 
cuitorii aii 177 care și căruțe: 
92 cu boi și 85 cu cai, 

Comerciul se face de ş cir- 
ciumari și 2 hangii. 

Numărul vitelor e de go vite 
mari (395 cai și cpe, 18 armă-
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„sari, 260 boi, 72 vaci, 39 viței, 
6 tauri, 40 bivoli și 71 bivoliţe) 

"şi de 2820 vite mici (35 capre, 
285 porci și 2500 oi). 

Improprietăriți sunt 321 lo. 
cuitori și neîmproprietăriți. 86. 

: Brăneşti, saz, jud. Bacăii, plasa 
- Muntelui, comuna Podurile. De- 

părtarea de aci la satul Podurile 
este de 1750 m. 

Brăneşti, sas, în com. Vlădești, 
“ plasa Prutul, jud. Covurluiii, cu 

142 case, 143 familii și 570 su- 
flete, o biserică și o şcoală. Te- 
ritoriul ce-i aparține e în întin- 
dere de 2166 hect. și 45 arii în 
total, din cari 1716 aparţin pro- 
prietăţii mari și 450 hect. și 45 
arii sătenilor. 

- Brăneşti, sa, situat pe valea 
- Pasărea, pl. Dimboviţa, judeţul 

- Ilfov. Face parte: din com. zur, 
cu același nume. 

Aci este reședința judecăto- 
rului de ocol şi a primăriei, 

Are o biserică, cu liramul Sf. 
Nicolae, ' deservită de 2 preoți 
și 2 'cîntăreţi; o şcoală rurală, 
frecuentată de obiceiii de Soelevi 
și & eleve. Localul s'a construit 
de judeţ în anul 1879. Cu școala 
rurală, comuna cheltuește 1905 
lei anual, - 

Populaţia satului e de 119 
suflete. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 2682 hect,, din cati posedă 
statul 1600 hectare şi locuitorii 
1882 hect. Ia 

Statul cultivă prin arendașii 
săi 1320 hectare (30 rămîn 
sterpe, 100 izlaz şi 150 pădure). 
Locuitorii cultivă 9o2 hect. GQ 

"rămîn sterpe, 40 izlaz și 48 cul- 
-“ tura, viței). 

Numărul : vitelor mari e de 
722 şi al celor mici de 490. 

„-. Satul este întretăiat printr'o 
vale adincă cu smircuri și iz- 

35620, Sfarelg Piţlanne fiengrafie, 
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„ Voare ce ai direcția spre E. 
vale care se pierde la distanță de 
"4090 metri la S., egalindu-se cu 
solul plan, | 

Populaţia acestui sat e în cea 
mai mare” parte bulgară, for- 
mată din Bulgarii emigraţi din 
Bulgaria: prin secolul al 18-lea. 
Obiceiurile lor diferă de ale Ro- 
mînilor. 

Nu se știe de unde vine nu- 
mele satului de Brănești; se 
crede însă că derivă dela Bra- 
niște, ce însemnează mic cîm- 
puleț în mijlocul pădurilor și 
chiar bătrînii spun că au pome. 
nit împrejurul acestui sat crân- 
guri de pădure și mărăcinet, 

La Sud de satul Brăneşti, la 
distanță de 1/2 kil., în nişte ripi, 
s'a găsit, în anul 1890, un bor- 
can de lut.ca de 10 decalitri 
mărime, şi de formă foarte 
vechie. Tot spre Sud de sat, la 
distanță de 800 m., în apropiere 
de pădurea Cucul, și pe lingă 
drumul ce duce spre Obileşti- 
Călăraşi, este o măgură ca de 
5 m. înălțime și în suprafață ca 
de 400 m. p.; iar în partea de 
Sud a pădurei, Cucul, într'un cot 
al girlei locale ce prezintă un 
loc de ascundere prin ridicarea 
malului drept şi pozițiunea pă- 
durei, se găsesc mai multe gropi, 
unde se presupune că staționaă 
oști. 

In cotul pădurei Cucul, se 
adăposteai locuitori în timpi de 
răzmeriţe, 

Spre N. de Brănești, la dis- 
tanţă de 400 m., în punctul Va- 
lea-Pasărea, alături cu șoseaua 
judeţeană București-Brăila, este 
pepiniera Şcoalei de silvicultură, 
unde sunt clădite localuri pen- 
tru reședința șefului silvic şi a e- 
levilorȘcoalei de silvicultură, care 
fac. practică prin pădurea Cucul. 

Brăneşti, căzuu, comuna Bolovani, 
- jud, Dimboviţa. . -   
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Brăneşti, căzun, jud. Gorj, reşe- 
dința comunei cu același nu- 
me. Are o suprafață de 1237 
hect., din cari 200 hect, pădure, 
și 350 hect, loc de cultură, fi- 
neaţă și pășune sunt proprieta- 
tea statului, iar 635 hect. sunt 
a locuitorilor, cu 16 hect, vii, 

-. Şi 36 hect. livezi de pruni. 
Are o populaţie de 243 fa- 

milii, cu 953 suflete Romini, 3 
"familii Țigani cu: 17 suflete; are 
249 contribuabili, 
“Locuitorii posedă 45 pluguri, 

7O care cu boi, 9 căruțe cu cai, 
399 vite mari cornute, 36 cai, 

417 oi, 5 capre şi 83 rîmători; 
70 stupi. 

Cătunul posedă o moară pe 
apă, cu 5 alergători, construită 
în anul 1883, proprietatea sta- 
tului şi arendată anual cu suma 

„de lei 1000, Aci sunt 2 ctreiu- 
mi, II puțuri și 2 fîntîni, 

Are 1 şcoală, înființată în a- 
nul 1852, și frecuentată de. 5o 
elevi, din cari 3 fete. 

- Are 1 biserică de zid. făcută 
de preotul C.. Cocoroveanu, în 
anul 1859, deservită de 1 preot .: 

- Şi 1 cîntăreț, 

Brăneşti, stajie de dr.-d.-f.,. jud, 
Ilfov, plasa Mostiștea, căt. Bră- 
neşti. Se află pe linia Bucu- 
reşti-Ciulniţa. Pusă în circulație 
la 17 Noembrie 1896. Intre sta- 
țiile Pantelimon 13.4 kil., și Fun- | 
dulea 12.2 kil. Inălţimea d'asu- . 
pra nivelului mării de 67,57. 

Venitul acestei staţii pe anul 
1896 a fost-de 54.084 lei. 

Brănești saii -Brăneasa, dea/, 
la E., pe teritoriul com. Șerbă- 
neşti-d.-j., plasa Șerbănești, jud. 
Olt; are direcţiunea N.-S., pa- 
ralel cu Dealul-Vedei. Se. for- 
mează între valea Brănești și Va- 
lea-Vedei, pe o. distanță de 6 
kil.; are o. înălţime de 8—14 
metri. ” 
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Brăneşti, moșie particulară, de 

1716 hect., în com. Vlădești, 

- plasa Prutul, județul Covurluiiă. 

După întrebuințare, terenul a- 
cestei moșii se specifică ast-fel: 

513 hect. 36 arii pămînt arabil, 

217 hect. 36 arii imaș, 27 hect. 

17 arii vii, 85 hect. 80 arii pă- 

dure, 42 hect. 9o arii luncă, 37 
hect. 18 arii finețe şi So2 hect. 
23 arii baltă, 

Brăneşti, zoșie a statului, în jud. 
Ilfov, pendinte de mănăstirea 
Cernica, care s'a arendat pe pe- 
riodul 1883—93 cu 37,927 lei 
anual și din care arendă s'a 
scăzut la 1 Aprilie 1890, suma 
de lei 13882 anual pentru 5ş2 
hect. cari s'au vîndut în loturi 
la locuitori, 

Brăneşti, zăzure a statului, în în- 
tindere de 150 hect., pendinte 
de com. Brăneşti, pl. Dimbo- 
vița, jud. Ilfov. 

Brăneşti, pâriiaș, jud. Bacăi, pl. 
Muntelui, care- curge pe teri- 
toriul satului Brănești, din co- 
muna Podurile, în direcţie nor- 
dică și se varsă în pirtiaşul Fun- 
dătura, 

Brăneşti, vă/cea, jud. Teleorman, 
prin mijlocul căreia curge un 
piriiaș cu același nume. Incepe 
din spre cătunul Bădești, din pl. 
Teleormanului și formează li- 
mita cea din urmă între jude- 
țele Olt și Teleorman, trecînd 
pe lingă comunele Stoborești, 
Merișani și Ghimpeţeni. 

Brăneştilor (Valea-), va/a, co- 
“ muna Olănești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, care se varsă în riul 
Olăneşti, pe feritoriul com. Olă- 
nești. 

Brăneţul, Con: Tur, pl. Olteţul- 
Oltul - d.-s, jud. Romanați, si-   
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tuată aproape de confluența riu- | 
lui Mirila cu Burluiul, la poa- 

lele dealului Sarul (188 m. al- 

titudine d'asupra nivelului mă- 

rii). E străbătută de șoseaua 
Pirscoveni-Ledești şi de linia fie- 
rată Slatina-Craiova. Se află la 
26 kil. departe de Caracal și la 
7 kil. de Balş. E formată nu- 
mai din satul cu același nume. 

Are 136 de contribuabili, 201 
capi de familie; în totul are 723 
locuitori, din cari 8 Țigani, 4 
Greci și restul Romîni, din cari 
353 bărbaţi, 380 femei; 359 că- 
sătoriţi, 374 : necăsătoriți ; 26 
ştiind carte și 707 ne știind. Bud- 
getul comunei pe 1886/87 a fost 
de 1846 lei la venit și 1796 la 
cheltueli. Ocupaţia locuitorilor 
e agricultura și creșterea vite- 
lor. Vite mari sunt 407, vite 
mici 840, rimătoră 266. Are 4 
cîrciume. Are o biserică, Sf. Ni- 

„colae (1875), deservită de un 
preot și 2 cintăreți. I se mai 
zice și Gorganul. 

AA Brănila, zirii, udă partea de N. 
a com. Dobroteasa, pl. Oltul- 
d.s., jud. Olt, și se varsă în 
girla Cungrea-Mare, pe terito- 
riul com. Simbureşti, după ce 
primește pe dreapta valea Pur- 
căreața i pe stinga valea Lacul. 

Brăniştari, jud. Ilfov, Vezi Dă- 
răști. 

Brăniştari, com. rur., compusă 
“din cătunele Brăniștari-d.-s., Bră- 
niştari-d.j., Brăniştari - Moșteni 
saii Călugăreni și Năneasca, si- 
tuată pe valea Cilniştea, din jos 
de Călugăreni, pl. Cilniștea, jude- 
țul Vlașca. Distanţa dela Giurgiu 
e de 32 kil., iar de Ghimpați, 

reședința plășci, de 22 kil. 

In 1887 se aflaii aci 173 con- 

tribuabili din 863 suflete. 

Venitul comunei în' 1886 era 

de lei 8424, iar chelt, de ler   
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4451. In 1887 venitul: era de 
|. 2811, iar cheltuelile de 1. 2418. 

In 1887, în această com.s'a 
semănat o suprafață de-goo hect. 
“cu diferite cereale. 

“Sunt două biserici: una. la 
Brăniștari-d.-s. și alta la Bră- 
niștari-Moșteni; ambele -aii doi 
preoți şi 4 cîntăreți. In 1888 s'a 
oficiat în această comună 59 bo- 
tezuri, 11 căsătorii și 39 înmor- 
mîntări. Bisericile depind de pa- 

" rohia Brăniștari, 

„ Este o școală mixtă cu 3 clast, 
în care ati urmat, în 1888, 26 bă- 
eți și 11 fete. 

In 1888 se: cultiva 27 hect, 
de vie. Aci sunt pometuri multe 
și duzi cu cari se cresc mulți 

"gindaci de mătasă, 
Există în comună o moară de 

foc cu 2 pietre. 
Prin  Brăniștari trece șo- . 

„seaua vecinală ce duce din şo- 
seaua' naţională Giurgiu-Bucu- 
rești, din dreptul Călugărenilor, 
pe valea Cilniștei, prin satele 
Brăniștari pănă la Comana. Este 
departe de staţia drumului de 

- fier Comana și de halta Grădiștea 
cu g Kil., Călugăreni sunt la 4 
kil., Giurgiu la 39 kil., Bucureşti 
la zo kil. 

In această comună s'aii împro- 
Ă prietărit în toate cătunele 159 
locuitori foşti clăcași, pe o.su- 

prafață de 632 hect. 

Sunt 6 circiumi. 

Brăniştari-de-Jos, căz., pendinte 
de com.. Braniștea, pl. Cilniștea, 
jud. Vlașca, situat pe partea 
stingă a văci Cilniştea şi proprie- 
tatea d-lui Ilie G. Protopopescu. 

Suprafaţa totală a moșier e 
de 644 hect. In 1864 s'aiă îm- 

proprietărit 63 locuitori pe o su- 

prafaţă de 287 hect. şi a mar 

rămas proprietate particulară 357 

hect. 

Pe o suprafață de 12 nect, 
este vic,
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In acest cătun sunt: 182 boi 
şi vaci, 40 cai, 602 oi și 280 
rimători, 

In sat sunt 2 cîrciumi. 

Brăniştari-de-Sus sai Dobro- 
teşti ori Sîrbeni, că, pendinte 
de com. Brăniștari, pl. Cîlniștea, 
jud. Vlașca, proprietatea d-lui 
C. Goga. 

Venitul anual este de 2 5000 |. 
Suprafaţa întregei proprietăți 

e de 1683 hect, S'aii dat la: 1864 
la GI locuitori, foști clăcași, su- 
prafaţa de 225 hect. și a mai 
rămas 1458 hectare proprietate 

particulară. 
Aci este o pădure de luncă 

şi 6 hect, cu yie. 

Proprietatea e situată pe coasta 
stingă a apei Cilniștea, « din jos 
de Călugăreni. 

In căt. sunt: școală comu:- 
nală; o moară de foc cu 2 pie- 
tre; o biserică cu hramul Sf. 
Gheorghe, deservită de un preot 
şi doi cintăreți și în care, în 

1888, s'au oficiat 35 botezuri, 
8 căsătorii şi 28 înmormîntări, 

Vite sunt: 154 boi și vaci, 
30 cai, 870 oi și 240 rîmători. 

Sunt 2 cîrciumi. 

Brâniştari- -Mănăstirei, ce'i zice 
și Călugăriţa, câfun, pendinte 
de “com. Braniștea, plasa Cil- 
niştea, jud. Vlașca, situată. pe 
partea stingă a văei Cilniştea, 

“pl. "Cilniștea. 
In 1864 s'aii împroprietărit aci 

35 loc., foşti clăcași, pe 120 hect. 

Brănișteni, com. rur., în pl. Si- 
retul-d.-j., jud. Roman, spre: o- 

„_raşul Roman și la o depărtare 
de 10 kil. de el şi de g kil. de 
reşedinţa plășei. Este așezat pe 
"ultima terasă a dealurilor ce vin 

-. în dreapta rîului Moldova. Este 
- alcătuită din satele: Brănişteni- 

d.-., Brănișteni-d.-s. şi Feleşti, 
cu reședința com.în satul'Bră- 

'/ 

  

  

nișteni-d.-j. Are 341 capi de fa: 

milii, 240 contrib., 1248 loc,, 

din cari 43 știi carte și 307 

case. Populaţia este romînă, a- 

fară de 2 fam. Evrei. Sunt 314 
vite mari cornute. Are o bise- 

rică de zid și o școală primară 

mixtă, care a fost frecuentată 

în anul scolar 1886—87 de 13 

elevi din 24 înscriși. “Ține de 

circumscripția fiscală Dulcești, 

Venitul anual al com. este de 

„lei 2418 şi chelt. de 2316 lei. 

Brănişteni. V. Podul-Broșteni, 
jud. Argeş. 

Brănişteni, moșie, jud. Neamţu, 
numită în vremuri și Bărbușeni. 

A fost proprietatea lui Miron 

Costin şi făcea parte din ţinutul 
Neamţului. Făcîndu-se însă o de- 
limitare a hotarelor dintre ju- 
dețe, această moșie a trecut la 
jud. Roman. 

Brănișteni, pîriz, ce curge prin 
jud. Roman, pl. Siretul-d.-j., co- 
muna Brănișteni. Izvorește din 
marginea judeţului, din satul Gi- 
nițești. Curge de la N.-V. către 
S.E.; udă satul Brănişteni şi la 
satul Trifești se varsă în piriul 
Valea-Neagră, de a dreapta. 

Brănişteni-de-Jos, sas, în jud. 
Roman, pl. Siretul-d.-j., com. 
Brănișteni, pe malul drept a 
pir. Brănișteni, spre. V. de ora- 
şul Roman, la o depărtare de 
10 kil. de el și deg kil. de re- 
ședința plășei. Este așezat pe 
platoii, Are 196 capi de fam., 
157 contrib., 710 loc., din cari 
39 ştiii carte și 165 case, Popula- 
țiunea este romînă afară de 2 fam. 
Evrei. Sunt 205 capete de vite 

” mari. E reședința com. Brănişteni, 
Are o bis. de zid și o școală 
mixtă, care a fost frecuentată 

- în anul școlar 1586—87 de 13 
elevi, din 24 înscrişi. 

  
Brănoaia,   

Acest sat datează dinainte de 
1508, după cum se constată din o 

- piatră ce d. V.A. Urechiă a aflat 
în biserică și care poartă această 
dată. Biserica actuală este făcută 
la 1520 de un boer și reînoită 
în urmă de Stefan Tomşa. In a- 
ceastă biserică d. V, A. Urechiă 
a descoperit, în August 1886, 
mormîntul cronicarului moldo- 
vean Miron Costin, decapitat 
din ordinul Domnului Moldovei 
C. Cantemir, în Decembrie 1691, 
pe una din pieţele orașului Ro- 
man. 

Acest sat se numea în ve- 
chime Bărboși sai Bărbeşti și 
era moșia cronicarului Miron 
Costin. 

Tradiţiunea populară, păstrată 
pri'ntre locuitorii acestui sat, 
pune însă Bărboși saii Bercești 
puţin mai la E., tot în coprinsul 
acestei comune, în marginea 
iazului numit Iazul-lui-Vodă. 

Brănişteni-de-Sus, sas, în jud. 
Roman, pl. Siretul-d.j., com. 

-Brănișteni, pe pir. Brănișteni, 
spre V. de satul Brănișteni-d..j., 
și alăturea de el. Are 145 capi 
de fam., 83 contrib., 538 loc., | 
din cari 4 știi carte și 142 
case, Populaţiunea este numai ro- 
mînă. Sunt 109 'capete de vite 

mari, Acest sat se mai nu- 
meşte și Tirsi. 

Brăniştioara, pădure, cu lemne 
de stejar, gîrniţă, gorun, etc., 
pe proprietatea statului numită 
Schitul-Greci, com. Mierlești, pl. 
Siul-d.-s., jud. Olt. Formează 
un trup cu Schiteanca și Mu- 

” şatul, în întindere cam de şoo 
hect. 

numire dată unei 
părți din pădurea Buciumenilor, 

„jud, Tecuciii. 

Brătanul sau Puţul - Balei,
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vale, jud. Vlașca, ce dă în va- 
lea Brezoiul, pe propietatea Sin- 
gureni, a d-lor General Zefcari 
şi Filipescu. 

Brătăneasa, vălcea, com. Cer- 
megești, pl. Cerna-d.j., judeţul 
Vilcea. 

Brătăşanca, moșie nelocuită, jud. 
Ilfov, pl. Negoeşti. 

Brătășanca, zâdure particulară, 
supusă regimului silvic, com. 
Dăeşti, plasa Oltul-d.-s., jud. 

„Vilcea. 

Brătăşanca, trup de pădure a 
statului, în întindere de 28 hect, 
formînd pădurea Dăeşti, situată 
în comuna Popeşti, plasa Cer- 

na-d.-s., jud. Vilcea, împreună 
cu trupurile Firigba, Valea-Mar- 
cului, Valea-Calului și Băeasa- 
Schitul. 

Brătăşanca și Olari saii Mărgi- 
neni-de-Jos, jud. Prahova, tru- 
puri de zz0șiz, ale Statului, pen- 
dinte de mănastirea Mărgineni, 
cari pe periodul 1888- -93 s'aii 
arendat cu 15.100 lei anual, 

De la 1891 s'aii vîndut de veci 
la locuitori, 

Brătăşanca-Ungureni, sat, fa- 
ce parte din com. rur. Dirmă- 
nești, pl. Filipești, jud. Prahova. 

Proprietatea e a D-lui George 
I. Lahovari. Are case mari şi un 
întins parc, o moară pe iazul 
Prahovei și un han. Satul este 
străbătut de șoselele Ploești-Tir. 
goviștea şi Ploești- “Filipeşti- de- 
Tirg. — In apropiere (la vr'o 3 
kil.) se află podul de fier peste 
riul Prahova pe șoseaua Plo- 

” eşti-Tirgoviște, 

Biserica, reînoită în timpul din 
urmă, are următoarea inscrip- 
ție: «Acest sfint lăcaș s'a făcut 

"de robul lui Dumnezeii Gheor-   
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"ghe Logofătu Dănescu, soția sa 
Florica, cu fiii săi: Scarlat, Iancu, 
Ilinca, Luxandra şi cu tot nea- 
mul lor și cu jupîn Cristodor, 
în zilele Domnului Gheorghe 
Caragea Voevod, și. cu blagos- 
lovenia Sfinţiei Sale Mitropolit, 
în anul 1813, Maii 20, și re- 
înoită din noii cu ajutorul pro- 

„prietarului George I. Lahovari 
"și a soţiei sale Ana, născută 
Cocorăscu și întregei obștii şi 
cu sîrguința neobosită a sub- 
prefectului Emanoil Cocorăscu, 
în anul 1892, zugrav G. Arsu- 
lescu.» 

Brătăşanca - Ungurului, . sat, 
face parte din com. rur, Măr- 
gineni-d.-s., plasa Filipești, jud. 
Prahova. 

Brătășani, sa, face parte din 
com. rur. Călăreţi-Șeinoaia (v. 
a. n.), pl. Negoești, jud. Ilfov. 
Este situat la S. de Călăreţi, pe 
malul drept al văci Mostiștea. 

Se întinde pe o suprafață 
de 550 hectare și are o populație 
de 99 loc, 

Statului aparțin 475 hect. și 
locuitorilor 75 hect. 

Statul cultivă prin arendașii 
„Săi, 375 hect. (10 sunt izlaz și go 
pădure). Locuitorii cultivă tot 
terenul, rezervind 'pentru izlaz 
10 hect. e 

Are o bis. cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului,  deser- 
vită de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Numărul vitelor mari e de 98 
şi al celor mici de 124, 

Brătăşani, căzun, în pl. Tirgului, 
jud. Teleorman, pendinte de co- 
muna Netoţi. Este situat pe 
partea stingă a riului Teleor- 
man, între cătunele Netoţi-d.-j. 
şi Broșteni, ceva mai la o parte 
spre N. Populaţiunea lui este 
de 241 suflete, din cari 47 con- 
tribuabili. Are o bis., cu un 
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preot şi un cîntăreț, precum și 
o moară de măcinat pe riul Te- 
leorman. 

Brătăşani, moșie, în plasa Tir- 
gului, jud. Teleorman, proprie- 
tatea moștenitorilor: decedatu- 
lui G. Bădescu. Are o întin- 
dere de 860 hectare pămînt ara- 
bil și 126 hect. „pădure. 

Brătăşanul, Pădure a statului, în 
întindere de 75 hect., pendinte 
de com. Călăreţi-Șeinoaia, pl. 
Negoeşti, jud. Ilfov. 

Brătăşeşti, schi? mic, în jud, şi 
pl. Argeș, lingă satul cu acelaşi 
nume, metoc al Episcopiei de 
Argeș. Actualmente este redus 
la bis. de mir și este întreţinut de 
stat, care înscrie în budget suma 
anuală de 1070 lei. 

Brătăşeşti (Vatra-Schitului-), 
moşie, cu o întindere de 2122 
pogoane, din care cea mai mare 
parte (2000 pog.) pădure, în jud. 
şi pl. Argeș, fostă pendinte de 
Episcopia de Argeș, proprietatea 
Statului. Are o arendă anuală 
de 2200 lei, Pe această mo- 
şie se află o povarnă şi o moară. 

Brăteasca, sa4 în jud. şi pl. Ar- 
geșul. Face parte din com. rur. 
Vilcelele. 

Brătești, saz, pe riul Argeș, la 
N. la 10 kil. de Curtea-de-Ar- 
ge, jud. și pl. Argeșul. Face 
parte din com. rur. Albești-Bră- 
teşti. Are 346 locuitori şi o 
bis. cu hramul Inălţarea-Dom- 
nului deservită de un preot şi 
un cîntăreț. 

Brăteasca, ziriz, ce curge prin 
județul Roman, plasa Fundul, 
com. Averești și. Brătești. Izvo- 
reşte din dealul Golani; curge 
de la S.-E. către N.-V., udind
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satul Averești-d.-j. (Golani) și 
Brătești şi se varsă în riul 'Sire- 
tul de a stinga, mai spre N. de 
satul Brătești, după ce a primit 
în sine în dreapta ptraiele Ave- 
rești, Lingurari și David, - 

' Brăteiul, riulej, între munţii Ră- 
teiul și Lespezi din plaiul Dim- 
boviţa, jud. Dimboviţa. Pe acest 

- riă sunt fierăstrae de scînduri, 

Brăteni, cont. rur., situată în par- 
tea de N.-V.a plășei Ștefănești, 

„ jud. Botoșani. Se întinde pe va- 
lea Bașeului, văile piraielor Să. 
rata, şi Hodoroaia și pe dealurile 

„ de ambele părți ale Bașeului. 
- Comuna se compune din sa- 

„tele: Brăteni, Mihălășeni, -N&- 
_Stasă, Negrescu (Silișcani), Odaia- 
Silișcani (Odaia-Moscovici), Păun 
(Silişcani-Răzaşși), Ratoșul-Apos- 
tol şi Slobozia-Serafineşti. 

- Teritoriul comunei e deluros, 
dar de bună calitate. Are o în- 
tindere de 7020 hect, și o pop. 
de 695 fam,, sai 2167 suflete, 
toți locuitori Romini, cari se o- 
cupă cu agricultura și cu creș- 
terea vitelor. Comuna numără 
528 contribuabili, 

Intinderea locurilor cultivate 
e de 2773 hect. o 

În partea de V. a comunei, 
pe dealuri, se întinde o pădure 
de stejar, pe o suprafață de 310 
hect., care se .exploatează sis- 
tematic. 

In comună sunt: S comer- 
cianți și 4 meseriași ; și 7 cir- 
ciume. 

Numărul vitelor e de 851 boi, 
G41 vaci, 464 cai, 660 porci, 
2945 oi, Sunt 37 stupi su albine. 

E străbătută de piraele Ba-' 
: şeul, Sărata și Hodoroaia. Are 

8 iazuri, 3 mori de apă și 1 
moară de abur. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 9717 lei, 86 bani și la 
cheltueli 9421 lei, 10 bani, 
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Sunt în comună 3 bis, şi 2 ca- 
pele, deservite de 2 preoţi și 6: 
cîntăreți și 2 școli mixte cu 2 în- 
vățători, 91 școlari și 1 3 şcolă- 
rițe. Sunt în com. 186 copii în 
etate de a urma la școală. 

Brăteni, saz, așezat pe coasta de 
E. a Dealului-Brătenilor, în par- 
tea de V. a comunei Brăteni, 
pl. Ștefănești, jud. Botoșani. Are 
o suprafaţă de 2280 hect. şi 
o pop. de 280 familii sau 837 
suflete, din cari 109 contribua- 
bili. 

Are o bis., cu 1 preot și 2 
cîntăreți, zidită de Constantin 
Jora la anul 1819, şi o şcoală 
“mixtă, întreținută de comună, cu 
I învățător și 36 școlari. 

Parte din moşie e acoperită 
cu pădure de stejar în întin- 
dere de 310 hect, 

In vechime satul purta! nu- 
mele de Dolniceni. 

Vite: 270 vite cornute, 124 
cai mari şi mici, 1231 de oi 
și 185 porci; 20 stupi, 

In acest cătun este o cîr- 
ciumă, 

Brăteni, sas, pe moșia Sirețelul, din 
com. Lespezile, pl. Siretul-d.-s. 
jud. Suceava. Așezat pe țărmul 
stîng al Siretului, numără 48 
case, populate cu 56 capi de 
fam. saii 195 suflete (100 băr- 
baţi și. 95 femei), din cari 4 
străini. Are 49 contribuabili, : 
Vatra satului ocupă 7 fălci, Aşe- 
zările locuitorilor sunt bunișoare, 
Improprietăriți la 1864 sunt: 
I fruntaș, 3 mijlocaș Și 31 co- 
dași, stăpînind 79 fălci ȘI 40 
prăj. Biserica și școalele din Les- 
pezile servesc și acestui sat. 

La 1803: «Brătești a D-sale 
Paharn, Ioniţă Negre aveai 49 
liuzi, plătind 376 lei bir anual, 
fiind şi 3 liuzi de cei fără bir, 
la care se mai adăugeaii. <bres- 

„lașii ot tam» cu 1ş liuzi şi 140   

lei bir pe an». («Uricarul». de T. 
Codrescu vol. VII, p. 248). 

Pe la 1850: «Brăteni cu tîr-: 
gul Lespezi, la ţinutul Sucevei, 
ocolul Siretului, moşie a D-sale | 
Spătarul Costache Bosie, cum- 
părată la anul 1842, de la D-lui 
Comisul Iordache Gheleme şi 
D-nei Băneasa Catinca Negre; 
are sat cu o bis., un preot, un 
dascăl, un privilegiat, 9 nevol- 
nici, 15 vădane, 13 slujbași vol- 
nici, un vătaf; pe lingă moșiile 

* Dolhasca, Heciul, Probota și al- 
tele, cu un număr de 66 loc. 
(«Buciumul Rom», an. I. p- 
426). 

Brăteni, pădure, în întindere de 
310 hect., în partea de V. a 
moșici Brăteni, com. Brăteni, 
pl. Ștefâneşti, jud. Botoșani. 

Brătenilor (Dealul-), dea/, se 
întinde de la N. la S., trecînd 
pe moșia Brăteni, pl. Ștefănești, 
jud. Botoșani și se prelungește 
și în com. Dobirceni. 

Brătescu, sas, în pl. Ialomiţa- 
Balta, pendinte de com. Perieți, 

- jud, Ialomiţa. Este situat spre 
N., la 1 kil, de satul de reșe- 
dinţă, | 

Acest sat, împreună cu că: 
tunele Arionești și Lata, a for. . 

„mat pănă la 1885 com. Bră- 
tescu și purta numirea de Mis- 
leanu si avea ca 'căt. satul Mi- 
loșeşti, care astă-zi formează o 
comună, 

Aci este o școală mixtă, cu 
un învățător retribuit de com, 
şi cu 32 elevi şi 6 eleve. 

Locuitorii satului. se ocupă 
cu plugăria. Lacul Fundata este 
la 600 metri de sat, 

„Prin acest sat trece calea ju- 
deţeană Slobozia-Urziceni. 

Brătești, com. rur., în pl. Fun- 
dul, jud. Roman, spre SE. de
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orașul Roman și la o depărtare | 
de 7 kil.deelși de 15 de reșe- 
ședința plășei, pe malul stîng 

- al râului Siretul, E formată din 
„satele: Brătești, Brătianul şi Iz- 
vorul, cu reședința comunei în 
satul Brătești. Are 254 capi 

-de familie, 301 contribuabili, 
1146 locuitori, din cari 53 știi 
carte și 285 case. Toată această 
populație este romînă afară de 2 
fam. Evrei. Aci se cultivă viea, 
Sunt 2324 capete vite mari. 
Are o biserică și o școală pri: 
mară mixtă, care în anul șco- 
lar 1886— 87 a fost frecuentată 
de 28 elevi (23 b., 5 f.) din 36 

„înscriși (31 b,, 5 f£). Această 
com. formează cu com. Ave- 
reşti, Chilii și Giurgeni o cir- 

" cumscripţie fiscală cu reședința 
în com. Brătești. Venitul anual 
al com. este de lei 3101, bani 

„63 şi cheltuelile de Iei 3026. Pe 
teritoriul acestei comune este un 
pod plutitor periul Siretul, peste 
care trece șoseaua județeană. 
Este legată cu orașul Roman 
prin șosea, 

Brăteşti, sa, jud. Bacăă, plasa 
Tazlăul-d.-j., al com. Bărănești, 

- situat aproape de izvoarele pi- 
riului Caraclăul, la o depărtare 
de 6100 m. de satul Bărsănești 
(școala). La anul 1891 aii urmat 
la școala din acest cătun 17 b., 
din 61 copii în vîrstă de școală. 
Are o biserică ortodoxă, clădită 
de locuitori pe la 1770. Cîrciumi 
sunt 4. Capi de familie sunt 
117, suflete 485. Animale se 
numără: 25 cai, 267 vite cor- 
nute, 21 porci și 242 capre, 

Brăteşti, saț, pendinte de coin. 
rur. Căpreni, pl. Amaradiă, jud. 
Dolj, situat la 4 kil. la S. de 
Stoina şi la 5600 m. de Că- 
preni-d.-j., cătunul de reședință 
al comunei. | 

E așezat pe dealul Icleanul. 
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Populaţia e de 41 familii, cu 
156 suflete. 

Din punctul de vedere bise- 

ricesc face parte din parohia 
Stoina. Locuitorii se îmbiseri- 
cează la biserica parohială din 
Stoina. 

Brătești, saz, face parte din com. 
rur. Hăbudul, pl. Tirgșorul, jud. 
Prahova. 

Brăteşti, saz, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Brătești, pe am- 

bele maluri ale pîriului Brăteasca 

și aproape de vărsarea lui în 

Siret, spre S.-E. de orașul Ro- 

man și la o depărtare de 7 kil. 

de el și de 15 kil. de reședin- 

ţa plășei. Este reședința comu- 

nci Brătești. Are 146 capi de fa- 

milii, 185 contribuabili, 679 lo- 

cuitori, din cari 39 știii carte şi 

158 case. Populaţiunea este ro- 

mină, afară de 2 familii Evrei. 

Are o moară cu vapori şi mai 
multe de apă. Aci se cultivă 
viea. Sunt 1584 vite mari cornu- 

te. Are o biserică de lemn și o 

scoală primară mixtă, care în 

anul scolar 1886— 87, a fost fre- 

cuentată de 38 elevi, 23 băeţi 
5 fete, din 36 înscriși, 3r băeți 
5 fete. Localul școalei este bun. 
Spre N. de acest sat și în apro- 
piere de el este un pod plutitor 
peste riul Siret, peste care tre- 
ce șoseaua județeană. Este le. 
gat cu orașul Roman prin șo- 
sea. 

Brăteşti, sa, pe moșia și în co- 
muna Pășcani, județul Suceava. 
Iși trage numele de la slavo- 
nescul brat, frate; deci Brăteș- 
ti e sinonim cu Frătești. Aşe- 
zat pe coasta dealului și sub 
poalele pădurei cu același nu- 
me, numără 151 case populate 
cu 157 capi de familii, sai 699 
suflete, 357 bărbaţi și 342 fe- 
mei, din cari 202 Lipoveni. Are 
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"79 contribuabili. Vatra satului 
ocupă 46. fălci, 15 prăjini și 
30 stinjeni. Improprietăriți la 
1864 sunt 20 mijlocași şi 16 
codași, stăpinind 144 fălci, 77 
prăjini şi 9 stînjeni. Drumuri 
principale sunt: la Pășcani, 
3 kil., şi la Miroslăvești, $ 
kil. Biserica schitului și școala 
din Boșteni-Sodomeni servesc 
şi acestui sat. Lipovenii ai bi- 

- serica lor fâră preot, 
Pe la 1850, «Brătești, la ți- 

nutul Sucevei, ocolul Siretului, 
moșie a d-sale Visternicului Ro- 
set Roznovanu. Are sat, cu 4 ne- 

- volnici, 7 vădane, 3 slujbaşi vol: 
nici; pe lingă moșiile Pășcani, 
Stolniceni, Prăjescului și altele, 
cu un număr de 36 locuitori,» 
(« Bucium. Rom.», an.I, p. 427). 

Brăteşti, căzun, pendinte de com. 
Cătunul, pl. Neajlovul, județul 
Vlașca. ” - 

Brătești, dea/, jud. Bacăă, plasa 
Tazlăul-d.-j., com. Ripile, pe te- 
ritoriul cătunului Slobozia-Mie- 
lului, 

Brăteşti, zeser, în jurul schitului 
cu același nume, jud. Suceava, 

în suprafață de 298 m. p. 

Brăteşti, /oc îsolaţ, în judeţul 

Neamţu, com. Pingăraţi, plasa 
Piatra-Muntele. Se mai numeşte 
Brateșul, 

Brăteşti, moşie, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Bărsăneşti, de 
320 hect., care daii un venit 
de 6400 lei proprietarului Gr, 
Sion- Gherei. Despre această 
moșie, “Th. Codrescu (eBuciumul ' 
Rom.» pag. 427) ne relatează: 
«moșie a casei răposatului Ser- 
dariii Gheorghe Lascar. Are sat, 
cu o biserică, 1 preot, 2 dascăli, 
1 mazil, 11 nevolnici, 2 vădane, 
10 slujbași volnici, 1 vătav; pe
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lîngă moșiile Tirgul-Ocna, Băr. 
săneşti, Lebe, Dofteana și altele; 

“cu un număr de 45 locuitori», 

Brătești, moşie, a statului, jud, 
Roman, plasa. Fundul, comuna 
Brătești, arendată anual (1887) 
cu 12360 „lei.: Această moșie 

- aparținea mănăstirilor Ni eamțului 
şi Secul, închinate Mitropoliei 
starea, 

Brăteşti sau Pravila, munte, jud, 
„Bacăii, pl. Tazlăul-d +]. pe terito- 
riul căt, Brătești. Pe coasta, aces- 
tui munte se află localitatea numi. 
tă Bărsanul, din com. Bărsănești. 

Brătești, Zădure a statului, jud. 
Roman, în pl. Fundul, comuna 
Brătești, în întindere de 716 

: hect., din cari 680 hect. pădure 
mare: și 36 pădure mică (ză- 
voii). Această pădure aparținea 
mănăstirilor Neamțului și Secul, 
închinate Mitropoliei starea, I. 

Brătești, pirtiaş, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., din com, Bărsă- 
nești, care își are obirșia în lo- 
calitatea” numită Bratul. şi se 
varsă în pîriul Caraelăul. 

Brăteşti, iri, afuent al „Sire- 
tului, în lungime de 8400 m., 

- județul Suceava. Udă satul cu 
același nume. 

Brăteşti, sc/i1 de călu gări, în veci- 
nătatea satului cu acest nume, 

“i jud, . Suceava, - întemeiat pe .la 
"” începutul" acestui, secol de pro- 

prietarul moșiei Iordache Balș. 
Roset Roznovanu îl. înzestră 

- cu:100 hect. pămînt cultivabil 
pentru întreţinere, Adăpostește 

"12 monahi. 'In jurul schitului 
este o grădină și o livadă de 

“arbori roditori de 6 hect. Bise- 
„ zicuţa “e de zid, refăcută tot de 
„proprietarul moșiei, Ja 1844. 
"(Vezi tirgul Pășcani),. 
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Brăteşti, si/iște, jud: Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Bărsănești. 
La S. satului Brătești de azi 
se găsesc urmele unui sat nu- 
mit tot Brătești și a unei bise- 
rică foarte vechi, de oare-ce se 
făcea liturghia în limba sîrbească 
şi bulgărească. S'aii găsit chiar 
cărți sîrbeşti şi bulgărești, Bi- 
serica, se crede a fi fost făcută 
de mai multe secole. . Astăzi 
este dărimată. S'a găsit un 
act cu data 7246 -(1738), în 
care se spune că răzeşii din 
Brătești aii dat o bucată de pă- 
miînt pentru facerea unui schit 
pe lingă biserică. Spre N.-E. 
de biserică se află 'un munte 
lipsit de ori-ce vegetațiune și 
pe care se găsește ozocherită 
(ceară: de pămînt). La poalele 
muntelui curg pîriiașe cu miros 
de pucioasă. 

Brăteşti, ze : șes, jud. Dolj, pl. 
- Amaradia, com. Căpreni, lingă 
care piriul Amărăzuia se varsă 
pe stînga rîului Amaradia, * 

Brătești (Schitul-), Schit, cu 
hramul Nașterea Domnului, lingă 
satul cu același nume, jud. şi pl. 
Argeșul. Este redus la biserică 
de: mir, deservită de un preot, 
un cîntăreț și un paracliser, sala- 
riați de stat, 

Brătești-de-jo OS, sat, jud. Dimbo- 
» viţa, pl. Dealul, căt. și com. Ca- 

Zaci. Are un lac în locul unde 
erai în vechime marile heleștae 
Domnești. - 

Brătești de-] Os, sat, jud. Dimbo- 
vița, pl. Dealul, com. 'Cazaci,: 

Brătia, sat, în ind. Ialomiţa, pl. 
- Cîmpului, pendinte de com. Fru- 

mușica. Este situat sub coastă, 
„pe luncă, la 3 kil.: de riul Ia- 

lomița și se învecinește la E. 
“cu satul Axintele și.la .V. cu   

satul Panduri, care îl desparte 
de satul 'de reședință. Inainte 
purta numirea de Lăptuţoaia. 

Populaţiunea satului este de 
7I familii Romini, 1 familie Greci 
și 3 familii Ţigani. 

In sat se aflăo biserică, con- 
struită la 1844, 

Vite sunt: 250 cat, 700 oi, 
120 boi, 80 porci, 3 capre şi 
2 bivoli, 

Brătiana, mc afluent al Suhăt.- 
Mici, jud. Suceava. 

. € ă Ă 

Brătianca, cătun, judeţul Teleor- 
"man, pendințe de comuna Fru- 
moasa; din pl. Marginea. Este 

”. format din însurățeii împroprie- 
. tăriți în anul 1880 și se află si- 

tuat în partea de V. a acelei 
comune, sub coastă, pe loc șes. 

„Are o populațiune de 409 su- 
flete, din cari 74 contribuabili, 

Brătianu, sat, în a jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Brătești,. situat 

"pe un.mic platoii, spre S.-E. de 
satul Brătești și la o depărtare 
de 500 m. de el. Are 44 capi 
de familii, 48 contribuabili, 183 

„locuitori, din cari 13 știi carte 
și 54 case. Populațiunea este 
numai romînă. Sunt 250 ca- 

„pete vite” mari. Acest sat s'a în- 
- fiinţat la 1878: prin împroprie- 
- tărire_ de noi însurăței, şi este 
numit după numele răposatului 
bărbat de.stat. 1, C. Brătianu. 
Este legat cu orașul Roman n prin 
şosea, : 

Brătianu, pisc, com. Ștefănești, 
pl. Rîul-Doamnei, jud. Muscel, 

Brătieni, sas, cu 600 suflete, jud. 
Argeş, pl. Argeș; face parte din 
com. rur. Brătieni-Galeșul. Are 

_0 biserică, cu hramul Cuvioasa 
Paraschiva, cu doi preoți, un 
cîntăreţ și un paracliser, Are o 
şcoală primară rurală,
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Brătieni, dea/, cu livezi de fin, 
comuna Corbi, plaiul Nucșoara, 
jud. Muscel. 

„Brătieni-Galeşul, com. rur., pe 
riul Vălsanul, jud. Argeș, plasa 
Argeș, la 18 kil. de com. urb. 
Curtea-de-Argeș, reședința sub- 
prefecturei, şi la 42 kil. de Pi- 
tești. Se compune din satele:! 
Brătieni, 172 familii, cu 606 su- 
flete, și Galeșul, 170 familii cu 

„602 suflete, peste tot 342 fa- 
milii cu 1208 locuitori, din cari 
11 familii, cu 48 locuitori, Țigani. 
In comună sunt 2 biserici, cite 
una. în fie-care sat; 2 școli pri- 
mare rurale, cîte una în fie-care 
sat; 9 cîrciumi. Budgetul com. 
pe anul financiar 1882—83 a 
fost de 2650 lei 95 bani la veni- 
turi, și de 2550 lei la cheltueli, 

După o publicaţie oficială 
(1887) această comună numără 
248 contribuabili, și are un bud- 
get de 3937 lei la venituri şi 
de 3389 lei la cheltueli. Numă- 
rul vitelor era în 1887 de 1242 

„capete vite mari: 1132 boi și 
vaci, 93 cai, 12 măgari şi ş bi- 
voli, şi 4080 capete vite mă- 
runte: 3580 oi, 58 capre și 442 
rîmători, 

Brătila, com. rur., jud. Bacău, 
pl. Tazlăul-d.j., situată pe va- 
lea rîului Tazlăul-Mare și încon- 
jurată de dealuri. Este alcă- 
tuită din 5 cătune: Brătila-d.-s., 
Brătila-d.-mj., reședința, Brătila- 
d.-j., pe stinga rîului; iar Gura- 
Văei și Ciorta pe dreapta rîului, 

„In Condica Liuzilor găsim Bră- 
tila-d.-s. răzășcască şi cea de 
jos aparţinînd Sărdarului Const. 
“Botezatu, iar în Statistica din 
an. 1874 mat era Druţa și Sub- 
ciorta. | 

Se zice că primii locuitori ai 
„comunci ar fi fost niște mun- 
teni veniți din Rucăr, dovadă 
mahalaua Muntenilor din satul   
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„Brătila, şi că aceștia și-aii ales 
un loc retras între dealuri, și 

“cu 0 poziţie strategică foarte 
bună, spre a se putea mai lesne 
apăra în contra năvălirilor îni- 
mice de prin acele timpuri, 

Teritoriul comunal se mărgi- 
neşte: la N. cu al com. Drăgu- 
gești, la V. cu al com. Bărsă- 
nești, la S. și E. cu al'com. 
Ripile. 

Pămîntul săii este udat de 
Tazlăul - Mare, care îl străbate 
prin mijloc, de la N. spre S,, 
şi de piriiaşele Brătila, Bărsă- 

„nești și Prisăul. Inălţimile sunt 
dealurile: Cireșul, Plaiul, Belcul, 
Benea și Oușorul. 

Are o școală mixtă, care func- 
ționează. din 1863, în Satul Bră- 
tila-d.-mj., întreținută de comu- 
nă, într'un local în care se afă 
înstalată și primăria, posedind 
6 fălci și 40 prăjini pămînt în 
țarină. In anul 1891 şcoala a 
fost frecuentată de 16 copii, 
printre care o fată. 

Sunt 3 biserici ortodoxe: cite 
una în fie-care din secțiile cari 
compun satul, Brătila, deservite 
de 2 preoți şi 4 cîntăreţi. Case 
de locuit sunt 326, cîrciumi 9. 

Populațiunea numără 340 ca- 
pi de familie, cu 1219 suflete: 
bărbaţi 649, femei 570: După na- 
ționalitate sunt: 1203 Romini, 
2 Unguri, 2 Armeni şi 12 Iz- 
racliți, toţi de protecţiune ro- 
mînă. După felul ocupaţiunei se 
disting: 759 agricultori, 5 me- 
seriași, 7 comercianți, 12 pro- 
fesiuni libere. Știu a citi și scrie 
26 (2 femei); nu ştii carte 1193 
(568 femei). Infirmi sunt 2 băr- 

„baţi. Contrib. 246. După legea. 
"rurală din 1864 s'aii împroprie- 

tărit 178 locuitori, cu 634 fălci 
pămînt. In 1879 s'aii împroprie- 
tărit 55 însurăţei, cu 133 fălci 
și 20 prăjini pămînt în țarină, 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de 3400 hect, Pădurile   
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ocupă 1650 hect,, dintre care 
ale statului 225 hect. 

Proprietari sunt: Statul (pă- 
dure), Ovanes Agianoglu, care 
stăpinește 643 hect., ce-i dai 
un venit de 15000 ler; G, Mi- 
hail, cu o moşie de 139 hect,, 
care-i dă 2800 lei; Ecaterina 
Codreanu, care are de la moșia 
sa 1300 lei; Ecaterina Manole - 
Iancu, care are un venit de 
1200 lei, 

„Viile ocupă o întindere de 
14.75 hect. care în 1890 ai dat 
147.50 hectol. vin alb. 

„ Stupi de albine sunt 60. 
Totalul pămînturilor de cul. 

tură este de 1009 heect. | 
Animale sunt: 34 cai, 732 

vite cornute, 159 porci, 24 ca- 
pre (statistica 1890) şi 880 oi 
care aparţin la 6 proprietari şi 
care, în 1891, ai dat 1320 kilgr. 
lină țurcană. 

Biidgetul comunei, pe exerci- 
țiul 1891—92, are la venituri 
lei 3955 şi la cheltueli lei 2240 
bani 65.: 
Comuna este străbătută de 

calea națională Bacăi-Onești, şi 
de calea vecinală Ocna-Bărsă- 
nești-Gura-Văei, . 

Distanţele : la Bacăii, capitala 
districtului, 42 kil.; la Tirgul 

„Ocna 18 kil.; la com. Gropile 
23 kil.; la com. Drăgugești 3 

„Ril.; la comuna Ripile 15 kil.; 
iar la Tirgul-Valea-Rea, reșe- 

" dinţa plășei, 10 kil. 

Brătila, saz, jud. Bacău, plasa 
Tazlăul-d.-j., compus din 3 secții 
Sati cătune: Brătila-d.-s., Brătila- 

d.-mj., reședința comunei, și Bră- 
tila-d..j. “Toate secţiile sunt așe- 
zate pe piriul cu același nume 
şi de-a stinga Tazlăului-Mare. 
Are o şcoală mixtă, la care, în 
1891, ai urmat, din cite-și trele 
secții, 13. băcţi,. din 149 copii 
în virstă de școală. Sunt 3 bi-: 
serici ortodoxe: una în secția
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Brătila-d.-s., cu patronul Sf. Ni. 
colae, clădită pe la 1840 de lo- 
cuitori, deservită de 1 preot și 

-2 cîntăreți; alta în secția: Bră- 
tila-d.-j., cu . patronii S-ţii Voe- 
vozi, clădită pe la 1800, deser- 
vită de 1 cîntăreț; o a treia, în- 
chinată Adormirei-Maicei-Dom- | 
nului, în secția Brătila-d.-mj., 
zidită la 1775, tot de locuitori, 
deservită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreț. Circiumi sunt 8. Capi de 
familie sunt: 98 în Brătila-d.-s., 
91 în Brătila-d.-j. şi 84 în Bră- 
tila-d.-mj.; sufletele: 362 în Brăti- 
la-d.-s., 317 în cea de jos și 296 
în cea de mijloc. Animale se 
numără: în Brătila-d.-s., 10 cai, 
201 vite cornute, 46 porci, Iş 
capre; în Brătila-d.-j., 9 cai, I9I 

- vite cornute, 39 porci, 1 capră; 
în Brătila-d.-mj., 8 cai, 158 vite 
cornute, 45 porci. 

Brătila, za/lala, în pl. Motrul- 
d.-j., jud. Mehedinţi; ține de 
com. rur, Strehaia, . 

Brătila, minte, în “jud. Muscel, 
aproape de hotarul despre Tran- 
silvania, între rîul Dimboviţa şi 
riul Doamnei. 

Brătila, pădure, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Brătila,' cu o 
întindere de 225 hect, sati 1 So 
fălci, neamenajată și cu arbori 
foioşi (stejar, fag, ete.) A- 
parține statului, iar înainte de 
secularizare ținea de biserica 

__ Precista -și- Răducanu din. Tir- 
- gul-Ocna, 

Brătila, pădure, în pl. Motrul-d.-j., 
„jud. Mehedinţi; ţine de terito- 

riul com. rur. Strehaia, 

Brătila, pădure, proprietate a 
statului, în întindere de 400 
„hectare, ţine de munții _mă- 
năstirei Cimpulung, cari fac 
parte din com. Corbșori și Be- 

88620, Jfarele Dicționar Geografte, 

  
  
Brătila-de- Sus.   

revoești, plaiul Nucşoara, jud. 
Muscel. 

Brătila, pirîă, jud. Bacăi, plasa, 
“Tazlăul-d.-j., com. Brătila, care 
curge pe teritoriul sat. Brătila. 
Iși are obirșia, de la locul numit 
Colunii şi se varsă în Tazlăul. 
Mare, d'a stînga. 

Brătila, va, în com. “Golești, 
pl. Riurile, jud. Muscel. 

Brătila-de-]Jos. Vezi Brătila, sat, 
jud. Bacăi. 

Brătila-de-]Jos, moșie, județul 
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., despre 
care Th. Codrescu («Buciumul 

- Romin», pag. 427) ne dă urmă- 
toarele științe : «Brătila-d,-j., cu 
siliştele * Mănești și Grieşti și 
părţile din Brătila-d.-s., Poenile 
și Ghertunul, la ţinutul Bacău- 
lui, ocolul Tazlăul-d.-j.,: moșie 
a d-sale Sărdariului Ioniţă Po- 
pescu, cumpărată la anul 1848 
d-lor frații Dumitrești, care la 
anul 1843 o cumpărase de la 

”Spătarul Răducanu Botezatu, 
în prețul de 12000 galbeni, și 
d-lor ai dat-o cu 13000 galbeni 
d-sale Sărdarul Popescu. Are 
sat, cu o biserică, 2 preoți, 2 
dascăli, 9 nevolnici, 7 vădane, 
24 slujbaşi volnici, 1 vătav ; pe 
lingă moșiile Brătila-d.-s., Băr- 
sănești, Chelbe și altele, cu un 
număr de 117 locuitori.» 

Brătila-de - Mijloc. Vezi Bra: 
tila, sat, jud. Bacăii, 

Vezi : Brătila, 
sat, jud. Bacău. i 

Brătila-de-Sus, moşie, județul 
Bacăiă, pl. Tazlăul-d.-j., despre 
care Th. : Codrescu («Buciumul 
Romiîn», pag. 427)'ne dă urmă- 
toarele științe: «în care moșie 
aii parte și. d-lor Căminarul Ior- 

  

  

daki și Spătarul Iancu: Virgo- 
lici, S-ta mănăstire Răducanu 
din Tirgul-Ocna, supusă Sfintei 
mănăstiri Trei-Sfetitele din Iași, 
închinată la Sf. Munte ; iar din 
răzeși sunt şi din neamul Ti- 
ronesc, Catinca Vasiloaia cu fiii 
săi Vasilaki şi Stan, cari ai vîn- 
dut la 1850 d-sâle Pitarul Ste- 
fanaki Codreanu, un stinjen și 
4 palme, în preţul de 5oo lei 
cu casă și livadă; și alți mai 
niulți răzeși și părtași în ea. 
Are sat, cu 2 biserici, 2 preoți, 
4 dascăli, 2 privilegiați, 18 ma- 
zili, 10 nevolnici, 6 vădane, 1 
căpătăier, 7 slujbași volnici, 1 
vătav, 1 jidov; pe lîngă moșiile 
Brătila-d.-j., Zămișul şi Săcălă- 
șani, cu un număr de 100 loc.» 

Brătileşti (Tîmboești), căzu al 
com. Goidești, jud. Buzăi, cu 
320 loc. și 79 case. 

Brătilii (Movila-), prozi7ă, în pl. 
Cîmpului, spre E. de satul Ji- 
lavele, jud. Ialomiţa. ! 

*Brătioara, păzure, în jud. Mus- 
cel. (Vezi Plaiul-Lung). 

Brătioara sati Bratia-Mică, zi- 
rii, izvoreşte din munţii Dan- 
ciul și Preotesele, 'și se unește 
cu rîul Bratia, din sus de com, 
Albești, plaiul Dimboviţa, . jud. 
Muscel. - 

Brătiţa, /oc îso/at, comuna Băl- 
teni, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Brătoaia, sal, face parte din co- 
muna Buda, pl. Strănișești, jud, 
Tecuciii, la 2 kil. 9oo m. departe 

-de reședința comunei. 
Are o populaţie de 21 capi 

„de fam., cu 84 suflete, trăind în 
24 case; 14 contribuabili, 

Satul are o suprafață de 37 
-hect. '27. arii,. plus pămîntul 
“statului de 443 hect, | 

80
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Știii carte 2 bărbaţi şi 3 bă- 
eți. Locuitorii sînt împroprietă- 
riți, Satul poartă numele ce l'a 
avut moșia. 

Brătoaia, pîriă, jud. Tecuciii. Iz- 
vorește din dealul cu același 
nume, com. Buda, trece prin 

satul Brătoaia, merge în direcția 
E.-V. şi se varsă în Zeletin, 

Brătuleni, sa, în partea de E. 
a com. Cucuteni, pl. Stavnicul, 
jud. Iaşi, situat între două dea- 
luri în fața șesului Bahluiul, pe o 
întindere de 1037 hect. și avînd 
o populație de 40 familii saă 

194 loc. Proprietatea aparţine 
casei Spitalului Sf. Spiridon din 
Iași, 

Numărul vitelor e de 718 

cap., din cari: 362 vite mari 
cornute, 126 oi, 90 cai și 140 
rimători, 

Brătuleşti, sat, face parte din 
„com. rur, Cociocul, pl. Znagovul, 
jud. Ilfov. Este situat la N. de 
Cocioc, între pădurea Radu- 
Vodă și malul stîng al văci 
Tutunarul. 

Are o suprafață de 1528 hect. 
şi o populație de 655 loc. 

Domeniului Coroanei aparțin 
920 hect. şi locuitorilor 608 hect. 

Pe domeniul Coroanei se cul- 
tivă 178 hectare (22 se rezervă 
pentru. izlaz și 720 pădure). Lo- 
cuitorii cultivă tot "terenul. 

Numărul vitelor mari e de. 
525 şi al celor mici de 637. 

Comerţul se face de 4 cir-: 
ciumari, 

Sai stabilit în sat 4 străini. 

Brătuleşti, sas, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s., com. Strunga, 
la S. de băile Strunga și la o 
depărtare de 2 kil. de ele. Are 
106 capi de fam., 125 contrib., 
306 loc., din cari 8 știii carte, 
și 117 case. Populaţia este ro-   
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mînă, afară de 2 fam. Evrei. Se 
lucrează rotăria. Sunt 315 ca- 
pete vite mari, 

Brătuleşti, saz, face parte din 
com. Corodul, pl. Nicorești, ju. 
dețul Tecuciii. Cade la N. co- 
munci, 4 kil. departe de reşe- 
dință. Are o populație de 105 
capi de familie, cu 385 suflete, 
care locuesc în 86 case; 103 
contribuabili. Copii în vârstă 
de școală sunt 37 (24 băeți și 
13 fete), 

Locuitorii se ocupă cu a- 
gricultura şi creșterea vitelor. 
Posedă : 98 boi, 49 vaci, 2 tauri, 
12 cai, 5 epe, 2 armăsari, 176 
oi și 5 capre. Terenul satului are 
o suprafață de 1716 hect, 11 
arii, din care: vatra satului ocupă 
22 hect. și 13 aril, iar partea 
cea-l'altă se cultivă, 

Locuitorii sunt împroprictăriți 
la 1864. 

Biserica este situată în par- 
tea de Nord a satului. Nu-i se 
cunoaște precis data construirei, 
Data, ce se păstrează în Evan- 
ghelie, este 1791, și pomelni- 
cul dovedeşte că este făcută 
de Safta Negrea. In urmă s'a 
întreținut pănă la 1864 de Sandu 
Negrea. Posedă Sl fălci de 
pămînt arabil. 

Brătuleşti, sa/, face parte din 
com. rur. Cermegești, pl. Cer- 
na-d.-s., jud. Vilcea. Are o po- 
pulaţiune de 323 locuitori (150 
bărbați și 173 femei). Copii în 
virstă de școală sunt 26 (12 fete). 

Este la distanță de 1 kil. 
de Chiricești, reședința comunei. 
Aci este o biserică, Anul fon- 
dărci şi ctitorii nui se cu- 
nosc. 

Brătuleşti, „moșie, jud. Bacău, 
pl. Muntelui, com. Dărmăneşti, 
care este stăpinită de Eugenii 
Ghica.   
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Brătuleşti, zădure, jud. Bacăii, 
pl. Muntelui, com. Dărmăneşti, 
în care domnesc fagul și bra- 
dul. Proprietar este Eugeniii 
Ghica. Are o întindere de 9000 
hect. și cste supusă regimului 
silvic. 

Brătuleşti, secție, a satului Dăr- 
măncști, jud. Bacăi, pl. Mun- 
telui, com. Dărmănești, situată 
pe malul drept al Uzului. In 
vechime se mai chema și Po- 
iana-Roșca. Are o biserică ca- 
tolică, deservită de 1 dascăl, Lo- 
cuitorii sunt mai toți Unguri, 

Brătuleţul, /oc zso/az, jud. Neam- 
țu, pe moșia Topolița, com. Hu- 
mulești, pl. De-Sus-Mijlocul, în 
întindere de 3 hect. 5500 m. p;; 

învecinat la Nord cu pămîntul 
școalei, la E. cu apa piriului Bră- 
tulețul, la Sud cu parcela 118 
şi la V. cu parcelele 116 şi 167. 

Pe acest loc se află niște case 
şi o moară în ruine. 

Acest teren a fost pendinte 
de mănăstirea Văraticul ; astă-zi 
aparține statului, care îl aren- 
dează separat, ori întrupat cu 

moşia 'Topoliţa-Săcăluşești. 

Brătuleţul, ziriiaș, jud. Neamţu, 
pe teritoriul com. Humulești ; se 
varsă în piîriul Topolița. 

Brătuleţul, trup «de moşie, jude- 
țul Neamţu, a mănăstirei Vă- 
raticul, fostă închinată Mitropo- 
lici din Iași, starea IV-a, iar a- 
cum aparțiind statului. Este si- 
tuată pe lingă moșiile Bălţă- 
teşti, Topolița, Săcălușeşti, ș. a., 
în com. Humuleşti, pl. De-Sus- 
Mijlocul, 

Brăzdata, fa/fă, jud. Dolj, pl. 
Băileşti, comuna Afumaţi, în N. 
com. Se scurge în piriul Băboaia, 
pe teritoriul com. Urzicuţa, pl. 
Băilești. e
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Brăzdata, movilă; jud. Dolj, pl. 
Băileşti, com. Afumaţi, la N, co- 

-munei, 

Brăzdata, movilă, jud. Dolj, pl. 
Băilești, com. Siliştea-Crucei. 

* Brăzişori, deal, în judeţul Mehe- 
dinți, plaiul Cloșani, în comuna, 
rurală Comănești; începe de la 

„. Tarniţă, formînd culmea Motrului 
în comunele: Negoești, Comă- 
nești, Glogova, și se termină la 
Cătune, comună în' pl. Motrul- 
d.-s. Cea mai mare înălțime a 
sa este de aproape 400 metri. 

Peste acest deal trece şoseaua 
" vecinală ce se ramifică din şo- 

- seaua județeană Severin-Gorj 
spre Florești-Baia-de-Aramă: 

Breabănul, ziriia;, în jud. Ba- 
căi, pl. Muntelui, com.Văsieşti, 
care se scurge în Urminișul- 
Mare. 

Breasta, com. rur., ce face parte 
din pl. Dumbrava-d.-s., judeţul 

"Dolj, la o depărtare: de 7 kil. 
N-V. de Craiova şi la 21 kil.. 
departe de reședința plășci, care 
este comuna rurală Șopotul. 

Se învecineşte la E. cu com. 
Cernelele, de care se desparte 

- prin riul Jiul; la V, cu comuna 
Pleşoiul și cu com. Predeşti ; la 
N. cu com. Mihăiţa; iar la S. 
cu com. Bucovăţul. Limita de N. 
începe de asupra căt. Cromna, 
mergind printre moșia d-lui Ta- 
che Guran și a d-nei M. Paţa, 
despărțită prin valea Moreni, 
pănă la riul Jiul. Limita de sus 
începe din punctul Tropotanele, 
merge drept spre E. pănă în 
Jiii: Limita de E, este formată 
de riul Jiul, care: merge mai în- 
tiii spre S,, apoi formează un 
cot spre V., udînd com. Breasta 
și în fine se lasă iarăși spre S$. 
Limita de V. începe de la S., 
formează - limita moșiilor d-lor 
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proprietari: maior Marcu, S. Ge. 
blescu și G. Mateiii, mergînd a- 
proape în linie dreaptă pănă în 
punctul de la Nord d'asupra 
Cromnei. | 

Terenul acestei comune este 
“puțin accidentat, avind urmă- 
toarele dealuri: Dealul-Moreni- 
lor, Obedinul, Dealul-Văcarilor 
și Dealul-Creţeştilor, cu cîte o 
înălțime aproximativă de 40 
pănă la so metri, fiind acope- 
rite cu iarbă pentru nutrețul 
vitelor. 

Cursul de apă ce udă terito- 
riul comunal este Jiul. Peste Jiă 
se află un pod în dreptul acestei 
com. Jiul primeşte pe teritoriul 
acestei com., lîngă podul Breasta, 
pir. Obedeanul pe dreapta, care 
la rîndul săă, se încarcă tot pe 
dreapta cu gina Breasta ce-și 
are izvorul pe teritoriul acestei 
comune și curge în direcțiunea 
V.-E. Primă-vara cînd se topesc 
zăpezile și toamna, după ploile 
cele mari, Jiul se revarsă, —- 

Mai de mult com. coprindea 
două căt,: Obedinul și Breasta. 
Apoi s'aă mai adăugat încă două: 
Cruţești și Curuia. Azi, comuna 
se compune din patru cătune, 
anume : Breasta, care este și că- 
tunul de reședință, Cruțești, Cu- 
ruia și Obedinul. | 

La aceste cătune s'aii mai a- 
daus mahalalele : 

Tescătenești la căt, Breasta. 
Tropotanele la căt. Curuia. 
Cotul-lui-Tretie și Cotul- Ro- 

bit la cătunul Obedinul. 
" Cromna dimpreună cu Mo- 

reni, la cătunul Cruţeşti. 
In această comună sunt două 

biserici : una în cătunul Cruţești 
cu patronul Sf. Maria, fondată 
la anul 1784, de către Marița 
Bengeasca Stolniceasa; cea-Paltă 
în cătunul Obedinul ; la ce an 
şi de cinee făcută, nu se ştie; 
nici nu este încă zugrăvită. Am- 
bele sunt aproape ruinate și   
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prima numai este deschisă, iar 
în a doua nu se mai oficiază 
slujba, fiind cu totul dărimată, 
In serviciul bisericei din Cru- 
țești sunt 1 preot și 2 cîntăreți, 

- Fie-care are cite o proprietate 
de 17 pogoane. 

Tot aci se află mănăstirea 
Creţești, azi ruinată şi care, se 
zice, că în timpuri îndepărtate 
ar fi fost făcută de haiduci. 

In cătunul Breasta se află o 
singură școală, mixtă, ce funcţi- 
onează din 1838, fiind întreţi- 
nută de stat şi de comună, Lo- 
calul, construit de zid, este. în | 
bună stare, Școala are un sin- 
gur învățător. A fost frecuen- 
tată în anul școlar 1892—1893 
de 76 băeți şi 4 fete, In virstă 
de școală sunt 97 băeți și 21 
fete. Totalul locuitorilor cari ştii 
carte, afară de copiii ce urmează _. 
la școală, este de 63, dintre cari 
3 femei, 

Sunt în toată comuna 1164 
suflete, din cari 606 bărbați și 
556 femei, locuind în 335 case. 
“După legea rurală din 1864 

Sunt 281 împămînteniți. Se gă- 
sesc patru case mari boerești, 
una făcută de Costică Otetele- 
șanu, alta de Gane, a treia de 
Toma Strimbeanu și a patra 

„de Dimitrie Paţa. A treia este 
veche de şo de ani, iar a patra 
de 80 de ani. 

Suprafaţa teritoriului comunei 
este de 9027. hectare, din care 

„3805 pămint arabil, fîneață 415, 
izlaz 207, lac şi teren sterp 10 
hect., pădure 4890 hectare, 

Moșii: a d-lui Constantin Vră. 
biescu, cu un venit de 20000 
lei; a d-lui Lică Nedelcovici cu. 
un venit tot de 20000, Această 
moșie se numește Creţeşti. 

Moșia Breasta, cu un venit de 
30000 lei, aparține d-lui general 
Iancu Argetoianu. Aceste trei 
moşii aparțineaii fraților Hara- 
lambie, Moșia d-lui Ioan P, Roșu,
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care aduce un venit de 1000 
lei, aparţinea d-lui Nae Paliu ; 

această moșie se numea Cotul- 

lui-Tretie. Moșia lui Mitiţă A nas- 

tasescu, cu un venit de 4000 lei, 

a aparținut d-lui Tudor Amzu- 
lescu, 

Moşia d-nei Maria Paţa, în că- 
tunul Moreni, se numește Mo- 
reni; are un venit de Soo lei. 
Moșia d-lui maior Ciurea are un 
venit de 6000 lei. Se seamănă 
pe ele griă, porumb, orz, ovăz, 

„rapiță, secară și meiii. Moșia 
statului numită Dosul-Sandei a 
fost arendată de la 1887—97; 

" arenda este de 320 lei anual, 
Pădurea Creţești aparţine d-lor 

“Constantin Vrăbiescu, pe o în- 
tindere de 1400 hect. și d-lui 

* Lică Nedelcovici, pe o întindere 
de 1260 hect. Aceste două pă- 
duri aparţinea înainte fraților 
Haralambie. Pădurea Breasta, ce 
aparține azi generalului loan Ar- 
getoianu, iar înainte d-lor Hara- 

" lambie, are o întindere de 2000 
hectare, 

Zăvoaie: Cotul-lui-Tretie, ce a- 
parține statului și are o supraf, 

„de 40 hect.; a d-lui Ioan P. Roșu, 
cu o întindere de 10 hect., ce 
“aparţine d-lui Nae Paliu; zăvoiul 

- Moreni, ce aparține d-nei Maria 
Paţa şi are o suprafață de 180 
hect. Zăvoaele sunt compuse 
din sălcii și plopi, iar cele-l'alte 
păduri se compun din girniţă, 
care predomină, din cer și stejar. 

Vii se găsesc cam pe 15 hect., 
pe moșia d-lui general Arge- 
toianu ; fie-care locuitor are cîte 

le sai 1 hect. de vie, care 
dai vin roșu albicios, de oare- 
ce culeg strugurii amestecați. 

Pe moșia d-lui general Ioan 
Argetoianu se află o moară cu 
aburi, 

Locuitorii îşi transportă pro- 
ductele la orașul Craiova. 
“Transportul îl fac cu carele 

„pe: şoseaua judeţeană Craiova-   " Rasnicul, 
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Corzul, ce trece prin Breasta pe 
lingă mahalaua Cromna, avînd 
pe teritoriul acestei comune o 

lungime de 6 kil.; şoseaua co- 
munală Breasta- Cleanov, pe o 
întindere de 7 kil. în comună; 
calea naturală Breasta-Predești, 

cu o lungime de ş kil. în co- 
mună; calea naturală Breasta- 
Terpeziţa, cu o lungime de ro 
kil. în comună. 

In com. se află 6 cîrciumi și 
anume: 2 în cătunul Obedinul, 
2 în mahalaua Cromna și 2 în 
căt. Breasta. Comercianţi sunt 
8, cîrciumari, 

Venitul pe exerciţiul anului 
1893—94 a fost de 7042 lei, ş 
bani, 

Cheltuelile de 5728 1, 50 b. 
Depărtarea comunei Breasta 

de comunele vecine: 
Depărt. la com. Cernelele e 

de 3 kil., la Predeşti ro kil., la 
Bucovăţul 11 kil. şi la Șopotul 
21 kil, 

Vite cornute 415, oi 480 și 
capre 280. | 

Breasta, sa/, pendinte de com. 
rur. Breasta, plasa Dumbrava- 
d.-s., jud. Dolj, situat aproape 
de confluenţa pîriului Obedeanul 
cu Jiul la 7 kil. N.-V. de Cra- 
iova. In această parte Jiul are 
o lărgime de 167 m. și o adîn- 
cime de 1 m. 83. Aci e reșe- 
dința comunei. 

Populaţiunea lui e de 120 fa- 
milii, cu 471 suflete, locuind î în 
128 case. 
“Satul este lipsit de biserică. 

Are.o şcoală mixtă, înființată 
în anul 1834, şi frecuentată din 
acest sat de 17 copii, 15 băcţi 
şi 2 fete, din 55, 34 băeţi şi 
21 fete, cîți sunt în vîrstă de 

. şcoală, . 

Afară de şoseaua națională 
Craiova-Severin, care trece prin 
Breasta, legînd-o la N.-V, cu 

iar la E. cu Cerne-   
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lele, căile de comunicaţie ale 
" acestui cătun mai sunt șoselele 

comunale, care îl pun în legă- 

tură cu Leamna, Pleșoiul şi Pre- 

deşti. 

Breasta, 4a/fă, în plasa Cimpul, 

judeţul Mehedinți. 

Breasta, pâriz, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Breasta, 

pe dreapta riului Obedeanul. 

Breasta, si/iște, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Breasta. 

Breaz (Malul-), za/, în com. 
Boziorul, cătunul Posobești, ju- 

” deţul Buzăi, acoperit de pădure 
şi fineață, 

Breaza, com. rur., în jud. Bu- 
zăă, plasa Tohani, situată sub 
coastele și ramificațiile de N.- 
V. ale muntelui Istriţa, la o dis- 
tanță de Buzăii de 26 kilom. 
Limitele sale sunt: la N. riul 
Nișcovul, din dreptul cătunului 
Pisculeni (c. Tisăul), pănă unde 
dă izvorul Tisa în Nișcovul; la 
V., începe din gura izvorului 
Tisa, mergînd pe dînsul în sus 
pănă la sorgintea sa, în muntele 
Istriţa; de aci merge puțin spre 
E. şi se lasă pe valea Gura-Va: 
dului (hotar despre com. Vis- 
peşti), apoi, prin viile lui Sae- 
giu, dă în hotarul moşiei "Țin- 
dărica (com. Vintileanca) ; la S., 
din hotarul Țîndărichii, face o 
linie frîntă si apucă pe hotarul 
moşiei moșnenilor Găgeni, zisă 
Tomșani, pănă dă în hotarul mo- 
șici statului Sf. Gheorghe și de 
aci în hotarul moșiei Poșta (co- 
muna Pietroasa-d.-s.); la E. mer- 
ge urcîndu-se pe hotarul moșiei 
Poșta prin coasta Ghinoiului, 
viile Bercarul, Măţiona, Piatra- 
Dărimată, apoi intră în pădure, 
pe la capul coastei Lespezile, 
dă în izvorul Stircul, la capul
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coastei Luminile şi de aci, pe 
izvor în jos, merge în riul Niș- 
covul, în dreptul cătunului Pis- 
culeni, 

Suprafaţa sa e de 6075 hect,, 
din care 1852 arabile, 1937 pă- 
dure, 238 fineață, 532 izlaz, 2 
livezi, 782 vii şi 682 sterp. Pro- 
prietăţi mai însemnate sunt Is- 
trița-d.-j. și Sf. Gheorghe, ale sta- 

"tului şi ' Bădeni, Lupeneasca, 
Piţigoiasca. și Pruneasca ale ce- 
telor de moșneni: Popeşti, Lu. 

„ penești, Piţigoești şi Prunești. 
Terenul e accidentat de multe 

coline și dealuri, cari îi dai un 
aspect plăcut. Cultura cerealelor 

„se face pe o suprafață întinsă și 
sistematică, dar produsul prin- 
cipal e vinul. Pămîntul e bogat 
în substanțe minerale și mai cu 
seamă în piatră de construcți- 
uni, care se scoate din coas- 
tele Istriței. Industrie n'are a.- 
fară de o moară mecanică, pe 
moșia statului Istrița-d.-j., o că- 
şărie și 2 stîni. Comerţul con- 
stă în desfacerea cerealelor și 
mai cu seamă a vinului. Are un 
tîrg anual la Ispas. 

Căi de comunicație sunt: șo- 
seaua com. Tohani-Gura-Nișco. 

„ului (Drumul-Dealului) şi Brea- 
za, şosea națională, precum și 
un drum natural peste plaiurile 
Istriței, pe albia rîului Nişcovul, 

Comuna e formată din cătu- 
nele: Breaza, Bădeni, Drăgăi- 
cești, Dorobanţi și Greceanca, 
cu o populaţie de 2610 locui- 
tori, din cari: bărbaţi însuraţi 
561, neînsuraţi 27, văduvi 73, 
băcți 647; iar femei măritate 

561, văduve 64, fete 677. Ei 
trăesc în 606 case. Străini sunt 
4 Austro - Ungară. Meșteşugari 
sunt : 5 fierari, 28 lemnari, 2 

„Totari, 8 croitori, 4 cizmari, 1 
mașinist, 3 cojocari, 40 but- 
nari și 35 pietrari. 

Comuna are: 486 contribua- 
bili, din cari 43 comercianți 
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Romini. Stabilimente sunt 1ş 
Budgetul comunei e de ş4r2 
lei, bani 40. 

Comuna are o şcoală, în că- 
tunul Breaza, cu o populaţie re- 

“ gulată de 65 elevi și 3 eleve. 
Carte știi 156 locuitori. Are 3 
biserici, deservite de 2 preoți, 
3 cîntăreți și 2 paracliseri. Ca- 
tedrala e cea cu hramul Ador- 
mirei. Cîrciumi are 9. 

In vechime Breaza forma un 
singur sat cu Vispești; la 1862 
a devenit sat independent și în 
1864, comună. Cătunele Drăgăi. 
ceşti, şi apoi Dorobanți, sunt for- 
mate în mare parte din însurăţei. 

Breaza, sai, aşezat pe valea ce 
se află la E. dealurilor Gia- 
țăului și Uscaţi, în spre hota- 
rul jud. Roman, în capătul des- 
pre N. al com. Bărgăoani și des- 
pre E. al plășei de Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu. 

Se mărgineşste la FE. cu sa- 
tul Homiceni ; la V. cu satele 
Bornișul şi Crăeşti; la N. cu sa- 

"tul Talpa ; iar la S. cu satul 
- Bărgăoani. 

Suprafața terenurilor sale e 
de vre-o 320 hect, Are o popu- 
laţiune de 12 familii, cu 76 su- 
flete, din cari 19 Unguri, cari 
se ocupă cu agricultura. Numă- 
rul contribuabililor este de 1ş. 

Numărul vitelor se urcă la 
100 capete, dintre cari: 6 boi, 
40 vaci, 20 porci, 14 cai. și 20 
vite mici cornute, 

câtun de reşedinţă, al 
com. Breaza, județul Buzăii, cu 
1200 locuitori și 284 case. Are 
aspectul unui tirgușor. 

Breaza, frumos și pietros deal, 
com. Breaza, jud. Buzăii, aco- 
perit de vii. 

Breaza, dea!/, jud. Neamţu, cu 
terenuri cultivabile, lingă satul   
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Bodeşti-Precistei, com. Bodești- 
Precistei, plasa Piatra- Muntele. 

Breaza, deal, jud. Neamţu, cu 
terenuri arabile, lîngă satul Ne- 
grești, com. Dobreni, plasa de- 
Sus-Mijlocul. | 

Breaza, zaz,. judeţul Neamţu, în 
marginea despre N.-V. a satu- 
iui cu a sa numire, Se întinde 
cu capătul despre E. pănă în 
şoseaua comunală  Bărgăoani- 
Talpa. Este format din cursu- 
rile apelor unite Bahniţa, și Cer- 
tieni, ce vin de pe ambele la- 

„_turi ale satului Bărgăoani. 

Breaza, moșie, în com. şi cătu- 
nul Breaza, judeţul Buzăii. Are 
1630 hect., din care 30 arabile, 
640 pădure, 62 livezi, 610 vii, 
restul izlaz și sterp. Proprietatea 
e a moșnenilor Piţigoești, Lube- | 
neşti și Prunești. 

Breaza, pirii, județul Neamţu. 
(Vezi Bernevica, iaz, comuna 
Talpa, pl. de Sus-Mijlocul). 

Breaza, ziriiaș, jud. Neamţu, la 
hotarul satului Bodeșşti- Precistei 
despre satul Oșlobeni și cătu- 
nul Dumbrăvile. Se numește ast- 
fel după numirea dealului din 
care ia naștere, Se varsă în 
piriul Cracăul, după un curs ne- 
însemnat, 

Breaza, mic pîrţA, afluent al pi- 
rîului Sabaşa, jud. Suceava. 

Breaza, jud. Prahova, Fostă vamă 
a ţărei încă din timpul domniei 
lui Alexandru-Vodă- Ghica. A. 
cest Domn a mutat vama de la 
Cîmpina la Breaza și de aci la: 
Predeal, în anul 1834. 

Breaza sai Bobina, ziroagă, 
în județul Vlașca. (Vezi Bre- 
bina).
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Breaza-de-]Jos, com. rur., pla- 
iul și jud. Prahova, situată pe 
muntele Gurga și pe valea riu- 
lui. Prahova, la 40 kil. departe 

„de capitala județului și la 6 kil. 
de reședința plaiului. 

In privința anului înființărei 
comunei nu se știe nimic; iar 
în ce priveşte numele ci, locui- 
torii spun următoarele: «In tim. 
pii de demult, pe cînd în a- 
ceastă localitate nu se afla ni- 
meni, a poposit aci un păstor 
cu turma sa de oi. Plăcînduii 
pozițiunea și avînd pășune în 
de ajuns, și-a făcut o mică colibă 
şi s'a hotărit a rămîne aci pen- 
tru tot-d'a-una. Intr'o dimineaţă, 
soția păstorului punînd pe foc 
laptele muls de a oi, spre a-l 
închega, adoarme în jurul fo- 
cului; laptele se umflă, dă în 
foc și atinge și pe păstoriță 
pe obraz, o frige și'i lasă niște 
semne pe față. Păstorii din ve- 
cinătate, văzînd pe această păs- 

„toriţă cu' semne pe obraz, i-a 
„Zis Breaza și de la această po- 
reclă a rămas numele localită- 
ței de Breaza. Alții spun că a- 
cea păstoriță avea pete mari 
albe din naștere.» 

" Com: se compune din ş cătu- 
ne: Breaza-d.-j., Podul-Vadului, 
Valea-L.ungă, Valea-Tirsei şi Fri- 
coasa, avînd o populaţiune de 

.3143 locuitori, 1523 bărbaţi, 
1620 femci, fiind 642 capi de fa- 
milic, 520 contribuabili. Ei lo 
cuesc în 682 'case. 

In comună sunt două bise- 
rici: la Breaza-d.-j., fondată în 
anul 1830, şi la Podul-Vadului, 
fondată în 1818, deservite de 
3 preoți. | 

Afară de agricultură, care 
este prea restrinsă din cauza 
locurilor muntoase, locuitorii se 
mai ocupă cu șindrilăria, do- 
găria, fabricarea varului negru 
și alb, facerea rachiului de'prune 
şi creșterea vitelor. Ei desfac   
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produsul muncei lor la tîrgul 
săptămiînal din Ploești. 

Locuitorii, în număr de 423, 
s'au împroprietărit după legea 
rurală din 1864, cînd li s'a dat 
1469 hect. pămînt în moşia Prin- 
cipesei Zoe Brîncoveanu. Ei au 
400 boi, 100 cai, 354 vaci, 1500 
oi, 60 capre și 326 porci. 

In raionul comunei, pe riul 
Prahova, sunt două mori, o piuă 
și o fabrică de postav. 

Carte a început să se înveţe 
aci, de la anul 1856. Este o 

„școală de băeţi și una de fete, 
care s'a frecuentat de 140 co- 
pii (124 băeţi şi 16 fete), din 
numărul de 523 copii (265 băcți 
258: fete), cu virsta, legiuită. Cu 
întreţinerea școalelor, statul chel- 
tuește anual 2088 lei. Localul 
e proprietatea comunei, 

Știii carte 360 bărbaţi și 46 
femel, 

In comună sunt ape minerale, 
cari conţin pucioasă, iod şi sare. 
Ele izvoresc din poalele mun- 
telui Gurga. Inainte de anul 
1834, a fost în cătunul Podul. 
Vadului un stabiliment de băi. 

Țuica, ce se fabrică în com., 
variază între 240-250 hectol, 

Comuna posedă cariere de 
piatră, localități cu sare, păzite 
de gardieni puşi de stat, și chiar 
cărbuni de pămînt, , 

Stupi cu albine sunt 184. 
Pămintul e destul de prielnic 

culturei; cu toate acestea nu 
se cultivă de cît porumb. Din- 
tre pomi sunt: 240 meri, 175 
peri, 24 duzi, 210 cireşi, 390 
nuci. Livezile dai ş60 care de 
fin. - 

Comerciul se exercită În co- 
mună de 8 cîrciumari, 

Veniturile comunei se urcă 
la suma de S875 lei anual şi 
cheltuelile la suma de 4371 lei. 

Șoselele din comună sunt : șo- 
seaua naţională Ploeşti-Predeal, 

„ce trece prin centrul comunei   
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şi șoselele comunale ce înles- 
nesc comunicaţia cu comunele 
Breaza-de-sus, Ocina şi Pro- 
viţa, ” 

E brăzdată de dealurile: Vir- 
ful-Gurgii, Vîrful-Ducului și Vîr- 
ful-Comănacului, toate în partea 
de V. a comunei și cu direcţia 
de la N. spre S. Parte din aceste 
dealuri sunt acoperite cu pruni, 
nuci, alani, etc.; iar parte ser- 
vesc pentru pășune. 

Afară de riul Prahova, co- 
muna Breaza -de-jos mai este 
străbătută de văile: Cacovei, 
Cîmpului, Nisipului, Snnătoarea. 

Se mărginește la N. cu com. 
Breaza-d.-s.; la S. cu comunele: 
Proviţa, Poiana și Cornu; la E, 
cu rîul Prahova; la V. cu 
parte din com. Breaza-d.s. și 
com. Ocina. 

Breaza- -de-Jos, saţ, face parte 
din com. rur. cu același nume, 
plaiul și jud. Prahova. Aci e 
reşedinţa comunei, Are o pop. 
de 1201 loc. (580 b. 621 f.) 

Are o bis. cu hramul Sf, 
Gheorghe, fondată la anul 1830, 
cu următoarea inscripție: «A- 
ceastă sfintă și Dumnezciască 
biserică, “ce se prăznuește cu 
hramul Sf. Gheorghe, adăugin- 

- du-se și Sf. Impărați, s'a zidit 
din temelie în zilele Prea Inăl- 
țatului Nostru Domn Grigorie 
Dimitrie Ghica Voevod, cu os- 
teneala și cheltuiala Dumnealui 
Slugernicul Nicolae Saegiu, şi 
mai pe urmă împodobindu-se, 
după cum se cade, prin aler- 
gătura Părintelui Stoica Duhov- 
nicul sin Popa Stoica, la 1830, 
Iulie 23». 

Breaza-de-Sus, com. rur., plaiul 
şi jud." Prahova. Inscripţia bis. 
Sf, Nicolae dovedeşte că este 
o com. veche. Aci, pănă la anul 
1834, a fost vama care azi e 
în comuna Predealul, pl, Peleşul.



BREAZA-DE-SUS 

In acci timpi, în această com. 
se afla sub-prefectura plaiului. 

Este situată pe albia rîului 
Prahova și pe coastele. munți- 
lor Nistoreşti, Surdești, Vră- 
bieşti și la poalele dealului Tali, 
la 42 kil. departe de capitala 
judeţului și la 8 kil. de reșe- 
dinţa plaiului, 

Se compune din 4 cătune: 
Breaza-de-sus, Gura-Beliei, Nis- 
toreşti și Surdești, cu o pop. 
de 2814 locuitori (1410 bărbaţi, 
1404 femei), afară de şo familii 
de Țigani, fierari ȘI vioriști, 

Capi de fam. sunt 676; contri- 
buabili 526; case de locuit 620. 

In comună sunt două bis.: 
una în căt. Breaza-d.-s,, cu ur- 
mătoarea inscripție: «Această 
sfintă și Dumnezeiască biserică 
ce se cinstește hramul sf, Ni- 
colac și s'a zidit din temelie 
și S'aii înfrumusețat cu zugră- 
veala după cum se vede, în zi- 
lele prea înălțatului Domn Ion 
Alexandru Ipsilant Voevod de 
robii lui Dumnezeu: Popa Ivan 
Duhomnicu ot Breaza, presbito 
Stanca isin ihă Popa Mihaiă, 
Nicolae Frîncu, Istrate Rada, 

„Radu - Moldoveanu, 
Radu, Anghela, Noembrie 15, 

1777». 
Altă biserică e în limita de 

N. a căt. Breaza-d.-s., cu hra- 
mul Sf. Impărați, fondată în a- 
nul 1884 de enoriași. Această 
bis. s'a zidit în locul altei bi- 
serică mai vechi. | 

Ambele biserici sunt deservite 
de 3 preoți. 

Cultura cerealelor fiind cu 
totul restrinsă, locuitorii se o- 
cupă mai mult cu șindrilăria, 
dogăria, * dulgheria și rotăria, 
Meşteșugari sunt 350. Ei des- 
fac produsul muncei lor la Plo- 
ești. Despre Paști, la Moşi, ci 
merg cu carele cu doniţi şi le 
desfac în marele bilcii al Mo- 
şilor din București, 

  

Simioana, 
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Locuitorii, în număr de 40 , ) 

S'aii improprietărit la 1864, cînd 
li s'a dat 1405 hect., pe mo- 
şia Brincoveneasca. Ei ai 147 
cai, 75 epe, 417 vaci, 85 capre, 
1120 oi şi 564 porci. 

In raionul comunei, pe sul 
Prahova, sunt 2 mori, 

Carte a început să se învețe 
aci, dela 1850. (Dascălul se plă- 
tea pe acel timp de locuitori. 
prin contribuţiuni). Școală în re- 
gulă s'a înființat la 1864. Lo- 
calul e proprietatea comunei. 
Școala e deservită de 3 învăță- 
tori, cu întreținerea căreia sta- 
tul cheltueşte anual 3888 lei, Se 
frecuentă de 110 copii (04 bă- 
eți, 16 fete), din numărul de 
504 copii (262 băeţi, 242 fete), 
cu vîrstă legiuită. Știii carte 400 
bărbaţi și 80 femei. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2288 hect, 

Țuică se fabrică în termen 
mediu ca la 5150 decalitri,. 

La Gura-Belii este o carieră 
de unde se extrage humă, care 
se amestecă cu piatră de prund 
și se fabrică var hidraulic foarte 
bun. Fabrica, fosta proprietate a 
fraţilor Davidescu, e construită 
azi pe acţiuni. Acest var, consta- 

tat prin analiza și încercările fă- 
cutela laboratorul de chimie al 
școalei de poduri și șosele din 
București, se poate întrebuința, 
în foarte multe cazuri, în locul 
cimentului, 

Stupi cu albine sunt 20. Din- 
tre pomi roditori sunt prea pu- 

țini. Livezile dai 2278 care fin. 
Comerciul se exercită de 18 

circiumari, 
Veniturile comunei se urcă la 

12,000 lei. Cheltuelile reprezintă 
aceeași sumă, 

Şosele prin comună sunt: Şo- 
seaua națională Ploeşti-Predeal 
şi șoselele Breaza-Ocina, Breaza- 
Talea, și alte șosele comunale. 
Ele înlesnese comunicația în-   
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tre comunele: Breaza, Comat. ! 
nicul, Ocina, etc, 

E brăzdată de dealurile: Vir- 
ful-Cetăţei, Muchia-Inaltă, Virful- 
Stincei, Virful-Stinei, Virful-Pie- 

- trișului, Simoiul, Bădia, Dealul- 
Bisrocului, . Slatina, Văcăreaţa, 
Dealul-Surdeștilor, Coada-Feţei, 
Muchia-Popei, Muri, Dealul-O- 
preştilor, al-Zăpoziei, Zănoaga, 
etc, | i ” 

Afară de riul Prahova, com, 
mai este străbătută de văile: 
Temnicului, Văcăreața, Bradu- 

lui, Smeurătul, Plopișul, Motro- 
Şoaia, Valea-Cimpului, care for- 
mează cascada Vijiitoarea, Pro- 
viţa, Valea-Tirsei, a-Lazului, Că- 
runtei, Racherița, etc. . 

Se mărginește la N. şi NE. 
cu com. Comarnicul; la S. şi 
S.-V. cu Breaza-d.-j.; la E. -cu 
com. Cornul; la V. şi N-V. cu 
comunele Ocina şi Talea, 

La 1821, Boerii din București 
aflind despre venirea lui Ipsi- 
lante, care plecase din Iaşi, fu- 
giră spre Braşov, împreună cu 
consulii din Bucureşti, 

Ipsilante, aflînd la Mizil des- 
pre aceasta, dete o proclamaţie 
către boeri prin care le arată 
că nu tocmai ei trebue să dea: 
poporului asemenea triste exem- 

„ple. O dată cu această procla- 
maţie, Ipsilante trimise ciți-va 
eteriști, sub comanda unui cre- 
dincios al săi, a întoarce pe 
boerii fugari, pe care îi ajunse 
la Breaza; însă pentru respectul 
către consuli, trimișii nu cute- 
zară a-i sili să se întoarcă, 

In această comună, proprie- 
tate a Prințului Bibescu, se află 
palatul săii, cu o frumoasă gră- 
dină şi un eleșteii. 

Aci petrecea 'verile Prințul 
George Bibescu, cît timp a fost 
pe tron. Se ştie că locuitorii de 
aici joacă o horă care se chia- 
mă «ca la Breaza» pe care străi- 
nii, care vizita pe Prințul Bi-
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bescu, o numiseră «/2 Cal/a- 
braise» crezînd că este un danț 

„din Calabria. 

O inscripție, după un clopot 
al bisericei Sf. Nicolae, dove- 
dește că prin anul 1808, această 
moşie nu ținea de casa Brinco- 
venească. «Acest clopot s'aii 
făcut cu cheltuiala d-lui Jupîn 
Costică Diamandi Saegiu, la a- 
nul 1808. Biserica din Breaza 
se află pe moșia fratelui d-lui 
Sărdarului Nicolae Saegiu». 

Breaza-de-Sus, sa, jud. Pra- 
hova, face parte din com. rur. 

cu același nume. Are o popu- 
laţiune de 1725 locuitori, 859 
bărbați, 866 femei, şi este reșe- 
dința comunei. | 

Este. așezat pe un platoi în- 
tins, numit Cîmpul- Brezei, în- 
tr'o frumoasă poziţiune. Aci sunt 
2 biserici. Partea de E. a co- 
munei o udă riul Prahova. 

Breaza-Talea, /aii, com. Brea- 
za-d.-s., pl. şi jud. Prahova. Din 
acest plaii și muntele Surdești, 

de la localitatea numită Cheia. 
Proviţei, izvorește riul Proviţa. 

.Breazul, deal, începe din partea 
de $. a satului Hodora, din va: 

lea numită Băjenăreasa, de pe 
teritoriul com. Brăești, pl. Cir- 
ligătura, jud. Iași, Se prelun- 
gește spre N., înălțîndu-se: din 
ce în ce, pănă în fața satului 
Hodora, com. Cotnari, pl. Bah- 
luiul. Aici, formînd un arc, se 
întoarce puţin cam spre S.E., 
lăsîndu-și poalele în “șesul „Bah- 
luiului, despre satul Ulmi din 
com. Belcești, pl. Bahluiul. Po- 
dișul acestui deal este foarte 

". întins și produce tot felul de 
cereale. 

Breazul, partea de N, a dealului 
Copoul, din com. Copoul, jud. 
laşi. Este acoperit cu păduri. |   
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Acest loc era însemnat în tre- 
„cut ca punct haiducesc. Pe coas- 

ta dealului despre S., care e 
acoperită cu vii, sunt două fin- 
tîni cu apă minerală conținînd 
sulfat de magnezie. Una din fîn- 
tîni se află în viea d-lui Colo- 
nel Pascu și alta în viea d-lui 

Paraschivescu Naiman. 

Breazul, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe teritoriul comu- 
nelor rurale Balabancea,. Teliţa 
și pe al com. urb. Isaccea. Se 
desface din Dealul-Cocoșului, se 
îndreaptă spre soare-răsare, a- 
vînd o direcțiune generală de 

la N.V. spre S.-E., descriind 
un semi-cerc, cu convexitatea 

spre Isaccea. EI se întinde prin- 
tre piriul Pirlita, afluent al pi: 
rîului Taiţa, ce-şi ia naștere din 

poalele sale de miază-zi și va- 

lea Capaclia, afluentă a bălții 

Capaclia. Se continuă spre mia: 

ză-zi cu dealul Piatra - Roșie; 

la poalele sale despre miază- 

noapte se află așezată mănăs- 

tirea Cocoșul, și pe cele răsări- 

tene se găsesc viile Bădila, ce 

produc vin foarte prețuit în ju- 

deţ. Pe sub poalele sale trec două 

drumuri comunale, amîndouă 

plecind de la Isaccea și ducind 

la Țiganca-Taiţa. Este acoperit 

cu păduri întinse și bogate. 

Breazul, /oc izolat, în com. Tău- 
teşti, pl. Copoul, jud. Iași, la 
sorgintea piriului Breazul, între 
dealurile Mirzești, Copoul și Hir- 
topul-Rufeni. Aici se află și o 
circiumă. 

Breazul, ziriă, izvorește din gt. 
tul Breazul ce leagă dealul Mir- 
zești cu dealul Copoul; curge 
spre V., pe valea dintre aceste 
dealuri și, din jos de satul Ră. 
diul-lui-Tatar, din com. Tăute- 
ști, plasa Copoul, jud. Iași, se 
varsă în piriul Rădiul.   
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Breazului (Fintina-), fintnă, 
în com. Băjești, pl. Riurile, jud. 
Muscel. 

Breazului (Movila-), movilă 
naturală înjud. Tulcea, pl. Măcin, 

pe teritoriul com. Picineaga, 

așezată în partea de S.-V.a 
plăşei și de E. a com., la vre-o 

4 kil. spre E. de satul Picineaga. 
Pe la picioarele ei se întretaie 

calea județeană Ostrovul-Satul- 

Noii, cu drumul comunal Pici- 

neaga-Hasanlar-Omurlar. Tot pe 

„ creasta ei trece și hotarul din- 

tre comuna Picineaga și Cir- 

jelar. Are o înălțime de 49 m. 

Este punct trigonometric de 

observaţie de rangul al 3-lea și 

prin înălțimea sa domină asu- 

pra văilor Ai-Orman și Cerna 
și asupra satului Picineaga. Este 

acoperită numai cu verdeață. 

Brebeanca, cătun, al com. Ghe- 

răseni, jud. Buzăii, cu 20 loc. 
şi 5 case. 

Brebeanca, moşie, în com. Ghe- 
răseni, jud. Buzău. Vezi Șo- 
pirliga-Brebul. 

Brebegi, mahala, în pl. Motrul- 

d.-s., jud. Mehedinţi, ţine „de 

com. rur. Ploștina. 

Brebeneşti, sat, face parte din 
com. rur. Poenari; pl. Argeșu- 

- lui, jud. Muscel, 

Brebenetul, vă/cea, udă pariea 

de N. a com. Coteana, plasa 

Siul-d.-s., jud. Olt. Se formează 

din vălcelele Jidul și Lupa, ce-și 

iaii naștere pe teritoriul acestei. 

com. și se varsă în Dirjov, la 

S. de Brebeni-Romini, 

Brebeni, dea/, situat pe _teri:o- 
riul com. Coteana, jud. Olt, în 

partea de V. Se întinde între 

văile Oboga și Dirjovul, înce-
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_“pînd de la N. pe teritoriul 'co- 
munei Turia,: pănă la Piscul- 
'Cazacilor, unde se împreună 
cele două văi și- dai în Olt, 
Acest deal are un pămînt fer- 
til 'şi'e acoperit cu semănături, 
Și-a luat numele de la cele 

'.. două cătune: Brebeni-Sirbi şi 
Brebeni-Romini, situate la poa- 
lele lui,. pe -valea Dirjovului, 

Brebeni-Romiîni, căt., face parte 
din cot. rur. Coteana, plasa 

"Siul-d.-s., județul Olt, situat pe 
valea și malul stîng al Dirjovului, 
unde acesta se împreună.cu Bre- 
benelul, la 10 kil. spreN.-V. de 
Coteana, reședința com. și lingă 
Șoseaua judeţeană Slatina-Tur- 
nul-Măgurele. Are o populaţie 
de 110 locuitori, din cari 31. 

» împroprietăriți, după legea din 
1864, cu: 105 hect. din moșia 
d-lui Răducanu-Simonide. Ei po- 
sedă: 88 boi, 285 vaci, 61 cai, 
495 oi și 105 porci. : 
„Numirea și-a luat-o de la valea 

" Brebenelul, care dă în Dirjov, 
lingă acest cătun. Spre a se 

„ „disting& de cei-lalți Brebeni, 
„ locuiţi de Bulgari, s'a numit 

= Brebeni-Romiîni, 

Brebeni-Sirbi, sas, face parte 
-- din com. rur. Coteata, plasa 

Siul-d.-s., judeţul Olt. E situat pe 
-. valea și malul stîng al Dirjo- 

vului, lingă şoseaua, judeţeană 
„ Slatina-Turnu-Măgurele și la $ 

- il. spre N. de: Coteana, reșe- 
dința.comunei. 

„Are 'o populațiune de 565 
” oc. mai toți Bulgari, din cari 

97 sunt împroprietăriți după 
legea rurală cu 362 hect. din 

„moșia d-lui Răducanu-Simonide. 
Ei posedă: 83 boi, 120 vaci, 

- 64 bivoli, 30 bivolițe, 22 cai, 
- 645 'oi, 17 capre și 176 porci, 

"Aci se află o biserică cu ur- 
mătoarea înscripțiune : cAceastă 
sfintă biserică, ridicată din baze, 

63620. Afarele Dicţionar Geograjie, 
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"în zilele Domnitotului G. D.Bi- 
„ bescu și cu bine-cuvintarea prea 
sfințitului Episcop de Argeș, 

Ilarion. Sfânta biserică s'a făcut 
cu cheltuiala d-lui Răducanu- 
Simonide și cu stăruința d-lui 
Alexandru Hagi George, cari 
împinși de Dumnezeire şi din 
divin zel creştinesc, ai făcut 
sacrificii spre lungă aducere a- 
minte. Anul 1845, Octombrie.» : 

Brebenilor (Balta-), 2/43, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Murta, 
în care se varsă piriul Gioro- 
celul, în stînga rîului Jiul. 

“Brebenul, vă/cea, jud. Teleorman 
prin care curge un piriiaș, pe 
teritoriul comtinci Papa, din pl. 
Tirgului. Incepe din dreptul 'co- 
munci Papa, din spre E, pe 
lingă rîul Vedea, trece pe sub 

" rusca "Nemţilor şi se termină 
lingă apa Rotundul, în pădurea 
Drăgăneștilor. 

Brebeşul, sat, jud. Dolj, plasa 
. Jiul-d.-s., com. Argetoaia, situat 

la o. depărtare de 3 kil. de Ar- 
getoaia-d.-s., unde e reședința 

„comunei, Populaţia e de 131 
de suflete, 74 femei. și 57 băr- 
baţi. Locuesc în 40 de case și 
5 bordee. 

Brebina, sa4 cu 61 case, în 
plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi ; 
ține de com. rur. Orzeşti. Este 
situat pe ambele laturi ale şo- 
selei ce duce de la' Baia-de- 
Aramă la Orzești-Cloșani, fiind 
așezat pe dealul numit Dealul- 
Brebinei. ” 

Brebina, deal, jud. Mehedinţi, 
pe care este așezat satul cu 
același nume, 'și care este în 
parte acoperit cu păduri; 

Brebina, 7î, - în “plaiul Cloșani,   judeţul Mehedinţi. Izvoreşte din   
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poalele muntelui Piatra-lui-Stan, 
din hotarul comunei rurale Obir- 
şia; udă această comuhă şi com. 

„Mărăsești, sub numele de Apa- 
Riului; iar de la Dealul-Braţilor 
spre Titerleşti - Brebina, ia nu- 
mele de Apa-Brebinei, curgind 
spre răsărit. La satul Tarniţa, 

„lingă Ripa-Roşie, se împreună cu 
apa Bulba, ce vine de la Baia. 
de-Aramă şi amîndouă se varsă 
în apa Motrului la satul Apa- 
Neagră, ce ţine de com. rur, Ne- 
goești. E 

Brebina sai Breaza, v/riagă 
cu apă, ramură a apei Călniște, 
situată pe proprietatea; Tangi. 
rul, jud.' Vlaşca. | 

Brebinari, saţ, jud. Mehedinţi, 
ce se mai numește și Florești. 
(Vezi com. rur. Florești.) : 

Brebul, com. zur. plaiul și jud. 
Prahova. Se crede că, și-a luat . 
numele de Brebul de la niște 
flori numite Brebeni sai Brebe. 
nei, ce creșteaii pe cimpul unde 
astă-zi se află comuna. .: 

Este situată pe un platoii: în 
formă triunghiulară, între rturile 
Doftana și Lupa, ce se unesc 
la virful triunghiului, în partea 

„de S., formînd limita naturală 
între Brebul şi Telega. - 

De aci pănă la Ploești sunt . 
50 kil. și pănă la Cimpina 9kil. 
Se compune din 4 cătune: . 
Brebul - Mănăstirei, Brebul- Me- 
gieșesc, numit și Siliştea, Petri- 
ceaua și Podul- Cheia. Are o 
populațiune de 3272 locuitori, 
1550 bărbaţi, 1722 femei, în plus 

„25 familii de Țigani, cari se o- 
„cupă cu fierăria, 'munca cimpu- 
“lui și cîntecul cu vioara.” » 
„În comună sunt 751 capi de 

. familie; 693 contribuabili; 640 
case de locuit. :* : . . 

-.5 Comuna -are:2 biserici: una 
mănăstirea Brebul, și a. doua în 
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căt. Petriceaua, fondată la anul 
1855 de obştea locuitorilor. Am- 
bele biserici sunt deservite de 
5 preoți, trei plătiți de Eforia 
Spitalelor Civile şi doi de co- 
mună. Bătrînii spun că în tim- 
pul învaziunilor Turcești, oa: 
menii se închideaii în zidurile 
mănăstirei și băteau cu armele 
în dușmani din turnurile ce erati 
fixate în diferite direcţii, 
Afară de agricultură, o parte 

din locuitori, 38 se mai ocupă 
cu croitoria, și pietrăria, Fi des- 
fac produsul muncei lor în ora- 
șul' Cimpina. 

Parte din locuitori sunt MOŞ- 
neni; 350 s'aii împroprietărit la 

| 1864, pe moșiile d-lui Dobro- 
geanu și Eforiei, cînd li s'au 
dat 1282 hect. Ei ai în total 
6480 vite mari şi mici, 

In raionul comunei, pe rîul 
Doftana, sunt 6 mori, 
Şcoală există în comună de 

40 ani. Localul, construcțiune 
nouă, e proprietatea comunei, 
S'a frecuentat în anul 1892 de 
81 copii, din numărul de 666 
copii, 398 băeţi, 268 fete, cu 
virsta de şcoală. Statul chel-. 
tuește cu întreținerea  școalei 
1566 lei. In căt. Petriceaua mai 
funcţionează o școală cu un în- 
vățător. 

Ştii carte 250 bărbaţi și 25 
femei. 

În comună se află un izvor 
cu apă sărată, sulfuroasă şi feru.- 
ginoasă, cu o temperatură foarte 

„rece, “bună pentru vindecarea 
reumatizmului şi altor boale. 

Cînd timpul e prielnic se face 
aci pănă la 15000 decal. ţuică, 

Stupi cu albine sunt 437, Pă- 
mîntul e prielnic numai la cul- 
tura porumbului 'și a ovăzului. 
Dintre pomi roditori sunt : 970 
meri, 713 peri, 825 cireși și 725 
nuci. Livezile dai 2000 care fin. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 9 circiumari,   
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Budgetul comunei prezintă. la 
venituri suma de 8077 lei și la 
cheltueli 7726 lei anual. 

Șoseaua vecinală Brebul-Te- 
lega, îi înlesnește: comunicația 
cu comunele Brebul, Telega și 
Cimpina. 

E brăzdată de muntele Ne- 
mernicul la N,, şi de virfurile: 
Rotunda, Plopișul și Găina. Rîpi 
are: Gilma-Risii și Ripa-Cor- 
bului. 

"E 'străbătută de văile: Rea, 
Grecilor, Bordeiului, Căprari- 
lor, Purcarului și Turca. 

Se mărginește cu comunele: 
Teșila, Bertea, Strimbeni, Te- 
lega, Cimpina și Sotrile. 

Brebul, că. -al com. Lopătari, 
jud. Buzăi, cu 200 locuitori şi 
42 case, 

Brebul, fa//ă cu peşte, jud. Dolj, 
pl. Cimpul, com. Ghidiciul, 

Brebul, /e/eșteă, în spatele mă- 
năstirei Brebul, pl. şi jud. Pra- 
hova. Acest heleșteii are o su- 
prafață de 4“ hectare. Se zice 
că s'a format prin scufundarea 

“terenului, Este foarte adinc și 
pare a fi fost în vechime o mină 
de sare. Apa sa e sărată, 

Brebul, zzoor violent, în co- 
muna Lopătari, jud. Buzăi. In- 
cepe din virful muntelui Brazeul 
și prin com. Brebul, se scurge 
în riul Slănic; cursul săi e re- 
pede; în timp de ploae volumul 
apei creşte considerabil și izvo- 

„rul cară bolovani imenși, 

Brebul (Țogoia), îsor, în co- 
„muna Tisăul, căt. Pisculeni, ju- 
dețul Buzăii. Ese din vatra că. 
tunului și se scurge în riul 
Nișcovul, 

Brebul, viănăstire, jud. Prahova, 
fondată la anul 1630 de Ma-   
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teiii Basarab Voevod și soția sa 
Doamna Elena, după cum se 
vede din următoarea inscripție : 
«Eu, cel întru Hristos Dumne- 
zeii bine credinciosul și. bine 
cinstitorul și drept slăvitul Ma- 
teiii Basarab Voevod, cu mila 
lui Dumnezeii Principe și Dom- 
nitor a toată țara Ungro-Vla- 
hiei, împreună cu soţia mea 
Doamna Elena, am poftit cu zel 
şi cu bună voință a Tatălui şi 
cu ajutorul Fiului și cu săvir- 
șirea Prea sfintului. și de viață 
făcătorului Spirit, a îriălța acest 
sfint, a tot cinstit și Dumne- 
zeesc hram, întru slava și lauda 
celui în Treime lăudatului Dum- 

"nezeii, care mi-a dat viață, su- 
„fletare și toate bunătățile sale 
„Pămiîntești, ca prin rugăciunile 
sale dintr'însa, să se înduplece 
a ne da împărăția sa cerească, 
şi întru cinstea și pomenirea a 
tot cinstitorilor. şi fără de cor- 
puri ale sale slugi patru Taxi- 
arhi, Arhistratigul Mihail și Ga- 

“vriil, Uzil și Rafail și a tu- 
tulor puterilor sale cele fără de 
corpuri, în zilele de Dumnezeii 
datei mele Domnii și din dreapta 
noastră, de Dumnezeii nouă dă- 
ruite averi, am înălțat-o chiar 
din temelia ei, începindu-se a 
se zidi la 27 zile din luna ]a- 
nuarie, anul 7158 (1650), pe 
timpul celui d'intiiii Egumen, 
Chir Vasile Ieromonahul. Exe- 
cutor fiind acestei lucrări jupi- 
nul Mogoșiul Căpitan și jupi- 
nul Antonie Postelnic». 

La 1843 s'a zugrăvit din noi, 

de Arhimandritul Teodor Cer- 
nicanul şi s'a reparat casele, 

Această mănăstire este: situ- 
ată pe un şes ce se întinde de la 
malul Doftanei pănă la poalele 
unor munți spre LI. Aci, Doam- 
na Elena, soția lui Matei. Voe- 
vod, căuta adăpostire în timpul 
războiului lui Mateiu cu Vasile 
Lupu.
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„.. Poziţiunea mănăstirei este din- 
tre cele mai frumoase. Are de 

- Jur împrejur un zid înalt de 6! 
m. și cu o periferie de 265 m. 

La spatele ei este: un lac 
foarte adînc, ce pare a fi fost 
în vechime o mină de sare. A- 

- ceastă 'sursă este cea analizată 
chimiceşte de-Dr. Davila, şi care, 
după declaraţia, sa, conţine sare, 
pucioasă și puţin fier. 

Biserica a rămas ca biserică 
de mir și serveşte locuitorilor 

„din Brebul. Se întreţine de E- 
- foria Spitalelor Civile din Bucu- 

rești, și se administrează de un 
- preot-îngrijitor. 

Poziţia locului, apa cea bună 
de băut și aerul cel curat, aii 

“făcut -ca această mănăstire: să 
: „fie aleasă ca loc de recreațiune 

“(un fel de sanatoriu), pe tim- 
pul vacanţelor de vară pentru 
elevele din Azilul Elena Doam- 
na. In acest scop S'aii construit 

- mai multe pavilioane.. 

Brebul, pzuute, în plaiul Dimbo- 
vița, jud. Dimboviţa, între ju- 
dețele Dimboviţa și Muscel, lîngă 
satul cu același nume, 

Brebul, Pădure, proprietate a E- 
foriei: Spitalelor Civile din Bu- 
curești, pendinte de com. Bre- 
bul, plaiul și jud, Prahova, a- 
rendată pe periodul 1889—91 

"cu 4550 lei anual. 

- Brebul-Megieşesc, sat, face par- 
te din com. rur. Brebul, plaiul 
şi județul Prahova. Se mai nu- 
mește de locuitori și Siliştea, 

„Are o populație de 1050 locui- 
tori (500 bărbaţi, ş5o femei). 
Se numește ast-fel pentru-că lo- 
cuitorii săi sunt moșneni sai 
megieși, 

- Vilceaua Valea-Rea desparte 
acest cătun de Podul. Cheii, 

Brebul- -Mănăstirei, sat, face, par-,; 

“7 

“de săteni și “Malul. -Lupului. Are 

Brecacia, farină, în partea de 

“mai porumb. Numele săi vine 

" Cuibul,   Bregoloiul, ostrov, jud. Brăila, 
între canalul Vilciul şi privalele 

Brehanacea, co//nă, în com. Be- 

Brehnacea, dea/, 4. Șurănești- 

Brehoaia, vale, în partea de V, 

„cînd în cînd, avind apă, se varsă 

Tecuci. 

Brehoaia, va/e, în partea de V. 

tinde în direcția N.-S. 

Brehueşti, com. rur., situată în 

"şani, de o parte şi de alta a 

- Mindreşti și Vlădeni. ArSS su-" 

„de 1358 familii saă 5374 sufl,, 

„sunt și cite-va familii de Evrei 
“şi Nemţi.   
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te din com. rur. Brebul, pl. și 
jud. Prahova. Se mai numește 

o populațiune de 1403 locuitori 
(700 bărbaţi, 7o3 femei), 

S-E. a căt. Cuibul, com. Gor- 
netu- Cuib, pl: Podgoria, județul 
Prahova, pe care se cultivă nu- 

de la Brecăceanu, unul din cei 
9 moși, cari ai fondat cătunul 

Zatna, Mucuroaia şi Brezoiasa. 

ceni, jud. Buzăii, acoperită de 
izlaz, 

lor, Dealul), jud. Vasluiă. 

a dealului cu același nume. Din 

în Ger, com. Călmăţuiul, jud, 

a piriului Ger, com. Călmăţuiul, 
pl. Birlad, jud. Tecuciii. Se în- 

centrul plășei Siretul, jud. Boto- 

riului Siret. | 
Comuna se compune din. sa- 

tele Brehuești, Bursucani, Coro- 
căești, Hancea, Hriţcani, Huţani, 

prafață de 76353 hect, şi o pop, 

din cari 1503 contribuabili, 
Locuitorii sunt Romini şi Ruși;   Pămintul e de calitate. bună, 
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variind în pămînt negru vege- 
tal și nisipos, mai cu seamă pe 
luncile Siretului. 

Întinderea, locurilor cultivate, 
în 1890 a fost 3078 hect. Are 
'989 hectare pădure, cari parte 
se exploatează sistematic, Sunt 
situate parte pe dealuri, parte . 
pe șesul Siretului. 

Numărul vitelor e de 1964 | 
boi și vaci, 385 cai, 624 porci 
3445 oi; 218 stupi, cari ai 
produs 218 kgr. ceară și 880 
kgr. miere. Comuna e udată 
prin mijloc de rîul Siretul şi mai 
de multe pirae, giîrle și vărsături 
din Siret. Sunt 3 iazuri și “mai 
multe bălți, toate ape bogate 
în pește. Sunt 2 mori de apă la 
iazuri și 2 mori de aburi 
Sunt în comună 1 carieră de 
piatră și 2 de nisip sai prunt 
pentru şosele. 

. Brehueşti e străbătută de Şo- 
seaua naţională ce merge pe 
șesul din stînga Siretului şi de 
calea judeţeană Botoșani-Burdu- 
jeni, pietruite și în bună stare. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 14066 lei, 53 bani și la. 
cheltueli 14022, lei 30 bani, 

Are 7 biserici, deservite de. 
5 preoți şi 12 cîntăreți și 4 
şcoli cu 3 învățători, 1 învăță- 
toare, 177 şcolari şi- 13 școlă-. 
rițe. 

Legenda spune că în vechime 
cea mai mare parte din terito- 
riul comunei era acoperit cu pă- 
dure şi că în locul satelor de. 
astă-zi eraii schituri de călugări 
şi de călugărițe, 

Brehueşti, saz, așezat pe coastă 
de deal şi parte pe vale, în par- 
tea de E. a comunei Brehuești, 
pl. Siretul, jud. Botoșani, Are . 
o suprafață de 1658 hect. și o: 
populaţie de 418 familii sai 
1350 suflete, din cari 400 con- 
tribuabili. N 

Pămîntul este ocupat. parte
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cu: semănături şi ! parte cu pă- 
dure, 
Are 1 iaz și I moară de apă, 

1 carieră de piatră pentru fin- 
tîni și case și 1 carieră pentru 
prund de șosele. | 

Aci este reședința comunei 
Brehueşti. 

Este o biserică făcută de lo- 
„cuitori, deservită de 1 preot și 

2 cîntăreți și 1 şcoală mixtă'cu 
I învățător și 40 şcolari.. 

Sunt 470 vite cornute, 50 cai 
mari și mici, 1128 de oi, 1000 
mascuri și 60 stupi cu albine. In 
“sat sunt 6 meseriași, 2 comer- 

cianți; 2 circiume, 

Brehueşti, az, în satul Brehu- 
„ești, com. Brehuești, pl. Siretul, 

jud. ' Botoşani. 

Bresnicioara, graf, în com. rur, 
Bălţați-d.-j., pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Bresnicioara, va/e, în com. rur, 
Balţaţi-d.-j., pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi, 

"Bresniţa, Cont. Pur, În pl. Mo- 
"trul-d.-j., jud. Mehedinţi, la dis- 
tanţă de 59 kil. de oraşul Tur- 
nul-Severin. Este situată pe va- 
le. Formează comună cu satele 
Higiul și Pirlita. Se mărginește: 

la V. cu com. Rucşoreni, la N, 
cu comuna Strehaia, la E. cu 
com. 'Socolești și la S, cu com. 
Albuleşti. 

Ocupaţiunea locuitorilor este a- 
gricultura și creșterea vitelor, 
Calitatea pămîntului este bună, 
Locuitorii posedă: 108 pluguri, 
200 care cu boi, 42 căruțe cu 

„cal și 116 stupi. Are2 biserici, 
deservite de 2 preoți și 4 cîn- 
tăreți; o școală, cu un învăță- 
tor, frecuentată de 29 elevi; o 
circiumă. 

Budgetul comunei este de 

“această comună, sunt: 

Are 404 contribua- 
bili, din 1296 locuitori; 539 case.   
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4186 lei la venituri şi de 3047 
lei la cheltueli, Vite sunt: 2016 

„vite mari cornute, 101 cai, 611 
oi, 35 capre şi ŞI rimători, 
Această comună este legată cu 
comunele vecine prin şosele co- 
munale, și mai! ales prin 0 șo- 
sca cu comuna Strehaia, șosea 
care se leagă și de șoseaua na- 
ţională Virciorova-București, 
- Dealurile mai principale din 

Dealul- 
Leoţi, Albulești, Piscul-Inalt ȘI 
Piscul-Crucei. Văile mai princi- 
pale sunt: Valea- -Bresniței, pe 
unde “curge și pirîul Bresniţa, 
care se varsă în Motrul; văile, 
Gliganul, Pirlita și Higiul. 

Se povestește de locuitori, că 
între satul Bresniţa şi Pirlita în 
vechime, ar fi existat, 'un oraș, 
care a fost ars. De aci vine 
numele de Pirlita, dat satului 
ce face parte din comună, 

Bresniţa, com. zur, în pl. Oco- 
lul-d.-s., jud. Mehedinţi, la dis: 
tanță de 7 kil. de orașul Se- 
verin, și situată la poalele mun- 
telui Vărănicul. | 

Formează comună cu satul 
Magheriul, din noii format. Are 
175 contribuabili; 9oo case. Ocu- 
pațiunea locuitorilor este agri- 
cultura și creșterea vitelor. 

Calitatea pămîntului este bună. 
Locuitorii posedă: 60 pluguri, 

114 care cu boi, 6 căruțe cu 
cai; 246 stupi, 

Are o biserică, deservită de 
1 preot și 2 cîntăreţi; o şcoală 
cu un învățător, frecuentată de 
37 elevi și 3 eleve. Are 2 ha- 

” nuri. Budgetul comunci coprin- 
de la venituri 3712 lci şi la 
cheltueli 1293 lei, Loc. pose.-: 
dă: 1106 vite mari cornute, 40 
cai, QI1 oi, 260 capre și 204 ri- 
mători. Com. Bresniţa se măr- 
ginește: la răsărit cu Halinga 
şi Dudașii- Simianului, la mia- 
ză-zi cu: orașul Turnul-Severin, 

“ această comună sunt: 
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la apus cu Gura-Văil şi la N. 
cu com. Jidoștiţa, 

Este așezată pe șoseaua 'ce 
duce dela Severin prin bariera 
"Bresniţa, la Magheriul- “Bresniţa- 
Jidoştiţa, etc. 

Dealurile mai principale din 

Vărani- 
cul (600 m. înălțime), care con- 
ține multă marmoră, din care 
o parte se exploatează, prin 
cele " două cariere : : Curchea- 
Mare și: Curchea-Mică, ce apar- 

„Țini comunei Schela : Cladovei; 
Cerătul, Trestenicul, "Buliga și 
Jercovăţul, 'acoperite cu vii. 

Piraele mai. principale din a- 
ceastă comună, sunt: Bresniţa, 
numită în vechime Bresnicoara, 
iar acum pe unele locuri Cri- 
hala, iar pe altele Bresnicoara; 
izvorește din locurile numite Hu- 
dudoiul și Pitulata. 

Locuitorii spun că în vechime 
acest piriiaș ar fi avut un curs 
de apă. mai mare, și că pe din- 
sul s'ar fi aflat chiar mori. 

Piriul Craiovița, care se for- 
“mează din mai multe izvoare, 
merge de la V. spre S-E, și 
se împreună și cu Piriul-de-la- 
Valea-Fîntinei ce vine de la o 
cișmea, a cărei apă se ascamă- 
nă mult cu apa de la fintînele 
din partea de V. a orașului Se- 
verin. Se zice că Romanii ar fi 
captat izvoarele din Valea-Fin- 
tînci și ogaşul Budilovăţul, în 
vechime ogașul Craiovița, și că 
le ar fi adus în Severin, la ciş- 
melele din partea de V. a ora- 
şului. Din valea Pitulata, care şi-a 
luat numele de Pitulata de la 
apa cea multă şi bună, ce s'a 
pitulat (ascuns) în pămînt, tot 
de Romani s'ar fi adus apa în 
Severin, la cişmelele din mijlo- 
cul orașului, de lingă biserica 
Adormirea-Maicii-Domnului. 

Piriul Jidoştiţa, numit şi Mat- 
ca, vine pănă în Lunca-Bresniţii, 
apoi, ocolind muntele Vărănicul,
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se varsă în Dunăre, la: satul 
Gura-Văii. Pirtiașele Zapul şi 
Sărăturile, cu apă sărată, ce lasă 
la suprafață un fel de depozit 
sărat, numit de localnici spumă 
sărată. In dreptul satului Ma- 

“gheriul, spre Braniţa, a fost o 
cișmea romană, din care locuitorii 

din Bresniţa ai luat cărămizi 
_- de le-aă pus în sobele ce ai fă- 

cut în casele lor şi care se gă- 
sesc și astăzi în zid. Aceste cără. 

„miză dă aceeaşi mărime și for- 
mă, ca şi cărămizile din picio- 
rul -podului lui Traian. 

Prin com. Bresniţa trece și 
drumul roman, ce duce de la 
piciorul podului: lui Traian, pe 
lunca Severinului, pe lîngă Cri- 
hala și satul Bresniţa, în munte şi 
peste munte, la Sarmisegetuza. 

Bresniţa, carieră de piatră de 
mârmoră, în pl. Ocolul-d.-s., ju- 
deţul Mehedinţi; ţine de com. 
tur. Bresnița; se arendează de 
către stat, 

Bresniţa, dza/, în com. rur. Al. 
bulești, pl. Dumbrava, jud. Me- 

- hedinţi, acoperit cu păduri. 

Bresniţa, moșie, jud. “Mehedinți, 
pl. Ocolul-d.-s., proprietate a sta- 
tului, ca de 50000 pogoane; 
se întinde pănă la granița Un- 
gurească. | 

Bresnița,. 2îrî4, numit Crihala Şi 
Bresnicioara, în pl. Ocolul-d..s., 

- jud. Mehedinţi. Izvoreşte din ho- 
tarul comunei Bresniţa și se 

„„ Varsă în rîul Topolnița, în dreptul 
satului Banoviţa. - 

Bresniţa, va/e, în com, rur, Bres- 
“nița, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinţi. 

Breţa, mafala, com. rur, Cer- 
naia, pl. Motrul-d.-i., jud. Me- 
hedinţi. - 
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Breţa; 'va/e, "com. rur, Cernaia, 
pl. Motrul-d.-j., jud. Mehedinţi. 

Breţcani, saz, pl. Moldova, com. 
- Cîrligul, jud. Roman, spre V, 

de satul Cirligul și la o depărtare 
„de 1 kil. de el.. Este așezat pe 
vale. Are 37 capi de fam., 18 
contrib., 144 loc., din cari '23 
ştiă carte; 33 case. Populaţia. 
este numai romînă. Sunt 70 
de vite mari. | 

Breţcani, ziriiaș, jud. Roman şi 
Neamţu, plasa de Sus.Mijlocul. 
Izvorește din jud. Roman, puțin 
mai la N. de satul Breţcani, 
trece prin com. Cîrligul, curgînd 
despre N.-E. și formînd hotarul 
com.' despre jud. Roman, pe o 
lungime de: 250 m. Se varsă în 
Girla-Iazurilor din Bozieni. 

Brevilele, fădure, pendinte de 
comuna Ceacărul, pl. Balta, jud. 
Brăila. Se mărginește la E. cu 
Dunărea-Măcinuilui și în cele-Palte 

“părți cu Balta. Supraf. 1 hect;; 
esență: salcie. 

Brezăul, munte, jud. Buzăii. V. 
Brazeul, 

Brezeanca, moșie, com. Găgeni- 
Vintileanca, căt, Săhăteni, jud. 
“Buzău. Proprietari frații Brezeni. 
Are 820 hect,, din care 457 a- 
rabile, 152 fineață și restul izlaz, 

Brezeanca, moşie, com. Găgeni- 
Vintileanca, jud. Buzăi, a MoOş- 
nenilor Brezeni, Are 257 hect., 
din cari 154 hect, arătură şi 103 
hect., parte fineață, parte luncă. 

Brezeşti, sas, jud. Argeș, plasa 
Oltul; face parte din com. rur, 
Măcăi, 

Brezii (Piscul-), dra/, la N. de 
com. Birzești, pl. Argeșelul, ju- 
dețul Muscel. : 

  

  

BREZOAIA 

Brezii (Piscul-), ea/, în plaiul 
Rîmnicul, com. Dănulești, jud. 
R.Sărat. Se desface din culmea 
Dănuleştilor, brăzdează partea 

„de V. a comunei. Este acoperit 
cu păduri. 

Brezila, deal. V, Dealul-Mare, 
com. Sirca, pl. Cîrligătura, jud. 
Iași, o 

Brezila, Ziriii, izvoreşte din dea- 
lul Brezila, satul Goeşti, com. 
Sirca, pl. Cirligătura, jud. Iași, 

„și se varsă în piriul Bocniţa, din 
com. Sinești. 

Brezila, şes, din jos. de satul 
Stornești,' com. Sinești, pl. Cir- 
ligătura, jud. Iași. 

Brezoaia, com. rur., pl: Znagov, 
jud. Ilfov, la V. de București, 
lingă riul Dimboviţa, 28 kil. de- 
parte de București. Stă în le- 
gătură cu căt. Cosoba şi Tăr- 
tăşești prin șoselele vecinale. 

Se compune din satele: Bre- 
zoaia, Cămărașul, Căscioarele şi 
Drugăneasca, cu o populație 
de 1322 locuitori, cari trăesc în 
324 case, 

Suprafaţa totală a comunei 
este de 2518 hect. 

D- G. D.. Vernescu și Anas- 
tasie Gavarof aii 1750 hect. și 
locuitorii 768 hect. Proprietarii 
cultivă 1072  hect., (rezervate 
pentru 'izlaz 247 hect. şi pădure 
431 hect.) Locuitorii cultivă tot 
"terenul fără -să rezerve” locuri 
de izlaz. 

In comună sunt 3 biserici: 
la Brezoaia, Cămărașul și Dru- 
găneasca, deservite de 3 preoți, 
şi o şcoală mixtă, construită din 
fondurile județului, în anul 1886. 

Comuna numără 297 contri- 
buabili. Are un budget de 3997 
lei la venituri și 3091 lei la 
cheltueli, In anul 1885 - eraii 

„231 contribuabili,
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Dintre locuitori, 324 sunt plu- 
gari, 16 industriași și 38 au di- 
ferite profesiuni. 

Arătura se face cu 71 plu- 
guri: 50 cu boi și 21. cu cai, 

„Locuitorii ai 172 care şi că- 
ruțe: 124 cu boi şi 48 cu cai, 

“In comună sunt 6 poduri stă- 
tătoare și 1 heleștei. 

Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari și 1 hangiii. 

Improprietăriți Sunt 224 locui- 
tori şi neîmproprictăriți 158. 

"Numărul vitelor .mari e de 
841 (144 cai şi epe, 291 boi, 
334 vaci și viței, 68 tauri şi 
4 bivoliţe) şi al celor: mici de 
1742 (107 porci și 1635 oi). 

S'au stabilit în comună ro 
străini. | 

Brezoaia (Brezoaia-Bibescu- 
lui), sa, pl.. Znagov, “judeţul 
Ilfov, Face parte din com. rur, 
cu același nume, la N-V. de 
Bucureşti. Este situat pe ţăr- 
murile rîului Dimboviţa, 

Aci este reședința primăriei. 
Această moșie a aparţinut fa- 

miliei Bibescu, de aceea înainte- 
vreme se numea Brezoaia-Bi- 
bescului. Pănă la anul 1859 era 
în posesiunea Sfintei Mitropolii. 
De la acest an a fost dată, îm- 
preună cu pădurea, colonelu- 
lui Nicolae Bibescu, în schim- 

“bul moșiei Columb, din judeţul 
Dolj. Se arenda atunci cu 
21000 lei vechi, şi valora 12000 
galbeni. Azi e proprietatea d- lui 
G. D. Vernescu. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 1387 hect. | 

D-l G. D. Vernescu are 986 
hect. şi locuitorii 401 hect. 

Proprietarul cultivă 761 liect. 
și rezervă pentru izlaz 175 hect. 
şi 50 pădure. Locuitorii cultivă 
tot pămîntul, fără să aibă lo- 
curi de izlaz. 

Populaţia lui e de 720 loc. 
Are o biserică, cu hramul A- |   
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'dormirea, deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreţi; o şcoală mixtă, 
frecuentată de 17 elevi şi 4 eleve. 
Localul sa construit de județ 
în anul 1886. Cu școala, statul 
și com. cheltuesc anual 2027 lei. 

Aci se fac trei tîrguri anuale, 
de obiecte și băuturi spirtoase: 
la 23 Aprilie, 15 August și 8 
Septembrie. 

Are 2. poduri stătătoare, 
Comerţul se face de 1. cîr- 

ciumar și 1 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 

546 (144 cai și epe, 334 vaci 
şi viței, 68 tauri) şi al celor 
mici de 1755 (13 capre, 107 porci 
și 1635 oi). 

Brezoaia, riză, situată între sa- 
tele Boghești-d..j. și Chițcani, 
jud. Tecuciii. Merge în direcția 
E.-V. și se varsă în Zeletinul, 
în raionul com. Boghești, plasa, 
Zeletinul. 

Brezoaia, va/e, la E. comunei 
Poiana-Secuirile, pl. Amaradia, 
jud. Gorj, formată pe clina de 
V. a Dealului-Muerei.: 

Brezoaia-Bibescului, jud. Ilfov. 
Vezi Brezoaia. 

Brezoaia-Cămăraşului, plasa 
Znagov, jud. Ilfov. Vezi Cămă- 
rașul. 

Brezoiasa » fădure, jud. Brăila. Se 
mărginește la E. cu privalul cu 
același nume; la V. şi S.. cu 
Cîmpul-Bălţii; la N. cu iezerul 
Ulmul. Suprafaţa sa e de 10 
hect., cu esenţă: salcie, 

Brezoiasa, prival, jud. Brăila; 
unește partea de S.-E. a: ieze- 
rului Ulmul, începînd din Băn- 
doiul şi trecind pe lîngă iezerul 
-Vulpașul. 

Brezoilor (Culmea-), ramifica- . 

Brezoiul, co. 
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fiune din Muntele Robul, care 

se întinde în jud. Vilcea, între 

riul Puscoiul și rîul Brezoiul, 

avind ca piscuri: muntele Mur- 

gașul și Muntele-lui-Popovici. 

rur., pl. Cozia 
jud. Vilcea. N'are nici un cătun 

alipit. Se crede că şi-a luat nu- 

- mele de la Breazul, fondatorul 

săii, care era frate cu Mălai și 

. Voinea, întemectorii satelor Mă- 

laia și Voineasa, ce sunt limi- 

trofe “cu Brezoiul,. 

Se crede că coloniile romane 
ar fi fondat aci o cetate. 

Este situată într'o poziţie 

foarte romantică, pe valea rîului 
Lotrul, în dreapta, cam la 3 

kil. de locul unde se varsă: în 
riul Oltul. | 

Are o populație de 741 lo- 
cuitori (431 bărbaţi şi. 310 fe- 
mei), în care intră și 3 familii 
de Țigani și mai multe familii 
de Italieni ambulânți, cari lu- 
crează la fierăstraele d-lui- G. 
Stagni. Capi de familie sunt 130; 
contribuabili 150; case 1şo. 

Are o biserică, fondată de 
Episcopul Iosifal Argeșului la 
1780; s'a reparata 1864, cînd s'a 
nimicit ori-ce inscripţie veche. 

Sătenii moșneni se ocupă cu 

agricultura și creșterea vitelor 
mici. Fruntașii mai exploatează 
pădurile moştenești din prejur. 
În comună sunt 20 cai, şo boi, 
85 vaci, 1262 oi, 638 capre și 
68 porci, 

Aci sunt trei mori, cu un ve- 
nit anual de 100 lei fie-care. 
Fierăstraele d-lui Giovani Stagni 
aduc un venit de 26000 lei. 
Se face mare comerciii de 
lemne de brad, care cu plutele 
se coboară pe Olt la vale. 

De această com. ţin munţii: 
Plaiul-lui-Stan, Purcariul şi Pie- 
troasa, în care sunt 2 stine. 

Școala datează de la 1830. 
Se frecuentă de 37 . copii (21
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băeți și 16 fete), din numărul 
„de 62 (30 băeţi, 32 fete), î 

- vîrstă de şcoală. Știu carte so 
bărbaţi și 14 femei. Cu întreți- 

- nerea școalei statul: cheltuește 
- anual 1188 lei, 

Se spune că la locul unde 
Lotrul se varsă în Olt ar fi fost 
o ciocnire între Turci și ete- 

- Tişti la 1821. 

„ Sunt în com. vr'o 20 stupi. 
Se fabrică pînă la 1500 decal. 
ţuică. 

Locuri cultivabile are 44 hect. 
și fineţe naturale 53 hect. 

In această comună se cultivă 
numai porumb, a cărei pro- 
ducţie nu este nici o dată în 
cantitate suficientă pentru ali- 
mentarea sătenilor, din cauză că 
locurile sunt pietroase. 

"In com, Brezoiul e o şosea 
-vecinală, care o uneşte cu com. 
Mălaia. şi Voineasa și care merge ' 
pe -lingă Lotru. Prin partea de 
E. a comunei 'trece calea: națio- 
nală  Corbaia-Rîmnicul-Rîul-Va.- 
dului; 

Venitul comunei e de 1963 
lei anual şi cheltuielile de 1400 

„lei. Dispune deun capital con- 
semnat de 1349 lei. 

Se mărginește la N. cu com. 
Călinești, la S. cu com. Căli- 
mănești, la E. cu rîul Oltul și 
la V. cu cătunul. Siliştea, pen: 

"dinte de 'com. Mălaia. | 
Este udată de văile: Dosul- 

Curţii, Valea-Neagră (la S.E.), 
” Valea-Șindrilei, în capul comu- 

nei spre E., Gruiul-lui-Ovan, 
„ Valea:Danesei, Foarfeca, etc.. 

Brezoiul, deal, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Grozeşti, for- 
mind hotar între Rominia și 
Transilvania. Este : situat: în- 

tre: pîrtul Oituzul şi piriul Pes- 
carul. - 

Brezoiul, heleşteă, în jud. Vlașca, 
„pe valea Tirnava, situat pe 'pro- 

ap
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prietatea Răsuceni, a d-lor Ge-! 
neral Zefcari și Filipescu. 

Brezoiul, zise, com. Șerbănești, 
pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Brezuica, câtuu, al com. Gosta- 
văţul, pl. Ocolul, jud. Romanați, 
situat lingă Olt, la S. de Gos- 
tavăţul, 15 kil. departe de Ca- 
racal. Are 220 locuitori, 55 fa- 
milii; o biserică, Sf. Nicolae, 
(1869), deservită de un preot și 
doi cîntăreţi. 

Briboiul saii Secarul, petic de 
„doc cu pădure de stejar, - în. pl. 
Neajlovul, jud. Vlașca; Supra- 
fața e'de 382 .hect. E situat pe 
proprietatea Ef. Spit. Civile din 
"București. I se. mai zice și Bă- 
deni. 

Bricea, fa/ză, pl. Jiul-d.-j., com. 
Grindeni, jud. Dolj, în întindere 

„de 2 pog. 

Briceag (La-), -/ocuinză izolată, 
pl. Rîmnicul-d.-j., com.. Slobo- 

“pe pir. Apa-Cos- 
teiul, la S. com. și la hotarul 
jud. R.-Sărat, către Buzăii. Azi 
e han pe drumul la: Buzău 

Briceata, Japse,. jud.. Brăila, si- 
tuată la S. de iezerul Lupoiul; 
dă în lacul Gemenile. 

Briciul, coastă ripoasă, jud. Ialo- 
mița, plasa Ialomiţa-Balta, com. 
Stelnica. Este formată de cur: 

“sul: brațului Borcea. 

Brieşti, Zrup de moşie, a moşne- 
nilor din căt. Cetatea, pl. Tir. 
gului, jud. Teleorman. 

Brieştilor (Măgura-), măgură, 
căt. Cetatea, com. Antonești, 
jud. Teleorman. Este situată la 
hotarul de la N. despre: com. 
Rădoești,   
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Brighi, numire, ce se da mai 
înainte satului Hociungi, din pl. 
Siretul-d.j. 

Brioști, pamire ce mai poartă 
căt. Purcărești, din com. Popești- 
Palanga, pl. Teleormanului, jud. 
Teleorman. 

Briota, vîrf al culmei Paringul, 
jud. Vilcea. De aci culmea. Pa- 
ringul se desparte de culmea Ar- 

„nota, care se îndreptează către 
S.E., separind râul Bistriţa de 
apa Costeştilor. Tot: din mun- 
tele Briota mai pleacă culmea 
„Cheia. 

Briozăul,. Humire, dată de Iocui- 
"torii din com, Minzăleşti, 'mun- 
telui Brazeul, din 2 jud, Buzău, 

Bristavăţul, mahala, pl: Ocolul: 
d.-s., jud. Mehedinţi ; ţine de 
com. rur; Malovăţul, 

Brişcariul, zod,. pe șoseaua, co- 
munală Deleni- Hirlăul, jud. Bo- 
toșani, : 

Brişcăriei (Dealul-), dza/, si- 
tuat în raionul com, Colonești, 
pl. Stănisești, jud. Tecuciii, ra- 
mificație din dealul Zarea-Tu- 
tovei. 

Brigleaca, sat, pl. Dumbrava, 
jud. Mehedinţi; ţine de com. rur, 
Adunaţi-Teiului. Este situat în 

partea de S. a comunei și la 
1! kil, departe de „ssedința ci. 

Brigleasa, deal, în com, zur. A- 
dunaţi-Teiului, plasa Dumbrava, 

“jud. Mehedinţi. 

Brigleasa, za4/e, con. tur; Adu- 
naţi-Teiului, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

AA. Brigleşti, pita, pl. Jiul: dis -s., com, 
Argetoaia. Curge prin satul Moa-
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ra-Cimpul-Crucei, prin valea Bri- 
glești. 

Brigleşti, vaze, pl. Jiul-d.-s., com. 
* Argetoaia, satul Moara-Cîmpul: 
Crucei, prin care curge piriul 
Briglești. 

Brînceni, com. rur., în pl. Mar: 
„_ginca, jud. Teleorman, pe lunca 
Vedci. E situată la distanță de 
11 kil. de orașul-Alexandria, la 
26 kil. de Zimnicea și la 46 kil. 
în linie dreaptă de T.-Măgurele, 
orașul de reședință al judeţului. 

Suprafaţa comunei, cu a mo- 
șiilor aflate pe dinsa,. este de 
7000 hect., din cari 150 hect. 

„pădure și 130 hect, .vii, 
Limitele acestei comune sunt: 

La N.-E. Valea-cu-Socul şi Mă- 
gura-Ciumată, spre drumul Zim- 
nice; spre S.-E. Măgura-lui-Bur- 
cea-Ciobanul şi Piscul-de-la-Gu- 
ra-Scroafei. Din spre moșia Cer- 
venia este Măgura- Cotorgii şi 
Valea-lur- -Moș-Toader-Crețu. La 
N.:V.este Valea-Găuriciului, apoi 
Valea-Doamnei și mai multe văl- 
cele, cari servesc ca hotare na- 
turale între comunele Beiul, Sto- 
robăneasa şi Zmîrdioasa. 

In partea de S. a comunei 
se află un lac, care se numește 
Lacul-Rece. 

Populaţiunea comunei este de 
"1338 suflete, din cari 222 con- 

- tribuabili și 215 capi de fami- 
“lie. Supuși străini sunt: 3 Un- 
guri și ș Evrei. 

Locuitorii se îndeletnicesc nu- 
mai cu agricultura, 

- Numărul vitelor este de 2461 
capete, din cari 276 cai, 691 vite 
mari cornute, 1446 vite mici 
cornute și 75 porci. 

Osebit de cereale, viile din a- 
_ ceastă comună produc vinuri de 
bună calitate, ce se desfac în o- 
rașele Alexandria, Zimnicea, şi 
în mai multe comune din jud. 
Vlașca. Jumătate din viile co- 
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munci sunt cultivate cu drept 
de otașniţă. 

Căile de comunicaţiune ale a- 
cestei comune sunt: calea ju- 
deţeană Alexandria - Zimnicea, 
care o străbate prin mijlocul ei și 
calea vecinală la com. Găuriciul, 
Calea județeană o pune în le- 
gătură cu com. Țigănești la N., 
la o depărtare de 21 kil. și 
cu comuna Zmîrdioasa la S., la 
o depărtare de 31 kil. 

Veniturile comunei sunt de 
5315 lei și S5 bani, iar chel- 
tuelile de 5043 lei și 54 bani. 

In com. e o școală mixtă cu 
32 elevi şi 14 eleve; de aseme- 
nea și o biserică, care e. deser- 
vită de doi preoți și dot cîn- 
tăreți. 

Moșia Brînceni este proprie- 
tatea d-lui George Vernescu. Ea 
se întinde mai departe, în co- 
munele Găuriciul şi Zmirdioasa. 
Mai înainte a fost a răposatului 
maior A. Mișa Anastasievici. 

Com. Brînceni este vechie. Ea 
figurează în nomenclatura sate- 
lor a lui Dionisie Fotino Și se 
vede trecută: în pl. Marginei. 
Imprejurul acestei comune mai 
erati altă dată două sate: Fun- 
dățeni și Bujoreni, pe cari le 
găsim menţionate de același scrii- 

„tor. Ele aă dispărut, sati, ceea 
ce e mai probabil, locuitorii lor 
S'ai strămutat parte în comuna 
Brinceni, parte în satele Găuri- 
ciul și Zmîrdioasa, 

Brincoveanca, moşie, pe care 
la 1864, s'aii împroprietărit par- 
te din locuitorii comunei Vadul. 
Săpat, pl. Cricovul, judeţul Pra- 

"Rova, 

Brîncoveanca, zumire, ce purta 
mai înainte moșia Elisabeta, din 
pl. Călmățuiului, jud. Teleorman. 

Brincoveanca, pădure, de 70 
pogoane, impreunată cu acelea   
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de pe moșia Căluiul, lingă satul 
Căluiul, pl. Olteţul-Oltul-d.-j., ju- 
dețul Romanați. 

Brincoveanul, ea, numit actu- 
almente şi Dosul-Gropilor, . î 

com. rur. Almăjelul, pl. Cimpui, 
jud. Mehedinţi. 

Brîncoveni, com. rur., pl. Ol- 
tețul-Oltul-d.-s,, jud. Romanați, 
situată sub coasta dealului care 
mărginește Valea-Oltului, lîngă a- 
pa Cernelelc, aproape de şoseaua 
şi calea  fierată Corabia-R.-Vil- 
cea, 21 kil. departe de Caracal 

- Şi 17-kil. departe de Balș. Se 
compune din Brincoveni (1250 

„loc.), Mărgeni (280 loc.), Ociogi 
(60 loc.) și Văleni (280 loc.). 
La căt. Mărgeni, altitudinea te- 
renului d'asupra nivelului mării 
este de 114 m., lîngă albia OL 
tului. 

Are 340 de contrib.,. 458 
capi de familie şi o populație 
de 1870 de loc., din cari: 950 
bărbaţi, 920 femei; 731 căsăto- 
riţi și 1087 necăsătoriți; 21 știu 

carte și 1849 nu ştii, 

Budgetul comunei pe 1886/87 
a fost de 4852 lei la venituri 
şi 4693 la cheltueli, 

Ocupaţia locuitorilor este a- 
gricultura și creșterea vitelor. 

Vite mari sunt 1121, vite 
mici cornute 273 și porci 363. 
Are 11 cîrciumi. In comună 

se află un ospiciă de infirmmi in- 
stalat la mănăstire, pus sub în- 
grijirea unui medic secundar și 
care: posedă o mică farmacie, 
Este o cazarmă. A fost reședință 
de sub-prefectură mai înainte de 
a se uni plășile din Nord. Aci 
se fac 2 bilciuri: la 9 Martie 

- şi la 29 Iunie; bilciurile ţin cîte 
trei zile, funcționează de mult 
şi sunt proprietate particulară; 
se face comerț cu vite și articole 

“ale industriei domdstice. 
Are o școală primară de gra-
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dul I, cu un învățător, la care 
ai urmat în 1890, 40 de elevi 
(27 băcți și 13 fete), din 40 

„ Copii în vîrstă de școală. Are 
4 biserici: una în Mărgeni, Sf, 
Gheorghe (1866), în Văleni, Sf. 
Nicolae (1818); în Brincoveni, Sf. 
Nicolae ( 1634) mănăstirea Ador- 
mirea-Maicii- Domnului (1632), 
zidită de Mateiu Basarab și alta 
mai mică lingă mănăstire, zidită 
de Constantin Brincoveanu la 
1700 (la cimitir). La biserici ser- 
vesc 5 preoți și 7 cîntăreți, 

Comuna este vechie şi-și are 
numele de la familia Brîncove- 

-nilor, care a avut leagănul săă 
aci, după cum se.poate vedea 
chiar din ruinele caselor în spre 
V. de sat, 

In com. Brincoveni, spre V., 
e un drum de piatră, cu di- 
recţie de la Dunăre spre munte; 
se cunoaște bine pe unele 1o- 
curi, pe altele e acoperit de pă- 
mînt și tăiat de șoseaua națio- 
nală-Corabia-Rîmnic. Acestdrum 
se atribue lui Traian, iar alţii 

îl atribue «Domnului de Roauă». 
In spre satele Greci și Șopir- 

lia, spre S., se întinde Brazda- 
„lui-Novac. 

Spre E. de satul Brincoveni, 
pe un deal ce a fost închis cu 
zid de cărămidă ca o cetățuie, 
se află ruinele caselor familiei 
Brincovenilor, care coprindeaii 
vre-o 3 pogoane. E 

Lîngă aceste ruine se află bi- 
serica din sat, zidită la 1634 
(7142), înăuntrul căreia se văd zu- 
grăviți ctitorii în costumele lor 
vechi, . 

Spre S. de satul Brincoveni, 
sub un mare deal, se află mănăs- 
tirea Brîncoveni, cu hramul A dor- 
mirea-Maicii-Domnului, fostă mă- 
năstire de călugări închinată, dar 
pe care Mateiii Basarab o desîn- 
chină (1639). Fra compusă din 2 
biserici, Cea mai mare e făcută 
de Moşul lui M, Basarab, reînoită 

65620, Alarele Dictionar Geografic, 
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de M. Basarabla 7140 (1632) și 
refăcută în starea deazi de Const. 
Brîncoveanul la 1699. Inăuntrul 
ei se află un mormînt cu '2 în- 
scripții în piatră, Aci repauzează 
Papa Postelnicu Brîncoveanul cu 
soția sa Stanca Cantacuzino, pă- 
rinții “lui Const. Brincoveanul. 
Altă bis. mai mică e făcută la 
1700 de Const. Brincoveanul, 
şi servă la cimitir, 

Pe pereți sunt zugrăviți mai 
mulți membri din această ilus- 
tră familie, care ocupase de mat 
multe ori tronul țărei, La mă- 
năstire sunt mai multe obiecte 
de! valoare, de aur și argint, 
precum și cărți bisericeşti vechi, 

Const. Brincoveanul, ca res- 
tautorul cel mai noii și înfru- 
museţătorul acestor locașe, e tre- 
cut cel întîiii în pomelnice. 

Brincoveni, ospicii de înfirmă, 
în com. rur. cu aceiași numire, 
înființat în anul 1885, în chiar 
încăperile mănăstirei Brincoveni. 

Se întrețin în acest ospiciă 
45 de infirmi, Se înscrie în bud- 
getul Ministerului de" Interne o 
sumă anuală de aproape 30000 
lei pentru personalul medical 
și administrativ și pentru în- 
treținerea infirmilor. 

Brînduşa, va/z, nutnită și Valea. 
Brindușei în plaiul Cloșani, jud. 
Mehedinţi; ţine de teritoriul 
com. urbane Baia-de-Aramă, 

Brinduşele, muze, în jud. Dim- 
„ boviţa, plaiul Ialomiţa, în sus de 

Moroeni, în partea dreaptă spre 
matca apei Ialomiţa. Acest munte 
împreună cu munții: Blana, Pis- 
cul-Brazi, Măgurele, Cocora, Di. 
leanul, Dichiul, Plaiul-Domnesc, 
Lăpticul, Plaiul - Mircei, Nucetul, 
Oboarele, Surlea, Vinturișulși Ză- 
noaga, sunt acoperiţi cu păduri, 

„cari aii O suprafață aproape de 
10000 hect,. 

    

Brînduşi, /oc îso/at, comuna Poe- 
nărci, plaiul Nucșoara, judeţul 
Muscel. 

Brinza, munte, în jud. Neamţu, 
ramura munţilor Cozla, situat 
pe teritoriul com. Gircina, pl. 
Piatra-Muntele, în prelungirea 
dealurilor Corlatele. 

Brînza, podiș, în com. Boroaia, 
jud. Suceava, sub poalele dea- 
lului Lupul, între pîraele. Rişca 
şi Saca. E acoperit de țarine și 
fineţuri. 

Brinzan, dea, la V. comunej 
Alunul, plasa Oltețul-d.-s., jud. 
Vilcea. 

Brînzari, sa, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., cătunul com. 
Lacul-lui-Balean, așezat în par- 
tea de E, a comunei, pe pirtul 
Bălănești. 

Brînză-Roşie, vale, pe _terito- 
riul satului Fîntînele, comuna 
Șipotele, pl. Babhluiul, județul 
Iași, | 

Brinzăneşti, mahala, jud. Dolj, 
pl. D.-d.-s., com. Pleșoiul. 

Brînzănii, sat, în plaiul Closani, 
jud. Mehedinţi; ține de com.. 
rur, Ponoarele. 

Brînzea, iezer, jud. Brăila, situat 
în ostrovul Cistia la E. de ieze- 
rul Străchianul și la V. de Iezerul- 
Mare. | 

Brînzea, munte, în. jud. Buzăi, 
com, gura-Teghii, pe malul stîng 
al rîului Bisca-Rozilei, în apro- 
piere de stabilimentul Bisca. 
Are izlaz, pășuni și o frumoasă 
pozițiune. 

Brinzea, priva!, jud. Brăila, si- 
tuat în ostrovul Cistia. Dă din 
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Dunărea-Vechie în iezerul săi, 
spre V. 

Brînzeanca, pădure, a statului, 
"jud. Ilfov, în întindere de 952 

hectare. (Vezi Căldărușani, pă- 
dure). 

Brînzeasca, carieră însemnată 
„de piatră, în jud. Buzău, com. 

„ Gura-Sărăţii, pe moșia Brinzeasca- 
Dănescul. Piatra, care se extrage 
de aci, se deosebește prin du- 
ritatea ci, din care cauză se 
întrebuințează cu succes în lu- 
crări de rezistență, precum scări, 
borduri de trotuare, etc. 

Briînzeasca, moșie, în jud. Bu- 
zău, com. Gura-Sărăţii, numită 
și Bengeasca, după numele pro- 
prietarei, D-na Olga C. Ben- 
gescu, n. Lahovari. 

Brînzeasca, (] uga-Ursul), v0- 
șze întinsă, în jud. Buzăiă, com. 
gura-Sărăţii, care s'a subdivizat 
în patru corpuri: a) Brînzeasca- 

 Dănescul, via de la Eleșteii 
(Verneasca), 4) Brinzeasca-Mi- 
hălăchioaia saii Sărățeanca; c) 
Brinzeasca- Musceleanu ; şi 4) 
Brînzeasca Moșneni. 

Brînzeasca, moşie, a statului, 
în jud. Ilfov. (Vezi Lipia- -Boj- 
dani, moșie). 

Brînzeasca, vâ/e, la E. de com. 
Ceptura, pl. Cricovul, jud. Pra- 
hova. 

Brinzeasca-Dănescul, moşie, în 
jud. Buzăi, com. Gura-Sărăţii, 
avînd 250 hect., cea mai mare 
parte pădurea și via Eleșteul 
sati Verneasca, 

Brînzeasca-Mihălăchidia (Să- 
Tățianca), zzoșie, în jud. Bu- 
ză, com. Gura-Sărății, numită 
ast-fel după un vechii proprie-   

(Vezi tar, Mihaiu Musceleanu. 
Mihălăchioaia.) 

Brînzeasca-Moşnenească, po- 
şie, în jud. Buzău, com. Gura- 
“Sărăţii (proprietari moșnenii Nen- 
ciulești) ; are 186 hect. pădure 
Și vii, 

Brinzeasca-Musceleanul, 70- 
șie, în jud. Buzăii, com. Gura- 
Sărăţii, subdivizată în mat multe 
sfori, cu vii, pădure și puţine 
arături, 

Briînzeni, săfișor, în jud. Neam- 
țu, com. Călugăreni, pl. Piatra- 
Muntele. Este așezat pe valea 
piriiașului numit Largul, între sa- 
tele Poiana-Largului și Coroiul. 

Are o populaţiune de 133 lo- 
cuitori sai 35 familii, Sunt 62 
bărbați, 71 femei; 68 necăsă- 
toriţi, 57 căsătoriți, S văduvi. 

Loc. se îndeletnicesc mult 
cu plutăria, 

Briînzeni, /oc 7so/at, jud. Neam- 
țu, pe stinga pirîului Largul, în 
drumul ce duce de la satul Poia- 
na-Largului, către satul Coroiul, 
com. Călugăreni, plasa Piatra- 
Muntele. Aparține cătunului cu 
aceeași numire. 

Brinzeni, vecie numire a mo- 
şiei Jegălia, supranumită şi De- 
leanca, în pl. Borcea, jud. Ia- 
lomiţa. 

Brinzeşti, saz, jud. Argeș, plasa 
Oltul, pendinte de com. rur. 
Bărbătești, 

Brinzeşti, subdivisie a cât. Nen- 
ciulești, com. Gura-Sărăţii, jud. 
Buzăi. 

Brinzeşti, îzor de ape minerale 
în jud. Buzăiă, com. Bălănești, 
căt. Turbărea; conţine fier şi 
pucioasă,   

BROASCA 

Brinzeşul, /ac, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, insula Balta, 
com. Fetești. 

Brinzii (Dealul-), dea, în jud. 
Neamţu, com. Căciulești, plasa 
Piatra-Muntele, Se desface din 
ramura dealurilor Balaurul. Pre- 

zintă terenuri cultivabile, 

Brinzii (Dealul-), dea/, situat la 
S.-E. de satul Dealul-Perjului, 
com. Oncești, plasa Stănișești, . 
jud. Tecuciiă, 

Brinzii (Virful-), weunte, în jud. 
Buzău, comuna Calvini, gol și 
stincos. Are ca ramificaţie : Coa: 
sta-Brinzii, 

Brinzoaei (Fîntinele-), 7svoarz, 
în com. Stolniceni, jud. Sucea- 
va; formează un piriiaş ce dă 
în piriul Hurmuzul. 

Broasca, cătun, al com. Nehoia- 
şul, jud. Buzăi, situat pe malul 
drept al rîului Buzăă, în faţa 
gurii Căşoacei; are 220 locuitori 
şi 46 case. 

Broasca, căzuu, pendinte de co- 
_muna Ologi, din plasa Călmă- 
țuiului, jud. Teleorman. Poartă 
şi numirea de Secara, care este 
mai uzitată. 

Broasca, parte din com. Dăbu- 
"leni, jud. Romanați. Se înveci- 
nește cu com. Ianca spre E. 

Broasca, feser, jud. Brăila, situat 
în ostrovul Bregoloiul, spre V. 
de Lupoiul. Se unește prin scur- 
sura sa cu Băndoiul. 

Broasca, 7zvor, în jud. Buzăii, 
com. Nehoiașul, ese din muntele 
Monteorul şi dă în Buzăiă, în 
căt, Broasca. 

Broasca, /ocalitate, coprinsă. în
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tre: scursura Broaștei şi Brivalul 
„ Mitrofanul, în partea stingă a 

" Băndoiului, jud. Brăila. 

„Broasca, pădure, jud. Gorj, si- 
tuată parte pe deal, parte pe 

"vale, la V. de marginea comu- 
nei Piriul, pl. Vulcanul. Are o 
întindere: de 350 hect. și este 
proprietatea moștenitorilor . Ha- 

" giade, ! 

" Broasca, pădure, jud. Ialomiţa, 
în pl. Cîmpului, com. Jilavele, 

- formată din mai multe trupuri, 
pe o întindere de 250 hect., cu 
esențe: stejar, salcie și plop, a 
vind ctatea 5 ani, 

Broasca, pichet de » graniţă, pe 
Dunăre, situat la: S. de balta 
Potelul, în dreptul comunei Po- 
telul, între pichetele Amărești 

și Mircioica, din judeţul Roma- 
naţi. 

Broasca, zirla unui moșnean din 
Sătnoeni, judetul Brăila, numit 

„Broasca, la 9 kil. spre E. de 
“satul Vizirul, la hotarul comunei 
Vizirul, despre Sătnoeni, pe mu- 
„chea -platoului nordic de lingă 
“Călmăţuiii, - 

Broaştei (Gîrla-), gir/ă, pe pro: 
prietatea Parapani, com. Arsa- 
che, jud. Vlașca; se „varsă în 
apa Cama.: 

Broaştei (La Rîpa-), De îsolat, 
în jud. Buzăi, com. Măgura, î în 
mărginea pădurei statului, 

Broaştelor (Movila-), movi7ă, 
- jud. Brăila, pe valea Ghioneşti, 

aproape de calea fierată Brăila- 
Buzău, la N. com. Surdila-Găi- 

”“ seanca și ca la 31 kil,. „spre N. 
de comună, 

„.Broaştei (Valea-), vale, din! co- 
“muna Șipotele, plasa Bahluiul, 
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judeţul Iași, pe care se “află 
un iaz; 

Broaştele, căzu, aparține de 
com. urb. Cimpina, plaiul și jud. 
Prahova. Are. o populaţie de 

- 154 loc., 89 bărbaţi și 63 femei. 

Brobinţariul, crîug, jud. Dolj, 
pl. Băilești, com. Negoiul, 

Brobinţariul, crâng, jud. Dolj, 
pl. Băileşti, com. Băilești, de 12 
și jum. hect, 

Brobojiţi, plasa Sabarul, jude- 
țul Ilfov. (Vezi Ileana). 

Brodocul, com. rur., în partea 
de S. a plășei Stemnicul, jud. 
Vasluii, la distanță de 5 kil. 

„de orașul Vasluiă, de 29 kil. 
de Negrești, reședința plășei. E 
situată pe ambele părți ale rîului 
Birladul. 

Este formată din satele: Bro- 
docul, Bălteni-Rîpile, Bălteni-De- 
leni, Bălteni-Capul-Rădeni, Mă- 

„ rășeni, Ștefan-cel-Mare și Valea- 
“Tirgului,:pe o întindere de 5933 
“hect., din cari 672 hect. pădure. 
Are o populaţie de 458 fami- 
ii saii 1972 suflete, între cari 
I4 Evrei. | 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
„cultura, creșterea vitelor și parte 
cu cultura viilor. In com. sunt 
3 biserici, deservite de 4 preoți 
și 4 cîntăreţi; 2 școli, cu 2 în- 
vățători;, 7 cîrciumi. Comerţul 
se face de ş Romini și 5 străini, 

Budgetul 'comunei e de 3937 
lei, so b. la venituri şi de 3840 
lei, 52 b. la cheltueli, 

" Vite sunt: 897 vite mari cor- 
“nute, 2020 oi, 111 cai, 3 capre 
şi: 66 rîmători. 

Brodocul, saz, care în vechime se 
numia Mustereţul. Se află în'par. 
tea de S. a com. Brodocul, pl. 

- Stemnicul, jud. Vasluiu, situat pe |.   

BROSCARI 

Dealul-Brodocului, pe o întin- 
dere de 1387 hect., din cari 250 
hect. pădure, Are o populaţie 
de 135 fam., saii 516 suflete. 
Prin acest sat trece rîul Birladul 
și şoseaua judeţeană Vasluiti- 
Negreşti. — Aici este reședința 
comunei. Are o școală, înființată 
în anul 1875, frecuentată de 
25-30 elevi; o biserică, zidită. 
la anul 1862, deservită de 2 
preoţi și 1 cîntăreț.. 

Numărul vitelor mari cornute 
e de 120; sunt 309 oi, 33 cai şi 
19 mascuri. 

Brodocului (Dealul-), zea/, pe - 
care se află situat satul cu 
asemenea numire, jud. Vasluiă, 
Se prelungește pe partea dreaptă 
a piriului Stemnicul. 

Brodul, 4a/7ă, în com. Prisăcani, 
pl. Braniștea, jud. Iaşi. 

Broscari, com. rur., în jud. Me- 
hedinţi, pl. Ocolul-d.-j., la dis- 
tanță de 22 kil. de oraşul Turnul: 
Severin, situată pe deal. Formează 
com, singură, avînd 223 contrib., 
cu 1200: locuitori, locuind în 
243 case. Broscari este pro- : 
prietatea bisericei sf. Treimi din 
Craiova și a locuitorilor, Lo- 

- cuitorii acestei comune posedă . 
71 pluguri, 140 care cu boi și 
14 căruţe cu cai. Com. are o bise- 
rică, deservită de 1 preot şi 2 
cîntăreţi ; o şcoală, cu 1 învă- 
țător, frecuentată de 19 elevi. 

Budgetul comunei coprinde ' 
la venituri 5884 lei și la chel- 
tueli 3811 lei, 

"Numărul vitelor în această 
comună este de: 840 .vite mari . 
cornute, 40 cai, 1000 oi şi 
264. rimători, | 
„. Prin această comună trece. ȘO- 
seaua Turnul-Severin-Bistriţa-Iz- 
vorul-Aneștilor-Broscari. Ea se 
leagă și -de şoseaua Rogova- 
Hinova-Tuznul. Severin, :
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Pe partea de S. a acestei 
comune trece Valul-lui-Traian 
sai, după cum se numește în 
localitate, Brazda-lui-Novac saă 
Iorgovan, venind despre Seve- 
rin şi mergînd înainte spre pă- 
durea Virciorova, la N.-V. de 
Poroiniţa, 

Broscari, sa, pendinte de com. 
Potcoava, pl. Mijlocul, jud. Olt, 
situat pe malul stîng al gîrlei 

„ Plapcea. Are o populaţiune de 
304. locuitori, 

Broscari, dea/ cu vi), în plasa 
„Ocolul-d.-i., jud. Mehedinţi; ţine 
de com. rur. Broscari; dă un 
vin bun, numit vin de Bros- 
cari, 

Broscarul, a//ă, formată de văr- 
săturile Prutului, în com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea, jud. Co- 
vurluiiă, 

Broscarului (Muchia-), colină, 
în jud. Buzăi, com. Colţi, căt. 
Colţi-d.j., e goală și formată 
numai din pietriș. 

Broscarului (Puţul-), Joc izolat, 
jud. Buzăiă, între com. Robești 
și Tîrcovul; servă de hotar, 

Broscăreasa, pădure, în judeţul 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 
Pribegi, 

„Broscăria, for4, în jurul Bucu. 
reștilor, jud. Ilfov. 

Broscăria, 7as, format de piriul 
Broscăria, com. Curtești, plasa 
Tirgul, jud. Botoșani. 

Broscăria, /ac, în pl. Ialomiţa- 
Balta, insula Balta, com. Du- 
dești, jud. Ialomiţa. 

Broscăria, numire a unei părți 
din satul Belitori, în partea de   
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V. a comunei, jud. Teleorman; 
îi mai zice și Resfiraţi. 

Broscăria, pâriă, izvorește din 
comuna Cristești, curge pe teri- 
toriul cătunului Orășeni, comuna 
Curtești, pl. Tirgul, jud. Boto- 
şani, formează iazul Broscăria 
şi se varsă în piriul Hliboci, 
în comuna Curtești. 

Broscăria, suburbie, în Roşiori- 
de-Vede, jud. Teleorman, în 
paitea din vale a orașului, . 

Broscăriilor (Movila-), moz;/d, 
în pl. Cimpului, comuna Jilavele, 
jud. Ialomiţa. 

Broscăriilor (Pirîul-), zîr4, pe 
moșia Stînceni. Se varsă în ia- 
zul Stînceni, com. Bălușeni, pl. 
Tîrgul, jud. Botoșani. 

Broscăuţi, com. rur-, jud. Doro- 
_hoiti, în partea de N. a plășei 
Coșula, la 25 kil. de Mihăileni, 
reședința plăşilor Coșula și Ber- 
hometele și la 3 kil. de Dorohoit, 
formată din satele: Broscăuţi, 
Slobozia și Trestiana, cu re- 
ședința primăriei în Broscăuți. 
Are o populaţie de: 709 fam. 
și 2637 suflete. Are 3 biserici, 
deservite de 2 preoți, 4 cîntă- 
reţi și 2 paracliseri; o scoală 
cu I învățător, frecuentată de 
80 elevi. Are 1885 hect, 44 
arii pămînt sătesc şi 6136 hect. 
55 arii partea proprietăţei mo- 
şielor cîmp și 107 hect. 46 arii 
pădure; 10 iazuri şi 20 pog.vie. 

Budgetul a fost, în 1889—9o, 
la venituri de lei 7626, și la 
cheltueli de lei 7445, iar în 
1890—91, la venituri de lei 
6148 şi la cheltueli de lei 5932. 

Vite mari albe cornute sunt 
1160, ci 2114, capre 9, cai 114 
și porci 601; stupi 120. 

Broscăuţi, sat, în jud. Dorohoiii,   

BROSCAUȚI 

numit din vechime Răscăuţi, pe 
moșia cu asemenea numire, pl. 
Coşula. Cu o populaţie de 514 
familii şi 1879 suflete. 
“Așezările sătenilor sunt mai 

multe bune, cu livezui și cu gră- 
dini; iar a stăpinului moșiei 
sunt case zidite cu un rînd, cu 
heiurile lor. In. vechime a fost 
casă mare cu două rinduri, bine 
regulată și îngrijită, pe cînd lo- 
cuia acolo răposatul Vornie 
Constantin Plagino, cu familia ; * 
dar trecîndu-se amindoi din viață, 
moșia s'a dat în posesie de 
către erezi -și prin complectă 
neîngrijire a început a se strica, 
pină. ce în urmă s'a ruinat. Lîngă 
aceste case era o întinsă gră- 
dină de 71 hect. 60 arii, care 
cuprindea: 30 pogoane vie Și 
livadă, cu bune și distinse spe- 
cii de fructieri, cu drumuri regu- | 
late în toate direcţiile, cu arbori 

"pe ambele laturi ; prin păr- 
canele dintre drumuri erati plan- 
taţie de diferiți pomi și mulți 
aguzi, table pentru legume, și, 

„din loc în loc, gazoane cu forme 
felurite, frumoase flori şi arbori 
exotici; două sere (forării) mari 
erai pentru flori, lămii, por- 
tocale și ananași; toate aceste 
se aflaii bine îngrijite și între- 
ținute prin oameni speciali. Pre- 
umblarea în ea era liberă în 
zile hotărite, cînd venea vizi- 
tatori în număr mare de la Do- 
rohoiiă. 

Proprietatea moşici acum este 
a D-lui Alecu C. Plagino. 

Biserici sunt 2, deservite de 
2 preoţi, 2 cintăreţi și 1 pălă- 
mar; una este mică, vechie, cu pa- 
tronul Adormirea -Maicii-Dom- 
nului, făcută de săteni la I79I; 
inscripție n'are; a doua este 
mare, bine zidită, cu patronul 

“Sf. Constantin și Elena, făcută 
la 1859 de actualul proprietar, 
în memoria răposaţilor săi pă- 
rinţi, prin îngrijirea posesorului
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de atunci, Adam Haretu. In par- 
tea sudică a bisericei este mo- 
numentul de marmoră, prea fru- 
mos lucrat, pus pe mormîntul 
răposatului Vornic C. Plagino. 

In sat se află o şcoală frecuen- 
tată de 80 şcolari, avind un 
local bun, făcut în 1867. 

Calitatea pămîntului este bună 
şi fertilă; Sătenii împroprietăriți 
aii 1234 hectare 96 ari; .pro- 
prietarul 2844 hectare 1 5 arii 
cîmp. Iazuri sunt 5, din cari 
„mai "mare este acel numit Mos- 
calul, în suprafață de 1 5 hect. 
7 arii; toate ai pești frumoși. 

Piraiele principale, ce trec pe 
moșie, sunt: Zahorna; Ghilauca, 
Carasul. Pe dinsa trece și rîul 
Jijia. 

Drumuri: acel de la Doro- 
hoiit ce trece prin sat, şi de la 

„Moara - Pietrei se desparte în 
două: unul apucă spre N. către 
Cordăreni, Vorniceni şi Săveni, 
și unul apucă spre E. către 
Carasa, Corlăteni, Vlădeni Și Ji- 
jia în jos ; acel de la Dorohoiii 
ce duce la Dimăcheni și Podul. 
Stamati; acel ce duce la ŞO- 

„Seaua Leorda-Dorohoiii. | 
Hotarele sunt cu: Văculești, 

Carasa, Dumeni, Liveni, Tres- 
tiana, Dorohoiii; Horlăceni, Co- 
bila, Sauceniţa și Prelipca, 

Broscoşeșşti, saz, în jud. Fălcii, 
partea de S.E. a com. Stăni- 
leşti, pl. Prutul, la distanță cam 
de & kil. de satul de reședință, 
situat pe șes, între Pruteţul și 
Prutul, pe o Suprafață de 450 
hect. Are o populație de 36 
familii, 146 suflete Și 30 con- 
tribuabili, cari se ocupă și cu 
pescăria. Proprietatea e răzășie 
vechie a locuitorilor, 

Broșteanca, câzizu, în pl. Tirgu- 
lui, jud. Teleorman ; ţine de co- 
muna Bogdana. Are o popula: 
țiune de 632 sufi., din cari 122 | 
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contribuabili. Acest cătun forma 
comună osebită, pănă în anul 

„1885, cînd a fost alipit la co- 
muna “Bogdana, prin legea din 
7 Februarie 1885. - 

Broşteni sati Broşteni-Rosani, 
Com. 7ur., în apropiere de rîul 
“Teleorman, jud. Argeş, pl. Cot: 
meana, la 22 kil. de com, rur. 
Costești, reședința sub-prefec- 
turei şi la 28 -kil. de Pitești. 
E formată din satele: Broșteni 
(130 fam.), Lăceni (40 fam.) și 
Pirvul-Roşu (110 fam.). In toată 
com. sunt 280 fam., cu 9090 .su- 
flete. Com. are 3 biserici, cîte 
una în fie-care sat, deservite de 
4 preoți, 3 cîntăreţi și 3 para- 
cliseri; 2 școli primare rurale ; 
2 cîrciume. Budgetul com. pe 

“anul financiar 1882—83 a fost 
de 2658 lei, 3 bani la venituri 
și de 2607 lei la cheltueli, 

După o publicaţie oficială 
(1887), această com. numără 293 
contrib. și are un budget de 
3046 lei la venit și de 2603 lei 
la cheltueli, 
„Numărul vitelor era în 1887 
de 776 capete vite mari (400 
boi, 320 vaci, 30 cai, 6 bivoli) 
şi de 970 vite mărunte (750 oi, 
20 capre și 200 rimători). 

In căt, Pirvul-Roşu 'se află o 
însemnată baltă, numită Nego- 
veneasa, care conține mult pește. 

Broşteni, com. rur., pl. Cobia, 
jud. Dimboviţa, Această com. 
este situată spre S.-S.-V. de Tir- 
govişte, aproape de șoseaua ju- 
dețeană Tirgovişte-Găeşti-Vlaș- 
ca, pe ambele maluri ale rîului 
Neajlovul şi tocmai la marginea 
de S. a judeţului, Comuna Bro- 
șteni se compune din două că- 
tune: Broșteni-d,-s. și Broșteni- 
d.-j. Are o populație de 586 
locuitori Romini. Este! așezată 
pe cîmpie. Produce cereale 
multe și puţine vite, Are o moa- |   
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„ră de aburi, o biserică întreți- 
nută de enoriași şi o școală în- 
treţinutădestat. Școala are 3pog. 
pămînt. In com. sunt vro 57 
copii în vîrstă de școală. Co- 
muna are 1545 lei venit și vr'o 
120 contribuabili, 

Broșteni se învecinește- spre 
“V. cu căt, Ragul, com, Pietrești, 
de care se desparte prin Neaj- 

“ lovul; spre S. cu căt. Vultu- 
reanca, com. Morteni, de care 
se desparte prin pădure; spre 
N. cu căt, Pietreşti, com. Greci, 
de care se desparte iarăși prin 
riul - Neajlovul; iar spre E. cu 

„com. Vișina din jud. Vlașca, de 
care se desparte prin cîmpie. 
Se leagă cu comunele vecine 
prin șosele vecino-comunale. 

“Broşteni, cor. rur., din pl. Jiului, 
jud. Gorj, în partea de N. a 
comunei Brănești, în direcțiune 
S. și la şo kil. departe de o- 
rașul T.-Jiul. Se compune din că. 
tunele Broșteni și Ceplea. Este 
situată pe loc șes și lingă lan- 
țul de înălțimi din stinga riului 
Jiul. : 

Are o supraf. de 1400 hect,, 
din cari 410 hect. pădure și 
740 hect. locuri de cultură, fi- 
nețe şi pășune, ale proprietari- 

"lor, iar 217 hect. ale locuito- 
rilor, cu 9 hect. vii şi 24 hect, 
pruni. . 

Are o populație de 194 fa- 
milii, dintre cari 5 fam. de Ți- 
gani; 899 suflete," din cari 178 
contribuabili. | 

- Locuitorii posedă 36 pluguri, 
86 care cu boi, 6 căruţe cu 
cai, 360 vite mari corniite, 39 
cai, 749 oi, 122 capre, 179 ri- 
mători și 18 stupi, 

Venitul comunei este de lei 
1416, bani 15, iar cheltuelile de 
lei 1166, bani 68, 

Prin această comună trece Şo- 
seaua Filiași-T ..Jiul, ce 6 pune în 
legătură la. N. cu com. Izvoa-
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- rele, iar la S. cu com. Brănești. 
- În com, este 1 moară pe apa 
„. Jiului cu 4 alergători; 2 cîrciumi, 
2 puțuri şi 2 fîntîni, 
Are 1 primărie; 1 şcoală, fre- 
“cucntată de 33 elevi din 3ș 

” înscriși; 2 biserici; fără preoți, 
„cu un cîntăreț. 

Broşteni com. rur, în pl. Mo- 
-- trul-d.-s., jud. Mehedinţi, la dis- 

tanță de 36 kil. de orașul Tur- 
nul:Severin, și situată parte pe 

” cimpia albiei Motrului, parte pe 
* dealuri. 
Formează” comună cu cătu- 

nele: Boaca, Căpăținești, Con- 
'dulești,' Găleata și Orbeni, a- 

: vind peste tot 138 contribuabili, 
din 700 loc., locuind în 141 
case. Ocupaţiunea locuitorilor 
este agricultura și creşterea vi- 
telor, Calitatea pămîntului este 
bună. Locuitorii din această co- 
mună posedă: 20 pluguri, şo 

„care cu boi, 20 căruțe cu cai 
și 121 stupi. 

Com. are 4 biserici, deservite 
de 3 preoți și 4 cîntăreți; o şcoală 
cu un învățător, frecuentată de 
30 elevi și 3 eleve. Are și 2 cîr- 
ciumi, i 

Bugetul comunei coprinde la 
" venituri 1748 lei, i iar la cheltucli 

1506 lei. | 
„Numărul vitelor în această 

com. este de: 500 vite mari 
cornute, 46 cai, 400 oi, 22 ca- 
pre și 620 rîmători. 

- Prin această com. trece șo- 
seaua judeţeană Turnul-Severin- 
Bujorescu -Tirgul- Jiul, cari, la 
Broșteni, se încrucișează cu Şo- 
seaua vecinală Baia-de-Aramă- 
Broşteni-Strehaia. Broşteni este 
reședința sub-prefecturei. 

Se mărginește la E. cu co- 
munele Horăști, Tirioiul și Sa- 
marineşti; la S. cu com. Lupșca; 
„spre V. cu comuna Florești; 
„spre N. cu com. Ploştina. 

„Apele curgătoare, ce udă a-   
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ceastă comună, sunt: Motrul și 
Peşteana. Are și 2 bălți: Balta- 
Orbenilor şi Balta-lui. Gican. 
Văile principale sunt: Valea- 
Locii, Valea-Bochii, Valea-Gale- 
ței și Valea-Mică. Dealurile sunt: 
Locea, Berbecele, Vezurul şi 
Cucul, acoperite parte cu pă- 
dure, parte cu vii și locuri de 

"muncă, 

Broşteni, com. rur., în pl. Ora- 
„_şul, jud. R.-Sărat, pe malul drept 

al rîului Milcovul. | 
Este așezată în Nordul jud., 

la 48 kil. de orașul R.-Sărat, 
și în partea nordică a plășei, la 
7 kil. spre N.-Vest de Coteşti, 
reședința plășei. Comunele în- 
vecinate sunt: Cimpineanca la 
4 kil., Faraoanele la 6 kil., An- 
dreași la 9 kil., “Odobasca. la 
7 kil 

Se mărginește la N, cu com. 
"Odobeşti, Mera (jud. Putna) de 
care se desparte prin riul Mil- 
covul, la E. cu Cimpineanca, la 
S. cu Faraoanele și Odobasca, 
și la Vest cu Andreași. 

Este o com. din regiunea 
munţilor. La V. și S. se întinde 

" Culmea-Scorusului, Chicioara şi 
Deleanul; la E., dealurile Caprei 
şi Teiusul; la centru: Hoja, Pri- 
veghiul, Găvanul și Broşteanul. 

Rîurile sunt numeroase : Mil- 
covul la N. și cu afluenții săi: 
Vulcăneasa, Valea-Largă, Valea- 
Rea, Pitulușa și Badea de la S. 
la N. Sunt 13 puțuri (10—80 m. 
adincime), 34 . fîntîni (1 — ro m. 
adincime). 

Cătunele cari compun com. 
sunt: Broșteni, reședința, la E., 
Pitulușa la 2 kil., spre V., Va- 
lea-Rea la 3 kil. și  Vulcăneasa 
la 4 kil., tot spre V. - 

Suprafaţa este de 7385 hect., 
din cari 3750 hect, ale locuito- 
rilor (240 hect. vatra satelor) și 

3630 hect. ale proprietăţii pri- 
'vate. .   
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Populaţia e de 375 familii, cu 

1571 suflete, din cari So1 băr- 

baţi, 775 femei; 706 căsătoriți, 

794 necăsătoriți, 71 văduvi; 100 
știii carte. 

Biserici sunt 4: Una în căt, 
Broşteni, cu hramul Sf. Gheor- 

ghe; n'are inscripții; din bă- 

trîni se spune că e fundată de 

mănăstirea Sf. loan din Foc- 
şani; e deservită de un preot și 

2 cîntăreți, întreţinută de com. 
Biserica - din căt. Pitulușa, cu 

hramul Sf. Gheorghe, n'are in- 

scripţii; are un venit de 100 lei. 
Biserica din căt. Valea-Rea, cu 

hramul Sf. Gheorghe, n'are in- 
scripții; se zice că s'a fundat în 
1784; are 200 lei venit. La ele 

servește preotul din Broșteni 
saii Mera (jud. Putna). 

Sunt 2 şcoli mixte, una în 
Broșteni și alta în Vulcăneasa, 

una fundată în 1877 de com., 
alta în 1890 de proprietarul C. 
Suţu; aii 2 învățători cu 72 co- 

pii înscriși (din cari 14 fete). 

Calitatea pămîntului este ime- 

” diocză, fiind în mare partepietros. 

Com. are: 381 hect. arabile, 325 

hect. imaș, 5755 hect. păduri, 

159 hect. vii, 550 hect. fineţe, 
180 hect. neproductiv, 

In com. sunt 45 pluguri; 1784 

capete de vite, din cari 762 

boi, 215 vaci, 26 cai, 33 epe, 

523 oi, 129 capre și 94 rîmă- 
tori. Sunt: 3 potcovari, 2 tim- 
plari, 11 măcelari. Sunt ş mori 
pe apă. Transportul se face 
prin stația Odobeşti (judeţul 
Putna), la 3 kil. spre N. In co-. 
mună sunt 22 comercianți (3 

străini), din cari 7 cîrciumari. 

Căi de comunicaţie sunt dru-! 
murile vecinale: spre Odobeşti; 
spre Virteșcoi-Cimpineanca-Foc- 

şani; spre Odobasca, Dealul- 
Lung; spre Cotești- Plăineşti - 
Rîmnicul-Sărat. 

Comuna. are 375 contribua- 
bili. Veniturile sunt de 10234 lei
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.30 bani, iar cheltuelile de 10161 
lei 13 bani. ” 

Broşteni, com. rur., pl. Siretul. 
d.-j., jud. Roman, spre S.-V. de 
orașul Roman şi la o depărtare 
de 20 kil. de el și de 19 de 
reședința plăşei. E compusă din 
satele: Broșteni, Țuţcani- din- 
Deal şi “Țuţcani-din-Vale, cu re- 
şedinţa comunei în satul ' Broș- 

> teni. Are 194 capi de familie, 
186 contrib., 714 loc., din cari 
38 ştii carte; 171 case. Po-| 
pulaţia este romînă, afară de 1 
familie evree. Sunt 703 capete 
vite mari. In com. sunt 3 bi- 
serici, 2 de vălătuci și 1 de lemn. 

„Venitul anual este de lei.1646, 
bani. 3, iar cheltuelile de 16261. 
Este legată prin șosea cu Roman. 

Broşteni, “com. rur., pl. Muntele, 
jud. Suceava, spre V. și la 76 

-_kil. de Fălticeni. Se mărginește 
la E. cu com. Mădeiul și Mă- 
lini, hotărnicindu-se prin Bistriţa 
şi o linie ce pornește din pîriul 

- Căţeluşa și trece peste munții 
Comoara, Opcina- Goei, Goia, 
pe lingă Muntele-Lung și pănă 
în Opcina-Rea; la V. cu co-: 
munele Dorna, .Șarul-Dornii și 

» .. Neagra- Șarului, despărțindu-se 
prin o linie ce pornește de la. 
Cheile-Negrei-Broştenilor, trece 
pe la Piatra-lui-Ciubuc, Piatra- 

“Albă, scoboară în pîriul Scoru- 
- șul, .apoi apucă pe Negrișoara. 

în sus pănă la Gura-Toplicioarei, 
urcă pe acest pirii pănă în Op- 

- cina- Raţei, Opcina. Mihăileţului, 
- Șarul, Bitca-Opcioarei, Opcina- 

Bădei, pe la Prislop, Bogolin 
„Şi pănă ce scoboară în Bistriţa 
: după gîtul de la Colţul-Acrei; 

la S. cu Mădeiul, Borca şi Tran- 
silvania, limitindu-se prin . Bis- 
trița și Neagra-Broștenilor; la 
N. cu Bucovina, hotărnicită prin 

- Bistriţa pănă la gura Piriului- 
Arămei, urcind pănă sub virful 

'? 

  

  

655: 

Rarăului, se întoarce pe după 
Todicescu pe la munţii: Căpă- 
țina, Scorușul, Tarniţele, Clifele, 
Alunișul, Grebenele și pănă în 
Opcina-Rea:. Lungimea hotaru- 
lui e de 138 kil. Are forma u- 
nui poligon destul de neregulat, 
înclinat de ambele părți N.-E. și 
S.-V. spre albia Bistriţei. E com- 

„pusă din satele: Cotirgașul cu 
Poiana-Cotirgașului, Lungeni cu 
Cotul-Hăleasei, Broșteni cu 'Hă- 
Tăoaia, Neagra cu Poiana-Vi- 
nului, Holdiţa, Holda-cu-Barnar, 
Căboaia, Crucea, Lunga, Cojoci 
și Chiril, cu reședința în Broş- 
teni, care e și reședința sub- 
prefecturei plaiului. 

E populată cu 680 capide fam., 
cu 2872 sufl. (1432 bărbaţi și 

1440 femei), din cari 145 Izrae- 
liți. Contribuabili sunt 677. Are 
un schit, Rarăul, și ş biserici 
deservite de 3 preoți și.12 cîn- 
tăreţi; 1 școală 'rurală de băeți, 
I de fete și 1 mixtă, frecuen- 
tate. de 140 elevi și eleve. Nu- 
mărul copiilor în vîrstă de școală 
este de 159 băeți și 151 fete, 

„însă. peste putință să frecuente 
toţi şcoalele din cauza prea ma- 
rei. depărtări dintre sate, și a 
drumurilor cu totul rele Și ac- 
cidentate. Școala are 3 învăţă- 
tori plătiţi de stat și subvenţio- 
“nați din casa particulară a M. 
S. Regelui. 

Budgetul comunei pe anul 
1892—93 are la venituri 14730 
lei și la cheltueli 14689 ; iar al 
drumurilor 3092 lei, 30 bani la 
venituri şi 2900 lei la cheltueli, 
In toată comuna sunt 648 cai, 
744 boi, 1242 vaci, 10927 oi, 
2 capre și 602 porci. Caprele 
S'ai nimicit pentru că stricată pă- 
durea. Altitudinea comunei la 

- nivelul mării ajunge în: virful 
Pietrosului-Bogolin 1749 m. Vîr- 
ful-Rarăului, ce cade în Buco- 
vina, ceva mai sus de hotarul 
comunei, are 2008 m. E udată 
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„de riul Bistriţa cu afluenții ei. 
„Cei mai însemnați: munți ai co- 
munci sunt: Pietrosul-Bogolin 
(1749.4m.), Grinţieşul (1739.5m.), 

„ Scăricica. (1716.5 m.), Barnarul 
(1704.3 m.), Pietrosul (1704 m.), 
Căboaia (1638.8 m.), Tunzăria 
(1630.3m.), Ialovjiţa (1616.3 m.), 
Tomnaticul (1604 m.), Gruiul 
(1563.5 m.), Bitca-Raţei (1531 m), 
Muntele-Verde (1530 m.), Pie- 
trele-Albe (1488.9 m), Tarni- 
țele (1479.5 m), Virful-Buzei 
(1411.3 m.), Scoruși (1396.1 m.), 
Căpăţina (1383.4 m.), Grebenele 

- (1370.5 m.), Clifele (1367.1 m.-), 
Scoruși-Frontierei (1352.2 m.), 
Alunișul (1 347.3 m.), Măzănariul 
(1339.9 m.), Virful-Goei (1298.4 
m.), Opcina-Rea (1295.7 m.), 
Bitca-lui-Tirsînă (1263 m.), Ple- 
șul-Broşteni (1205.1 m.) și Bit- 
ca-Popii (608.2 m). Numai cul- 
mea munţilor e stincoasă sati 
acoperită de pășuni; în colo sunt 
păduri și codri nestrăbătuţi, de 
brad și molift, 
„De la 1877 moşia a devenit 
proprietatea M. S. Regelui, cum- 
părată de la familia A. Bal, pe 
prețul de 2500000. lei. Supra- 
fața moșiei e de 44000 hectare, 
din care: 34000 hect, pădure, 
1500 hect. finaț, 3000 hect, pă- 

* Şuni și 5500 hect. sterpe. Veni- 
tul anual al moșiei e de 400000 
lei, iar cheltuelele de 225000, 

Cu diversele instalațiuni fo- 
restiere s'a cheltuit, de la 1877 
încoace, 300000 lei. Cu Scoa-. 
lele și bisericele a cheltuit M. 

„S. Regele 400000 lei. Moșia. a- 
vea 7 fierăstrae cu 17 juguri, 
cari acum S'au desființat, vînzîn- 

„duse toată producțiunea. Din 
200 hect. pădure ce se tae a- 
nual ese: 1745 plute butuci și 
450 ghile mari saii 45000 metri 
cubici, la cari se mai adaogă 

“100 plute de cioplitură, 
„În comună sunt trei, schele : 
Hărăoaia, Lungeni şi Cotirgași,
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Locuitorii împroprietăriți la 
1864 sunt: 57 fruntași, 168 mij- 
locaşi și 163 codași, stăpînind 
1393 fălci; afară de cari mai 
sunt 121 săteni ce ai primit 
danie cite 10 prăjini loc de casă, 
50—60 fălci de fie-care sat, de 
la fostul proprietar, ca despă- 
Subire pentru rîpi, ponoare, etc., 
cari fac în total 1910 fălci şi 
52 prăjini, 

Locuitorii se ocupă puțin. cu 
plugăria și mai mult cu lucrul 
lemnului și creșterea vitelor, Să- 
teanul harnic are ce munci și 
ce cîştiga, plătindu-i-se ziua cu 
braţele de la 1.50—2 Iei, iar 
cu carul 2—3 lei, De lucru gă- 
sesc ori cînd, vara ca și iarna. 

Principala uneltă de muncă 
e toporul, de care săteanul nu 
se desparte nici o dată, servin- 
du-i la vreme de nevoe şi ca, 
armă de apărare, contra fiarelor. 
Sunt în toată comuna numai 40 
care și vre-o 5o pluguri primi- 
tive, 

În comună sunt 11 moriște, 
în care se macină aproximativ 
7780 hectol. porumb. Făina de 
griii se cumpără, numai pe la 
zile mari, de pe la dughene. Pe 
pîriul Barnarul se fabrică varul 
necesar pentru întreaga comu- 
nă. Unii săteni însă își spoesc 
“casele cu un fel de lut albicios 
și lucii, numit mal. Mai sunt 
în comună: 3 fabrici de caș- 
caval, 6 fierării, 4 brutării, - 2 
căsăpii, în care se taie anual 
pănă la 250 vaci și 500 miei, 
— un cizmar, un croitor și 2 
boiangii izraeliţi, — 6 .cîrciumi, 
4 dughene, 5 debite de tutun. 

Pădurile comunei, cari altă 
dată gemeaii de vinat, acum 
sînt cutreierate mai mult de 
sălbătăciuni, ca : urși, lupi și 

„vulpi, Se mai găsesc însă: că- 
prioare, epuzi, dar cerbi nu, pen- 
tru că vînatul fiind înterzis s'au 

- îmulțit carnivorele, iar vînatul   
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cel'l-alt s'a retras pe alte mo- 
șii. Apele conțin pește: păs- 
trăvi, lostuțe, mrene, boişteni, 
bebliţi, cleani, svirlugi, grindele, 
sglăvoci, lipeni și midhai. 

Se găsesc în comună 192 
stupi, ce produc anual pănă 
la 400 kgr. miere și 204 kgr. 
ceară. * 

Munţii conțin în sînul lor mi- 
nerale, ca: pucioasă, fier, aramă, 
piatră de var; dar aceste produse 
ai rămas încă ne-exploatate. 

Sunt în comună 4 izvoare de . , A , « pucioasă: unul lingă Lungeni, 
altul pe piriul Holdiţa, al 3-a 
pe piriul Pusdra și al 4-a pe 
pîriul Cotirgașul. Se mai. gisesc 
2 izvoare de burcut (borviz) : 

„unul pe Negrișoara, la Mircă, 
și secundul pe Neagra, la Poia- 
na- Vinului. 

Ca localităţi demne de vizitat 
sunt: Rarăul-cu-Pietrele- Doam- 
nei, Cheile-Bistriţei, înstalațiile 
forestiere de la Barnari, Văcă- 
ria cu însemnatele fabricaţiuni 
de brinzeturi, Virful-Barnarului, 
al Grinţieșului și Tarniţele. Pia. 
tra- Zimbrului şi Groapa - Volin- 
tirilor, . La Pietrele-Doamnei și 
la Tarniţă se găsește în abun- 
dență frumoasa floare numită 
de noi floarea Reginei și floare 
albă de munte (Edelweiss.) 

Pe piriul Negrișoara, la 17 kil. 
depărtare de Broșteni, se ob- 
servă urmele unei fabrici de fier, 
fostă—se zice—a unui bogătaș, 
Conache. 

Pe la 1850, «Broşteni, Holda, 
„ Holdiţa, la ținutul Sucevei, Oco- 
lul-Muntelui, moşie a d-sale Lo- 
gofătului A. Balş. Are sat cu 2 
preoţi, 4 dascăli, un privilegiat, 
II bejenari hrisovoliţi, 16 ne- 
volnici, 12 vădane, 12 slujbași 
volnici, 5 jidovi; pe lingă 'mo- 
şiile Păltinişul, Cotirgași şi al- 
tele, cu un număr de 230 lo- 
cuitori.» («Bucium. Romîn.» An. 

I, pag. 476.)   
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“Broşteni, com. rur., plasa Cer- 
na-d.-s., jud. Vilcea, compusă 
din 4 cătune: Veţelul, Șerbă- 
nești, Pochești şi Gătejei, 

E situată pe valea rîului Cerna, 
la 40 kil. de capitala jud. și la 
20 kil. de a sub-prefecturei, 

Are o populațiune de 1474 
locuitori (748 bărbaţi și 726 fe- 
mei), în care intră și 16 fam. 
de Țigani, rudari, căldărară și 
fierari. Capi de familie sunt 583; 
contribuabili ş20; case de lo- 
cuit 625 și bordeie 16. 

In comună sunt patru bise- 
rici, în fie-care cătun cîte una, 
In Veţelul, fondată la anul 1 849 
de Ion Orleanul, Jon Verdeş 

și alţii; în cătunul Pochești, 
fondată la 1848; a treia în căt, 
Șerbănești, fondată la 1557 şi 
a patra, în căt. Gătejei, fondată 
la 1885. 

Maioritatea locuitorilor se o- 
cupă! cu lucrarea pămîntului și 
cu creșterea vitelor. Parte din ci, 
în timpul verei, părăsesc com. 
spre a căuta de lucru în jude- 

 ţele de cimp. Printre ei sunt și 
ciţi-va industriași. 

Produsele muncei le desfac 
pe la Drăgășani, Craiova şi bil- 
ciurile anuale ce se țin de trei 
ori în com. (24 Februarie, 14 
Octombrie şi Sîmbăta Moșilor) 
şi la cele vecine, ca Măldărești 

și Slăvitești, 
Sunt în comună: 170 cai, 300 

boi, 220 vaci, 215 capre şi 120 ol, 
Pe riul Cerna, în raionul co- 

munei, sunt:2 mori. 

Locuitorii sunt parte moș- 
neni, parte clăcași. 120 s'aii îm- 
proprictărit la 1864 pe 263 hect. 
luate din moșiile d-lor Ion Or- 
leanu, Nae şi Ștefan Veţeleanu 
și Nae Copăceanu. 

Școala există din vechime, 
însă numai de la 1883 a trecut 
pe seama statului, Pănă atunci 
s'a întreținut de locuitori. Lo- 
calul școalei e donat de d-ra
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Ecaterina Marinescu. Se fre-: 
cuentă de 13 copii (13 băcți 
toţi) din numărul de 164 (ror 
băeţi și 63 fete) în virstă de. 
școală. Știi carte 250 bărbați 
și o femei. Cu întreținerea, școa- 
lei statul cheltueşte anual 1080 
lei. " 

Stupi cu albine sunt 100, 
cari dati pînă la 40 kilogr. ceară 
şi 20 kilogr. miere. 

Se fabrică pănă la 4900 de- 
calitri ţuică, - 

Vatra satului are 23 hect.; în 
"total sunt 800 hect, pămînt. 

Şoseaua comunală îi înles- 
nește comunicaţia cu com. Lă- 
puşata la S. şi Copăceni la N. 

Veniturile com. se 'ridică la 
suma de 1600 lei anual și chel- 
tuelile la aceeași sumă. 

E brăzdată de dealutile: Mo- 
duia, "Țugulea, Trestia, Șasa şi 
Bucur, şi udată de văile: Valea. 
Mare, Trestia, Hotărasa, Negrita 
și Valea-Muerei, și de rîul Cer- 
na, care udă com. în partea de 
E. şi în care se . varsă văile 
arătate, - 

"Se mărginește la N. cu com, 
Copăceni, la S. cu com. Lă- 
puşata, la E. cu dealul Moduia 
și la V. cu dealul “Țugulea, 

Broşteni, sal, cu 130 fam, jud. 
Argeșul, pl. Cotmeana; face parte 
din com. rur. Broșteni-Rosani, 
Aci este reședința primăriei. In 

„acest sat este o biserică cu 
hramul Toţi - Şfinţii, deservită 
de un. preot, un cîntăreț și un 

„paracliser, Are o școală primară 
rurală, 

Broşteni, sas, -în partea de N. 
a com, Băbiceni, pl. Ștefănești, 
jud. Botoșani, așezat pe un po- 
diș. Are o suprafață de 594 
hectare şi o populaţie de 81 

„ fam, saă 241 suflete, din cari 69 
contribuabili, Numărul vitelor 
este de 187 vite cornute, 34 
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cai, 1062 de oi, ro capre, 146 
porci ; și 70 stupi. 

Broşteni, saz, jud. Dimboviţa, pl. 
Bolintinul, cătunul comunei Pro- 
dulești, 

Broşteni, cătun, al comunei Broş- 
teni, din pl. Jiului, jud. Gorj. 
Este situat pe partea stingă a 
Jiului. Are o suprafață de 800 
hect., între cari 260 pădure, 515 
hect., arătură, fineață și pășune, 
5 hect. vii și 20 hect. livezi cu 
pruni. 

Produce anual, în termeni de 
mijloc, 4185 hectol, porumb, 
2740 hectol. gril, I5 hectol. 
fasole, 3 hectol. Sămînţă de ct- 
nepă și in, 256 decal. vin Şi 
1800 decal. ţuică, 

Are o populaţie de 140 fam., 
între cari una de Țigani, cu 700 
suflete, 130 * contribuabili, Lo- 
cuitorii se ocupă cu munca 
cîmpului şi creșterea vitelor. Ii 
posedă 23 pluguri, 60 care cu 
boi, 3 căruțe cu cai, 284 vite 
mari cornute, 28 caj, 575 oi, 
89 capre, 109 rîmători, și 10 
stupi, - 

In cătun se găsește 1 moară, 
pe apa Jiului, cu 4 alergători; 
2 cîrciumi, 2 puțuri și 1 fîntînă, 

Are 1 primărie; 1 școală, în- 
ființată la anul 1874 și frecuen- 
tată de 33 elevi. : 

In cătun e o biserică de zid 
făcută de răposatul Zamfir C. 
Broșteanu, la- anul 1848, fără 
preot, cu un cîntăreț. 

Broșteni, sas, din com. Epureni, 
pl. Turia, jud. Iași, situat pe 
șesul și malul stîng al rîului 
Jijia, cu o Suprafață de 671 
hect. și o populaţie de 22 fam. 
saii 89 locuitori Romini, cari 
se ocupă cu lucrarea pămîn- 
tului și creșterea vitelor. Sunt 
37 vite mari cornute, 16 oi, 9 
cai și 10 rimători, 

  
  

BROȘTENI 

Broşteni, saș, face parte din co- 
 muna rur. Aninoasa, pl. Riu: 

rile, jud. Muscel, situată între 
riul Bratia și rîul Slănicul. 

In partea de N.-E, are 2 ză 
voaie de anini. | 

Populaţia lui e de 150 locui- 
tori (69 bărbaţi și 81 femei) cu 
33 capi de familie. 

Broşteni, sas, pe moșia şi în co- 
muna cu același nume, jud. Su- 
ceava, numit în partea. E., din 
spre primărie, și Hărăoaia, Așe- 
zat pe țărmul stîng al Bistriţei, 
la 470 14 20” latitudine bo- 
reală și la 230 21” 10” longi- 
tudine or. Are 100 case, cui 100 
capi de familie sat 407 suflete, 
200 bărbaţi şi 207 femei: Din 
aceștia 40 sunt străini, și a- 
anume: 8 Elveţieni, 8 Austriaci, 
4 Unguri şi restul Izraeliţi. Are 
100 contribuabili. In acest sat 
este 1 circiumă, 2 dughene, 1 
cafenea, 1 stoler și 1 cojocar, 

“Vatra satului ocupă o suprafață 
aproximativă de 18 fălci. Im- 
proprietăriți -la 1864 sunt: 4 
fruntași, 14 mijlocași şi 18 co- 
dași, stăpinind 123 fălci, afară 
de cei cu cite 10 prj. Așezările 
locuitorilor sunt bune. In Broș- 
teni sunt 2 biserici: 1 vechie, 

„cu hramul Sf. Nicolae, clădită 
Cu vre-o 100 ani în urmă, din 
lemnul de pe loc, de cine nu 
se știe, în care nu se mai ofi- 
ciază, și alta nouă, avind același . 
hram, zidită la 1865 de fostul 
proprictar A. Balș, ajutat de lo- 
cuitori și restaurată la 1886 de 
către M. S. Regele, care a în- 
zestrat-o cu odăjdii şi toate cele 
necesare. E deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreţi și împroprietărită 

„cu 8/2 fălci. Are 1 școală ru- 
rală de băeți, cu 1 învățător plă- 
tit de stat, frecuentată de 70 
elevi și 1 școală rurală de fete, 
înființată la anul 1892, cu o în- 
vățătoare plătită tot de stat. | 

83
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- Şcoala de băcți a fost înființată 
- la 1865, funcţionînd pănă acum 

ca şcoală mixtă, Ambii învăță- 
tori sunt subvenţionaţi şi din 
caseta particulară a M. S. Re- 
gelui. Școalele ai localuri pro- 

"prii din cele mai frumoase, cons- 
truite tot cu spesele M, S. Re- 
gelui. Școala de fete e frecuentată 
de 40 eleve. In sat, sunt în vâr- 

- stă de şcoală, 85 băeţi și 84 fete, 
In Broșteni e reședința sub- 

prefecturei plășei Muntele, a ju- 
„decătoriei ocolului, a unei com- 
panii de infanterie, a medicului 
și moașei de plasă, Are un o 
ficiii telegrafo-poștal. 

Drumurile principale sunt: la 
Mădeii, 8 kil.; la Dirmoxa, 17 
kil.; la Holda, 3 kil. In dreptul 
Broştenilor este un pod stătă- 
tor, construit de administrația 

„moșiei M. S. Regelui. 
La 1803 «<Broșteni-Holda, a 

clirosului din Bucovina aveati 
80 liuzi plătind 1404 lei bir pe 
an». (cUricariul», de Th. Co- 
drescu, vol. VII, p. 255). 

Broşteni, sas, pe moșiile Drăgu- 
șeni și Cristești, în com. Dră- 
gușeni, jud. Suceava. Numără 
116 case, populate cu 110 capi 
de fam..saii 482 suflete, din 
cari 266 bărbați şi 216 femei. 
Contrib. sunt 80. Vatra satului 
„ocupă 40 fălci, 

Moşia se împarte între trei 
specii de proprietari: răzeşască, 
a Drăgușenilor şi a Cristeștilor, 
și e în întindere de 280 fălci, 
din care: 200 cultivabile, 60 fi- 
nețe, 20 prundiș și loc nepro- 
ductiv. Improprietăriți la 1864 
sunt 14 mijlocași și 29 codași, 

stăpinind 128 fălci, 
Are o biserică vechie de zid 

- cu patronul Adormirea-Maicei- 
Domnului, despre care se spune 

„că altă dată ar fi fost schit de 
- călugări, cu o inscripţie slavo- 
„ nească, E deservită de un preot   
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și 2 cintăreți. Școala din Dră- 
guşeni servă și acestui sat. 

Tradiţia spune că Ștefan-Vo- 
dă-cel-Mare, pornit laun războii, 
pe care l-a avut la vale (poate 
la Războeni), a poposit cu oști- 
rea pe locul numit Holmul. 
Broșteanu, un păzitor al iazului 
din apropiere, veni înaintea lui 
Vodă, aducîndu-i plocon un bu- 
hai gras și, întrebîndu-l Vodă 
ce mulțumită i-ar putea da, el 
ceru pămîntul din jurul iazului 
și schitul (astă-zi biserica sa- 
tului). Dorinţa î se îndeplini şi 
ast-fel se puse începutul satului, 

Broşteni, saz, jud. Suceava, pe 
Șomuzul-Mare, ne-existent astă- 
zi. Din «Hotarnica moșiilor Șol- 
dănești, Broșteni și Pădureni, 
sate întregi tot întrun hotar 
ce sunt la ţinutul Sucevei, ale 
lui Nicolae Bașotă vel visternic,» 
făcută la 1711, Iulie ş, pe tim- 
pul lui Mihail Racoviţă Voevod, 
reese că satul Broșteni «cu loc de 
moară» nu era alt de cît actuala 
mahala a Broscăriei din Fălti- 
ceni, iar Pădureni era pe dea- 
lul de peste piriul Buciumeni. 
(«Uricariul» XVII, p. 214). 

Un alt hrisov privitor la a- 
cest sat este următorul: 

«lată Domnia mea am dat și 
am întărit slugilor noastre, lui 
Dumitrașcu și frăține-săă lui 
Toader și surorilor lor Canda- 
chici şi Tudoscăi și Anghelușăi 
şi Tofanei fiilor a lui Pătrașcu 
Logofăt, dreapta ocina lor, da- 
nie şi miluire, cumpărătură o 
siliște anume Broşteni pe Șo- 
muzul-Mare, cu loc de moară în 
piriul satului, ce-i în ţinutul Su- 
cevei din drept diresul lor ce 
l-ai de la Constantin “Vodă, 
care acest sat ai fost drept. 
domnesc și lipit cu ascultarea 
către ocolul Sucevei. Iar Pă- 
trașcu Logofăt aii dat patru cai 
buni preţuiţi drept 200 galbeni   
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ungurești şi încă a mai dat și 
bani 150 galbeni ungurești, în 
trebuința. țărei. 

«Drept aceea. să le fie lor și 
de la noi danie...> etc. 

«Domnul a poruncit... Scris 
în lași de Borleanu Diacu din - 
leat 7128 (1620) Martie 13, pe 
timpul lui Gaspar Voevod.» 
(<Uricariul», de Teodor Co- 
drescu, vol. XVII, p. 11). 

Broşteni, saţ, jud. R.-Sărat, în 
pl. Orașul, căt. de reședință al 
com. Broșteni, aşezat spre E,, 
pe riul Milcovul. Are 700 hect., 
cu 82 familii, 391 locuitori, 9o 
contrib.; 36 ştii carte; 2 sunt 
străini. Are o bis. și o școală. 

Broşteni, sa, jud. Roman, în pl. 
Siretul-d.-j., spre S.-V. de ora- 
șul Roman și la o depărtare de 
20 kil. de el și de 19 kil. de 
reședința plășei, Este aşezat pe 
șes. Are 100 capi de fam., 96 
contrib., 404 loc., din cari 27 
știi carte; 89 case. Populaţia 
este romînă. Sunt 419 vite mari 
cornute. Are o biserică de vă- 
lătuci. Este legată: de Roman 
prin şosea. Este reşedinţa co- 
munei Broșteni. 

Broşteni, câfuu, al com. Căluiul, 
pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 
manaţi. Situat pe stinga apei 

„Căluiul, are 254 loc. și o bise- 
rică, Sf. Nicolae (1834), deser- 
vită de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Broşteni, sa, al comunei Peri- 
Riioși, în pl. Tirgului, jud. Te- 
leorman. Are o populaţiune de 
396 suflete şi 73 contribuabili.. 

Satul Broșteni este foarte ve- 
Chiii, Se vede trecut şi în ca 
tagrafia satelor din 1741, cu o- 
caziunea reformei Domnitorului 
țării Constantin Mavrocordat. 
In timpul mai din urmă a stat 
ca comună deosebită și apor a
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fost întrunită cu comuna Peri- 
Riioşi. 

Broşteni, saz, în com.. Ivănești, 
pl. Racova, jud. Vasluiii, așe- 
zat pe un platoii, la E. de sa- 

„tul Hușeni, pe o întindere de 
588 hect. Are o populaţie de 
46 fam. sai 233 suflete, locui- 
tori Romini, ocupîndu-se cu a- 
gricultura, 'și creșterea vitelor, 
Ei posedă 3 pluguri și 3 care 
cu boi, 2 pluguri și 2 căruțe 
Cu cai; precum și 100 stupi cu 
albine. 
Are o biserică făcută la 1807, 

de Banul Nicolâe Sion, şi care 
biserică s'a părăsit în urma unuf 
foc, ce i-a ars acoperămîntul ; 
are și o cîrciumă. | 

Numărul vitelor e de: 263 
vite mari cornute, 2 bivoli, 220 
0, 14 cai și 25 rîmători, 

Broşteni, veche biserică, în su- 
burbia Broșteni, a orașului Bu- 
ză, jud.. Buzăi. După tradiţie, 
ea ar fi de.prin secolul XV, dar 
n'are. nici o inscripție cu care 
să-i se poată constata vechimea ; 
fiind reparată de mai inulte ori, i 
s'a scos frontispiciul. Pe garni- 
tura de piatră a unei ferestre din 
dreapta, se citeşte: «Să se ştie, 
precum că a lucrat Albu». In oră- 
„ce caze mai vechie de cît Epis- 
copia și a trebuit să fie schit de 
călugări, după cum se poate con- 

- Stata din ruinele chiliilor cari o 
înconjuraii, precum și din că- 
rămizile ce se scot din mor- 
minte, purtînd nume și insigne, 
ce se obișnuesc a se pune la 

„ “capul călugărilor, cînd mor. Tra- 
diția adaogă, că multe din ave- 
rile acestui schit și chiar icoana 
miraculoasă, aii fost “luate de 

" Mavrocordat și date mănăstirei 
Banul, ! 

Broşteni, deal, în raionul comu- 
„„nei Broșteni, pl. Cerna-d.-s., jud, 

s 
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Vilcea, pe care 'se cultivă g 
hect. 5o arii vie, 

Broşteni, as, lingă satul cu a- 
cest nume, din comuna Drăgu- 
șeni, jud. Suceava, în suprafață 
de un hectar, și înconjurat de 
mlaștini periculoase. 

Broşteni, zaz, în: întindere de 1 
hect., spre S. de satul Lipovă- 
țul, pl. Crasna, jud. Vaslui. 

Broşteni, foc izolat, în județul 
Neamţu, comuna Șerbești, pl. 
Piatra-Muntele, situată în drep- 
tul kil. 14 al şoselei judeţene 
Roman-Piatra, în stinga pîriului 
Broșteni. Este aci o singură casă, 

- care odinioară a fost un ratuș, 
"iar astă-zi servă drept hambare, 

Broşteni, Zocalitate, în com. urb. 
Ocnele-Mari, pl. Ocolul, județul 
Vilcea, care a primit, se vede, 
acest nume din cauză că sunt 
acolo bălți cu broaște. 

Broșteni, roșie, jud. Argeș, pl. 
„Cotmeana, proprietatea statului, 

Are și 680 pogoane pădure. La 
1877 avea o arendă de 735 lei 
9 b. și a fost atunci ipotecată 

„împreună cu alte moșii pentru 
asigurarea biletelor ipotecare în 
sumă de 27 milioane. 

Pe periodul 1883—88 arenda 
acestei moșii a' scăzut la 200 
lei. In timpul din urmă, această 

„proprietate s'a înstrăinat de stat. 

Broşteni ( Bornăceasca), roşie, 
„în jud.. Buzăii, comuna A marul, 

cătunul Miroși, fostă proprietate 
a statului. (Vezi Bărbuleanca). 

Broşteni (Vatra-Mănăstirei- 
Căluiul), moşie a statului, în 

„jud. Romanați, cu o arendă a.- 
nuală de 10050 lei pe 1887/88. 

Broşteni, pădure, jud. Ialomiţa, 

  

  

BROȘTENI 

pl. Cîmpului, comuna Broșteni- 
Noi, formată din mat multe 
trupuri, cu suprafața 600 hect. 
și cu esențe: stejar, salcie, plop 
ulm și arțar, 

Broşteni-Pituluşa, Zădure, jud, 
R.-Sărat, plasa Oraşul, comuna 
Broșteni. Are o întindere de 5755 
hectare; esențe principale: ste- 
Jar, fag, alun și plop. 

Broşteni, pădure particulară, su- 
„ pusă regimului silvic, .aparţi- 
nînd de comuna Broșteni, pl. 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea. . 

Broşteni, zîriă, jud. Fălciu, for- 
mat din piriiașele, Drăslavăţul, 
Ochiul, Schitul și Zavati. Curge 
prin .partea de S. a orașului 
Huși, mahalaua Broșteni, și în 
partea de E. a orașului, Unin- 
du-se cu Riești, formează piriul 
Huși, 

Broşteni, piritaş, jud. Neamţu, 
Izvoreşte dintre ramurile despre 
Est ale dealurilor din comuna 
Șerbești, pl. Piatra-Muntele,- în 
spre Sudul sistemului numit 
Stinca-de-la-Șerbești ; curge în 
direcţiunea Nord-Sud, traversînd 
șos. județeană Piatra-Bozieni, în- 
tre al 13—14 kil., pănă aproape 
de: marginea nordică a com. 
Dochia, unde se uneşte cu Pi. 
rîul-Lacului; de aci curge în 
jos sub numele de Căluiul. 

Broşteni, zîriă, jud. Suceava, 
începe din iezerul satului cu a- 
cest nume, din com, Drăgușeni, 
trece în com. Cristești, luînd 
numele de Leţcani (de la des- 
ființatul sat) și se varsă în Mol. 
dova. Se spune că în vechime 
era mult mai mare, că conținea 

„mulți raci, din care cauză i 
se mai zicea și 'Pirtul-Racilor, 
Lungimea sa e de 3500 m. 
Are de tributar pir, Stroescul.



BROȘTENI 

Broşteni, pîriii, izvorește din pă- 
durea statului, de sub Dealul- 
Sucevenilor și în mijlocul satu- 
lui Lipovăţul, pl. Crasna, jud. 
Vaslui, în dreptul bisericei, se 
varsă în Piriul-Butnarului. 

Broșteni, zic platot, com. Broş- 
teni, căt. Broşteni, jud. R.-Să- 
rat, de 6 hect. întindere, și care 
se termină cu piscul Găvanul. 

Broşteni, siliște, pe lingă sa- 
tul Tonţi, com. Drăgănești, jud. 
Suceava, unde N. Beldiceanu a 
făcut biserica «Broşteni la ținu- 
tul Sucevei, o siliște a d-sale 
Sărdarului Nicolae Beldiceanu, 
care moșie la 1847 o scoate la 
mezat spre a o vinde de veci. 
(eBuciumul Rom.», anul 1, p: 

: 477). 

Broşteni, numită şi Coloarea- 
de-Verde, suburbie a oraşului 

“Huși, judeţul Fălciii. Tradiţiu- 
„nea, despre numirea acestei lo- 
calități, zice că locul fiind mlăș- 
tinos și cu multe broaște, oră- 
căitul lor. asurzitor a provocat 

“numirea locului de Broşteni. 
Această mahala din vechime 
forma sat a parte, tot cu nu- 

- mirea de Broșteni, care sat a 
fost dăruit Episcopiei de Huși 
de Domnul Irimia Movilă. 

Broşteni, suburbie a oraşului Bu- 
ză, jud. Buziiii, în partea 'de 
N.E., între riul Buzău și Iazul- 
Morilor, locuit în mare parte 
de Buigari, stabiliți aci în 1806, 
cari cultivă întinse grădini de 
zarzavat, 

Broșteni-de-Jos, sas, jud. Su-: 
ceava. (Vezi Lungeni). 

Broşteni-de-Sus, sat. (V. Broş- 
- teni, comună, jud. Suceava). 

Broşteni-Noi, com. Fur.   plasa | 
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Cimpului, judeţul Ialomiţa, si- 
tuată pe partea stîngă a rîului 
Ialomiţa. Teritoriul săă se în- 
tinde din albia rîului Ialomiţa 
spre N., între comunele Malul 
și Alexeni, pe o suprâfață de 
1850 hect. pămînt arabil și 150 
hect. pădure. 

Improprietăriți după legea ru- 
rală din 1864 sunt 226 locuitori, 
și neîmproprietăriți se mai află 
36 locuitori. | 
“Se compune dintr'un singur 

sat, situat pe o mică coastă, 
pe malul stîng, în depărtare de 
2 kil. de riul Ialomiţa. Mai 
înainte satul era chiar. pe mar- 
ginea rîului Ialomiţa, pe un te- 
ren jos, care era supus la dese 
'inundaţiuni, din care cauză s'a 
strămutat mai spre N, pe un 
loc mai ridicat. Numirea de 
Broşteni-Noi s'a dat pentru a 
se deosebi de alt sat mai vechiii, 
Broșteni-Vechi, pendinte de co- 
muna Malul, 

In această com. se află reșe- 
dința primăriei și a judecătoriei 
comunale. | 

Populaţiunea com.. 
1262 locuitori, cu 375 capi de 
familii și 887 membrii 'de fam., 
sai 641 bărbaţi şi G2r femei, 
După naţionalitate sunt: 1217 
Romini, 14 Greci, 1 Sîrb, 3 Ar- 
meni și 27 Unguri. După re- 
ligie: 1239 creştini ortodoxi, 
20 catolici și 8 armeni. După 
profesiuni: 383 agricultori, 40 
meseriași, 1 industriaș, 8 co- 
mercianți, 5 profesiuni libere, 

“63 muncitori și 182 servitori, 
Din aceștia, 210 știi. carte și 
1052 nu știă. 

Vite: 647 boi, 252 cai, 702 
oi, 18 capre, 10 bivoli ȘI 242 
porci. 

Budgetul com. din 1887-1888 
avea la venituri 4631 lei și la 
cheltueli, 4316 lei. 

Sc află o şcoală primară mixtă 
cu 32 elevi şi 5 eleve și cu un 

Broşteni - Noi, câ/u, 

este de 

  

BROȘTENILOR (IAZUL-) 

"învățător retribuit de stat și 
comună. Localul școalei este 
de zid, construit de proprietarul 

" MoȘiei, 

Este o biserică, deservită de 
un preot și un cîntăreț, plătiți 
de com. cu suma anuală de 300 1, 

In com. este un mare stabi- 
liment, situat la un kil. de com. 
pe lunca Ialomiţei, în care se 
fabricează spirt și se macină 
griii. Rîul Ialomiţa, în dreptul 
com., curge prin mai multe ca- 
nale artificiale, pe care se află 
patru mori de măcinat. 

"Prin com, trece calea jude- 
țeană Slobozia-Urziceni. 

comuna - 
„Bela, plaiul Ialomiţa, jud. Dim- 
boviţa. (Vezi Bela). 

Broşteni-Vechi, sas, în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Cimpului, pendinte 
de com. Malul. Este situat pe 
o mică muchie de deal, pe ma- 
lul stîng, la 1!/2 kil. de rîul Ia- 
lomiţa, la 4 kil. de satul de 
reședință, Malul, și la 1 kil. 
spre V. de satul Broșteni-Noi. 
Mai înainte satul era situat pe 
marginea riului Ialomiţa, pe un 
loc supus inundaţiilor, din care 
cauză s'a strămutat mai spre 
N., pe un loc mai ridicat, 

Populaţiunea constă din 84 
familii Romini și 1 familie Ți- 

gani, 

In sat se află o biserică, con- 
struită la 1885, deservită de un 
preot și un cîntăreț, precum și 
o şcoală primară mixtă, cu un 
învățător retribuit de comună. 

Prin sat trece calea judeţeană 
Slobozia-Urziceni. 

Broştenilor (Dealul-), dza/, pe 
teritoriul satelor  Băbiceni şi 
Broştenilor, com. Băbiceni, jud. 
Botoșani. 

Broştenilor (Iazul-), sas, în



BROȘTINUL 

cătuna Broșteni, com. Băbiceni, 
jud, Botoșani. 

Broştinul, deal, la E. comunei 
Măldăreşti, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. 

Broştinul, /oc isolaz, com. Ote: 
șani, plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Brotăcei, lac, în n jud. Ialomiţa, 
Pl. Cimpului, lîngă satul Slă- 
tioarele, com. Jilavele. 

Brotăneasa, /ac, pe moşia Bă- 
seşti, jud. Teleorman, din plasa 

.. Călmățuiului, 

- Brozba, ea/, în com. Amărăşti, 
pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, 

Brozba, va/e, în com. Zmeurătul, 
pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Brudul, mic afluent, al pîriului 
Horaiţa, din -com. Ciumulești, 
jud. Suceava. 

Brumarul, pârii, în com. rur. 
Văgiulești, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinţi. 

Brumeşti,. zr4 din moşia SIă- 
„veşti, din pl. Teleormanului, jud. 

" Teleorman. 

Bruscarul, zir44, județul Gorj, 
curge din N. cătunului Roșia- 
d.-., din plasa Amaradia, din 

“Dealul-Muerei, şi se varsă în 
piriul Calnicul, la com. Prigoria. 

Brustura, v. Albina, sat, plasa 
Racova, jud. Vasluiii, : 

Brustura, pirîz, în com. Drăgă- 
neşti, jud. Suceava, numit ast- 
fel de la mulțimea brusturilor, 
o plantă cu frunza lată numită 
şi lipan şi captalan, ce cresc pe 

” maluzile lui. Izvorește de sub 
muntele Pleșul și anume de sub 
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poalele piscului Arșiţa; urmează 
direcțiunea spre E., formează 
hotar între com, Drăgăneşti și 
Răucești din jud. Neamţu, pe o 
întindere de 1200 m., trece prin- 
tre dealurile Țiganul de-a stîn- 
ga și Crucea de-a dreapta, stră- 
băte satul, care-i poartă numele, 
şi după ce a primit piraiele Lă- 
zei, Marcului și Piriuţul şi a o- 
colit pe din sus de satul Să- 
vești, apucă spre S.-E., întră în 
comuna Drăgușeni și se varsă 
în Rîșca, avînd o lungime totală 
11200 m, 

Brustura, za/ea pirtului cu a- 
cest nume, formată de dealurile 
Brusturi și Lebedei, jud. Su- 
ceava. Pe această vale e tăbă- 
rit satul Brusturi, 

Brusturata, za/e, jud, Dacă pl. 
Siretul.d.-s,, com. Buhociul, si- 
tuată d'a stînga Siretului, 

Brustureilor (Piriul-), piria, ju- 
dețul Prahova, ' izvoreşte de la 
Virtej, de lingă Nebuna, curge 

“de la V. spre E. şi se varsă în 
riul Teleajenul, pe malul drept, 
în raionul comuna Măneciul-Ul- 
meni, pl. Teleajenul. 

Brusturetul, /oc de fînefe, com. 
Buneşti, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Brustureţul, piriiaș, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-j., com. Gioseni; 
curge pe teritoriul satului Hor- 
gești și se varsă în pîriul Ră- 
cătăul, 

Brustureţul, ziriz, izvorește diri- 
tre dealurile '"Raclariul și Miro- 
neasa, com. Mironeasa, pl. Stav- 
nicul, jud. Iași; curge de la N. 
spre S., prin valea “Brusturețul, 
despărțind satul Mironeasa! în 
două părți și nu departe intră 
în șesul Urșiţa, unde se și var- 
să în piriul cu asemenea nu-   

BRUSTURI 

mire. Pe gîrla sa se găsește 
multă piatră, iar pe mai toată în- 
tinderea văci, cresc mulţi bru- 
sturi. De aci vine numele de 
Brustureţul ce s'a dat atît pi- 
riului cît și văci. 

Brusturețul, poiană, com. Cetă- 
ţeni-din-Deal, plaiul Dimboviţa, 
jud. Muscel. 

Brustureţul, șes, numit ast-fel 
după piriul Brustureţul, ce cur- 
ge prin mijlocul săii. Se întin- 
de spre S. de satul Mironeasa, 
com. Mironeasa, pl. Stavnicul, 
jud. Iași, și spre V. de șesul 
Urşiţa, între dealurile Mironeasa, 
şi Raclariul, 

Brustureţul, va/z, din comuna 
Mironeasa, plasa Stavnicul, jud. 
Iași, între dealurile Mironeasa 
și Raclariul; are numele de la 
piriul Brustureţul, ce curge de-a 
lungul ei; începe din pădurea 
Negruzzi și se termină aproape 
de satul Mironeasa, în șesul 
Brustureţul. 

Brustureţul, zăzure particulară, 
„supusă regimului silvic, aflată 
pe moșia . Frunzarea-Brustureţi, 
aparținind de com. Birseşti, pl. 
Ocolul, jud. Vilcea. 

Brusturi, saz răzeșesc, în com. 
Drăgănești, din pl. Moldova-d.-j., 
jud. Suceava, spre S. şi la 22 
kil. de Fălticeni, Aşezat pe al- 
biile piraielor Brustura și Pirîu- 
țul, începînd din șoseaua jude- 
țeană Dumbrăviţa - Neamţu şi 
continuindu-se în susul văilor 
acestor piraie și pe coastele dea- 
luzilor Frasinul, Brusturi,  Mo- 
ţocul, Crucea și Țiganul, pănă 
unde Piriul-Lăzei se varsă în 

"Brustura. Numără 181 case, po- 
pulate cu 209 capi de fam. sati 
759 sufl., (370 bărbați și 389 . 
femei), din. cari: :204 căsăto-
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"Tiți,: 405 necăsătoriți, 48 vă- 
duvi, 12 divorțaţi. Cu ştiinţă de 
carte sunt 62. Mai toţi sunt 
plugari. Vatra 'satului ocupă 20 
fălci şi 75 prăjini. E cel mai 
vechii sat din comună. Răzăşii 
n'aii urice, dar susțin că moşia 
le-a fost dată de Marele Ștefan, 
în urma luptei de la Războeni, 
localitate nu departe de aci, 
Pănă la 1878 forma comună a- 

"parte 'cu Săvești și Șoimăreşti, 
Are o biserică de lemn, cu pa- 
tronul Sf. Voivozi, a căria te- 
melie nu se știe cînd s'a pus, 
dar care a fost reconstruită de 
Tăzăși la 1745; e deservită de un 
preot și 2 cîntăreți, Este o școală 
rurală mixtă, înființată la .1865, 
cu un învățător plătit de stat, 
frecuentată de 30 şcolari. In ra- 
ionul  şcoalei sunt 188 copil 
între 7—12 ani. 

Drumurile principale sunt: 
la Neamţu (8'kil.), la Poiana- 
Prisăcei (2356 m.), la Drăgănești 
(3800 m.), la Săvești (2500 m.) 
și la Puricci, judeţul Neamţu 
(1500 m.) 

Parte din moșie e proprietate 
„ răzăşească, în întindere de 491 

fălci, iar partea numită Frasinul, 
a d-nei Polixenia Demola, în su- 

„prafaţă de 265 fălci, aducînduy 
un venit anual de 605 lei. 

Improprietăriți la 1864 sunt 
141 locuitori, stăpînind 206 fălci 
şi 20 prj. 

Ca familii băstinașe răzăşeşti 
sunt: Moţoc, descendentă, se 
zice, din Marele Vornic Moţoc 
al lui Lăpuşneanul. Această fa- 
milie avea altă dată proprietăți 
întinse şi în Basarabia. Un oare- 
care Toma Moţoc, neavind copii, 
dărui moșiile Răucești și Og- 
linzi, din jud. Neamţu, mănăs- 
tirei Secul, moșii ce acum ati 
devenit proprietățile statului. O 
altă familie e acea a lui Frun- 
zetti, de origină italiană, al că- 
rei strămoș: se crede că a fost   „. Nișcovul, 
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adus de însuși Stefan-cel-Mare. 
Niște neamuri de ai acestora 
au și astă-zi proprietăţi în Ba- 
sarabia, 

Se povesteşte că pe timpul 
eteriei (1821), trecînd Turcii de 

“la mănăstirea Secul spre Rișca 
și Slatina, poposiră aci prefă- 
cînd biserica în grajd. De a- 
tunci se păstrează încă o icoa. 
nă a Fecioarei Mariei tăiată la 
faţă de hangerul turcesc. . 

Pe la r8şo «Brusturi, la ți 
nutul Sucevei, ocolul Moldovei, 
moșie cu părți şi răzășească, în 
care moșie are parte și d-lui 

“Spătarul Ioan Botez, 100 stin- 
jeni, cumpăraţi de comisul Ena- 
chi Adam, cu preţ de Sro gal. 
beni și d-lui serdarul Gavril Ha- 
giul; iar din răzăși sunt și Ioan 
Moţoc, Negoiţă Radu, Dimitra- 
chi Moţoc, Polcovnicul Vasile 
Pintea, Grigore Gafencu, Iorda- 
chi Stîngu, Costachi Rafailă, Ior- 
dache Borş. Are parte încă și 
sf. Mănăstire a Neamţului; sunt 
și alți răzăși și părtași mai mulţi 
în ea. Are sat cuo biserică, 2 
preoți, 2 dascăli, un diacon, 10 
privilegiați, 2 mazili, 10 nevol- 
nici, 21. vădane, 2 vătăjei, un 
jidov; pe lîngă moșiile Oglinzi, 
Săvești, Poiana-Prisăcij, Șoimă- 
reşti şi altele, cu un. număr de 
75 locuitori.» (« Bucium. Rom.», 
an. I, pag. 517.) 

Brusturi, dea/, jud. Mehedinți, 
şi loc de muncă, în pl. Cloșani, 
ține de hotarul satului Padeșul, 
din com. rur, Negoeşti. 

Brusturi, unul dintre dea/uri/e, 
pe care stă satul cu acest nume, 
jud. Suceava. . 

Brusturi (Valea-cu-), izzor, în 
„jud. Buzăiă, com. Grăjdana ; ese 
din pădurea Miluiţi și dă în Va- 
lea-Neagră, apoi ambele în rîul 

    

  

  

BRUSTUROASA 

Brusturiş (Pe-), /oc izolat, în 
jud. Buzăii, com, Colţi, între că- 
tunele Camburul și Muscelul- 
Cărăimănesc, acoperit cu renu- 
mitele finețe ale moșnenilor din 
com. Sibiciul-d,-s. - | 

Brusturişul, căzun al com. Va- 
lea-Muscelului, jud. Buzău; are 
100 loc. şi 25 case, 

Brusturişul, îsvor, în jud, Buzăiă, 
com. Colţi; începe de la Mus- 
celul-Cărăimănescu și de la Mă- 
țara și dă în Valea-Alunișului, 
care, după ce primește acest a- 
fluent, ia numele de Valea-Si- 
biciului. 

Brusturişul, vumive dată unei 
părţi, ca de 260 hect., din pă- 
durea statului Mlăjetul, județul 
Buzău, ce se întinde spre căt, 
Intre-Șibicele, 

Brusturişul, sorginte de apă 
minerală, în com. Mlăjetul, că- 
tunul Intre-Sibicee. Conţine fier, 
sulf și clorure de sodiu, Nu 
se poate utiliza din cauza de- 
părtărei și sălbăticiei locului. 

Brusturoasa, comp. rur., județul 
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., âșezată 
în colțul de N.-V. al judeţului, 
Este alcătuită din ş cătune: 

" Palanca, Cingheșul, Ciobănușul, 
Brusturoasa (reşedinţa) şi Bele- 
ghetul, înșirate de o parte şi. 
de alta a riului Trotușul, de la 
Ghimeș în josul apei. Inainte 
"de toamna anului 1893—1894, 
această com. cuprindea și că- 
tunele: Agășul, Cotumba, Go- 
ioasa și Șulţa, care formează de 

„ atunci o com. separată, Agășul. 
Numele acestei com., după 

legendele locale, ar deriva de 
la un anume Brustur, care, cu 
un prieten al săi, Țară-Lungă, 
şi-aii făcut primele case în locul 
satului de reşedinţă.



BRUSTUROASA 

In locul numit Gardul-de-Pia- 
"tră, se văd urme de întăriri fă- 
cute de Ruși la 1848, laun loc 
foarte strîmt și între munţi, 

In luptele lui Ștefan-cel-Mare 
cu Matei Corvin, armatele unuia 
şi altuia treceaii pe aci în Ar- 
deal și înapoi. 

Com. are o şcoală mixtă, în 
"satul Brustureasă, înfiinţată în 

1865 şi întreţinută de stat, - în 
stare bună, construită în anul 
1879 de com., cu 10 prăjini 
pămînt în “vatra satului. Mai 

este o altă școală, în cătunul 
Șulţa, azi alipită de com. Agă- 
șul, înființată în 1889, întreți- 
nută de com., cu 6 prăjini pă- 
mînt în vatra satului. In anul 
1891 şcolile aii fost frecuentate 
de 61 copii, dintre care 13 fete. 

In com. se găsesc ş biserici 
ortodoxe, cite una în satele: 
Brusturoasa, Palanca, Cotumba, 
Goioasa și Șulța, deservite de 
3 preoți și 9 cîntăreți, și o bi- 
serică catolică în satul Ciughieşul. 
Aceste trei din urmă sunt ali- 

„ pite de com. Agășul. Sunt 918 
„case de locuit, dese în toate 
cătunele, afară de Ciughieșul și 
Guioasa, unde sunt rari, și 49 

__ de cârciumi. 
Populaţiunea, dinipreună cu a 

cătunelor din com. Agășul, nu- 
mără 952 capi de familie, cu 
4504 suflete: bărbați 2276 şi 
femei 2228. După naţionalitate 
se deosebesc în: 4023 Romiîni, 
4 Germani, 378 Unguri și 98 
Izraeliți,* dintre care 4499 de 

“ protecțiune romînă și ş ger- 
mană. După felul ocupaţiunei se 
împarte în 653 agricultori, 1 34 
meseriași, 65 industriași, 63 co- 
mercianţi, 24 profesiuni libere, 
123 muncitori și. 204 servitori, 

„ Ştiă carte 8o de persoane. Con- 
tribuabili, după. noul recensă- 
mînt, sunt 907. După legea ru- 
rală din 1864, S'ai dat la 477 

: locuitori 1608 fălci de pămint. 

7 

. kgr. ceară,     
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Teritoriul comunei, dimpreună | 
cu al com. Agășul, are o întin. 
dere aproximativă de ş0224 hect, 

Proprietari mari sunt: D. 
Ghica (venit de 21800 lei), Eug, 
Ghica (venit de 8400 le), N. 

- Ghica (venit de 70300 lei) și 
prințul Al. B. Știrbeiă (venit de 
54650 lei), după soția sa năs- 
cută Ghica; aceste moșii ocupă 
o suprafaţă de aproape 43000 
hect. Numai. pădurile Cărunta, 
Pietrosul, Cotumbele, Apa-Hău- 
șul după aceste -moşii, păduri 
seculare, ati o întindere de 38900 
hect. Pămînt arabil 'este puțin, 

„ fiind locurile strimte ; dar  cali- 
tatea celui care: există este 
foarte bună. Fineţele sunt bune 
şi multe. Totalul impozitelor 
este de 9253 lei, 

Pe teritoriul acestei comune 
sunt două izvoare de ape mi- 
nerale, care conţin iod și pu- 
cioasă, 

In com. se găsesc: 50 fierăs- 
trae de apă, 4 piue de bătut 
Sumane, 1 morișcă de apă pen- 
tru fărimat scoarțe de brad și 
11 mori de apă. 

Afară de fierăstraie vechi se 
fabrică dulapi şi piue pentru. 
sumane. Compania Gâtz a sta- 
bilit la Palanca fierăstraie siste- 
matice, conduse de aburi, care 
au suferit mari pierderi din 
cauza inundărilor în 1893. 

Totalul păminturilor de cul- 
tură este de 2626 hect, 

Animale sunt: 323 cai, 3085 
vite cornute, 518 porci, 482 
capre. (Statistica. din 1890) și 
6493 oi, care aparțin la 131 pro- 
„prietari și care, în 1891, aii dat 
56 kgr. lină ţigae, 8610 lină 
țurcană, 25 kgr. lînă amestecată 
și 978 kgr. lină miță, Stupi de' 

"albine sunt 382, care, în 1890, 
ai dat 1516 kgr. miere şi 1011 

Budgetul com., pe exercițiul 
"1891—92, are la venituri lei | 
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35387, bani 74, şi la cheltueli 
lei 29296, bani 67. 

" Teritoriul com. este străbătut 
de calea județeană Palanca-Co- 
măneșşti. 

Distanţele: la Bacăă, capitala 
districtului, 85 kil.; la comuna; 
Moinești, reședința plășei, 37 
kil. și la comuna Comănești 31 
kilometri. 

Brusturoasa, sal, jud. Bacăii, pl. 
Muntelui, reședința com. cu ace- 
laşi nume, situat în stînga riului 
Trotușul, puţin mai sus de con- 
fluența sa cu Caminca. Satul: 

„ cuprinde trei părți: Brusturoasa, 
Comiînca și Cuchinișul. Are o 
școală mixtă; o biserică orto- 
doxă, construită din piatră în 
1872 de locuitori, deservită de 
I preot și 2 cîntăreți; 11 cîr- | 
ciumi, Capi de fam. sunt. 249, 
sufl. 1218. Animale se numără: 
115 cai, 866 vite cornute, 164 
porci. și 74 capre. Pe teritoriul 
acestui cătun se află 14 fieres- 
traie de apă și 4 mori de apă, 

Brusturoasa, moşie, jud. Bacăi, 
pl. Muntelui, com. Brusturoasa, 
pendinte de cătunul cu același 
nume, cu o întindere aproxi- 
mativă de 11000 hect., cu un 

„venit de 54650 lei, Proprietar 
Prințul Al. Știrbeia. 

Brusturoasa-Căsoasa, Zădure, 
jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s., în 
comuna Băsăști, cu o suprafață 
de aproape 500 hectâre, pro- 
prictatea, răzeșilor din comună. 

"In această pădure domină bradul. 
„Este supusă 'regimului silvic. 

Brusturosul, 247 de deal, jud. 
Bacău, pl. Siretul-d.-s., din şi- 
rul colinelor .de pe stinga Sire- 

tului, 

Buazul-Mare, daltă, jud. Dolj 
pl. Jiul-d.-j., com. Grindeni, în
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întindere de 21 pogoane. Are 
scurgere printr'un canal în Jiti 

Buazul-Mic, da//ă, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j., com. Grindeni, în 
întindere de 1412 pogoane. Se 
scurge printr'un canal în rîul 
Jiul, 

Buazului (Gura-), o comunica- 
țiune sudică a lacului Sinoe cu 

» Marea-Neagră. Se deschide în 
- mare, la 5 kil.spreS.-E, de satul 
Caraharman, pl. Constanţa, ju- 
dețul Constanţa. 

Buboşi, deal, jud. Mehedinţi, şi 
punct bun de observaţiune pe 
marginea Dunărei, în pl. Ocolul. 

Buburuzi, Huinire vechie, a sa- 
- tului Ivănești, jud. Fălciă, 

Buca, fîntină, com. Valea-Mare, 
“pl. Rîul-Doamnei, jud. Muscel, 

recunoscută de popor ca izvor 
- de leac. Legenda spune. că în 
vechime un mut pășuna vitele 
pe acea vale cu mai mulți păs- 
tori şi fiindu-i sete a băut apă 
dintr'o urmă de vacă și s'a po- 
menit vorbind. De atunci, pe 

"acel loc s'aii făcut fintîni Şi s'a 
ridicat cruci,  considerîndu-se 
Sfint. Astă-zi chiar, în ziua de 
Izvorul-Tămăduirei, vin suferinzi 
Şi iaii apă. 

Buca, /oc îz zolat, com. Ciomăgești, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, 

Bucă (Dealul-lui-), deal, pe mo- 
șia Dumeni, com, Cordăreni, 
pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii, 

Bucă. (Movila-lui-), z0v4/ă, în 
com. Săgeata, pe moșia Săgeata- 
d.-j., jud. Buzău, 

Bucătarului (Girla-), girlă, ș pe 
șesul Jijiei, com. Bohotinul, pl. 
Podoleni, jud. Fălcii, formată   
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din apa Jijici, şi numită ast-fel, 
se zice, după meseria de bucă. 
taraunui rob, căruia proprietarul 
îi dăruise lingă această girlă o 
porție de pămînt. 

Bucăţica, zriva/, situat la E. de 
Gura-Girluţei. Incepe din Mă- 
nușoaia și dă în iezerul Vărsă- 
tura, jud. Brăila. 

Bucecea, /irgușor, com. rur., si- 
tuată în partea de N.-E. a plășei 
Siretului și în mijlocul comunei 
Călinești, județul Botoșani, la 
47%46'40” latitudine boreală și 
la 240%7'00” longitudine orientală, 
pe un podiș, care are o supra- 
faţă de 136 hectare, din cari 
14 hectare locul tirgului și 121 
hectare imaș. Are o populaţie de 
335 familii sai 1385 suflete, 
cari locuesc în 300 case, cu 280 

- contribuabili. 

După naţionalitate, locuitorii 
- se împart: 385 Romîni şi 1000 
Evrei; știii carte 289, 

E situat la 25 kil. spre N..V, 
de Botoșani, măsurat pe calea 
fierată. 

Tirgul e străbătut prin mijloc 
de calea naţională Botoșani-Mi- 
hăileni, iar pe marginea de S. 
trece calea, fierată Botoșani-Ve- 
rești, avînd staţie la Bucecea, 

Aici este reședința sub- -pre- 
fecturei plășei Siretul, a judecă. 
torului ocolului Siretul și reșe- 
dința primăriei comunei. 

Are o biserică, fondată de lo- 
cuitori la 1888, deservită de 
I preot și 2 cîntăreți. Evreii 
aii 2 sinagoge. Este 1 şcoală 
de băeți și 1 de fete, întreținute 
de stat, cu 2 învățători și '2 
învățătoare, fiind frecuentate de 
78 elevi si 66 eleve; 2 învăță- 
tori sunt plătiți de comună; 
un biroii telegrafo-poștal. 

Locuitorii se ocupă mat mult 
cu comerciul și meșteșugurile, 
mai ales Evreii; iar Romiînii cu 
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agricultura pe moșiile vecine; 
sunt 26 circiume, 9 băcănii, ş 
lipscănii, 5 brutării, 2 boiangii. 
Industria constă în croitorie, ciz- 
mărie, fierărie şi lemnărie; sunt 
8 meseriași Romiîni, 56 Izraeliţi 
Și 7 străini. 

In Bucecea se face tîrg sip- 
tăminal în fie-care Duminică, 

Numărul vitelor e de: 7 boi şi 
vaci, 75 cai, 197 porci, 15 ca- 
pre și 352 oi. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 20547 Iei, 69 bani și la 
cheltueli 20004 lei 12 bani. 

- Tirgul Bucecea s'a înființat 
la anul 1828, pe timpul Dom- 
niei lui Ion Sturdza, de către 
Dimitrie Ralet, ca îmbunătăţire 
pe moșie. 

Acest tîrg cu moșia, a fost 
lăsat de Dumitru Ralet statului 

: pentru şcoli, 

Bucecea, saţ, în partea de N. 
E. de tîrgul Bucecea, jud. Bo- 
toșani. Acest sat este așezat pe 
o coastă: de deal și aparţine 
comunei Călinești, pl. Siretul. 

„Are o suprafață de 1080 hect, 
E proprietatea statului. Are o 
populaţiune de 284 familii, sai 
1272 suflete. E compus din două 
părți: satul vechiii sai locuitorii 
împroprietăriți la 1864 și satul 
noi format la 1879 cu împro- 
prietărirea însurățeilor. Acest că- 
tun numără 191 contribuabili. 

In acest sat e reşedinţa. pri- 
măriei comunei Călinești. Are o 
biserică reînoită de locuitori la 
1864 şi deservită de 1 preot și 
2 cîntăreţi. Școală nu este, dar 
copiii frecuentă şcoalele din 
tirgul Bucecea. 

Se povestește că, de mai bine 
de 250 de ani, se afla la văr- 
sarea. piriiașului Siretul în Siret, 
un Sat, numit Vălcești, pe care 
Turcii Pai ars, iar locuitorii ai 
fugit în pădurile ce se afla pe 
locul satului Bucecea, unde în
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-urmă S'aă și stabilit, formînd un 
noi sat. Urmele satului vechii 
abia se pot cunoaște, 

Numărul vitelor este de: 471 
vite cornute, 103 cai mari şi 
mici, 1180 de -oi, 213 porci și 

, '129 stupi. 

- seriași şi 3 comercianţi; 

“ciumi, 

In acest sat se află 11 me- 

3 cîr- 

Bucecea, stajie de dr.-d.-f., jud. 
Botoșani, pl. Siretul, căt. Căli- 
nești, pe linia” Verești-Botoșani, 
pusă în circulaţie -la 1 Noem- 

„brie 1871, Se află între stațiile 
erei 18.9 kil. şi Leorda 9.8 

l. Inălțimea d'asupra nivelului 
mării de 254,04. Venitul ace: 
stei staţii pe anul 1896, a fost 
de 79678 lei, 3 bani. 

Bucecea, deal, vine din com, 
, Costinești, jud. Botoșani, merge 

în direcţie de la N. spre S-E. 
trecînd prin partea; de N. a sa- 
telor Bucecea şi Călinești și se 
termină în com. Brehueşti, 

„Bucecea, ziriă, izvorește din pă- 
* durea Bohoghina, com. Bucecea, 
"jud. Botoșani, curge prin valea 
Leorda şi se varsă în piriul Do- 
lina, com. Costineşti, pl. Tirgul. 

Bucegi, masiv muntos, jud. Pra- 
hova, coprins între rîul Ialomi- 
a la V., rîul Prahova la E., ca- 
-tena Carpaţilor la N. și Toren: 

- tul-Izvoarelor la S. 
Pănă la satul Izvoarele, aceas- 

tă catenă. are o înfățișare atit 
“de deosebită de cele-l-alte şi 

- mulţimea de moșoroaie ce-l î în-.. 

este atit de împunătoare, în cit, 
la prima vedere, pare a forma, 
un masiv cu totul singular, în 

conjură. 

Priviţi din valea Ialomiţei, 
Bucegi se văd pătraţi pe lîngă 
coastele de Iîngă muchie,- de o 

" mulțime de tufişe de jnepi. Po- 

65620, Îlarele Vicţionar Geograrte, 
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- porul numește huciu, huceag și 
buceag, un păduriș des și jos, 

" Prin care nu se poate străbate 
de cît cu grei. Cu putință e 
ca cuvintul de Buceag, luat la 
plural, să fi dat naștere vorbei 
ce servește să denumească toată 
seria de înălțimi, ce se înfăţi- 

”„şează privirei, acoperită cu jnepi. 
Din toți munţii Carpaţilor, 

Bucegi sunt cei mai înalți; ei 
par a fi nodul catenei; piscu- 

“rile aci întrec toate altitudi - 
nea de 2000 metri, şi în multe 
locuri zăpada nu se topește de 
loc, 

Incepînd de la Torentul-Izvoa- 
relor, se înlănţuește spre N. o 
serie de piscuri, unele mai mari 
şi mai mîndre 'ca altele, 

În marginea sudică stă izo- 
lat Viîrful-cu-Dor, 2288 m; du- 

"pă el vin în ordinea următoare: 
“Furnica, 2334 m.; Piatra-Arsă, 

„2110 m. Jepul-Mare, 2195 m;; 
puțin în stînga spre valea Ialo- 

Babele, 2060 m.; apoi 
iar pe muchea principală: Ca- 
faimanul, 2495 m.; Coștila, 2250 
m.; Colţul- Obirşiei, 2250 m. și 
în fine, mai înalt ca toţi, pe 
linia de fronticră, Omul, care 
are 2508 metri d'asupra nive- 
lului Mării-Negre. 

Pe ambele cline ale acestui 
şir de munți curg în vale to- 
rente şi izvoare, ce sunt adu- 
nate de Prahova și Ialomiţa. 

In multe locuri zăpada, veci- 
nică, servă de izvor torentelor 
ce curg pe poalele masivului, 
Apele Cerboaica, Jepi şi Izvoa- 
rele n'aii altă sorginte. 

Clina despre partea Ialomiţei 
"este cu totul nelocuită ; cea des- 
pre a Prahovei are satele: Jz- 
voarele, Poiana-Țapului, Buște- 
ni, și ca oraș Sinaia, 

Peste tot 'locul, de-alungul 
muchiei masivului, se află că- 
zări de: cal, ce pun în legătură 
ambele văl Pe clinele mat re-   
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pezi sunt numai poteci de cio- 
bani. 

Escursiunile pe Bucegi sunt 
foarte pitorești ; - farmecul ne- 
așteptatului și continua schim- 
bare a decorului despăgubesc 

„cu prisosință pe călător de greu- 
tățile drumului. 

Toţi munţii din Bucegi se 
deosebesc unul de altul şi pe 
fie-care colț sai pisc, călătorul | 
întilneşte alte perspective, alte 
efecte de lumină. 

Un răsărit de soare, privit 
după vîrful Costilei, plătește în- 
sutit osteneala de a-l urca, | 

Din punctul de vedere geo- 
logic, trei grupe alcătuese ma- 
sivul Bucegilor: grupa secon- 

„dară, terțiară și quaternară, 
Toată muchea Bucegilor, în- 

cepind de la colţul Bucșoaci, 
pănă la Jepi-Mici, este alcătuită 
de roce arenacee, în care do- 
mină conglomeratele polilitice, 
compuse din granit, gneiss, mi- 

- cașist, porfir, etc, | 
La Culmea-Babelor, la Colţul. 

Obirșiei și pe Șeaua-Omului se 
observă conglomerate numuli- 
tice, marne și pudinge. Impo- 
zante blocuri eratice sunt răs- 
pîndite peste tot masivul. 

Bucelor (Dealul-), dea?, în par- 
tea de N.-E. a moșiei Albești, 
com. Buimăceni, pl. Jijia, jud. 
Botoșani, 

Buceşti, co. rur., pl. Birlad, ju- 
dețul 'Tecucii, compusă din 4 
cătune: Blăjeri-d.-j., Buceșşti, Die- 
cheni și Vultureni. E situat pe 
malul stîng al riului Birlad, la o 
depărtare de 23 kil. de capi- 

„tala jud. şi de 3 kil. departe 
de a plășei, | 

Comuna, la î inceput, a fost pe 
valea cuprinsă între satele Lieşti 
şi Vultureni, şi între rîul Birlad 
și gîrla Birloviţa, pănă în anul. 
1881, cînd, cu ocazia revărsărei 

cu.
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„ celei mari a Siretului și a Birla- 
dului, s'a strămutat pe deal, în- 

„tre calea fierată: Iveşti-Hanul- 
„Conachi la, E. și rîul Birlad la 

„ V. Prin mijloc este străbătută. 
de. şoseaua naţională Tecuciii- 

| Galaţi. 

Are o populaţie de 2675 su- 
flete, în care intră 11 Greci, 3 
Ruși, 17 Evrei, cu 693 capi de 
fam. plătind contribuţie 634 lo- 
cuitori, Sunt 693 case. 

In com. se află 2 biserici, una 
în Bucești, de zid, făcută de lo-“ 

„Cuitori în 1890, şi a doua în 
Vultureni, demnă de a fi vă: 
zută, începută la 1890 și ter- 
minată în 1893, 

Locuitorii aii 1200 boi, 663 
vaci, 7 tauri, 427 cai, 177 cpe, 

„430 0i și 12 capre. 

În com. se află o moară cu 
aburi, din. cele mai sistematice. 

Locuitorii, parte sunt răzeși, 
parte împroprietăriți în 1864 și 

- 1879. 

In comună sunt 2 școli: una, 
„în Bucești,. datează din 1864. 
Localul e de gard în stare bună, 

„proprietatea com. A 2-a este în 
„satul Vultureni; datează din a- 

e 

„de 3847 hect,, 

„ nul 1865, Se frecuentă de 208 
copii, (190 băeţi şi 18 fete), din 
numărul de copii (196 băeţi şi 
180 fete) în vîrstă de școală. 

Ști carte 334 bărb, şi 46 fem. 
“Rachiul se fabrică pe o scară 

întinsă, de tescovină, drojdie: și 
prune. Budgetul se urcă la suma 
de 11849 lei. şi 16 bani, 

Suprafața întregei comune este 
din cari 364 

„hect. sunt ocupate de sat, 
Este străbătută prin mijloc 

de. şoseaua naţională Iveşti-Ga- 
„ laţi, care unește Ivești- -Bucești- 

Liești şi, prin pădurea Hanul-Co- 
nachi, trece în com. Tudor-Vla- 

„ dimirescu şi de aici în comuna 
> Vameșul, jud. Covurluiii. 

“ Buceşti, saț, face parte din co- 
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„muna Buceşti, pl, Birlad, jud, 
Tecuciii, Are o populaţie de 
321 capi de fam., cu 1177 suf, 
Aici se află reședința com. Este 
situat pe un loc ridicat şi șes, 
între calea fierată (E. ), rîul Bir- 
lad (V.) şi străbătut de șoseaua 
naţională prin “mijloc, direcția 
NS. 

Satul, pănă la 1881, a fost pe 
vale, și din cauza deselor inun.- 
daţii s'a strămutat pe deal; aici 
el ne prezintă un aspect frumos, 
avind străzi drepte, cu case bine” 
făcute și acoperite cu tablă, - 

Satul pe vale a avut 2 bise- 
rici, care mai există și astăzi, 
dar sunt ruinate, | 

Biserica cu hramul S- -ții Voi. 
vozi, care era în sat, a fost fă- 

„cută de locuitori; nu se. cu- 
noaște anul fondărei. : | 

Biserica cu hramul Adormi- 
rea-Maicii-Domnului, așezată pe 
malul girlei Birloviţa, este fă- 
cută de locuitori în anul 1830. 
Pe clopot se află data IBII; 
după spusele bătrinilor. clopo- 
tele ai fost luate de la o “altă 
biserică mai vechie. 

Biserica din deal s'a zidit de 
locuitori în 1889, Martie: 20. 
Situată în mijlocul satului, lîngă. 
şoseaua naţională, e foarte fru- 

_moasă și ca exterior și în lăun- 
tru. Locuitorii sunt vechi răzeși, 

Un uric al lui Ștefan-cel-Mare, 
anul 7003 (1495), ne arată cum 
Ștefan-cel-Mare dăruește lui Vă- 
soi jumătate silişte pe Birlad, 
anume Fundeni, partea de jos. 
Aici nu este vorba: de satul 
Fundeni, ce cade mai la S.; ci 
de unghiul ce-l face Birladul cu 

„ Siretul, unde a fost satele Liești 
şi :Bucești. Din acest act se 
vede că satul. e toarte vechii, 

Legenda spune că își trage 
numele de, la un om numit Bu- 

. cică. 

Originalul Uricului se află în 
„ stăpînirea săteanului Vasile -I. 
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Dumitru. E scris pe pergament 
în limba slavonă. 

Bucharul, movilă, pe teritoriul 
com. Obilești-Vechi, pl. Nego- 

"ești, jud. Ilfov. Are o înălțime 
de 14 m. și s'a numit astfel, 
pentru-că de la delimitarea pă- 
mînturilor, la anul 1864, pămin- 
tul unui locuitor, numit Bucharu, 
a venit tocmai pe această mo- 
vilă. 

Bucheazgoaia, deal, acoperit « cu 
„Vii și pometuri,. com. Filipeşti- 
de-Pădure, pl. lipesti, județul 
Prahova. 

Buchila, . sat, pl. Bistriţa-d.-j., ju- 
dețul Bacăii, aproape de satul 
Valea-Seacă, situat aproape de 
obirşia piriului Bălţata. Are o 
cîrciumă. Capi de familie sunt 
109, suf. 498. Animale se nu- 
mără: 40 cai, 195 vite cornute, 
6o porci şi 18 capre. 

Buchilaşi, “sal, face parte din 
com. rur. Rifoval, pl. Crivina, 
jud: Prahova. “Are o populaţie 
de 70 loc. (32 b. și 38 f.). Este 

"situat pe ţărmul: drept al rîului 
Teleajenul. 

Bucică, deal, la V. com. Lalo- 
. Şul, pl: Olteţul-d.-j., judeţul Vil- 
„cea, . 

Bucieşul, pirtiaş, pl. Trotuşul, 
jud. Bacău, care. își are obiîrşia 
de la locul numit Măguricea, din 
poalele muntelui Hărăncelul - 

" Mare. Curge pe teritoriul com. 
Mănăstirea-Caşinul şi se varsă în 
piriul Cașinul pe stinga. 

Bucieşul. vale, ud. “Bacăii, pl. 
Trotușul, pe teritoriul comunei 
Mănăstirea: Caginul, 

Bucieşul, dirf de munte, județul 
„ Bacău, pl. Trotușul,. com. Mă-
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năstirea-Cașinul, situat aproape 
“de hotarul spre Ardeal, 

-Bucile-Curului, oc, numit ast: 
fel, în com. rur, Pădina-Mică, din 
pl. Dumbrava, jud, Mehedinţi, 
format din Brazda-lui-Iorgovan,. 

Bucina,: deal, în com. rur; Ţi- 
„ dostița, plasa Ocolul-d.-s., jud. 

Mehedinţi, 

Bucinişul, conzună rurală, înfiin- 
fată, în plasa Balta-Oltul-d.-j., 
judeţul Romanați, situată: între 
Amărăşti-d.-j. şi Obirşia, pe -un 

„„ teren şes. Se învecinește spre 
"-V. cu. moșia Sadova (Dolj). Se 
” aflăla 240 kil. departe de Caracal 
.. și la 21 de Corabia; e formată nu- 

mai din! satul cu acest nume. Al- 
 -titudinea terenului d'asupra nive- 
:. lului mării este de' 125 m, pe 
: Măgura-cu-Viţă, 

“ Com. are 218 contrib., 200 
capi de fam. și o populaţie de 

” 1009 loc, Budgetul comunei pe 
1886—87 a fost dg,1396 -lei la 

-: venituri. și 1212 lei la cheltuieli, 

- s'aă cultivat 799 hect. cu grii și 

Locuitorii se ocupă cu agricul- 
tura şi creşterea vitelor. In 1887 

799 hect: cu porumb. Vite mari 
sunt 530, vite mici 400 și rîmă- 
tori 251. : ” 

Are o biserică cu hramul 
A dormirea-Maicii-Domnului zi- 
dită în 1886 deservită de un 
preot și 2 cîntăreți; 6 cîrciumi, 

Bucinişul, munte, jud. Suceava, 
între. Dorna, Șarul-Dorncei, Nea- 

_ gra-Șarului și Transilvania, nu- 
"mit ast-fel de la valea îngustă 
i în forma unui buciur ce-l des- 
, parte de Muntele-Tăeturej. Are 

1536 metri. ..... 
, 

Bucinişul, zîriă, în com. Șarul- 
N Dornei, jud. Suceava, izvorește 
; din muntele cu. acest. nume . și 
„ “se varsă, în Călimânel, la locul 

'P
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numit Coverca. Are de tribu- 
„tar Piriul-Negru; 

Buciştea, ziriă, între moşia Ri. 
„ioasa și parte din moşia Iz- 

biceni, din jud. Romanați, care: 
moșie se întinde și în județul 
Teleorman. 

Buciuleşti, ruină Zsolată, şi a- 
proape cu desăvirșire dărăpă- 
nată, a unei biserici, situată pe 
malul stîng al riului Bistrița, în 
dreptul satului Tauri-d.-j., pe 
cuprinșul com. Podoleni, plasa 
Bistriţa, jud. Neamţu. 

- Odinioară aici a fost un sat, 
care, împreună cu moșia din 
prejmuire, se numea Buciuleşti 
și aparţinea lui Gheorghe Ștefan. 

“(fost Domn al Moldovei), avînd 
un castel mare, în care numitul 
Domn închidea pe boerii duș- 
mani ai săi; ast-fel se poves- 
tește că, prinzind pe frații Toma 
"Vornicul: Cantacuzino şi pe Ior- 
dachi Cantacuzino, împreună cu 
Doamna lui Vasile Lupu Voe- 
vod, i-ai închis aici şi multă 

„groază le făcea umblind “noap- 
tea cu luntrea pe Bistriţa de-i 
speria că-i va răsturna în apă; 
şi le-ai luat tot ce-aii avut: 
sate, haine, odoare, bucate și 

“bani gata, 90 de mit de galbeni 
de aur ungurești. 

- Tot aici Ștefan a voit să ne. 
cinstească pe Doâmna lui Vasile 
Vodă; dar ea Ta batjocorit 
strașnic pentru murdarele-i pofte; 
în acest timp a omorit cu mari 
și grele munci pe Alexandru 
Paharnicul, pe Ienachi Comisul, 
feciorii lui Gavril Hatmanul şi 
nepoții lui Vasile Vodă. (Vezi 

" «Letopisețul» M. Cogălniceanu). 
"Mai tîrziu acel sat S'a năruit 
de puhoaele Bistriţei, iar loc. 

“s'au strămutat sub coasta dea- 
lului de lingă satul Podoleni. 

Buciuleşti-Luncaşi, trup de sat. 

      

  

Vezi Podoleni, sat, în comuna 
Podoleni, plasa Bistriţa, județul 
Neamţu. 

Buciumaş, dei, în jud. Fălciiă, 
In partea de $., pe culmea aces- 
tui deal, în hotarul moșiei: Bo- 
zia, sc află o movilă cu ase- 
menea numire, Se prelungește 
din comuna Berezeni, între dea- 
lurile Saca și Copăceana, ter- 
minîndu-se pe teritoriul satului 
„Bozia, pl. Prutul, la iazul Co- 
păceana, ! 

Buciumeni, com. rur., pl. Nico- 
reşti, jud. Tecuciii, compusă din 
6 cătune: Argea, Braniștea, Bu- 
ciumeni, Hâînţești, Tecucelul-Sec - 

„și Vizurești, ! 
E situată pe pîriul Tecucelul, 

la o depărtare de 23 kil. de capi- 
tala judeţului și 8 kil, depărtare 
de reședința plășei. 

Are o populaţie de 637 capi 
de fam. sait 2396 suflete. 

In comună se află ş biserici: 
în Buciumeni, Braniștea, Hin- 
țești, Tecucelul-Sec și Vizureşti, 
deservite de 3 preoți și 5 cîn- 
tăreți. . 

In această comună se află 2 
şcoli: 1 în Buciumeni și a 2-a 
în Vizureşti. Cea din Buciu- 
meni datează din anul 186;; 
este în local proprii, în stare 
bună. Se frecuentă de 47 copii 
(35 băeţi și 12 fete) din numă- 
rul de 123 ' copii. (64 băeți și 
59 fete), 

Școala din Vizurești datează 
tot din 1865. Se frecuentă de 
42 copii (40 băeţi și 2 fete) 
din numărul de 148 (Sr băeți 
și 67 fete). 
“Locuitorii se ocupă cu. agri- 

cultura și creşterea vitelor, Er 
aii: 480. boi, 365 porci, 181 cai, 
24 epe, 20 capre și 535 oi. 

Budgetul comunei se urcă la 
suma de 7623 la,:: E 

Este brăzdată de Dealul-Cu-
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cueților, acoperit de pădure. In 
mijlocul pădurei se află mănăs- 
tirile Buciumeni și Sihastru. E 
străbătută de pîriul 'Tecucelul, 
care izvorește din raionul acestei 
comune. | 

* Şoseaua judeţeană Tecuciiti 
trece prin centrul comunei și 
duce la Ploscuţeni. Se leagă cu 
un drum natural cu satul Poiana. 

“Se mărginește la N. cu com. 
Ploscuţeni și Brăhășești, la S. 
cu com. Nicorești, la E. cu com. 
Țepul şi Brăhășești și la 'V.. cu 
com. Poiana, Nicorești și parte 
cu riul Siretul, 

Buciumeni, sa, face parte din 
com. rur. Herăşti-Buciumeni, pl. 
Negoești, jud. Ilfov. Este .si- 
tuat la N.-E. de Herăști, pe 
malul drept al ritului Dimboviţa. 
Partea de E. a satului e mo- 
cirloasă. In timpul războiului din . 
anul 1877, divizia IV-a, coman- 
dată de D-l general Manu, a o- 
cupat acest sat. Aci, la 159ş, 
a fost o bătălie însemnată cu 
Turcii, 

Se întinde pe o* suprafață de 
1764 hect. și are o populaţie de 
505 locuitori. D-l C. D.. Maratea 

- are 1500 hect. și locuitorii 264 
hect. 

; Proprietarul cultivă 1290 hect. 
„ (21 sterpe, 80 izlaz, 9 pădure). 

" Locuitorii cultivă tot terenul. 
Are o biserică cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
și I cîntăreț, şio școală mixtă, 
frecuentată de. 19 elevi și eleve, 
cu întreținerea căreea comuna 
cheltuește anual 1360 lei. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari și 1 hangiă, | 
„ Numărul vitelor mari e de 
314, şi al celor mici de I9I. 

S'au stabilit în sat 7 Străini, 

Buciumeni, saţ, pl. Znagovul, 
jud. Ilfov ; face parte din com. 
Tur. Bucoveni. Cade la N.-V. 

Buciumeni, 
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de București, pe malul stîngal 
rîului Colentina. Calea fierată Bu- 
curești-Ploești trece prin mijlo- 
cul comunei ; iar calea judeţeană 
București-Tirgoviştea se lasă în 
partea de E. In partea de S. 
pămîntul e puțin smircos. Stă 
în legătură cu Buftea prin o şo- 
sea vecinală, - 

Aci este reședința subprefec- 
turei plășei Znagovul, 

Are o biserică cu hramul S-ţii 
Impărați Constantin și Elena, 
deservită de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți, . 

Populaţia lui e de 523 suf. 
Suprafaţa totală a satului e 

de 1130 hect. D-l Al. Costescu 
are 800 hect, și locuitorii 330. 

Proprietarul cultivă 380 hect, 
(5 rămîn sterpe, 63 izlaz, 350 
pădure). Locuitorii cultivă 310 
hect. (20 rămîn sterpe), 

Are o moară cu apă,-1 pod 
„Stătător și 1 heleșteii. . 

Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari și 1 hangiu. 

Numărul vitelor mari e de 
361 (54 cai și epe, 2 armăsari, 
176 boi, 129'vaci şi viței) și al 
celor mici de 108 (68 porci Şi 
40 oi). 

sat, format din 2 
mahalale: Buciumeni-d.-s. -și-d.-].; 

„face parte din com. rur, Gea- 
măna, pl. Oltul-d.s., jud. Olt. 
Are 2 biserici: una în Buciu- 
meni-d.-j., zidită, la anul 1825 de 
Dinu Băiașul, și a doua în Bu- 
ciumeni-d.-s,, zidită la an. 1702, 
de un anume Barbu. 

Buciumeni, sas, pl. Siretul-d.s., 
com. Galbeni, jud. Roman, pe 
malul stîng al piriului Galbeni, 
spre N. de satul Galbeni și chiar 
lîngă: dinsul. Are 96 capi de fa- 
milii, 95 contribuabili, 356 loc., 

„ din cari 16 știi carte; 92 case. 
Populaţiunea este numai romînă. 

* Sunt 237 vite mari, Are o bi. 
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serică de lemn. Mai este cu- 
noscut sub numele de Buciu- 
meni-Precistei, fiind că acest 
sat era al bisericei  Precista- 
Mare din Roman, pendinte de 
Sf. Spiridon din Iași. 

Buciumeni, saz răsăşesc, pe mo- 
șia cu același nume, din com. O- 
prișeni, jud. Suceava şi așezat pe 
ambele țărmuri ale pîriului că- 
ruia i-a dat numele. Numără 45 
case, populate cu 44 capi de fa- 
milil saii 205 sufi. (102 bărbaţi 
și 103 femei). Contribuabili Sunt | 
67. Vatra satului ocupă 78 fălci. 
Locuitorii sunt. plugari şi gos- 
podari bunișori. Are o biserică 
de lemn, cu patronul Sf. Gheor- 
ghe, clădită, nu se ştie cînd, de 
Protopopul Andreii şi locuitorul 
Mighiula şi restaurată de răzăși 
la 1824. E deservită de preotul şi 
cîntăreţul din Oprişeni. Școala 
rurală din. Oprişeni servă şi a. - 
cestui sat, 

Moșia, proprietatea locuitori- 
lor, are_suprafață de 108 fălci, 

"mai mult ocupată de vatra sa- 
tului. 

Vechimea și hotarnica acestui 
sat se constată din următorul 
hrisov, al cărui original e aflător 
astă-zi în stăpînirea răzășului 
Vasile Diaconu: 

«Noi Alexandru Voevod, 
Bojio Milostio Gospodar zemli Moldav- 
scoi. , 

„ «Facem înştiinţare cu această carte a 
noastră, cine pe dinsa va căuta, saii ci- 
tindu-se lui va auzi, pentru acest ade- 
vărat Popa Juga, ce aii slujit nouă cu 
credinţă, pentru caro noi văzind a lui 
dreaptă şi credincioasă slujbă către noi, 
l-am miluit pe dinsul cu deosebita mila 
noastră, și i-am dat lui întru al nostru 
pămînt un sat aproape de Baia, anume 
Buciumeni, ca să-i fie lui uric cu tot ve- 
Ditul lui și fratelui săii Nanului şi fe- 
ciorilor lui, și nepoților lor, și străne- 

“poţilor lor, și a tot ncamul lor, nerușuit 
nici o dată în veci, Iar hotarul acelui 
sat se începe de la movila ce este pe 
deal, drumul în jos la stejarul gros, iar
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- de Ia stejar pănă la piriă, iar de la pi- 
rii la sfirşitul IIvorostici, iar de la sfir- 
şitul IIvorostiei pănă la drumul ce merge 
de ia Stan la Baia. — Deci drumul ce 
merge pănă la pîriul la Rădășeni pe 
lingă Staniga, deci cade pe din: sus la 
alt piriă, de acolo la stejarul ce este pe 
deal, de acolo piriul în sus, de la un 
stejar la alt stejar, iar de acolo la Lo- 
zăi și de acolo iarăși la dnimul ce mer- 
ge la Baia, pănă în hotarul Băii, de a- 
colo cîmpul pănă în hotarul Dracșăi și 
de acolo iarăși la stejar la movila mare, 
Aceasta este tot hotarul lui și spre a-' 
ceasta este credința Domnici mele de 
mai sus scrisă Alexandru Voevod şi cre- 
dinţa iubitului fiului Dozniei mele Jlieș 

- Voevod şi credința tuturor boerilor noș- 
tri a mari și mici, iar după a noastră 
viaţă cine va fi Domn pămîntului din 
fiii noștri sai din neamul nostru, saii pe 
cine Dumnezeii va alege să fie Domn 
să nu strice a noastră danie, ci să în- 

- tărească lor,. de vreme ce și noi am dat 
luă, pentru a lui dreaptă şi credincioasă 

„slujbă și pentru mai mare întăritură a 
tuturor celor de mai sus scrise, am po- 

“runcit slugei noastre credinciosului Nea- 
goe Gramaticului, să scrie şi să lege pe- 
cetea noastră, către această carte a noas- 

„tră, 

«S'aii scris în Suceava la-anul 6932 
(1424), Februarie .16, . 

(L. P.) 

<S'aii tilmăcit de pe ispisocul sfrbese 
de Gheorghe Evloghie Dascălul, la 1785, 

. Iunie 9.» . - 

La 1803 «Liuzii ot Buciume- 
nii răzășești erai numai şease, 
plătind 24 lei bir anual.» (cUri- 
cariul» de T. Codrescu, vol; VII, 
pag. 254 și vol. VI, pag. 1.) 

„„" „Pe la 1850 <Buciumenii | şi 
Stăinţenii, la ţinutul Sucevei, o- 
colul Șomuzului, moșie cu părți 

„. şi. a d-sale Logofătului Dimitrie 
Cantacuzin Pășcanu; ai “și al- 
ţii parte în ca. Are sat, cu o bi- 
serică, .2 preoți, 'un diacon, 6 

_-nevolnici, 2 dascăli, “1 privile- 
giat, 25 mazili, 6 vădane.. Pe 

„.; lingă moșiile Oprişeni, F ălticeni, 
Rădășeni și altele, cu un. număr 
"de 35 loc.» («Bucium. "Rom.», 
an. I, 519.) e 

Buciumeni, saș,. jud. Tecuci ; 
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face parte din'com. cu același 
nume; se află situat pe valea 
“Tecucelului. Aici se află reșe- 
dința comunei. Are o populaţie 
de 487 suflete, din cari 132 capi 

„de familie. Are o şcoală. . 
"În sat este o biserică, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi, zidită la anul 
1858 și reparată în 1862 şi 1886 
de locuitori. 

Satul e răzășesc. D. Papado- 
polu-Calimah credea că-și trage 
numele de la Bucium, Mare 
Vornical Țării-d.-j. (1460- 1488). 

. - INI 
Buciumeni, căzuu, plaiul Ialo- 

mița, com. Țiţa, jud. Dimboviţa. 

Buciumeni, cătun, în' pl. Ialo- 
miţa-Balta, pe cîmpul Bărăganul, 
teritoriul com. Poiana, : jud. Ia- 
lomiţa. - 

"Buciumeni sai Beiul, căzu, 
pendinte de com. Chiriacul, pl. 
Marginea, jud. Vlașca. (V. com, 
Chiriacul și căt, Beiul), - 

Buciumeni sai Ruica-Buciu- 
meni, căzu, pendinte de com. 
Bălănoaia, plasa Marginea, jud. 
Vlașca. (V. căt. Ruica și 'com, 
Bălănoaia). Ma 

Buciumeni, pădure, în pl. Ialo- 
mița-Balta, com. Țindărei, jud. 
Ialomiţa ; formează cu pădurea 
Strachina un trup de 150 hect., 
cu esențe stejari, ulmi, salcie și 
plopi. ! . 

Buciumeni, păzure a statului, 
în jud. Tecucii, raionul com, 

: Buciumeni; are o suprafață de 
120 fălci, a 

Buciumeni, zîriă, în com, Șol- 
dănești, jud. Suceava. Izvorește 
din dealul Schinigeni, de d'asu- 
"pra satului cu același nume, 
„pe care îl străbate, Curge pe 
marginea apusană a orașului Făl- |,   
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ticeni, tormînd Iazul-lui-Clopo- 
țel, trece între tîrg și cimitirul 
Timpești, pe lingă Șoldănești, și 
se varsă în Șomuzul-Mare. Lun- 
gimea cursului săii e de 7 kil, 
Peste acest riă sunt aruncate 
două poduri de piatră: unul la 
bariera Tîmpești, al şoselei na- 
ționale Roman-Fălticeni'Bunești- 
“Suceava şi altul al şoselei . ju- 
deţene Fălticeni-Dolhasca, con- 

“struit cu cheltuiala lui Bașotă 
- (v. Șoldănești), pe timpul isprăv- 
niciei lui. Alecu “Drăgușanul, în 
1830-1835. Are de tributasi din 
dreapta Schinigeni și Pirtul-Ciu- 

"rii, iar din stînga Piriiașul-Tir- 
gului. 

Buciumeni, schi? de maici, si- 
„tuat în mijlocul pădurei Buciu- 
. menilor, jud. Tecuciii. Un drum, 
ce se desparte din şoseaua ju- 

_dețeană, duce la schit. 
Inainte schitul era populat de 

:mai multe călugărițe; astăzi nu - 
se găsesc de cît vre-o cite-va, 

Biserica a fost făcută din lemn 
în anul 1700, după cum se vede 

- din o inscripţie. Fondatorul este 
- Serdariul Manolache Radovici; 

în urmă s'a refăcut de înănă- 
stirea Răchitoasa, de care de- 
pindea. In 1884 s'a reparat și 
zugrăvit de Stoica Ioniţă. 

Buciumeni (Hotarul-), pădure, 
pe teritoriul comunelor Cucova 
și Valea-Seacă, pl. Răcăciuni, 

"jud. Putna. Are o întindere . de. 
“523 fălci și aparţine locuitorilor 
„din comunele Cucova, Scurta și 
Valea-Seacă.. - Ea 

Buciumeni-Frăţileşti, moșie ne- 
locuită, în pl. Ialomiţa-Balta, ju- 
deţul Ialomiţa, teritoriul comu- - . 
nei Ograda. Este proprietate a 
statului şi, pănă la secularizarea 

- mănăstirilor închinate, depindea 
„de biserica Sărindar din Bucu- 
rești, .
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Are suprafața de 1500 hect., 
din cari: 53 hect. pădure. şi şo 
hect. parte din locul Strachina 
și, pe periodul '1888— 1893, a 

“fost arendată cu 17250 lei. 

Buciumenilor (Deatul- a deal, 
situat la E. de satul cu același 

„nume, com. Buciumeni, județul 
Tecuciii, 

Buciumenilor (Valea- ), zale, 
situată în' raionul comunei Bu- 

„ciumeni, pl. Nicorești, jud. Te- 
„cuci, 

Buciumi, con. rur., județul Iaşi. 
Și-a luat numele de la satul Bu- 
ciumi. E așezată pe dealurile: 

-* Păunul, Repedea şi Pietrăria, și 
pe văile formate din aceste dea. 
luri, întinzîndu-se din marginea 

„de S. a orașului Iași spre cen- 
trul. plășei Codrul. 
Este formată din satele: Bu- 

» ciumi (Valea-Cozmoaia), Pău.- 
„. nul, Bîrnova cu Pictrăria, Socola | 
- (târgușor) și Vlădiceni. Are o 
întindere de 8689 hect. şi o po- 

: pulaţie de 454 fam. sai 2287 suf. 
-“ Comuna este mai toată o pod- 

- gorie mare, Se face comerţ. în- 
- semnat cu vinuri și fructe. Are. 
” cariere de piatră și vărării, * 

Prin mijlocul ei trece șoseaua 
națională Iași-Vasluiă, iar prin 

„Partea despre N.-E. calea fierată 
Iași-Ungheni. 

In comună se află două mă- 
năstiri, un schit, un mitoc și 
4 biserici, deservite de 12 preoți, 

2 diaconi, 8 cîntăreți și 8 ecle- 
siarhi; două școli de băeți, cu 
3 învăţători, una de fete cu 1 

- învățătoare. Populaţia școlară 
„este de 135 elevi: 85 băeți, şI 
fete. Mai este o şcoală de but- 

„ nărie și rotărie, precum și o 
moară de aburi. 

Budgetul este de 25257 lei, 
87 bani la venituri şi de 227094 
Iei, 31 bani la cheltueki..   
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. Numărul vitelor se urcă la 
„1736 capete, din cari: 1405 vite 

- mari cornute, '101 Oi, 1 capră, 
224 cai şi 346 rimători, . 

Buciumi, sat, jud. Bacăt, plasa 
| Trotușul, al comunei Onești, si- 
tuat pe piriul cu același nume, 
d'a dreapta căci Cașinului, Are 
o școală de băeți. Biserici sunt 
2, ortodoxe, deservite de 1 preot 
și 3 cîntăreţi și clădite de săteni 
la 1845. Circiumi sunt 3. Capi 
de familie se găsesc 321, sufl. 
1258. Animale sunt: 47 cai, 
472 vite cornute, 255 porci și 
24 capre. . 

Buciumi, sas, în com. Buciumi, 
pl. Codrul, jud. Iași. Se zice că 
şi-ar fi luat numele de la instru- 
mentul bucium, cu 'care din ve- 
chime se serveaii străjile, ce erai 
puse pe înălțimile dealurilor, spre 
a vesti pe. locuitorii din vale 
despre aproprierea urdiilor tă- 
tărești și: turcești, cari veneai 
pe drumul Vasluiului spre Iași, 
capitala ţărei. 

Pe marginea de NE. a sa- 
tului trece șoseaua naţională 
Tași-Vasluiui, care îl desparte de 

-- satul Socola, 

Suprafaţa teritoriului e de 
1193 hect. Are o populaţie de 
9I fam. saii 483 locuitori, ocu- 
pîndu-se, afară de agricultură ȘI 
creșterea vitelor, cu scoaterea 

- pietrei de prin cariere şi trans- 
portul ci pe la diferite localități, 
precum și cu cultura viilor şi 
livezilor, cari produc vinură bune 
şi fructe alese. 

Are o biserică zidită la 1772 
de Ioan Teodor Calimah, de- 
servită de 1 preot, 1 cîntăreț și. 
1. eclesiarh; un mitoc al călu- 
gărilor din Sf.-Munte, întreţinut 
cu cheltuială lor; două şcoli, 
una de fete cu 42 eleve, înfiin- 
țată în 1868 și una de butnărie 

- și rotărie, cu 10 elevi interni, în-   
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treținută de comună, înfiinţată. 
de la 1878. | 

Numărul vitelor este de 464 
capete, din cari: 326 vite mari 
cornute, 72 cai și 64 rimători, 

Buciumi, sat; jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Chili, spre S. de 
satul Chili și la o depărtare de 
5 kil. de el. Este aşezat pe 
coasta unui deal ce priveşte 
spre V. Are 268 capi de fam,, 
153. contrib., 665 loc,, din cari 
14 ştiă. carte: 168 case. Po- 
pulaţia este romînă, afară de 3 
fam. Evrei. In vechime se nuimea 
Glodeni. Satul exista înainte de 

"1546, căci întrun document de 
„la Petru Rareş, care poartă a- 

ceastă dată, se zice că acest 
Domn schimbă o jumătate din 
satul Glodeni, pe cate o cum- 
părase cu 240 zloți tătărești, pen- 

_tru o jumătate din satul Căpești, 
„pe care apoi o face danie Mi- 
tropoliei din tirgul Romanului. 

Buciumi, dea, jud. Bacăi, plasa 
Trotuşul, de pe teritoriul comu- 
nci Onești. 

Buciumi, deal, jud. Bacăii, pl. 
Trotuşul, de pe teritoriul co- 
munei Mănăstirea-Cașinul. 

Buciumi, mâăgură, jud... Mehe- 
„dinţi, pl. Blahnița, lingă com, 
" Gogoși, numit şi Locul: Buciu- 
mului. 

Buciumi saii Paşcul, moșie, pl. 
Trotușul, com. Oneşti, jud. Ba- 
căii, despre care Th. Codrescu 

„ (eBuciumul Romin», p. 520) ne 
- relatează: 

- Zășească, în care.are parte și 

«moşie cu părți şi ră- 

d-lui Hatmanul Alecu Aslan ; 
din răzeși. sunt Matei şi Ion Po- 
pa, din satul Borzeşti, Grigorie 
sin Stefan Pintilie şi alți mai 
mulţi răzeși și părtaşi în ea. Are 
un sat, cu 3 biserici, ş preoți,
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- 6: dascăli, „2 . mazili, 18. nevol- 
„nici, 7 vădane, . 3. Slujbași vol- 
„Rică, 1 vătav; pe lingă moșiile 
- Onești, Răcăuţi și altele, cu un 
număr de 130 loc.» „ 

Buciumi, pădure, pl. “Trotușul, 
„- coni. Onești, jud. Bacăă. Este 

- proprietatea lui Alecu Iurașcu. 
„Este populată de fagi, stejari 

- și plopi. Are o întindere de:38 
„„hect. și este supusă regimului 
"silvic, 

Buciumi, Ziriiaş, pl. Trotușul, 
"com. Onești, jud. Bacăii; își are 

obirșia de la locul numit Dăs- 
= călița. Curge pe teritoriul căt, 
“Răcăuţul și se varsă în pîriul 

;-.Răcăuți. i 

Buciumi-Precistei. (Vezi Bu- 
-: ciumi, saț, com. Galbeni, plasa 
- Siretul-d.-j., jud, Roinan). 

Buciumul, căun, pendinte de 
„com. Cirtojani-d.-j., pl. Glava- 
ciocul, jud. Vlașca, departe de 

: București de şo kil.. și de Giur- 
- giă de 60 kil; * e 

» Suprafaţa. totâlă a moșiei este 
: de 400 hect. 

“In 1864 s'a dat la 40 locui- 
- tori împroprietăriți o suprafață 
„de 120 hect. Pe această pro- 
„.prietate este Valea-Ulmului. 

Aci este 1 circiumă. 

Buciumul, colină, în' com. Vin- 
 tilă-Vodă, căt. Sîrbeşti, jud. Bu- 
" Zăăă, acoperită 'cu. păduri, ară- 
„turi și izlaz, .. . 

„Buciumul, dza/, jud. Dolj., pl. 
- Dumbrava-d.-s., com. Șopotul, 
la N. satului Şopotul, vine din 
„> com. Raznicul;- are o înălțime de 
+40 m.; este acoperit cu vii. | 

Buciumul, măgură, în pl. Blah- 
“„niţa, jud. Mehedinţi; ţine de 
:-com zur. Deveselul, ! 

.
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Buciumul, wpaiute, la N. comunei 
Fometeşti, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. Aci se fabrică brînză. 

Buciumul, pir dată unei părți 
„ din Zădurea statului Vintilă-Vo- 
dă, jud. Buzău, 

Buciumul, fădure, în com. rur, 
- Scăpăul, jud. Mehedinţi; ţine de 

pl. Blahniţa, - e 

Buciumul, Pădure, în pl, Blah- 
- nița, județul "Mehedinţi, com. 
Ture Rogova, 

Buciumul, Piri, pl. Dumbrava- 
d.-s., com. Şopotul, jud. Dolj; 
ese, din dealul Buciumul, curge 
prin, Valea-Buciumului şi se varsă 

- în pirîul Șopotul, pe teritoriul 
“com. Şopotul. 

Buciumul (Munţii-), pădure far- 
ficulară, supusă regimului silvic, 

„aflată pe moșia Munţii-Buciu- 
“mul, pendinte de comuna Fo- 
ineteşti, plaiul Horezul, judeţul 

", Vilcea, _-: 

Buciumului (Măgura-), - 
„. gură, pe: moşia statului Beiul- 

" S-ta-Ecaterina, jud. Teleorman, 
în partea de S-E. a moșiei, 

. spre hotar. : 

Buciumului (Valea-), va/e,. în 
jud. Buzău, com, Vintilă-Vodă, 
cătunul Sîrbești ; se scurge în 

„ Valea-Boului. 

Buciumului (Valea-), vale, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 
Șopotul, prin care curge piîrîul 

- Buciumul, i - 

Buciuna, dea/, în com. Birzești, 
pl. Stemnicul, jud. Vasluiă, (Vezi 
"Ludești-Budăiul, deal). ' 

Bucovăţul, com. rur., din pl. Jiul- 
de-Mijloc, jud. Dolj, la'4 kil,   

BUCOVĂȚUL 

IV, de Craiova și la 76 kil, de- 
parte. .de' Segircea, reședința 
plășei. e . 

Comuna este situată pe malul 
drept al -rîulur Jiul și pe dealul 
Bucovăţul și Valea-Albă, în care 
se găsește Cetatea-Jidovei. 

Limitele comunei suntla N.; 
comuna Cernelile şi Craiova, 

„pl. Ocolul; la S. cu com. Vir- 
voru ; la V. cu com. Terpeziţa 

-şi la E. cu com. Balta-Verde. 
“ Comuna are dealurile : Bucovăţul, 
- Cosacul, acoperite cu pășune și 
cu o înălțime aproape de 50 m., 
apoi dealul Palilula, înalt de a- 
proape 40 m. și acoperit cu vii 
şi păduri. 

Comuna este udată . prin E, 
ei de riul Jiul ce curge în di- 
recțiunea de la N.-S. Are un 
pod în această comună, 

Se zice că comuna Bucovăţul 
datează din 1827, cînd a fost 

- înființată de familiile Cuţulești, 
Pegeni și Pandureşti. 
„Către 1873 coprindea satul 

Mofleni, pendinte azi de com, 
Balta-Verde. Astă-zi 5 sate com- 
pun comuna. Ele sunt: Bucovăţul, 
Sat de reședință, Cirligul, Leam- 
na-d.-j., Palilula și Sărbătoarea, - 
"In coniună estă o mănăstire 

“și o biserică. Mănăstirea este 
de zid, fondată la 1573 de Pirvu 
Clucetiu, Arhimandritul Chri- 
santie și Serdarul Băluță Băi. 

„Cănoiă. Este deservită 'de 2 
"Preoți și 1 cîntăreț. A avut maj 
multe: proprietăţi,. care, prin. se- 

” cularizare, aii trecut la Stat, 
Biserica se află în: satul Pa- 

lilula și este de zid. Anul fondă- 
rei este 1864. Cei d'intiiu ctitori 
ai fost  Agiu-Țecu și Stanciu 
Barbu. Este întreținută de com: 

. Este deservită de 1 preot,'1 'cîn- 
tăreţ și are, după legea rurală din 

„1864, 17 pog. arabile: şi 2 pâg. 
vie. Serbează hramul. la Muce- 

- nica-Varvara, 4 Dec.: ...; 
In. satul Bacovăţul este o'şcoală
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mixtă ce funcționează din 1866, 
fiind întreținută de comună. Lo- 
calul construit din zid, este. în 
stare bună.. 

Are 1 învăţator. In anul şco- 
lar 1892—93 a fost frecuentată 
de 61 copii. 

Din Cirligul și Sărbătoarea 
„nu pot urma copii la școală din 

- cauza prea marei depărtări de 
5 și 7-kil. - 

„ „Populaţia comunei se urcă la 
3587 suflete, din cari 19oş băr- 

"baţi și 1682: femei, locuind în 
, 1173 case și 6r: bordee. 

Suprafața comunei 'este de 
6365 pogoane, din cari. 5045 
pogoane arabile, 700 pogoane 
pădure, 520 pogoane izlaz și 100 
pogoane fineaţă. 

Moșii sunt: Bucovăţul și Leam- 
na, ce. aparţin statului, şi aii fost 

„arendate de la 1893—98 cu 
3700 lei; moșiile Cîrligul, Palilula 

„ și Sărbătoarea, ce aparțin săte- 
nilor. Păduri sunt în întindere 
"aproximativă de 700 pog. și se gă- 
sesc pe moșiile Bucovăţul, Leam- 
na și Cirligul. Sunt amenajate, 
Felul arborilor ce compun pă- 
durea sunt: ceri, stejari, girniţe 
și gorun. 

In Bucovăţ este o - tăbăcărie 
- a statului în localul fostului pe- 

- nitenciar, pentru care e înscris 
“în budgetul ministerului de răz- 
„boii o sumă de 23350 lei. 
Circiumi sunt 7, din care 3 
în Bucovăţ, și câte“ de fie-care 

sat. Comercianţi sunt 7. 
„Prin comună trece şoseaua ju- 

- dețeană: Craiova - Cetatea, și 
. calea comunală spre com. Podari 
"și Predeşti, 

Contribuabili sunt 450. 
„ Venitul comunei pe anul 1892- 
- 93 a fost de 5008 lei și 62 b. 
- Cheltuelile comunei "pe anul 
„1892-93 ai fost de 4083 ler şi 

- 63 bani, 

Vite cornute sunt 1246, oi 
3783, porci 218 și cai 250,   

672 

Bucovăţul, sat, jud. Dolj, plasa 
. Jiul-de-Mijloc, așezat pe "malul 
drept al Jiului. Aci Jiul are o 
lărgime de 137 m. și o adin- 
cime de 3:75, cea mai mare a- 
dîncime a Tiului-de-Mijloc. Satul 
e situat la 4 kil. V. de Craiova. 
E reședința primăriei. Are 1113 
suflete, 649 bărbaţi și 464 femei, 
Locuesc în 300 case și 24 bor- 
dee. În sat este o şcoală mixtă 
ce funcționează din 1864, fiind 
întreținută de comună.. Are 17 
pogoane proprietate ; un. învă- 
ţător. In anul 1892—93 a fost 
frecuentată de 61 copii: din Bu- 
covăţ, 42 băcţi şi ş fete; din 
Palilula, 6 băeți și. 2 fete; din 
Leamna-d..j. 6 băeți. Cu virstă 
de școală sunt” 80 copii. Știu 
carte 100 bărbaţi și.20 femei. 
In sat este mănăstirea Bucovă- 
țul-Noă,. 

* Comunicaţiunea în acest că. 
tun se face prin şosele vecinale 

--și comunale, care îl leagă de 
cătunele Leamna, Crivași Mofleni. 

* Bucovăţul, mdnăstire, situată la 
4 Ril. la S.-V, de Craiova, pe 
malul drept al Jiului, puţin mai 
jos de vărsarea piriului Leamna 
în Jii, jud. Dolj. Ea este una 

„din cele mai vechi și avute mă- 
năstiri din ţară; anul. 1170, pus 
pe pisania de la ușă, nu poate 
fi luat în-serios, - 

Cine a fost primul fundator 
nu se cunoaște, dar se vede că, 
ca și alte mănăstiri, a stat maj 
multă vreme părăsită și s'a re- 

"zidit mai tirzii din noă. După 
„0 pisanie ce a existat la '1838, 
„se zice că această mănăstire 

s'a înălțat și s'a ridicat din teme- 
lie cu toată osteneala și cheltu- 

- eala robului lui D-zeă, jupîn "Şte- 
fan Clucerul și a fiului săi j Jupin 
Pirvu Clucerul, în zilele Măriei- 
Sale Alexandru Vodă, fiul lui 

-" Mircea Vodă, Octombrie 3, anul 

„7081 (1573),   
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„ Cu toate acestea se găsesc 
danii făcute *mănăstirei înaintea 
acestui an. Aşa la 1568 i' se! 

"face o danie de Petru Vodă 
Șchiopul și în zilele 'lui Radu 

„ Vodă Călugărul (1495 — 1508) 
- jupîneasa "Dobra dăruește  mă- 

năstirei jumătate din satul Zmăr- . 
dăşteţi, ceea-ce dovedește că mă- 
năstirea există din vechime și 
că Ștefan Clucerul și fiul său 
Pirvu Clucerul ai rezidit-o numai, 

Clucerul Ștefan a înzestrat 
mănăstirea cu satele Bucovăţul, 

- Cornățelul, Săcuiul, Vlăcăneşti 
și cu cea-l-laltă jumătate din 
Zmărdășteți. 

La anul 7117 (1609) mănăs- 
tirea a fost înzestrată de Banul 
Armega, împreună cu fiul săi 
Drosul Postelnicul Și cu nora-sa 
Rada, cu moșiile Drăgoaia, Ga- 
brova, Maraesul, Bărbești, Zem: 
bușești și Mușetești închinîndu-i 
și mănăstirea Roboaia cu toate 
moșiile și Țiganii săi pe metoh; 
precum și moșia Balomirești. - 

Astă-zi ma mai rămas din 
mănăstirea ast-fel restaurată de 
cit biserica zidită în cărămidă 
netencuită, mică, însă foarte în- 
teresantă. Dar nici biserica nu 

“se mai află în starea ei primi- 
tivă. Surpindu-se malul, a că- 
zut clopotniţa, care era frumos 
zidită, ca numai la puţine bise 
rici din ţara noastră. 

Ajungînd mănăstirea ca metoh 
“sub ascultarea Horezului, ea a 
fost reîntemeiată de călugării 

. greci prin: Chrisant Horezeanul 
sub numele de Bucovăţul-Noii, 
pe cel-l-alt mal al Jiului, la loc 
mai adăpostit, făcindu-i-se şi o. 
îngrăditură, iar biserica cea ve- 
chie, a fost reparată cu cheltu- 
cala. unui țăran, anume Sandu. 
-Architectura ei e de un stil 

minunat; temelia pănă la soclu 
".e zidită cu cărămidă romană 
scoasă din ruinele unei „cetăţi 
alăturea cu dinsa, de unde mai
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scot și azi locuitorii asemenea 
: cărămidă, * 

Clopotul cel mare, de o apa- 
renţă foarte vechie, are pe el 
“următoarea, inscripţie abia des- 
„cifrată : i 

«Domin manuit în aeternum.» 
<«D.C.R. 1. S.70,u. eroum.» 

„_ Astă-zi, în casele mănăstirei, 
este instalat un penitenciar pu- 
blic, at cărui deţinuţi ai fost 
în anul 1892 în număr de 368, 
repartizaţi ast-fel: corecţionali 
227 -și recluzionari 141, cari 

„ aveaii să facă 129058 zile de 
arest. Deţinuţii sunt întrebuin- 
fați în fabrica de tăbăcărie, per- 

"mutată în 1883 de la Mărgineni 
“și lucrează sub administraţia 
ministerului de război pentru 
încălțăminte și echipamente. 

Media anuală de. pici lucrate 
„este de la 12 18000 pici de 
vaci (toval) şi 4—6000 piei de 
"boi americani (pentru: talpă). 

Bucovăţul, pzznze, în pl. Ocolul- 
„ds. jud. Mehedinţi, la frontiera 
ţării cu Banatul-Temișoarei, 

Bucovăţul, oco7/ si/vic, făcînd 
- parte: din circumscripția XVII, 
inspecțiunea. VI silvică; are re- 
ședința în Craiova, jud, Dojj. 
Pădurile cuprinse în acest ocol 
sunt: Golumbul, Balota, Mur- 

- gașiul, Părşani-Robănești, Balta- 
Verde, „Bucovăţul, Leamna-Pie- 

„ troaia, Opritura-Crivei, Zăvoiul, 
: Dosul-Sandei, Lazul - Slătioara, 

„. Gogoșul. și Gogoșiţa, 'Seaca-de- 
Pădure și Știrbeiă, 

Bucovăţul, pădurea statului, jud. 
„Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, comuna 
-- Bucovăţul, pe moşia Bucovăţul. 
: Felul “arborilor: cer, stejar. și 
= gîrniță. Face parte din ocolul 
. Bucovăţul, circumscripția XVII 
Silvică, . -. i, 

Bucovăţul, fost Zichet. de gra- 

65620, Jarcle Dicționar Gengrăfte, 

  

    

niţă, în pl. Ocolul; jud. Mehe- 
dinți, pe muntele Bucovăţul. 

Bucovăţul, vale, jud. Dolj, pl. 
Jiul-de-Mijloc, com. . Bucovăţul, 
"cu o înălțime de 50 m., acoperită 
de pășune. 

Bucovăţul şi Leamna, moşie:a 
statului, jud. Dolj, pl. Jiul-q.- 
Mijloc, com. Bucovăţul, aren- 
dată de la 1893—98 .cu 1500 
lei anual. Moșia Bucovăţul este 
vîndută, iar Leamna esclusă. Pe 
această moșie sunt date 320 po- 
goane în loturi, 

Bucovăţul-Noi, mănăstire, ju- 
dețul Dolj, pl. Jiul-d..Mijloc, co- 
muna Bucovăţul, zidită de Ar- 
himandritul Hrisante, Horezeanu, 
Paron Chicerul și Mitropolitul 
Neofit. Este deservită de 2 preoți 
și 1 cîntăreț. Serbează hramul 
Sf. Niculae. 

Bucovăţul-Vechii, mănăstire, 
jud. Dolj, pl. Ocolul, comuna 
Balta-Verde, reparată de stat 

„în. 1873, Are un preot-și un 
- cîntăreț, 

Bucovelul, gîr/ă, izvoreşte -din 
dealurile Știrbeţului, trece prin 
partea de E. a com. Bucovul, 
pl. Cricovul, jud. Prahova, şi 
se varsă în Teleajen. : 

Bucovelului (Valea-), va/e, co- 
“muna Hirsa, pl. Podgoria, jud. 

* Prahova. ei 

Bucoveni, com. rur., pl. Znago- 
-vul, jud. Ilfov, situată la N-V. 

- de Bucureşti, lîngă riul : Colin- 
tina, pe șoseaua județeână Bu- 

" curești-Tirgoviştea, 21 kil. de- 
- parte de Bucureşti, 

Se compune din satele: Atir- 
: naţi, Buftea, Flămînzeni, Buciu- 
- meni, Chitila, Mogoşoaia și O- 

dăile, cu 3157 locuitori, care   

BUCOVICIORUL 

trăesc în 653 case și ş bordeie. 
“Suprafața totală a comunei e 
de 8385 hect. Sa 

Proprietarii: principele Al. B. 
Știrbey, Al. Costescu, Banca. 
Romîniei și 'd-, 1, Dunca, ai 
6260 hect. și locuit, 2125 hect, 
Proprietarii cultivă în total 2700 
hect.; 96 rămîn sterpe, 208 sunt 
izlaz, 1 vie şi 3255 pădure. Lo- 
cuitorii cultivă 2014 hecti, restul 
rămîn sterpe. 

In com. sunt 4 biserici, la, 
Atirnaţi, Flămînzeni, Buciumeni 

- și Mogoșoaia, deservite de 4 
preoți; 4 școale, frecuentate de 
48 elevi și 26 eleve. 

Comuna numără 614 contri- 
buabili. Are un budget de 21515 
lei la venituri și 20602 la chel- 
tueli. In anul 1885 erati 535 
contribuabili, . | 

Dintre locuitori, 708 sunt plu- 
gari, 5 industriași, 70 au dife- 

rite profesiuni, Arătura, se face 
cu 197 pluguri: 189 cu boi și 
8 cu cai. Locuitorii ai 250 

- care și căruțe: . 192 cu boi Și 
58 cu cai, 

In com. sunt: 2 mori cu apă, 
4 mașini de treierat cu aburi, 
5 poduri stătătoare şi 3 heleş- 
taie. Comerţul se face de 18 
cîrciumari și 4 hangii. 

Improprietăriți sunt ş20 loc, . 
şi neîmproprietăriți 284, * 

Numărul vitelor mari: e de 
1852, dintre cari: 365 cai și epe, 
13 armăsari, 852 boi, 554 vaci 
și viței, 8 tauri, 27 bivoli şi 33 
bivolițe, și al celor mici de 
2616: 481 porci și 2135 oi. 

S'aii stabilit în comună "74 
străini, " 

Bucoviciorul, sas, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-j., com. Vella, si- 
tuat la 1500 zn.. N.-E. de Gu- 
bancea, cu '505 suflete, 305 băr- 

„baţi. și 290 femei. Locuiesc în 
141 case și 5 bordee. In sat 
este o școală mixtă, ce funcţio- 

85
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nează din 1884; este întreținută 
de stat. Localul școalei este în- 
chiriat, Are 8 hect. şi ş2 arii 
proprietate și un singur învăţă- 
tor. In 1892—93 a fost frecuen- 
tată de 34 copii, 3 băeţi din 
satul Cetăţuia şi 31 din Buco- 
viciorul. Cu virsta de școală sunt 
59 copii. Știii să se iscălească 
46 locuitorii, și să scrie şi să 
citească 20 locuitori. In sat este 
o biserică, cu patronul Sfinţii- 
Voevozi, fondată de proprietara, 
S. Rooschoschi. După legea din 
1864, are 8 pog. și jum. arabile 
proprietate. Bucoviciorul este a- 
şezat pe dealul Burdiosul. 

Comunicaţia se face prin șo- 
sele comunale și vecinale care-l 
leagă la S.-E. cu Vella şi la S.- 
V. cu Gubancea, peste Dealul: 
Mare. 

Bucoviciorul, dea, jud. Dolj; 
pl. Jiul-d.-mj., com. Glodul. 

Bucoviciorul, moșie particulară, 
jud. Dolj, pl.. Dumbrava-d.-j., 
com. Vella, satul Bucoviciorul. 

Bucovina, dea, jud. Fălciii, pe 

care se zice că, din vechime, a 

existat sat înființat de niște lo- 
cuitori Bucovineni, fugiți din 
Bucovina; mai în urmă dispărînd 

locuitorii s'a desfiinţat și satul. 
Se află situat între dealurile: 

Deasa și Dealul-de-Mijloc, în par- 
tea de E. a com. Rusca, plasa 

- Prutul, 

Bucovul, com. rur., pl. Cricovul, 
„judeţul Prahova, la 440, 58, 30 
grade latitudine nordică şi 230, 
45 longitudine estică. 

Această comună este foarte 
vechie. Pe la 1503 a fost în re- 
laţiuni comerciale cu Brașovul, 
şi a fost capitala județului Să- 
cueni, desființat în anul 1847. 

Că această comună datează 
- de prin secolul al XIII-lea, nu c   

nici o îndoială, căci în Valea- 
Orlei există o biserică, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, care are în- 
scripția: «Făcută la anul 1396 de 
cocoana Tinca Mărăcineanca, și 
în care este înmormîntată Doam- 
na Stanca a Domnului Constan- 
tin Nicolae Voevod, moartă la 
anul 1756.» 

In pădurile Bucovului la a- 
nul 1600 Mihaiii Viteazul fu în- 
vins de Poloni și Moldoveni și 
s'a retras la Tirgşor. 

Ipsilante plecind din Iași spre 
București și sosind la 12 Mar- 
tie: 1821 în Bucov, trecu în 
revistă regimentul lui Duca, 
compus din 800 soldați, şi al 
lui Caravia, compus din 300, 
cum și coloanele lui Gripari şi 
Colocotroni; escluse din aceste 
corpuri pe vagabonzi, din cauza 
neorinduelilor ce făceau, dind 
caii lor la alți. La Bucov, Tza- 
lacoff fu numit adjutant al ba- 

„talionului sacru. 

Com. Bucovul este situată pe 
malul stîng al riului Teleajenul, 
pe iazul ce trece prin centrul 
săii și pe piriul Bucovelul, la 6 
kil. departe de capitala jude- 
țului şi la 21 kil. de a plășii, 

La Bucov este o mare fabrică 
de spirt și mai multe mori sis- 
tematice de făină. 

Comuna se compune din două 
cătune: Bucovulși Valea-Orlei, 
avînd o populaţiune de 1126 
locuitori, 575 bărbaţi, 551 fe- 
mei, în plus 54 familii de Ţi- 
gani, cari se ocupă cu fierăria; 
12 Evrei, pe la fabricile de spirt; 
14 Bulgari, cari se ocupă cu 
grădinăria; 8 Greci, din care 
doi arendași și 6 muncitori; 2 
Italieni şi 9 Unguri la fabrici. 

Capi de familie sunt 312; 
contribuabili 459; case de lo- 
cuit 418, 

În comună sunt trei biserici: 
una în cătunul de reședință Bu- 

* covulși două în căt. Valea-Orler.   

Biserica din Bucovulare hra- 
mal Sf. Treime, și inscripţia : 
«Această sfintă și Dumnezească 
biserică, cu hramul Sf. Ioan Și 
Sf. Troiță, fiind din vechime zi- 
dită de d. Mateiii Mărgineanu 
Filipescu Vel Agă, la anul 1679 
şi la 1802, Octombrie 14 din 
pricina întimplărei ce s'a făcut 
de marele cutremur cu totul s'a 
stricat și ca să nu se piarză 
această pomenire a neamului 
mei și a mea, ca de acum îna- 
inte să se pomenească, din te- 
melie m'am apucat cu toată o- 

"sirdia, am prefăcut'o, înfrumuse- 
țindu-se după cum se vede, ca 
să fie spre pomenirea neamului 
mei, ctitor Constantin Filipescu 
Vistier, în zilele Prea Inălţatului 
Domnului Nostru Ion Constan- 
tin Îpsilante Voevod, în anii 
de la Cristos 1804, _Septem- 
brie 13». 

Biserica din Chiţorani s'a zi- 
dit la anul 1797 de Paharnicul 
Constantin Cantacuzino şi soția 
sa Smaranda, î în zilele lui Ale- 
xandru Ipsilante, Mitropolit fiind 
Dosifteiă. 

Biserica din Valea-Orlei s'a 
„zidit la anul 1396 (?) de cocoana 
Tinca Mărăcineanca. 

Aceste biserici sunt deservite 
de 3 preoți, 2 cîntăreți şi 1 pa- 
racliser, 

Locuitorii, pe lingă agricul- 
tură, se mai ocupă cu trans- 
portul făinci şi lemnelor de foc. 
Meșteșugari sunt: 4 rotari, 34 
ficrari şi 1 cismar. EI desfac pro- 
dusul muncci lor la Ploești. 

Locuitorii, în număr de 211, 
S'ati împroprietărit la 1864, cînd 
li sai dat 519 hect. pe moșia 
Bucovul, fostă a boerului din Di- 
van, Banul Filipescu, și aceasta 
se constată din «Cartea de su- 
hat» dată de Mihail Șuţu Voe- 
vod la 17 Noembrie 1791, în 
coprinderea următoare. <Dum- 
nea-Voastră Ispravnicilor ot sud.
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Saac pentru locuitorii ot satul Plo- 
peni, într'acel județ, cum că hra- 
na lor și a vitelor lor o fac pe mo- 
șia dumnealui ce se numește Bu- 
covul, fără de a avea vre-un fo- 
los de la dinşii, pentru care vă 
poruncim Domnia mea să adu- 
ceţi pe acei locuitori înaintea 
Dumnea - Voastră și să le dați 
poruncă ca ori să se așeze cu 
omul Dumnealui Banului Fili- 
pescu, ca, să dea suhatul cela 
ce este obijnuit, saii să clăcuia- 
scă, etc». 

Afară de vitele trebuincioase 
muncei, în comună mai sunț: 
34 cai, 14 epe, 113 vaci, 9 bi- 
voli, 49 capre, 985 oi şi 291 
porci, 

În “raionul comunei, pe iaz, 
Sunt 4 mori de măcinat mălaiă. 

Școala există în' comună de 
24 ani. Localul e proprietatea 
comunei. S'a frecuentat în a- 
nul școlar 1892—93 de 97 copii 
(52 băeţi, 27 fete), din numărul 
de 301 copii (154 băcți, 147 
fete), cu virsta legiuită. Școala 
e deservită de doi învățători, cu 
întreţinerea cărora statul chel- 
tuește 2808 lei anual. Știu carte 
194 bărbaţi și 64 femei. 

Întreg teritoriul comunei este 
de 2466 hect. pămînt. 

- Țuică se fabrică în termen 
medii cam 1960 decal. pe an. 

Stupi cu albine sunt g2. 
Pămiîntul e prielnic la toată 

cultura, afară de cel deluros, 
care priește foarte mult viei. Te- 
renul cultivabil a produs în a- 
nul trecut 2188 hectol. rii, 714 
hectol. ovăz, 97 hectol. meiă şi 
2080 hectol, porumb. 

Dintre pomi roditori sunt: 
S90 meri, 314 peri, 97 duzi, 
ete. Livezile dai aproximativ 
120.000 kilgr. fîn pe an. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 8 cîrciumari, 

Budgetul comunei pe anul 
1894—95 prezintă la venituri 
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suma de 12084 lei și la chel- 
tueli 7890 lei, 

In comună sunt două şosele: 
şoseaua națională Ploești-Buzăii 
şi şoseaua județeană Bucovul-Vă. 
leni. 

E brăzdată de dealurile Bi- 
ghilin și Chiţorani și străbătută 
de girlele: Iazul, abătut din 
riul Teleajenul, care trece prin 
mijlocul comunei; Bucovelul, 
care trece prin partea de E. a 
comunei, și de Valea-Orlei și 
Valea-Calului. 

Se mărginește la N. cu co- 
munele Scăeni şi Picaşa; la E. 
“cu cătunele Valea-Popii şi Ra- 
chieri, la V. cu rîul Teleajenul. 

Bucovul, sa/, face parte din com. 
Tur. cu același nume, pl. Cri- 
covul, jud. Prahova. Aci e re- 
ședința comunei, 

Bucovul, roșie, pe care la 1864 
S'aii împroprietărit locuitorii din 
com. Bucovul, pl. Cricovul, jud. 
Prahova. 

Bucovul, moșie a statului, fostă 
a mănăstirei Pasărea. Este si- 
tuată în jud.. Teleorman, com. 
Bucovul-Adunaţi, și se întinde la 

N. şi E., între valea Bucovului 
şi com. Izvorul-d..j., din județul 
Argeș, precum și spre o parte 
din moșia Tătărăști; la S.V. 
se învecineşte cu moşia Rica. 

Bucovul, pădure, pe moşia 'Tă- 
tărăști-d.-s., din pl. Teleorman. 
Intinderea ei este de 342 hect.; 
are lemne de diferite esențe ; 
este situată între comunele Rica, 
Popești și Tătărăști.. 

Se povesteşte că în această 
pădure a fost un puț, la văl 
ceaua numită a lui Ochi-Albi, în 
care, pe timpul Zaverei, s'a îne- 
cat o mulțime de oameni de 
groaza Turcilor, cari ai sur- 
prins lumea tocmai la horă, Loc,   

BUCOVUL-ADUNAŢI 

voind a se ascunde în puț, 
parte s'aă înecat, parte ai fost 
omoriţi. 

Bucovul, za/2, în jud. Teleor- 
man, prin care curge pirîul cu 
același nume. Inceputul ei este 
în jud. Argeș, mai sus de com. 
Izvorul-d.-s.; trece prin comu- 
nele Bucovul-Adunaţi şi Rica, 
străbate prin pidurea Bucovu- 
lui, pe lîngă comuna Tătărăşti- 
d.-s., apoi se ramifică în cîte-va 
vălcele cari poartă diferite nu- 
miri. Gura acestei văi este în- 
tre comunele. Udupul și Tătă- 
răști-d.-j., unde dă în valea Te- 
leormanului. 

Bucovul-Adunaţi, co. 7ur., în 
pl. Teleormanului, jud. Teleor- 
man, situată pe valea Bucovu- 
lui, la depărtare de 66 kil. de 
orașul Alexandria, 45 kil. de 
Roșiori și 94 de la reședința. ju- 
dețului, 

Vecinătăţile sale sunt: com. 
Izvorul-de-sus' din jud. Argeș 
la N., comuna Strîmbeni la, V., 
com. Rica la S. (cătunul Rica- 
Nouă); iar la E. areriul Teleor- 
man, în dreptul căt. Purcăreni, 
de la com. Popești-Palanga. 

Are două cătune: Bucovul, 
reşedinţa, Adunaţi-și-Betegi, ca- 
re și acesta este “situat tot pe 
valea Bucovului, în aceiași linie." 

Suprafaţa comunei, cu a moșii- 
„lor de pe diînsa, este de 1298 
hect. Din acestea, 300 hect. a- 
parțin locuitorilor; 198 hect., 
din cari 12 pădure, sunt ale 
d-lui Ioan Chitu și restul de 800 
hect., din cari 2 50 pădure, sunt 
moșie arabilă a statului, moşie 
care face parte din trupul îatreg 
numit Burdea - Căldărarul-a-Mi- 
tropolici, | 

Populaţiunea este de 634 su- 
flete, 157 contribuabili, din cari 
291 suflete și 60 contribuabili 
în cătunul Betegi.
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Numărul vitelor este de 2438 
capete: 154 cai, 354 vite cornute 
mari, 1781 vite cornute mici și 
149 porci. 

“Singura ocupaţiune a locui- 
torilor este agricultura. Pămîn- 
tul nu este însă fertil și pe tim- 
puri ploioase apele băltesc, iar 

- cînd este secetă, vegetațiunea 
nu poate rezista ca, în alte părți, 

„ci se usucă. Cu toate astea se 
cultivă şi aci toate cerealele o- 

bicinuite, dar mai ales orzul și 
ovăzul, 
„Căile de comunicaţiune ale 
comunei sunt: la :com. Rica, 
prin căt. Rica-Nouă, şi la com. 
Popești-Palangă prin şosele ve- 
cinale, Tot asemenea şi la ho- 
tarul județului pănă în com. Iz- 
vorul-de-jos. 

Veniturile comunci sunt de 
2742 lei, 96 bani, iar cheltue- 
lile de lei 2686, bani 98. 
“Are o școală mixtă, cu un în- 
vățător, care este frecuentată 
de 20— 30 elevi. Biserica are un 
preot și doi cîntăreți. 

Bucşa, sa/, face parte din com. 
Burdusaci, pl. Stănișești, jud. 
Tecuci. E așezat pe. coasta 
„dealului cu același nume, la S.-E. 
comunei. Are o populaţiune de 
26 cepi de familie și 105 su- 
flete. Copii în vîrstă de școală 
sunt 14 băcţi și 13 fete. 

” Locuitorii sunt răzeși. 
Satul este străbătut de un 

drum ce se ridică pe Dealul-Buc- 
şei și trece în jud. Tutova. 

Bucşa, deal cultivabil, în com. 
Liteni, jud. Suceava. 

Bucşa, deal, jud. Tecuci. Este 
o continuare a dealului Bălu- 
șului, la E. de satul Burdusaci, 

- formînd limita jud. Tutova. 

Bucşa, moșie de 416 hect. la S.- 
V, comunei Cioara-Radu-Vodă, 

Bucşa, piriia 

Bucşana, căzun, 
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proprietatea statului, județul 
Brăila. 

Bucşa, moşie nelocuită, în plasa 
Ialomiţa-Balta, com. Murgeanca, 
jud. Ialomiţa. Este proprieta.- 
tea statului; înainte de seculari- 
zare aparţinea mănăstirei Plum- 
buita. Are o suprafață de 380 

“hect. A fost arendată pe pe- 
riodul 1883—1893 cu suma de 
4000 lei. 

$, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., care curge pe te- 
ritoriul satului Bucșești. Izvo- 
reşte din localitatea numită Iz- 
vorul-Fîntînei și se varsă în pi- 
rîul Cernul, 

Bucşa, zîrii, jud. Suceava, ce 
vine din dealul cu acelaș nume, 
străbate satul Liteni şi, după ce 
a primit din stinga pe Humăria, 
se varsă în Suceava. (1200 m.). 

Bucşa, za/e, județul Tecucii, la 
S.-V. de satul cu acest nume, 
com. Burdusaci. Se întinde în- 
tre satele Bucșa şi Burdusaci, 
la N. pînă în Zeletin, iar la S. 
pănă în com. Motoșeni. 

din 'com, Pri- 
goria, pl. Amaradia, jud. Gorj, 
situat la E. comunei pe valea 
Zorleşti. Are o: suprafață de 
1350 hect. și. produce anual 
cam: 872 hectol. porumb, ş12 
kgr. fasole, 104 decal. vin, 93 
decalitri ţuică, 190 kgr. lină, 

153000 kgr. fîn şi $65 hectol. 
griu. 

Are o populaţie de 100 fa- 
milii, 600 suflete, din cari 32 
contribuabili. Locuitorii posedă 
IO pluguri, 29 care cu boi, 183 
vite mari cornute, 17 cai, 127 
oi, 39 capre, 57 rimători, 

In cătun este o biserică, de- 
servită de 1 preot şi un cîn- 
tăreț. 

Bucșăneasca, sas 
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Bucşana, vale, jud. Gorj, care 
își ia naștere la E. de cătunul 
Cirligei; mai tot timpul anului 
are un torent care poartă acelaș 
nume și care se varsă în apa 
Galbenul (Baia. de- fier), la E. 
cătunului Perești unde se și ter- 
mină valcea. 

în comuna 
Băneasa, plasa Prutul, judeţul 
Covurluiă, cu vr'o 35 familii; nu- 
mele îi vine de la Bucșenescu, 
fostul proprietar al moșiei. 

Bucşăneasca, moșie particulară 
de 194 hect., în com. Băneasa, 

„Pl. Prutul, jud. Covurluii, 

Bucșănești, sal, pe riul Argeș, 
cu 413 loc., jud. Argeș, plasa 
Loviştea; face parte din com. 

„Tur, Corbeni. Are o biserică cu 
hramul Adormirea, deservită de 
un preot și un cîntăreț. 

Bucşeneşti, pamzre ce se mai 
dă satului THirtieşti, com. Ți- 
țeşti, pl. Riul-Doamnei, judeţul 
Muscel. 

Bucşeşti, com. rur., pl. Tazlăul: 
d.-s., jud. Bacău, așezată în va- 
lea piriului Cernul, de-a dreapta 
Tazlăului-Mare. Este alcătuită 
din 6 cătune: Bucşești, reşe- 
dința, Cernul; Cornitul, Băleni, 
Turluianul și Lereni. 

In «Condica Liuzilor» (1803) 
„găsim Bucșești, moșie rezășească, 
iar în «Buciumul Romiîn», pag. 
521, O găsim tot rezăşească cu 
sat și biserică, pe lingă moșiile 
Cornitul, Cernul, Leotești, Vă- 
leni și Turluianul. La 1873 era 
compusă din cătunele: Bucșești 
(primărie), Cernul, Cornitul, Slo- 
bozia-Cernul, Turluianul și Vă. 
leni. 

Teritoriul c com. se mărginește 
cu al comunelor Leontineşti și 
Ardeoani la N.,. cu al com. Be-
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rești la E., cu al-com. Berzun- 
țul la S. și cu al com. Popurile 
la V. Pirîul-Cernului udă com. 
de la V. spre E., curgînd prin- 
tre dealurile păduroase-: Treaţa, 
Cernitul, Bolovanul, Cornitul, 
Buda, Turluianul și Stoianul. 

Are o școală mixtă în Buc- 
șenești, întreținută de comună. 
In anul 1891 școala a fost fre- 
cuentată de 16 copii, dintre 

"cari 2 fete, | 
In com. sunt 4 biserici orto- 

doxe: 2 în Bucșeşti, 1 în Cor- 
nitul şi 1 în Cernul, re 

: de 3 preoți și 6 cîntăreți ; 
cîrciumi, ! 

Populaţiunea numără şr3 capi 
de familie, cu 2015 suflete, din- 
tre cari 989 bărbaţi și 1026 fe. 
mei. După: naţionalitate sunt: 
Romini 1857, Unguri '130, Iz- 
raeliți 28, toți de protecţiune 
romînă: După felul ocupaţiunei 
se deosibesc: 600 agricultori, 
12 meseriași, 9: comercianți, 21 

„ profesiuni libere, 300 muncitori, 
73 servitori. Stii carte 2 36, din- 

tre cari 16 femei. 
Contribuabili, după noul re- 

censămint, sunt 187. După 'le- 
gea rurală din 1864, Sau dat 
la 78 locuitori 246 fălci. 

Teritoriul com. -are o întin- 
dere de peste -7000 hect. Pă- 
durile. ocupă o. suprafață de 
peste 2700 hect. 

: Proprietari sunt: Col. Leo- 
"nida Iarca (venit 6650 lei); Gr. 
Săcară (venit 1570 lei); D. Efta- 
siade (venit 1300 lei); D. De.- 
diu (venit 1300 lei) și Anica 
Moldovan (venit de 1100 lei). 
Totalul impozitelor este de 673 
lei și .5o bani. 

In această com. sunt 6 mori. 
Viile ocupă 15! hect,, din- 

tre care 9%. hect., lucrătoare, 
iar 534 hect. nelucrătoare. 

Totalul pămiînturilor de cul. 
tură este de 1014,4 hect. 
Animale se numără: 
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1203 vite cornute, 403 porci, 
185 capre și '1128 oi, care 'daii 
1671 kilogr. lină țureană; 21 
stupi de albine, care dai 12 
kilogr. miere și $ kilogr. ceară 

Budgetul com. pe exerciţiul 
1891—92 are la venituri lei 
6325, banio7, şi la cheltueli 6420 
lei, | 

Teritoriul com. este străbă- 
tut de linia vecinală Teţcani- 
Bucșești-Podurile. 

Distanţele: la Bacăii, capitala, 
„districtului, 42 kil. ; 

-Moinești 8 .kil.; 

rile 4 kil.; 

“Kil.; la com. Ardeoani 9 kil.; 
“la comuna Berzunţul 7 kil.; la 

la comuna 

la com. Podu- 

la com. Bereşti 8 

com. Scorţeni, reședința plășii, 
18 kil. 

Bucşeşti, saș, jud. Bacăi, plasa. 
. Tazlăul-d.-s., reședința com. cu 
acelaș nume, situat pe pirtiașul 
Bușca. Are o școală mixtă; 2 
biserici ortodoxe, clădite de lo- 
cuitori: una la 1839 și alta la 
1858, deservite de 2 preoţi și 
4 cîntăreţi; 4 cîrciumi. Capi de 
familie sunt 229, din 949 suflete, 
Animale se numără: 26 : cai, 
461 vite cornute, IşI porci şi 
48 capre, 

Bucșeşti, mzoșie, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-s., com, Bucșeşti, des- 
pre care Th. Codrescu, «Buciu- 
mul Romin», pag. 520, ne spune: 
«moșie în care avind parte 120 
stînjeni și d-lui Gavriil Neculau, 
la 1840, îi scoate în mezat 
spre a-i vinde de veci; din ră- 
zeşi sunt și preotul Alex, Dos- 
pinescu, Neculai Turculeţul, Ma- 
nolachi Stratulat, polcovnicul 
Alex. Chiriac etc. Are sat cu 
o biserică, 2 preoți, 2 dascăli, 
20 mazili, 8 nevolnici, 18 yă- 
dane, 2 jidovi; pe lîngă moșiile 
Cornitul, Cernul-Leortești, Vă 
leni, Turluianul și altele, cu un 
număr de 120 locuitori,» 

Bucşiani, com. Pur. 

"0 școală, 
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pl. Dealul, 
judeţul Dimboviţa. Această co- 
mună este situată sub un deal, 
pe malul stîng al Ialomiţei, spre 
S.-E. de Tirgoviște, la o distan- 
ță de 15 kil. In partea de N.- 
E. comuna;se învecinește cu dea- 
lurile: Conţeasca, Cruţul și Să- 
punari, acoperite parte cu vii | 

„şi parte cu pădure. Bucşiani se 
udă spre V. de riul Ialomiţa, 
iar prin centru şi spre E. cu 
pîraiele Pișcovul și Căcăcioasa. 
In raionul comunei sunt 6 po- 
deţe pe piraiele numite; peste: 
Ialomiţa însă nici unul. | 

Această comună se compune 
din trei cătune: Bucșiani propriii 
zis, Habeni-Bucșiani şi Adinca, 

"cu o populaţie în total de 1046 
locuitori Romiîni, 

In comună se produce po- 
rumb, puţin vin. Din pămînt 
se scoate piatră de var. Sunt 
mai multe velnițe de făcut ţuică 
și o moară de apă. 

Aci sunt două biserici şi 
întreținută de stat, 

Școala din Bucșiani este mixtă, 
cu un învățător, frecuentată de 
70—90 elevi și eleve și avind 
5 clase complecte. In comună 
sunt 200 copii de ambe sexe 
cu cetatea de școală. Localul este 
de zid, avînd trei camere. Co- 
muna are un venit de peste 
4000 lei și vr'o 350 contrib, 
Bucșiani se învecineşte la Est 
cu com. Haimanalele din jude- 
ţul Prahova, de care se desparte 
prin deal, pădure și piriul Cri- 
vățul saii Valea-Neagră; la V. 
cu com. Hăbeni, de care se des- 
parte prin Ialomița; la N, cu 
com. Adinca, și Săcueni și la S. 
cu căt, Răţoaia, de care se des- 
parte prin movile de hotărnicie 
și cu Băleni de care se desparte 
prin Ialomiţa. Bucșiani se leagă 
prin şosea comuno-vecinală nu- 
mai cu Adinca, iar cu cele-Valte 
prin. drumuri practice,
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Bucșiani, com. rur., compusă din 
cătunele Bucşiani-d.-s., Osebiţi 
saii Bucşiani-d.-j. și Podișorul saii 
Bucşiani-Moșteni, pl. Neajlovului, 

. jud. Vlașca, 
In 1887 se aflati în această co- 

mună 198 contrib. sai 225 fa- 
milii cu 1172 suflete. 

Venitul comunal pe anul 1886 
cra de lei 13973, iar cheltuelile 
de 13926 lei. In 1887, venitul 
comunal era de 3888 lei, iar 
“cheltuelile de 3041 Iei. 

In 1887 s'a cultivat în această 
comună o suprafață de 1520 
hect. cu diferite cereale. 

Comuna este situată pe ma- 
lul stîng al Neajlovului, departe 
de București de 32 kil., de Giur- 
giu de 56 kil. și de Obedeni, 
reședința plășii, de 2 kil. 

In 1887 s'a cultivat în această 
comună de către 115 locuitori 

„suprafaţa de 39 hect., 15 are 
de tutun, care ati produs şor6 
kilogr. de tutun în valoare de 
lei 3042. 

In comună se află două şcoale: 
una de fete și alta de băeți, 
construite de zid, în bună stare, 
conduse de un învățător și o 
învățătoare; în 1888 ai urmat 
35 băcţi și g fete, din 61 băeţi 
și 52 fete în virstă de școală. 

In cătunele din această co- 
mună sunt două biserici, deser- 
vite de 1 preot și 3 cintăreți; 
depind de parohia Bucșiani. 

Aci se află o moară, pe apa 
Neajlovului, zisă Moara-Frăsine- 
nilor, 

In comună sunt 392 boi Și 
vaci, 106 cai, 2703 oi şi capre, 
395 rimători, 

Eforia spitalelor civile din Bu. 
curești are aci o pădure de 
Șleaii de 422 hect, 

Bucşiani-de-Jos saii Osebiţi, 
sat, pendinte de com. Bucșiani, 
pl. Neajlovul, jud. Vlașca, pro- 
prietate a Eforiei spitalelor ci-   
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vile din București. Se arendează 
o-dată cu Bucşiani-d.-s. 

Aci este o biserică, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, deservită de un 
preot și 2 cîntăreţi. 

In sat este o şcoală. 

Sunt 2 cîrciumi, 
Populaţia acestui cătin e de 

102 familii, 

Alături este o movilă mare, 
care se numește Frăsineni. 

„ Bucşiani-de-Sus sai Bărcă- 
neasca, cu mahalaua Cătu- 
neni, saz, pendinte de comuna 
Bucșiani, pl. Neajlovul, judeţul 
Vlașca, proprietatea Eforiei Spi- 
talelor civile din București, Se 
arendează cu Bucșiani-d.-i. pe 
suma de lei 3796. 

Suprafaţa totală a moșiei este 
de 836 hcct. In 1864 s'ai dat 
la 60 locuitori foști clăcași su- 

* prafața de 210 hect. 
- In acest cătun este o biserică 
fără preot, cu un cîntăreţ. 

Sunt 2 cîrciumi, 

Bucşoiul, munte, înalt de 2477 
metri d'asupra nivelului Mării. 
Negre.. Servește de limită între 
judeţele Dimboviţa și Prahova, 
Este situat la N. de muntele 

- Omul şi la NE. de muntele 
Morarul. 

Bucul, com. rur., în pl. Ialomiţa- 
Balta, judeţul Ialomiţa, situată 
pe partea stingă a rîului Ialo- 
miţa, între comunele Slobozia 
și Ograda. 

Teritoriul comunei se întinde 
din riul Ialomiţa, spre N., pănă 
în moșiile Iazul și Smirna, pe 
o suprafață de 14645 hect., din 
cari 725 hect. pădure. Statul 
posedă moşia Bucul-Mătăseşti 
cu trupul Cornăţelele, de pe te- 
ritoriul comunei Cosimbești, cu 
întindere de 10,500 hect., fostă 
pendinte de mănăstirea Cotro- 
ceni, de lingă Bucureşti, și 
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acum arendată cu suma de 
135000 lei. 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți pe această 
moșie 94 locuitori, 

Se compune din satele: Bucul 
şi George-Lazăr, din cătunele 
(tirlele) : Iezerul, Cășeria, Capul: 
Moşiei și Ionești, cu reședința 
primăriei și a judecătoriei co- 
munale în Bucul. 

Populațiunea comnnei este de 
2285 locuitori, cu 509 capi de 
familie şi 1776 membrii de fa- 
milie sai 1143 bărbaţi şi 1142 
femei. După naţionalităţi sunt: 
2267 Romini, 8 Greci, 1 Bulgar, 
3 Unguri și 6 de alte naționalități. 
După religiune: 2278 creștini 
ortodoxi, 3 catolici și 4 mozaici. 
După profesiuni: 520 agricul- 
tori, 6 meseriaşi, 16 comercianți, 
5 profesiuni libere, 97 muncitori 
și 46 servitori. Din aceștia 236 
știu carte și 2049 nu ştii (1890). 

Vite sunt: 1047 cai, 1164 
boi, 1409 vaci, 401 5 oi şi 408 
porci. * 

Venitul comunei în 1887—88 
se urca la 4546 lei și cheltuelile 
la 62485 lei. 

Instrucţiunea se predă, în două 
şcoli mixte, la 52 elevi și 28 «- 
leve, de un învățător, retribuit 
de stat şi de comună și o în- 
vățătoare, retribuită de comună. 
Localul școalei din satul Bucul 
este construit în acest scop de 
comună, 

Biserici sunt două, deservite 
de 2 preoţi şi 4 cîntăreți, 

Bucul, saţ, jud. Ialomiţa, plasa 
Ialomiţa-Balta, pendinte de com. 
cu acelaşi nume, situat pe ţăr- 
mul sting şi în lungul cursu- 
lui rîului Ialomiţa. 

Pe la începutul acestui secol 
satul se afla spre S.-V,, la 2 
kil. de cel actual, pe lunca riu- 
lui Ialomița, unde se mai văd și 
acum urme şi despre câre se păs-
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trează legenda că ar fi fost fon. 
dat de o colonie de tătari, după 
a căror căpetenie şi-a luat şi 
satul numirea. In urmă s'a mai 
numit şi Bucul-Mătăseșşti, numire 
pe care o mai are astă-zi moșia, 
pentru că aici 'se cultivaii mulți 
gîndaci de mătase, cari dati mă- 
fase de o bună calitate. 

Aici este reședința primăriei 
şi a judecătoriei comunale, 

Populaţia constă din 110 fa- 
milii Romini, 6 familii “Țigani 
și 2 familii Greci. 

Şe află o școală mixtă, cu 
1 învăţător retribuit de stat și 
comună. Localul şcoalei este 
construit în acest scop de com. 

Biserica satului este clădită 
în 1820 și este deservită deun 
preot şi doui cîntăreți, 

Vite sunt: 360 cai, 296 boi, 
6o0o vaci, 2600 oi și 193 porci. 

Bucul, /ac, în jud. Ialomiţa, plasa 
Ialomiţa-Balta, situat spre V. şi 
în apropiere de satul Bucul. Are o 
suprafața ca de 300 hect., şi con- 
ține mult pește. Acest lac mai 
poartă numirea de Iezerul sai 
Iezerul-de-la-Bucul. 

Bucul, zăzdure, jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomiţa-Balta, pe ţărmul stîng al 
rîului Ialomiţa, lingă satul Bucul. 
Are o întindere de 100 hect, 
cu csenţe de ștejar.și plop. 

Bucur, dea, în comuna Broş- 
teni, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea. 

Bucur, /oc îso/at, în com. Giu- 
leşti, plasa Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea. 

- Bucur, măgură, numită și Mă- 
gura- lui - Bucur, în jud. Mehe- 
dinți, plasa Ciîmpul, pe terito- 
riul com. rur. Pristolul. 

Bucur, jud. Putna. (Vezi Co- 
moara-lui-Bucur).   
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Bucur (Movila -lui- -), movilă, 
în jud. Buzăă, com, și cătunul 
Săgeata, pe moșia Săgeata. 

Bucur (Muntele-Reghiul-lui- -), 
Zădure, pe teritoriul com. He- 
răstrăul, pl. Vrancea, jud. Putna, 
Are o întindere de 1400 hect, 
și e stăpinită de locuitorii din 
Herăstrăi în indiviziune. 

Bucur (Secătura-lui-), â7 al 
muntelui Lapoșul, în pl. Vran- 
cea, jud. Putna. 

Bucur-Ceauşul, /oc izolat, jud. 
Buzăiă, comuna Sibiciul-d.-s. 

Bucura, com. rur., în pl. Blah-: 
nița, jud. Mehedinți, la distanță 
de 26 kil. de orașul Turnu-Se- 
verin. Este situată la poalele 
plaiului Oreviţa, pe loc șes, și 
formează comună cu satul Viașul, 
numit și Smîrdășteţul. Se măr- 
ginește: la E. cu cum. Corlă- 
țelul; la S. cu cătunul săi Viașul 
și comuna Pătulele; spre V. cu 
com. Vinjuleţul ; iar spre N. cu 
com. Vinjul-Mare. Are 186 con- 
tribuabili, din 986 locuitori, lo- 
cuind în 211 case. Ocupaţiunea 
locuitorilor este agricultura și 

„creșterea vitelor. 
Calitatea pămîntului este des- 

tul de bună. Locuitori posedă: 
49 pluguri, 80 care cu boi și 
14 căruțe cu cai. In comună 
Sunt 2 biserici, deservite de 
2 preoți şi 4 cîntăreți; o școală, 
cu 1 învățător, frecuentată de 
20 elevi şi 2 eleve; o cîrciumă. 
Budgetul comunei 
prinde: la venituri 4387 lei şi la 
cheltueli 2317 Iei. 

Numărul vitelor în această 
comună este de: 500 vite mari 
cornute, 31 cai, 400 oi și 205 
rimători. 

Prin comuna Bucura trece ŞO- 
seaua Severin - Hinora - Rogova- 

" Vinjul-Mare-Bucura, etc. 

Bucura co-!   

BUCURĂ 

Prin această comună trece 
piriul Blahniţa, ce vine despre 
com. rur. Viînjul-Mare și trece 
în com. rur. Pătulele, formînd 
pe teritoriul comunei Rucura o 
baltă mare cu stufuri, care se 
numește Balta-Viașului, 
Numele de Bucura ar fi luat de 

la o fată numită Bucura, în îm- 
prejurările următoare: 

a«Trecînd prin acest loc un convoiii 
de robi, ce se duceaii spre Dunăre și o- 
prind să poposească în locurile acestei 

„ comune, căpetenia care conducea convo- 
iul de robi, fiind atras de frumuseţea fe- 
tei Bucura, voia a rămîne în aceste locuri 
cu diusa. Ea însă i-a pretins a face o 
plimbare prin pădurea, cea mare din îm- 
prejurime, și pe cînd ei făceaii această 
plimbare în pădure, ca i-a zmuls hau- . 
gerul de la briii și i Va împliutatîn pept 
omorindu-l pe loc. S'a întors îndată 
la prizonieri, cărora tăindu-le legăturile, 
îi liberă, liberind şi pe un tînăr a- 
nume Rujcan cu care tînăra fată trăise 
bine din copilărie. Ceata acestor robi s'a 
stabilit în acest loc și a format un mic 
sat, căruia i-a dat numele de Iucara, 
după numele liberatoarci lor, neputin- 
du-se întoarce îndărăt din cauza mulți- 
lor barbari, cari i-ar fi întîlnit în cale 
şi i-ar fi robit din noi. Tînărul Rujean 
s'a căsătorit cu Bucura spunîndu-i că 
cl voește a deveni în viitor domnul și 
stăpînitorul drumului acestuia, pe toată 
întinderea acoperită cu păduri, jurind 
că ia asupră-și sarcina de a omori pe 
toți cari ar. trece cu prizonieri prin a- 
ceste locuri, și va libera pe prizonieri. 
De atunci și Diină astă-zi drumul acela 
poartă numele de <Drumul- -lui-Rujeau 2 
iar cu robii liberaţi de Rujean s'a po- 
pulat satul Bucura», 

O altă tradiție este următoa- 
rea: 

«Locul acesta, împreună cu domeniul 
dimprejur, era al unui boer mare venit des- 
pre soare apune, Aceste avea o femeie ti- 
nătă și frumoasă, numită Juninca, poroclită 
mai pe urmă Bucura, (gură mică). După 
moartea bărbatului ci, rămase singură stă- 
pînă peste domenii, Intîmplîndu-se atunci 
să iasă poruncă împărătească ca locuitorii 
acestui loc să părăsească Jocurile lor, 
să treacă Dunărea, dincolo și să se așeze 
acolo, stăpîna locului acestuia n'a voit 
să-și părăsească domeniul săii, ci a dat 
voe la cei ce vor voi să rămie în țară
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să se stabilească pe moșia ci, Mulţi 
dintre cei ce w'ai- ascultat de „porunca 
împărătească s'aii stabilit pe domeniul a- 
cestei femei. Ei, spre a să putea apăra 
contra tilharilor care-i jefuiaii, s'aă retras 
în partea locului, mai spre S. de actuala 
comună, întrun loc maj dosnic, cu pă- 
dure și stuf de bălți; și dinsa cu ast-fel 
de oameni adunaţi, a format un sat că- 
ruia i-a dat numele de Bucura. Azi lo- 
cul acesta se numește de locuitorii co- 
munci Bucura: «Bucura-Vechie sai Bă- 
trînăa., 

Bucura, pădure, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Blahniţa; ţine de teri- 
toriul com. rur. Bucura şi este 
proprietate a statului. 

Bucura, va/z, în jud. Buzău, co- 
muna Vintilă-Vodă, căt, Sîrbeş- 
ti; se scurge în Valea-Boului, 

Bucura-Bătrînă, /oc, pe care a 
fost așezată în vechime com. 
Tur. Bucura, din pl. Blahniţa, 
jud. Mehedinți. 

Bucureasa, căluu, al comunei 
Petrești-d.-Vărsături, pl. Ocolul, 
jud. Gorj. Este situat pe loc șes, 
la S.-E. de reședința comunei 
sale. Are o întindere de 500 
hect., din cari 1 50 hect. arabile, 

„70 hect. finețe, 175 hect, pă- 
dure, izlaz și pomet și 5 hect, 
vatra satului, 

Are o populaţie de 46 familii, 
„258 suflete, din cari 42 contribua- 

bili, toți Romiîni, ocupîndu-se cu 
agricultura și creșterea vitelor, 
Locuitorii posedă 10 pluguri, 
20 care cu boi, 240 vite mari 
cornute, 3 cai, 290 oi, și 34 ri- 
mători, 

Are o biserică de lemn, de- 
servită de 1 preot și 1 cîntăreț, 

In cătun se găsește 1 puț şi 
3 fîntîni. 

Bucureşti (Bucureşci, fr. Bu- 
carest), capitala Regatului şi 
capitala județului Ilfov, cel mai 
mare ca teritorii, cel mat po- 
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pulat şi cel mai însemnat oraș 
din țară, ” 

Topografia. — Sz/uafiunea. — 
Orașul București este situat pe 
ambele maluri ale riului Dim- 
boviţa, parte pe șes, parte pe 
coline, la 440, 25, 39” latitu- 
dine - nordică și la '26), 6,12” 
longitudine estică de la Green- 
wich, la o distanță de 382 kil. 
E. de Virciorova, de 483 kil. 
S.V. de Dorohoi, de 75 kil. 
N. de Giurgii şi de 230 kil. 
N.V. de Constanţa Se află la 
2495 kil. de Paris, la 2269 kil. de 
Roma, la 825 kil. de Constan- 
tinopole, la 889 kil. de Buda- 
Pesta, la 1167 kil. de Viena și la 
1842 kil. de Berlin. (Aceste cifre 
Sunt socotite aproximâătiv, pe 
calea ferată și via Predeal, 'a- 
fară, de distanța la Constantino 

„pole, socotită pe via Constanţa). 
Limitele. — Orașul Bucureşti 

are ca limite: la N. com. Bă- 
neasa; la N..-E. com. Colentina ; 
la E. comunele Pantelimon-Do- 
broești și Dudești; la S. com. 
Jilava; la S.-V. comuna Măgu- 
rele; la V. comunele Militari și 
Roșul. | 

Altitudinea. — București se 
află așezat pe un plan mat mult 
orizontal, a cărui înălțime asu- 
pra nivelului mării variază în 
diferite puncte ale orașului, Pune- 
tul cel mai jos este la batiera 
Călăraşilor, 771,24, iar înălți- 
mea cea mai mare este de 105", 
pe platoul Cotrocenilor, Media 
diferitelor înălțimi, în cifre ro- 
tunde, este: de 83" d'asupra ni- 
velului mării. | 
"Relieful solului. —: Solul pe 

care se află situat orașul Bu- 
curești face parte dintr'un în- 
tins şi monoton şes, mărginit 

„spre S.-V. de vechiul mal drept 
al rîului Dimboviţa, care ia nume. 
le de Dealul-Cotrocenilor, Dea- 
lul-Spirei, Dealul-Filaretului şi 
Dealul- Văcăreștilor ; spre N.-E, 
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de șirul de bălți formate de apa 
Colentinei și cari sunt: Mogo- 

" şoaia, Băneasa, Herăstrăul, Flo- 
" reasca, Teiul, Colentina, Fun- 

deni, Mărcuţa și Pantelimonul; 
spre N.-V. și S.-E. șesul acesta 
n'are limite naturale bine carac- 
terizate ; ori-cum îi putem atri- 
bui o formă oblongă, cu di- 

„ mensiunea cea mai mare în di- 
recțiunea N.-V.—S.-E. 

Hidrografia vechiulut Ducu- 
veşti. — Apa Dimboviţei nu a 
curs în tot-de-una prin matca 
cea canalizată pe care i-o ve- 

„dem astă-zi și nici prin aceia pe 
care i-o cunoșteam înainte de 
1882. e 

La Arhivele statului, actele 
Mitropoliei şi ale prea "bogatei 
Mănăstiri a lui Radu-Vodă ne 
Spun că în timpul lui Mateiii- 
Vodă Basarab, la 1636, se ştia 
din bătrini că fusese o. mpa7că 
vecie, pe care Dimboviţa o pă- 
răsise de mult, 

Intr'o ceartă ce se iscase în- 
tre Sava, fiul lui Negre din Vă- 
cărești şi Bucureştenii din pre- 
jurul Radului-Vodă, citim că lo- 
curile acestor bătrini locuitori 
ai orașului fuseseră hotărite încă 
din timpurile “lui Mircea-Vodă- 
Ciobanul, 

Pe atunci tot de matca ve: 
chie a Dimboviţei se vorbeşte, 

Care e limita urmată de 'a- 
ceastă vechie matcă? Cind şi în 
urma cărora preschimbări coz- 

-mice a părăsit Dimboviţa vechia 
matcă, pentru a intra într'aceia 
ce-i cunoscurăm pănă la anul 
18822." " 

Iată două întrebări la cari.ne 
este astăzi peste putință a răs- 
punde. Știm numai, că din se- 
colul XVI, și pănă în vremurile 
noastre, bălțile cele numeroase, 
situate. pe malul drept al Dim- 
boviţei, precum și girlițele cari, 
din dreapta și din stinga ve- 
neaă, înăuntrul Bucureștilor, să
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se verse în Dimboviţă, ati dis- 
părut una cite una. 

"Azi, nimeni nu-și mai aducea- 
minte de Bucureştioara, o girliță, 
care pleca. din balta Icoanei, tre- 
cea prin străvechia mahala a Să- 
punarilor, prin mahalaua Scaune- 
lor-Vechi, prin Pescăria-Vechie, 
tăia Podul-Tirgului-de-A fară, lua 
cam prin strada Radu-Calomfi- 
rescu, cobora peste Podul-Ver- 
gului, prin valea din spre strada 
Mircea-Vodă spre Olteni, o cotea 
la dreapta prin strada Cerbului 
şi se vărsa în Dimboviţa, în ma- 
halaua: Popescului, mai sus de 
Jignița Domnească. 

Documente din 1609 și din 
1681 certifică, împreună cu tra- 

” dițiunea orală, existența acestei 
girlițe, numită Bucureștioara, a- 
tit de iubită de săpunarii, mă- 
celarii și pescarii secolelor tre- 
cute. 

Tradiţiunea, nu însă și docu- 
mentele, ne “spune că Bucureş- 

" tioara, eșind din lacul Icoanei 
şi venind pănă la spatele actua- 
lului spital Colțea, acolo unde 
în secolul trecut se afla Lacul- 
Șuţului, sai Balta-de-la-Carva- 

Sara, .se despărțea în două; o 
parte, cea despre care vorbirăm, 

"apuca spre Podul-Tirgului-de- 
- Afară, iar cea-laltă parte cotea 

la dreapta, spre S.-V., da prin 
Tirgul-Cucului, cobora pe la Bă- 
răţie, prin ulița Boiangiilor și, 
-pe lingă zidurile Curţei-Vechi, 
se vărsa în Dimboviţă la Ba- 
zaca, 

Tradiţiunea nu ne spune cum 
se numea acest rîușor, care tre- 
bue să fi trecut pe la jumătatea 
stradei Decebal, de oare-ce în 
Octombrie 1896, cind s'aii făcut 
săpături pe acea stradă, s'a vă- 
zut la ciţi-va metri adincime, 
că pe acolo fusese pat de rii, 

O a treia gîrliță, de a căreia 
- existență ne vorbesc documen-! 

tele și care era alimentată de 

556:y. darete Dicţionar Geograjte, 
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bălțile din dreapta Dimboviţei, 
de la Mihaiui-Vodă la vale, se nu- 
mea Dimbovicioara. Dacă aceas- 
tă girliță se vărsa la Capul- 
Podului-Turnului sai aiurea, do- 
cumentele nu ne-o spun hotărit. 
In ori-ce caz Dimbovicioara era 
p'alocurea hotar pentru proprie- 
tățile Mitropoliei, Tradiţiunea 
pomenește de actuala stradă a 
Artei ca vechie matcă a dispă- 
rutei Dimbovicioare. 

Mai fost-aii și alte girlițe? Do- 
cumentele tac și nu ne mai dai 
amănunte de cît în privința u- 
nui pirii fără nume, care, pro- 
babil, curgea de-a stinga Dim- 
boviţei, de la E,, dincolo de Saă- 
rindar, ceva mai la vale de Va-, 

- dul-Cailor, piîriă al Tabacilor 
cati, înainte 1668, lucraii pe ma- 
lul stîng al Dimboviţei, de la 
Zlătari pănă mai sus de Sa. 
rindar. 

Să nu uităm a spune, înainte 
de a părăsi micile gîrlițe bucu- 
reștene, afluente ale Dimboviţei, 
că Bucureștioara trecea în ma- 
halaua Săpunarilor pe lingă Dru- . 
mul-Tirgoviștei, pe care la 1681 
Șerban Cantacuzino îl numește 
Drumul cel vechii al Ti, z7go- 
viștel. | 

Pe lingă bălțile şi lacurile cară 
îi înconjoară la.N. și E. cala: 
curile Mogoșoaia, Băneasa, He- 
răstrăii, Floreasca, lacul Teilor, 
al Colentinei, al Fundenilor, al 
Mărcuței şi 'al Pantelimonului, 
București aveai pe malul drept 
al rîului lor o mulțime de la- 
Curi, cati se ţineaii şir, din Gro- 
zăveşti și pănă la heleşteul- lui 
Șerban-Vodă, de sub dealul Fi- 
laretului, trecînd prin Postăvari, 
pe unde era un lac mare, în care 
se spăla postavurile bucureș- 
tene. Să nu uităm lacul Dudes- 
cului, balta de lingă Țigănia- 
Mitropoliei și lacul Antimului, 

Lacul de lingă locul lui Dura- 
Neguţătorul, de care vorbesc 
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documentele brîncovenești, de- 
vine în secolul al XVIII-lea la- 
cul Cișmegiului. 

Lacuri ai fost şi mai multe, 
dar cu vremea ai dispărut. Bună. 
oară, la 1586, Mihnea-Vodă, 
fiul lui Alexandru-Vodă, vor- 
bește de Lacul-Adinc, pe care 
“mama lui, caterina-Doamna, îl 
cumpărase ca să-l dea bisericei 
Vornicești-Caplea, adică Sf. Ni. 
culae, mai tîrziti Mănăstirea Mi- 
haiui-Vodă și pentru care lac a- 
vusese ceartă cu Dobromir Ba- 
nul și cu fiul lui, Mihail Postel- 
nicul, 

Toate aceste lacuri, alimen- 
tate de apele Dimboviţei, creşș- 
tea și se revărsaii ca și riul, 
cînd: Dimbovița venea mare, 
Drept acestea vedem la 1685 
pe Șerban-Vodă Cantacuzino fă. 
cînd în sus de 'Moara-Mitropo- 
lici, întărituri și iaz de pămînt, 
pentru a micșora probabil can- 
titatea apelor ce năvăleaii asu- 
pra Bucureştilor, 

Podoaba cea adevărată a Dim- 
boviţei bucureștene eraii torile, 
a căror vechime trebue să fie 
tot atit de mare ca şi a ora- 
șului. Noi nu le -putem urmări 
de cît din secolul al XVI-lea. 

Cea mai vechie moară pe Dim- 
bovița, înăuntrul Bucureștilor, la 
doi paşi aproape de Curtea 
Domnească, este moara de la 
Ciutărie, pe care Dobromir Ba- 
nul o făcuse, sai mai bine o 
reparase și apoi, mult mai îna- 
inte de 1587, o dedese călugă- 
filor de la mănăstirea Sfintei 
-Troiţe a lui Alexandru-Vodă. 
O numim cea mai vechie, din 

"punctul de vedere al documen- 
tării, căci, fără îndoială, multe 
altele ai fost mai vechi. 

Mănăstirile ai fost cele mai 
bogate proprietare de mori pe 
Dimboviţa. Radu-Vodă, Mihaiii- 
Vodă, S-tul Sava, Cotroceni, 
Văcărești și cine știe cite alte 
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biserici şi mănăstiri bucureștene 
aveai mori foarte căutate și 
foarte bănoase, situate pe am- 

"bele maluri ale Dimboviţei, 
Țineai la dinsele foarte, căci 

eraii mai bănoase. de cît ori-ce. 
Egumenii prefera ca drept cre- 
dincioșii să închine mănăstirilor 
lor o moară pe Dimboviţa în 
București, de cit orl-ce moșie, 

„chiar din districtele cele mai 
mănoase ale ţărei. 

Diaconul Paul din Aleppo, în 
povestirea călătoriei patriarhului 
Macarius, admiră și înalță pănă 
la ceruri moara lui Constantin- 
Vodă-Șerban de la ' Dobreni; 

îi numără pictrele, arată cum 
cade făina în saci, spune că ve- 
nitul i-e de o mie de scuzi ve- 
neţiani și sfirşește prin a zice, 
Ssuspinînd: «mai bine moara a- 
ceasta o închina Principele scau- 
nului nostru al Antiohiei, de 
cît mănăstirile și moșiile ce a 
închinat». 

Moara de la Foişor, din Bu-. 
curești, cu casă, cîrciumă Și piv- 
niţi, producea Egumenului de 
la Radu-Vodă, la 1818, bună su- 
mă de parale, adică 24000 de 
taleri pe an. 

Nu odată Dimboviţa s'a re- 
vărsat şi a inundat Bucureşti, 
Sunt mai multe mărturii de do- 
cumente și cărți, din cari se 
vede că pentru timp de patru- 
cinci zile, București își schim- 
baii adevărata lor fire. Lumea 
era silită să umble cu bărci și 
să se urce pe acoperișul case- 
lor. Multe pagube făcea și multe 
poduri rupea şi case dărima. 

In schimb, întralte rînduri, 
Dimbovița seca în cît nu mai 
venea apa de cit ca o fășioară 
s'o sari cu piciorul. La 1704, 
Iunie, Epistatul de la Șanţuri, 
ca să meargă bine două mori 
ale lui, acolo la Şanţuri, abate 
toată Dimboviţa din matca cea 

„care o ducea la București, şi   
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Bucureştenii văd cu. groază că 
apa Dimboviţei a secat cu de- 
săvirșire. 

Podurile peste Dimboviţa bu- 
cureșteană n'a fost numeroase. 

Mănăstirile cele bogate întreți- 
„neaii cite-va dintr'însele, Dom- 
nia pe cele mai multe și pealo- 
curea boerii și mahalagiii de pe 
malul girlei contribuiai după 
putere pentru a face peste gârlă 
poduri și podeţe, de reparaţiu- 
nea cărora ne vorbesc cite odată 
documentele, și pe cari Dimbo- 

vița, îndată ce venea ceva mai 
mare, le lua cu totul. 

In faţa Curţii domnești, tre- 
cînd dincolo, pe malul drept al 
Dimboviţei, spre Livedea Dom- 

nească la dreapta, și spre Prund 
și Baia Mitropoliei la stinga, iar 
drept înainte spre mahalaua Ca- 
licilor, actuala cale a Rahovei, 

era un pod care se numea din 

vechime Podul de la Turn, de 

oare:ce la Poarta de sus a Cur- 
ţii Domnești, era un turn de 
apărare, 

Podul de la Gorgani, Podul 
Agăi Iane, Podul Turcului, Po- 
dul Cilibiului, Podul de la ca- 
feneaua Beilicului și apoi po- 
diște prin curțile boerești, ale 
căror proprietăţi se întindeati 
pe ambele maluri ale gârlei, — 

"iată tot ce ne spun documen- 
tele despre mijloacele Bucureș- 
tilor de a trece girla pănă la 
finele secolului al XVIII-lea. 

Fldrografia actialulul  Bu- 
cureşii. — Șesul, pe care se 
află situat Bucureşti, este tăiat 
în direcțiunea dimensiunei sale 
celci mai mari de riul Diwmbo- 
vița, care nu-i împarte lărgimea 
în părți egale; ci, din potrivă, 
trece mult mai aproape de li- 
mita sud-vestică, de cit de cea 
nord-estică a acestui șes. Va- 
lea, pe care și-a săpat-o Dim- 
bovița în acest șes, are ca mal 
drept seria de dealuri menţio- 
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nată mai sus, ca limită sud- 
vestică; iar malul ci sting este 
limitat de o linie, care pleacă 
de la punctul de întilnire al 
liniei ferate de juncțiune (gara 
de Nord și gara Filaret) cu ca- 
lca Zinca Goleasca, trece şi din 

vale de cazarma Malmaison, 
prin calea Plevnei, pănă la în- 
tilnirea acesteia cu strada Știr- 
beiii-Vodă, pe din vale de Co- 
mandamentul corpului de armată, 

şi apoi pe la întîlnirea stradci 
Luterane cu strada Fintînei ; 
de aci pe la grădina Episco-: 
piei, de a lungul căci Victo- 
rieişi stradei Biserica Măgureanu, 
apoi în spre strada Carol I, 
strada Șelari, de a lungul stra- 
dei Lipscani, stradei Decebal 
și căci Văcăreşti, pănă la în- 
tilnirea acesteea cu calea Călă- 
rașilor; în fine se continuă pe 
la întilnirea stradei Spaniole cu 
strada Negru-Vodă, de aci în sus 
şi de alungul căei Văcărești 
pănă la întîlnirea acesteia cu 
strada Traian; apoi de alun- 
gul stradei Laboratori, pănă la 
întîlnirea ei cu strada Foişorul 
şi de a lungul acesteia pănă la 
întilnirea ei cu strada Grădina- 
rilor. 

În fundul acestei văi, destul 
de largă, Dimboviţa şi-a schim- 
bat dese-ori „matca, șerpuind 
cînd către malul drept, cînd că- 
tre cel sting şi dind ast-fel naș- 
tere unei albii umplute cu alu- 
viuni moderne, pe care este si- 
tuată partea cea mai de jos a 
orașului, care este în același 
timp cea mai vechie și cea mai 
puţin întinsă, dar care a fost 
altă-dată cea mai populată. Par- 
tea aceasta a trebuit să fie trep- 
tat abandonată de locuitori, din 
cauza insalubrităţei solului și a 
deselor inundaţiuni la care era 
supusă, și orașul s'a întins de 

„preferință spre [. și spre N.-E. 
Riul Dimboviţa intră în oraș
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pe sub calea Zinca Goleasca și 
ese afară la vr'o 640 de metri mai 

la vale de podul din dreptul 
“Abatorului. Lungimea ei în in- 

„ teriorul capitalei e de 7 kilo- 
metri, lărgimea de 7 metri, iar 
volumul de apă, în termen de 
mijloc, este de 3600 metri cubi 

- pe secundă. Inainte de canali- 
zare, riul Dimboviţa străbătea ' 
coloarea de Verde, trecea pe 
lingă Grădina-cu-Cai, colina Sf. 
Ilie și pe lingă grădina Cișme- 
giul. In dreptul stradei Dom- 
nița Anastasia se apropia de 
coloarea de Roșu, pe care o 
mărginea lingă palatul Brînco- 
venesc. După ce făcea o coti- | 
tură mare, înconjurind piaţa 
Ghica-Vodă și spitalul Brînco- 
venesc, eșia din coloarea de 

» Roşu, încrucișînd strada Șer- 
ban-Vodă, nu departe de pala- 
tul Bibescu-Vodă. De aci încolo 
mărginea coloarea de Roșu de 
cea de Albastru, pănă la în- 
fundătura Bonjuriștilor. In co- 
loarea de Albastru, curgea pe: 
lingă fostul ospiciii Maternitatea 
(azi școală de băcți și de fete) şi 
biserica Radu-Vodă şi eșia afară 
din -oraș la 640 m..mai de- 
parte de podul din dreptul Aba- 
torului, 

Adevărul este că vechia mat- 
că a Dimboviţei nu s'a schim- 
bat în mod radical cu ocaziu- 
nca' canalizărei, însă, prin să- 

parea malurilor ei, suburbiile: 
Izvorul, Arhimandritul, Mihaiă- 

Vodă, Sf. Elefterie şi Gorganul 
- aii scăpat de necontenitele inun- 
daţiuni la cari erai expuse, cînd 

ploua mai mult şi. cînd .se to- 
pea zăpada. 

La 1865 sa cut primul î în- 
ceput de canalizare a Dimbo- 

"viței; fiind făcut în mod nepo- 
trivit n'a reușit, 

Cursul apei este lin din cauza 
că albia ei n'are clină suficientă, 

La 1880 s'a început marile *   
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" lucrări de canalizare. Regularea 
și adincirea albiei a transfor- 
mat Dîmbovița întrun rii cu- 
rat și s'a înlăturat bălțile şi băl- 
toagele din unele suburbii măr: 
ginașe ale Bucureștilor. Ea, fiind 
canalizată, are cheiuri frumoase, 
plantate cu arbori, şi pe cari 
sai clădit mulțime: de edificii, 
In curînd cea mai frumoasă par- 
te a orașului va fi, poate, che-. 
iul Dîmboviţei. 

In București, peste Dimboviţa, 
azi, sunt 12 poduri: 5 de fier 
și 7 de piatră, 

Apă de băut în oraș se dis- 
tribue din Dimboviţa, luâtă din 
acest rii de la localitatea nu: 
mită Arcuda, în sus de Bucu- 
rești, filtrată acolo și adusă prin 
canal de beton în rezervoriul de 
la Cotroceni, de unde se dis- 

tribue în tot orașul. (Vezi Ş Ali- 
mentarea orașului cu apă). 

In Bucureşti sunt două lacuri 
mici. Unul în Grădina Cisme- 
giului, în mărime de 1 hec- 
tar e legat de Dimboviţa prin 
un canal suteran, în lungime 
de 2 kilom. Lacul din Cisme- 
gii e căptușit d'a întregul cu 

„un strat de beton și poate fi 
desecat ori-cînd, în timpul cel 
mai scurt. Are pe elcite-va co-. 
loane ţișnitoare și înstalațiuni 

pentru așa numitele fîntîni lu- 
minoase, Pe o mică insulă a lui 
se află înstalațiunile necesare 
pentru producerea de lumină 
electrică. Lumea — mai ales co- 
piii —- se distrează umblind pe el 
cu bărci mici, iar în timpul er- 
nei, cînd îngheață, se organi- 
zează patinagii, 

Cel-l-alt lac e cel din Gră- 
dina Botanică (Cotroceni), mai 
mic de cit lacul din Cismegiii. 
Lacul de pe locul unde e azi 
situată Grădina Icoanei, a fost 
desecat în timpuri recente, din 
motive de salubritate publică. 

Coustituțiunea. Seologică, —   
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Considerat din punctul de ve- 
dere geologic, terenul Bucureș- 
tilor este un deluviii cenușii. 
Aspectul cenușii al deluviului 
provine din descompunerea plan- 
telor ce ai vegetat pe el și cari 
ai dat naștere stratului de hu- 
mus, ce sa încorporat cu te- 
renul gălbui. Pe la Cotroceni, 
pămîntul este argilos și margos, 
aproape impermeabil ; de aci 
încolo vine un: strat de nisip, 
apoi mai jos strate de argilă 
și nisip, cari alternează. Stratul 
de argilă impermeabilă formează 
baza rezervoriului inferior âl a- 
pelor Bucureștilor. Din apa a- 
flată d'asupra acestui strat se 
alimentează puțurile din inte- 
riorul orașului. A dincimea aces- 
tor puțuri variază între 2-m,. 
(Gramont) și 5 m. (strada Bu- 
tari), 

_Cu acest pietriş se termină 
seria stratelor cari compun sis- . 
temul deluvic, gros de peste 10 
m. (1 m.—4 m. l&ss, 5—7 m. 

nisip și pietriș), format, după 
cum se vede, la partea supe: 
rioară din l&ss (partea de d'a- 

- supra este în general mai roș- 
cată, sub care vine un alt lăss 
mai mult galben), iar la partea 
inferioară, din deluviul sur (ni- 

- sip și sub dinsul pietriș) şi așe- 
zat, în stratificațiune puţin dis- 
cordantă, pe o “argilă vinătă, 

„care nu poate fi de cit o ar- 
gilă terțiară. 

Această structură geologică 
a solului Bucureștilor se poate 
vedea. în diferitele gropi .de ni- 
sip de prin împrejurul oraşului, 
mai ales în partea lui nordică. 

- In aceste gropi, după ce se des- 
velește pămîntul de solul ara- 
bil, care se dă la o parte, se 
sapă l6ssul, care, curăţit de con- 
crețiunile margoase și ameste- 
cat cu puţin nisip, servă la fa- 
bricaţiunea. cărămizilor și la fa- 
cerea așa numitului bazalt arti-
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ficial. Tot l&ssul, mai ales cel 
de pe văi, amestecat în: parte 
cu argila inferioară, servă la fa- 
bricațiunea altor cerame, cum 
sunt cărămizile de sobă, ola- 
nele de coșuri, ete. De sub lăss 

- se scoate nisipul, care, curățit de 
- pietriș, servă la construcțiuni de 
zidărie; 'saă,. necuriţit şi ames- 
tecat cu pietrișul inferior, la di- 
verse lucrări de pavare. 

În nisipul acestor. gropi se 
găsesc din. cînd în cînd resturi 

„de mamifere antedeluviane, din 
cari multe sunt depuse în Mu- 

"- zeul de Istorie Naturală, 
Tot aceiaşi structură geolo- 

gică s'a putut constata cu oca- 
ziunea diferitelor săpături exe- 

“cutate atit în oraș, cînd pentru 
rectificarea Dimboviţei (1881), 
cînd pentru canalizare (1883) și 
aducere de apă filtrată (1588), 
cît şi prin împrejurul orașului. 
Printre aceste ultime săpături 

“(la o adincime de 254 m.) se 
poate cita perforarea (1865— 
1870) platoului Cotrocenilor, în 

„locul unde astă-zi este rezervo- 
riul de apă filtrată, pentru fa- 
cerea unui puț artezian, lucrare 
părăsită acum de mult, precum 
și tăerea mai multor maluri cu 
'ocaziunea construirei liniet fe- 
rate de juacţiune, între gara de 
Nord și gara Filaret (1872). 

Composițiunea solului. — In 
urma unei analize a terenului 
Bucureştilor, compozitia solului | 
s'a stabilit în următorul mod: 

Carbonat de calce . 0,560 
Silice . , „ 64,852 
Argilă ., . 22,500 
Materii organice . 3,120 
Apă igroscopică. , 8,040 
Diferenţa în minus 0,628 

Total 100,000 

Din analiza aceasta reese că 
elementul predominant este si- 
licea. Apă igroscopică este de 
804090, deci pămîntul Bucu-   
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reștilor este uscat; materiile or- 
ganice sunt în cantitate respec- 
tabilă, 

Așa dar, putem zice că so- 
lul orașului, din cauza abon- 
denței de materii organice ce 
conţine, are proprietatea de a 
absoarbe o mare cantitate de 
căldură ; aceste materii, sub în- 
rîurirea căldurei absorbite, fer- 
mentează și se descompun. 

Solul capitalei fiind de-co- 
loarea cenușie, reflectă puțin ra- 
zele luminei și ale căldurei, și 
în fine solul capitalei nu este 
umed: ploaia trece prin acest 
pămint în proporție de 28%. 

D'aci decurge logic că una 
din cauzele ordinare, care dati 
naştere diferitelor boale ce biîn- 
tue capitala, se datorește în mare 
parte înfecțiunci solului. 

Flora. — Flora circumbucu- 
reșteană este flora regiunei cîm- 
piilor. Pădurile de _tufă, tufan, 
stejar, amestecate cu carpen, 
frasin, jugastru, arțar, ulm, păr 
sălbatec, măr pădureţ, etc., cari 
acum 40 de ani se ținea lanț 
în toate direețiunile, ai început 
acum să dispară mai cu totul, 
nerăminînd de cit, ici-colo, cîte-va 
petice de locuri împădurite, 

Pe lacurile formate de apa 
Colentinei și situate în partea 
estică a orașului 'cresc o mul- 
țime de plante acuatice comune. 

Clima şi meteorologia. — Cele 
mai vechi observațiuni metco- 
rologice ce se cunosc pentru 
București, sunt acelea făcute de 
constructorul de instrumente 
Friedrich Wilhelm Koch. Ob- 
servaţiunile sale barometrice și 
termomctrice, din cursul anului 
1843, ai fost publicate în cu- 
noscuta lucrare a lui 1. F. 
Neugebaur: « Beschreibung der 
Moldau und Walachei», Opti- 
cianul Koch a continuat şi în 
urmă a face observațiuni me- 
teorologice, cari ai fost publi-   
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cate, pe apucate și în mod cu 
totul necomplect, în unele ziare 
cari apăreai pe atunci în ca- 
pitală. Nici odată însă aceste 
observaţiuni nu ai fost reunite 
la un loc, spre a se trage din- 
trinsele o  oare-care conclu- 
ziune. Judecînd însă după ob- 
Servaţiunile publicate în menţio- 
nata lucrare a lui Neugebaur, 
este foarte lesne de a se con- 
chide că observaţiunile în ches- 
tiune erai făcute într'un chip 
cu totul rudimentar și că mar 
fi putut da nici o idee asupra 
climei Bucureştilor, 

Observaţiunile făcute de d-rul 
Barasch și cari îmbrățoşcază o 
perioadă de 6 ani, de la 1857- 
1862, sunt cele dintiiii observa: 
țiuni meteorologice asupra Bu- 
cureștilor, publicate într'o formă 
care le poate face întru cit-va 
utilizabile. Din nenorocire, aceste 
observaţiuni nu se raportează 
de cît la temperatura acrului și 
chiar nici dinsele n'aii fost exe- 
cutate cu toată regularitatea 
cerută. 

De la 1863—1869, observa: 
țiunile meteorologice ati fost fă- 
cute la Spitalul Militar (actual: 
mente palatul corpului II de 
armată, din strada Știrbeiă-Vo- 
dă), de către Lesmann, sub con- 
ducerea doctorului Davila. Cu 
începerea anului 1871, obser- 
vaţiunile meteorologice aii fost 
făcute la școala de agricultură 
de la Herăstrăă, sub conducerea 
d-lui P. S. Aurelian. 

Cu începerea anului 1889 şi 
pănă în prezent observaţiunile 
sai făcut la Institutul Metcoro- 
logic de la Filaret, sub direcția 
d-lui St. Hepites. 
Clima. — Bucureşti ne fiind 

adăpostit nici de departe nici 
de aproape mai de nimic, atit 
spre E. cit şi spre V., este lă- 
sat în voia Crivăţului şi a Aus- 
trului, Din această cauză, unită
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cu altele, rezultă că București 
are o climă variabilă, 

Crivăţul, plecînd din munţii 
Urali, străbate vastele stepe ale 
Rusiei şi vine pănă la noi fără 
să întîmpine vr'un obstacol. După 
cum locurile pe unde trece sunt 
calde sai reci, tot ast-fel vine 
și Crivăţul. Une-ori bate foarte 
lin, mai cu 'seamă vara, pro- 
ducînd o răcoreală plăcută, alte. 
ori însă devine un adevărat 
agent destructiv. Iarna Crivăţul 
bate cu atita furie, în cit des- 
copere multe case, cum s'a întîm- 
plat în mai multe rînduri, bună- 
oară în anul 1878 cu cazarma 
Malmaison, mai apoi în urmă 
cu hala Ghica-Vodă şi recent 
de tot— acum vr'o doi ani — 
cu mai multe clădiri publice şi 
private. i 

Zăpada care cade în timpul 
iernei este spulberată de Crivăţ, 
în cit circulația pe strade de- 
vine grea. Stradele ce ati di- 
recția N.-E.-E. -(Bulevardul, 
etc.) remîn aproape fără zăpadă; 
iar în cele cu alte direcțiuni, unds 
este adăpost, zăpada formează 
niște adevărate mormane Și a- 
menință a astupa ușile şi fe- 
restrele caselor mai” joase. In 
ultimii cîţi-va ani, ce e drep- 
tul, n'am avut zăpezi atît de 
mari. 

Austrul bate și el destul de 
tare. Primă-vara suflă cite odată 
foarte rece, probabil din cauza 
zăpezei din Carpaţi, de unde 
își ia naștere. - 

Fiind-că diferența între maxi- 
mul şi minimul căldurei și a 
frigului este mare, se poate 
zice că clima orașului nostru 
este excesivă. În adevăr avem. 
călduri ca în localităţile cele 
mai meridionale ale Europei 
și geruri ca ale Rusiei și Sue. 
diei. | , 

Din punctul de vedere clima. 
tologic, anul 1896, la București, 

Ss 

„Peratură anuală de 

„tr'o răceală simţitoare. a lunei 
„Aprilie, printr'o căldură extra- 
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a fost caracterizat printr'o tem- 
10%9, cu 

aproape un giad mai ridicat de 
cit valoarea normală 109,0, prin- 

ordinară de înaltă în cîte-va zile 
de la începutul lui August, prin- 
tr'o lună Octombrie excepţional 
de călduroasă şi frumoasă. şi în 
fine prin precipitațiuni atmos- 
ferice în mică cantitate. Tempe- 
raturile sunt luate după termo- 
metrul Celsius, 

In mijlocii temperatura iernei 
a diferit foarte puţin de aceia 
a unei an normal, Foarte puţine 
aii fost zilele, în care termome- 
trul, în acest anotimp, S'a co- 
borit mai jos de — 15? și nici 
într'una nu s'a înregistrat nici 
cel puţin — 209, pe cîtă vreme, 
ştiut este că în capitală am avut 
deja temperaturi cari s'aii 'co- 
borit pănă la — 309,5. 

Cu toate că lunile Aprilie și 
Maiii aă fost mai :reci de cit 
valorile normale, temperatura 
mijlocie a primă-verei, a diferit 
foarte puţin de cea normală, 
din cauza temperaturei relativ 
ridicată a lunei Martie, 

Vara a fost călduroasă, mai 
ales în cursul lunci August, cînd 
s'a observat temperaturi mai 
înalte de cît ori-cînd, +- 4008, 
Toamna a fost și dinsa foarte 

călduroasă, căci a întrecut cu 
2%5 temperatura sa normală. 
Toate lunile cari compun acest 
anotimp aă fost mai călduroase 
ca de obicei. In deosebi luna 
Octombrie a fost excepțional de 
caldă. E 

Temperaturile extreme cari 
ai fost atinse la București, în cur- 
sul anului 1896, ai fost —- 409%,8 
la 7: August și —17%6 la 4 
Decembrie, ceia ce dă o am- 
plitudine termometrică totală. de 
55%,4. : 
Meteorologie. — Lipsa de   
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ploi din cursul anului 1896 s'a 
tradus printr'o micșorare simți- 
toare în gradul de umezeală al 
aerului, Umezeala relativă a sa 
a avut o mijlocie anuală egală 
cu 64%/0, care este cu 80% mai 
mică de cît valoarea normală 
pentru București, 

Mijlocia anuală a presiunei at- 
mosferice la Bucureşti, 755,1, 
a fost egală cu valoarea sa nor- 
mală. 

Direcţiunea dominantă a vîn- 
“tului, în cursul anului 1896, a 
fost, ca în tot-d'a-una, aceia de 
la N.-E. Crivăţul a sufat în timp 
de 2043 de ore, mai mult cu 
280 de ore ca în alt an nor- 
mal. - 
Una din cauzele cari aii con- 

tribuit ca temperatura anului 
în 1896 să fie mai ridicată de 
cît valoarea normală, este ne- 
greșit și durata, mai lungă ca 
de obiceiă, în care soarele a 
strălucit asupra capitalei. In 
cursul unui an normal, soarele 
strălucește aci în timp de 2173 
de ore, adică 40% din totalul 
posibil de strălucire. In anul 
1896 soarele a strălucit 2435 
de ore, adică 55% din totalul 
posibil și prin urmare 262 de 
ore mai mult de cît întrun an 
normal. În perioada ultimilor 
12 ani, nu a fost de cît anul 
1892 în care totalul de strălu- 
cire a întrecut cu 20 de ore pe 
acela din anul în care ne ocu- 
păm. Se pare că valoarea de 5ş% 
din totalul posibil de străl-cire, 
nu este departe de maximum 
în care soarele poate fi vizibil 
în capitala ţărei. 

Anul. 1896 a fost în general 
secetos; la Bucureşti s'a strîns. 
în cursul săi un total de 470,8 . 
mm. de apă, provenită din ploaie 

"sai zăpadă, 
Cantitatea precipitațiunilor at- 

mosfericeîn Bucureşti, 470,8 mm., 
din cursul anului de care ne o-
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cupăm, a fost cu, 147 mm. in- 
ferioară cantității normale. Din 
perioada de 31 de ani, de cînd 
posedăm în această localitate 
observațiuni udometrice, nu ai 
fost de cît 4 ani, în cari tota. 
lurile anuale ale precipitațiuni- 
lor atmosferice ai fost maj 
mici de cît acum. In mijlocii, 
pentru București, grosimea stra- 
tului de apă evaporată, mă- 
Surată cu udometru, este de 
577,8 mm. după observaţiunile 
celor din urmă 11 ani, 1585— 

„1895. 
“In anul 1896, cantitatea de 
apă cvaporată a fost de 719,2 
mm, aproape egală cu cea din: 
anul precedent; ea a întrecut 
prin urmare cu I4I,4 mm. va- 

loarea normală. 
Ca şi temperatura anuală a ae- 

rului, temperatura, la suprafaţa 
„solului și la diverse adincimi, a 
fost mai mare de cît valorile 
normale, 

Cu începere de la 8 Ianuarie 
și pănă la 10 Februarie, precum 
și în ultimele 7 zile din această 
din urmă lună, solul la adinci- 
mea de 30 cm. a fost înghe- 
țat. Acesta este tot timpul în 
care, în cursul iernei, solul a fost 
înghețat la această adincime. In 
Decembrie 1896, la adîncimea 
de 30 cm., temperatura nu s'a 
coborit nici într'o zi pină la: 
îngheţ. 

Cultura solului. — Din supra- 
faţa Bucureștilor, două-treimi din 
întindirea totală este acoperită 
de o plantaţiune bogată și va- 
riată (20 kil. pătrați sunt aco- 
periţi cu diferite culturi). 

Legumele se cultivă în mare 
cantitate chiar în interiorul o- 
rașului. Incepînd de la cazarma 
Malmaison, pe sub coasta Cotro- 
cenilor şi pănă la gara Filaret, 
sunt o mulțime de grădini ocu- 
pate mai numai de legume. 
Cele dintiiii verdețuri și legume 
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ce es primăvara, sunt numai din 
aceste grădini, 

Viile ocupă! cea mai mare 
parte din pămîntul destinat cul- 
turilor. De la Cotroceni spre 
Filaret și pănă la Mărcuţa, Bu- 
curești sunt înconjurați numai 
de vii. Strugurii produși, fiind 
apătoși, nu sunt buni pentru 
vin, ci se vind numai ca stru- 
guri de masă. 

Din prejurul Bucureștilor, a- 
proape de bariere, tot cîmpul 
este cultivat de cereale, prea 
puțin este ocupat de' păduri. 

Fortificațiile. — Bucureşti e 
înconjurat de 18 forturi și 18 
baterii intermediare, a căror 
linie, aproape circulară, se în- 
tinde din apa Sabârului pănă la 
Pasărea, tăind pădurile Mogo- 
șoaia, Tunari, Ștefănești, Afu- 
mați, Pantelimon, între Sabar 
și Dimboviţa; restul liniei trece 
în lucie cîmpie. Forturile Bucu- 
reștilor iai numele satelor din 
apropiere : Chitila, Mogoşoaia, 
Otopeni, Tunari, Ștefănești, A- 
fumaţi, Pantelimon, Cernica, Că- 
țelui, Leordeni, Popești, Ber- 
ceni, Jilava, Broscării, Măgurele, 
Bragadirul, Domnești și Chiajna, 
Forturile Bucureștilor corespund 
la tipuri deosebite, după valoa- 
rea sectorului de atac. Arma- 
mentul lor constă în obuziere, 
mortiere şi tunuri cu tragere 
repede, toate adăpostite sub cu- 
pole; tirul în ambrasură e pro- 
scris; tirul în barbetă se poate 
utiliza prin afete înălțate; arti- 
leria de calibru mijlociă însă, 
căreia i se asigură cea mai mare 
mobilitate și intensitate de tir 
prin manevre pe raiuri şi înmul- 
țirea bateriilor intermediare, este 
elementul esențial pentru apă- 
rarea intervalelor. O cale ferată 
dosită prin plantațiuni, permite 
a execută transporturi de trupe 
şi material, pentrua acumula cele 
mai mari mijloace de rezistență 
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acolo unde s'ar pronunța lucră- 
rile de asedii. Circumferinţa 
forturilor cetății Bucureşti mă- 
soară aproape 70 kil., iar tere- 
nul cuprins e de 310—320 kil. 
pătraţi. O ast-fel de organizare 
face din București una din cetă. 
țile moderne cele mai tari, pu- 
tînd după împrejurări servi: ca 
bază de operațiuni, pivot de 
manevră saii ca cetate de re- 
fugiii. Valoarea strategică a a- 
cestei cetăţi este din toate punc- 
tele de vedere comparabilă cu 
aceea a regiunelor fortificate, a 
căror blocare ermetică, după ge- 
neralul Brialmont, din armata 
belgiană, ar cere un corp de ar- 
mată pentru 10 kil. circumferință. 
Brialmont, care a întocmit pro- 
ectul organizării planului Bucu- 
rești, apreciază că pentru ca; apă- 
rarea Rominici să fie complectă, 
ar trebui a se crea un cap de 
pod pe Siret, unul pe Du-: 
năre, unul pe Olt și 3 sau 4 
forturi de oprire pe principa- 
lele drumuri ale Carpaţilor. 
Proectul acesta a primit un în- 
ceput de executare prin orga- 
nizarca liniei Focșani-Nămăloasa- 
Galaţi, 

Fortificațiile Bucureștilor ai 
început în anul 1885 și azi sunt 
terminate și echipate. Ele ai cos- 
tat aproape 2350000000 lei. 

Bucureşti administrativ, — /u- 
tinderea vechiulul Bucureşti. — 
De la finele secolului al XIV-lea, 
Mircea - Vodă. cel- Bătrîn făcuse 
în București, după cum rezul- 
tă dintr'un hrisov, publicat de 
d. profesor Gr. Tocilescu, un 
castel sai Curte domnească, a 
cărei biserică avea să se nu- 
mească mai tirziă Curtea-Vechie 
(biserica de azi din strada Ca- 
rol, cu hramul Buna-Vestire). 
La 1460 Radu-cel-Frumos o face 
reşedinţă domnească. Pe la 1560 
orașul acestase întindea numai pe 
clina malului stîng al Dimbovi-
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ței și de-abia merită numele de 
tîrguleț. 

E pozitiv, că în acea epocă, 
Curtea domnească, ori forma 
marginea sudică a orașului, ori 
era în apropiere de această mar- 
gine, căci Constantin Căpita- 
nul zice că Alexandru-Vodă, al 
doilea fii al lui ;:Mircea-Vodă.. 
Ciobanul și al Chiajnei, a zidit: 
la 1575, adică la 7. ani după 
suirea sa pe tron, <Mănăstirea 
Radu-Vodă, din jos de Bucu- 
rești», ccea ce însemnează că 
Radu-Vodă nici nu se socotea 
în București. 

- Pe acea vreme, Dealul-Mitro- 
poliei era plantat cu vii, iar pe 
malul din fața Curţii-Vechi era 
Livada domnească și alături 
maidanurile Calicilor. 

In timpul lui Mateiii-Basarab, 
biserica Sărindar (azi squarul 
cu același nume din Calea Vic- 
torici) era la marginea orașului, 
Altă margine era la Biserica-cu 
Sfinţi. 

Despre cele-l-alte- margini ale 
Bucureștilor din acea epocă, nu 
avem alte date; putem însă pre- 
Supune, că oraşul nu trecuse 
încă pe malul drept al Dim-! 
boviţei și că nu se întindea 
prea mult mai sus de Curtea. 
Vechie. | 
“In zilele lui Mavrogheni, Bu- 

curești se întindea din capul 
suburbiei Oborul-Vechiii, trecea 
prin dosul Sf. Vineri, răspun- 
dea la Beilic, pe la spatele Jig- 
niţei ; de acolo pe lingă altarul 
Sf. Spiridon, ocolind Dealul- 
Mitropoliei, pe dinaintea bise- 
ricei Antim, se îndrepta spre 
S-ţii Apostoli, răspundea în Gor- 
gan la Sf. Ilie, se încovoia cam 
pe unde astăzi este grădina E- 
piscopiei, de acolo 'tot înainte 
pe la Icoana şi Popa-Rusu se 
încheia lingă Biserica-cu-Sfinţi. 
Avea o suprafață de 1o0o—r2 
kil. pătr. și 20—25000 suflete, 
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Spre patru pirți ale lumei se 
întindea în Bucureşti patru 
strade lungi și întortochiate, Și 
anume: Podul-Brașovului, care 
de la Constantin Brincoveanu 
începuse a se numi Podul-Mo- 
goșoaiei (după moșia domnească 
Mogoșoaia); Podul Tirgului-de- 
Afară, care mergea la Obor; 
Podul-Beilicului și Podul- Cali- 
cilor. 

Aceste patru liriii se tăiaii în 
cruce la Curtea-Vechie, centrul 
Bucureștilor. Aceste patru strade 
mari, cu ulița Tirgoviştei, cu a 
Herăstrăului, . cu Podul-de-Pă- 
mint şi cu Drumul -Vitanului, 
lăsaii între! dinsele goluri ocu- 
pate de grădini, de livezi, vii 
şi maidanuri, 

Lipsa unul plan, — Nici chiar 
astăzi încă orașul Bucureşti n'are 
un plan topografic regulat și 
complect. 

S'a ridicat, în 1844, prin baro- 
nul Barozin, un plan topografic 
general al orașului, complect și 
cu toată îngrijirea voită. Acest 
plan însă neţinîndu-se la curent, 
el reprezintă alt-ceva de cît Bu- 
cureşti de astăzi și nu poate 
avea de cit o utilitate istorică, 

In 1870, s'a însărcinat d-nul 
Barcley cu facerea unui noii plan 
al orașului. In lipsă însă a unui 
caiet de sarcine bine definit, d. 
Barcley s'a mărginit a copia 
planul Barozin, a introduce întru 
acesta, în mod imperfect, unele 
din transformările ce primise 
orașul şi a prezinta o lucrare 
care n'a putut servi la nimic, 

Cu toate acestea, necesitatea 

unui plan era atit de simțită, în 
cit Administrațiunea comunală 
din 1876 reluă cestiunea și, cre- 
zînd a putea profita de un în- 
semnat număr de planuri spe- 
ciale, neracordate între dinsele, 
ce poseda pentru diferite strade, 
însărcină pe d. Guilloux, pe a- 
tunci director general al căilor   
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fierate romîne, de a ridica pla- 
nul axelor stradelor orașului, un 
fel de «canevas», pe care să se 
așeze apoi, de serviciile orașului, 
planurile speciale de strade ce 
se poseda și să se complecteze 
treptat- lucrarea, 

Dar nici sistemul acesta nu 
reuși, pentru că ceea ce se nu- 
numește «axele Denize», după 
numele geometrului, pe care d. 
Guilloux îl însărcinâse cu lu- 
crarea, ne fiind reperate pe 
teren întrun mod fix, ele n'aii 
mai putut fi reconstruite, nici 
chiar puţin timp după stabilirea 
lor. S'a dovedit chiar că trian- 
gulațiunea care servise de bază 
axelor Denize era eronată, 

Lipsa unui plan general al 
orașului a avut funeste conse- 
cinţe pentru lucrările edilitare 
ale Bucureștilor, căci nici o «sis- 
temațiune» a acestor lucrări ne- 
putînd fi întocmită, s'a proiec- 
tat, în urma unor studii par- 
țiale, deschideri sai alinieri de 
strade și piețe, pentru a se re- 
veni în urmă asupră-le, din cauză 
că traseurile admise nu se pu- 
teaii racorda cu stradele înve- 
cinate; s'a clădit după niște 
alinieri asupra căror a trebuit 
a se reveni și a se supune ast- 
fel la retragere construcțiuni 
pentru cari cu puțin timp mai 
înainte Primăria chiar . Âixase 
alinierea; s'a anexat la proprie- 
tățile private, "pentru aliniere, 
„terenuri pe sub cari exista ca- 
nale de scurgere sai conducţe 
de apă ori gaz; iar pavagiile, 
trotuarele, stilpii de lampe, etc. 
sunt într'o perpetuă prefacere 
sai mutare, pentru a se pune 
în concordanță cu prea mobilele 
alinieri și nivelemente ale stra- 
delor. 

Ridicarea planului fopogra- 
fic.— Starea aceasta de lucrări 
nu se mai putea tolera. Pentru 
remedierea situațiunii, Adminis-
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trațiunea comunală a profitat 
„de împrejurarea că Marele Stat 
major al Armatei era ținut a 
ridica planul Capitalei pentru 
trebuințele complectării cartei 
țărci și a încheiat cu acest in- 
stitut convențiunea pentru fa- 
cerea planului topografic al Bu- 
cureștilor. 

Lucrarea s'a contractat cu 
390.000 lei și este prevăzută a 
se termina la Aprilie 1899. 
Se face sub conducerea gene- 
ralului Const. Brătianu, sub-șeful 
Statului Major, Director al In- 
stitutului Geografic al Armatei 
și unul din colaboratorii «Ma- 
relui Dicţionar Geografic». 

Planul e raportat la meridian, 
paralelă și nivelul mării, -. 

El se întinde peste toată 
suprafaţa comunei limitată de 
noua ci rază și reprezintă figu- 
ratul orașului în proecțiunea lui 
orizontală, relieful terenului, în- 
dicîndu-se prin cote şi curbe de 
nivel. 

S'a ridicat și figurat pe plan 
toate clădirile, cu exactul lor 
contur și limitele de proprietate, 
locurile virane, grădinile, gro- 
pile, movilele, ctc.; 'toate căile, 
stradele,: fundăturile, pieţele, cu 
indicațiunea ori-cărei instalațiuni 
fixe ce ar fi pe ele, cum: pa: 
vagii, pomi, stilpi, guri de ca-. 
nale, lampe, etc. 

„ Nivelementul se face pe toate 
stradele și se fixează prin ş0o 
de repere, așezate in zidurile 
monumentelor publice, 

AMărginirea rase) orașulu). — 
„In legătură cu planul, și mai 
importantă poate de cit dinsul, 
este mărginirea razei orașului, 

" București pănă acum tref ani 
n'aveaii margini; orașul se întin- 
dea în unele direcțiuni, pănă 
la ultima locuință ce i-a plăcut 
cui-va să zidească pe vre 'una 
din căile ce conduc în oraș. 
“Consecința acestei Situațiuni 
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cra că densitatea populațiunii, ra- 
portul între numărul locuitorilor 
și suprafața, ocupată, descreștea 
pe măsură ce se anexa de fapt 
orașului nouă teritorii ȘI, cu a- 
această descreștere, descreșteati 
şi mijloacele sale financiare. Căci, 
deși, în cifră absolută, budge. 
tul capitalei se sporea aproape 
din an în an, cota-parte de 
cheltueli disponibilă pentru în- 
grijirea unităţii de suprafață a 
orașului se micșora în pro: 
porţiune cu exageraţiunea cu 
care sc întindea această supra- 
față, 

Deja în 4 Februarie 1798 — 
ne o arată cronicele — Vodă 
Hangeri a dat <pitac» autori- 
tăţilor în drept «să întocmească 
gardurile din jurul București. 
lor»....; să oprească zidirea 
de case peste hotarul orașului, 
iar la 12 Maiu același an, Marele 
Vornic al c<obștirilor» obținu 
autorizaţiunea domnească ca să 
revizuiască hotarele București- 
lor și să «nu se mai poată în- 
tinde orașul». - 

Regulamentul organic -recu- 
noaște că «intinderea orașului 
București fiind mult mai mare 
de cit numărul populațiunii», dis- 
pune ca «de acum înainte (1832), 
va fi poprit fie-căruia de a face 
ori:ce zidire sai clădire afară 
din cuprinsul cel de acum al 
orașului, ale cărui semne sunt 
cele următoare» (aproximativ 
şoselele inconjurătoare ale ora- 
șului pănă în 1894). 

Cu abrogarea Regulamentului 
Organic, abrogindu-se și această 
legiuire, fără a se fi înlocuit 
pănă în 1894 prin vre-o altă, 
întinderea orașului peste șose- 
lele înconjurătoare s'a urmat 
progresiv, fără putinţa vre-unei 
împiedicări. | 

In anii din urmă, sub admi- 
nistrațiunea Primarului Cimpi- 
ncanu; o convenţiune fu înche- 
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“iată cu Ministerul de Rezbel, 
după care acesta se îndatora 
ca să înconjoare Capitala cu 
șanț, dincolo de care să nu se 
mai poată clădi, zona fiind de- 
clarată sub servitutea militară. 
Din cauză însă de schimbări în 
Administraţiunea comunală, a- 
ceastă convențiune nu primi nici 

„un început de execuţiune, așa 
că cestiunea mărginirei orașului 
rămase transmisă Administra- 
țiunii din 1894, cu toată gravi- 
tatea crescindă a consecinţelor. 

Periferia din 199. —In anul 
1894 periferia orașului Bucureşti 
era formată ast-fel (de și clădi- 
rile” din stradele mărginașe con- 
tinuaii a se întinde la infinit) : 

La Nord, de șoseaua Basarabi- 
lor (1580 m.), care merge de 
la capul căci Griviţa pănă la 
capul căci Victorii; de șoseaua 
Bonaparte (1200 m.), care merge 
de la capul căci Victorii pănă 
la capul căci , Dorobanţilor ; şi 
șoseaua Ștefan-cel-Mare (2400 
m.), care “merge de la capul căci 
Dorobanţilor pănă în calea Mo- 
şilor. 

La Est era formată de şoseaua 
Mihaii-Bravul (4600 m.), care 
pleacă din calea Moşilor pănă 
la Vitan, 

La Vest de Calea Zinca Go- 
leasca (2400 m.), care pleacă 
de la gara Cotroceni și se ter- 
mină la șoseaua Basarab; de 
şoseaua Pandurilor (1840 m.), 
care pleacă de la gara Dealul: 
Spirei pănă la Cotroceni; de Şo- 
seaua de Cintură (1000 m.), care 
pleacă de la capul căei Rahova 
pănă în șoseaua Pandurilor. 

La Sud, periferia orașului era 
formată de strada Viilor (1800 
m.), de o linie dreaptă ideală, 
care pleca de la întilnirea a- 
cestei strade cu șoseaua Vă- 
căreștilor, trecea pe din sus 
de Abatoriii şi se termina la 
întilnirea căci Vitânului cu Şo-
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seaua Mihaiii-Bravul, lungă de. 
3250 metri, 

Periferia cea nouă. —In anul 
1894, autoritatea comunală ţi- 
nînd cont de diferitele dificul- 

- Tăți administrative, despre cari 
„ am vorbit mai sus,.a stabilit 

i... prin lege zona orașului, așa că |! 
„teritoriul comunei București are 

- azi următoarele limite fixe: ki- 
„lometrul 5 de pe şoseaua . Ki- 

selef; intrarea grădinei Herăs- 
trăul-Vechii ; extremitatea de 
N. a gropilor Floreasca; lacul 
“Colentinei (la Tei); malurile 
Colentinei; podul de la Zalhana ; 
malul drept al Colentinei şi al 
lacului Fundeni, pănă în rîpa de 
la Fabrica de oțet a lui Niculae ; 
strada Căţelul, pănă la gropile 
lui Christea; penitenciarul Vă. 
cărești; şoseaua Văcărești ; ki- 

. lometrul aa de pe calea Ra- 
hovei; cimitirul Ghencea ; . Pi- 
rotecnia; Moara lui Macedon; 
cimitirul Pomenirea (sf. Vineri). 

Împărțirea . terenului. — In 
privinţa întinderei terenului, Bu- 
curești cuprindea pănă în 1894 

„trei ocoale, cari sunt ca trei 
cercuri concentrice, 

Insă limita Bucureştilor ne- 
fiind determinată, ci se întin- 
deaii, de la marginea ocolului 
II, la înfinit. A fost dar vorba 
de a se limita acest al trei- 
lea ocol şi marginea lui s'a 
pus mult mai încoace de la 
ultimele clădiri. de la extremi- 
tățile orașului, Pănă la această 
limită se întinde București. pro- 

„- priă zis. Peste acest al III-lea 
ocol, s'a făcut un al IV-lea, care 
se întinde pănă peste ultimele 
clădiri de pe părțile mărginașe 

"ale orașului. 
Acest al IV-lea ocol e o zonă 

mai mult rurală, o zonă rezer- 
vată plantaţiunilor şi fabricilor, 
Puterile administrațiunii Bucu- 
reştilor se întind pănă la li- 

„mitele acestui ocol și reglemen- 

"65620, aarela Dicltonar Ceaaraţie, 

  

  

tele municipale, care sunt acolo 
în vigoare, tind să dea acestei 
regiuni caracterul rural. 

Marginea exterioară a oco- 
lului al III-lea se stabilește ast- 
fel: șoseaua Bonaparte; şoseaua 
Ștefan-cel-Mare ; strada _Vapo- 
rului ; strada Sf, Dumitru ; strada 
Zidurilor ; şoseaua, Moşilor pănă 
în şoseaua Pantelimon; strada 
Rotarilor; strada Chioșcului pă- 
nă în bulevardul Pake-Protopo- 
pescu, șoseaua Mihaiii-Bravul ; 
calea Raionului; calea Dudești ; 

„Şoseaua Vitanalui; strada Foi- 
șorul; Abatoriul; strada Live- 
dea-cu-Duzi; strada Girliţa: pre- 
lungită ; strada Fraţilor; strada 
Morilor pănă la şcoala Cuza- 
Vodă; strada Linăriei: pănă în 
prelungirea stradeiȘerban-Vodă, 
intersecţia stradei 11 Iunie cu 
bulevardul Neatirnării ;.. coasta 
dealului “Filaret pănă în bule- 
vardul Maria ; calea, Viilor; calea 
Rahovei din Viile pănă în stra- 
da Sabinelor; strada Sabinelor, 
calea 13 Septembre; strada Pui- 
şorului; strada Izvor; strada 
Carol Davila; -strada Sălciilor ; 
splaiul drept al Dimboviţei; po- 
dul Cotroceni; strada Franc- 
masonă; șoseaua Plevnei; ȘO- 
scaua Basarab; șoseaua Gro- 
zăvești ; șoseaua Filantropia ; 
strada Cișmeaua Kiselef; șo- 
seaua Kiselef pănă în șoseaua 
Bonaparte. : | 

Proprietăţile ce se află pe mar- 
„“ginea exterioară a stradelor saii 

şoselelor cari stabilesc marginea 
ocolului al III-lea, sunt privite 
ca făcînd parte din acel ocol, 
fără însă a se întrupa în oco- 
lul al III-lea, prin această dis- 
poziție, de cit cel mult pănă la 
100 metri, în profunzime, din 
acele proprietăți, 

Suprafața oraşului înainte de 
7594.— Din mica cetate de o- 

„ dinioară, neînsemnată atit ca în- 
tindere cit și ca populație,. în-   

conjurată de păduri și băltoace, 
treptat-treptat s'a dezvoltat ora- 
șul de azi. Dezvoltarea s'a fă- 
cut repede în ultimii şo de ani, 
mai cu seamă, 

Perimetrul orașului Bucureşti, 
după vechea zonă, e de 28,174 
kil., iar după 'zona cea nouă ar 
fi ca de vr'o 55 kil. 

Suprafaţa orașului coprinsă, 
după zona. cea vechie, între ŞO- 
selele: Basarabilor, Bonaparte, 
Ștefan-cel-Mare, Mihaiti-Bravul, 
Văcărești, Viilor, Doamnei, Pan- 
durilor și Grozăvești, este apro- 
ximativ de 3200 hect, 

- Diametrul orașului, cotat în- 
tre șoselele înconjurătoare, este 
de 7 kil. 

Suprafața totală a orașului e 
Sub-impărțită ast-fel: 4236000 
m. p. edificii și curți, 360692 m. 

_p. grădini pentru flori, 4129270 
m. p. sădiri şi pometuri, 3001522 
m. p. terenuri pentru legume, 
12118122 m. p. sădiri .de vii, 
2892213 m. p. terenuri virane şi 
2515830. m. p. strade și pieţe 
publice. 

Din această suprafață, partea 
"construită, după statistica anu- 
lui 1878, a fost de 4236000 
m. p.; Suprafața “construită de 
atunci pănă la anul 1895 este 
necunoscută chiar pentru Au- 
toritatea comunală ; suprafaţa, 
construită în anul 1895 a fost 
“de 96473 m. p.; iar în anul 
1896 a fost: de 124241 m. p. 
teren. 

Întinderea oraşulul. — Din a- 
ceste date vedem deja că în- 
tinderea teritoriului Bucureștilor 
este mare. În general vorbind, 
putem zice că una din trei părți 
abia este ocupată de case, curți, 
strade și piețe. 

Invederat că această mare în- 
tindere teritorială are avantagiul 
de a da ventilațiunea cuvenită . 
curților -şi stradelor, asemenea 
înlesnește accesul liber. razelor 
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soarelui, două condițiuni nece- 
sare pentru igiena orașului, 

Dacă vom compara București 
cu capitala Franciei, vom vedea 
că Parisul, cu o suprafață de 
7802 hect., are aproape 2 mi- 
lioane de locuitori, pe cînd ca- 
pitala Romîniei, cu 5000 hect,, 
posedă o populaţiune de 232009 
locuitori (recensămîntul din a- 
nul 1894), ceea ce revine la 130 
m, p. de locuitor, pe cînd în 
Viena, de fie-care locuitor nu e 
de cit 36 m. p., la Paris 35 şi 
la Buda-Pesta 65. Deci rezultă 
că pe actuala suprafață a Bu- 
cureștilor ar putea locui mai 
bine de un milion de locui- 
tori, | 

Aspeclul general. — O impre- 
siune plăcută face marea de ver- 
deață, cultivată și necultivată, 
din imensele grădini private și 

„publice, care bate la ochi călă- 
torului, cu deosebire la întrarea 
în oraș prin gara Filaret. Cu 
totul alt-fel e impresiunea ace- 
luia care intră în oraș prin 
gara de Nord; prin acest punct 
București face impresiunea, unui 
oraș mare, care acum e pe cale 
de a-şi schimba fața. Unele părți 
aii caracterul unui oraș modern, 
iar altele reamintesc vechile tim- 
puri de restriște, cînd proprie- 
tarii nu se puteaii gîndi la con- 
struirea unor locuințe solide. Ca- 
lea Victoriei, stradele Lipscani, 
Carol, Șelari, Colţei, Smirdan, 
etc,, sunt prevăzute cu pavagii 
bune și trotuare moderne; pre- 
tutindeni firme comerciale, o 
circulație vie, mulţime de tră- 
suri elegante, trase de cai a- 
prigi. Pompoasele edificii de pe 
bulevardele Elisabeta, și Carol, 
dovedesc că București în viito- 
rul cel mai apropiat vor putea 
rivaliza, în aspectul lor, cu o- 
rașele mari din Occident, mai 
ales dacă bulevardele și căile 
proectate se vor duce la înde-   
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plinire. Aspectul orașului e în 
parte condiţionat și de cursul 
Dimboviţei ; cheiurile Dimbovi- 
ței sunt înzestrate azi numai 
cu puține zidiri moderne, dar 
ai un frumos viitor și vor de- 
veni de sigur un cuartier de 
frunte. Singurul păcat al Dim- 
boviţei e că nu are apă cît ar 
trebui s'o aibă un rîii care stră- 
bate capitala unui regat, 

Părțile mai externe ale ora- 
șului, numite și mahalale, oferă 
un tabloii puţin încîntător ; case 
vechi, cu ferestre microscopi- 
ce, dinaintea lor o curte maj 
mică saii mai mare, strade co- 
tite și nepavate; toate acestea 
sunt energice îndemnuri pentru 
administrația Bucureștilor. de a 
continua fără întrerupere gigan- 
tica lucrare a modernizărei o- 
rașului, - 

Impărțirea administrativă.— 
In privința administrativă, în- 
tregul teritorii al orașului Bu- 
curești e împărțit în cinci co- 
lori, sub-impărţite și ele în secţii; 
şi anume: 

1. Coloarea de Roșu, circum- 
scripția saii ocolul I, cuprinde 
centrul orașului și constitue un 
nerv însemnat de viață și acti- 
vitate a Bucureştilor, Aci se află 
grămădite o parte din autorită- 
țile mai principale ale orașului. 
Ca strade însemnate în această 
coloare, remarcăm : căile Șer- 
ban-Vodă şi Rahova. 

2. Coloarea de Verde, cir- 
cumscripţia sai ocolul II, cu- 
prinde Vestul şi Nord-Vestul o- 
rașului și se întinde de la coloa- 
rea de Roșu, spre N.-V., între 
calea Victoriei și calea Raho- 
vei. În această coloare însem- 
năm: calea Cotroceni, calea 
Plevnci și calea Griviței. 

3. Coloarea de Albastru, cir- 
cumscripția sai ocolul III, cu- 
prinde Sudul oraşului și se în- 
tinde dela coloarea de Roșu spre   
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S., între calea Rahovei şi ca- 
lea Dudești. In această coloare 
e concentrat cuartierul evreesc. 

Stradă principală: calea Văcă- 
rești. 

4. Coloarea de Negru, cir- 
cumscripția sai ocolul IV, cu- 
prinde Estul orașului şi se în- 
tinde de la coloarea de Roșu spre 
E., între calea Dudești și ca: 
lea Moșilor. In această coloare, 
afară de calea Moșilor, mai în- 
semnăm căile Iancului și Călă- 
rașilor. 

5. Coloarea de Galben, cir- 
cumscripția sai ocolul V, cu- 

"prinde partea de N. a orașului 
şi se întinde de la coloarea de 
Roșu, spre N,, între calea Mo- 
șilor și calea Victoriei. Cel mat 
frumos și sănătos cuartier al o- 
rașului. Insemnăm în această 
coloare strade mai principale : 
calea Victoriei, şoseaua Kise- 
lef, calea Dorobanţilor, str. Ro- 
mană, Icoanei, etc. 

Numărul stradelor. — După 
investigaţiunile făcute de Primă- 
ria capitalei, s'a putut afla că 
București posedă peste 1000 de 
căi, strade, stradele, intrări, a- 
lee și fundături; din acest nu- 
măr au fost recensate abia So7 
căi, strade, etc., remănînd deci 
peste 200 de stradele și fundături 
mărginașe nerecensate.. Mare 
parte însă din aceste stradele 
n'aii numiri, iar casele n'a fost 
numerotate nici odată, așa că 
recensarea lor va fi foarte ane- 
voioasă, 

In 1789 Bucureşti avea 88 de 
mahalale, 

Azi sunt în Bucureşti: 
652 strade cu planuri ridicate, 
625  » aliniate, 
219 »  nivelate, 
520  »  decretate, 
307  » numerotate, 
392  »  nomenclaturate, 
403 >»  pichetate. 

Din acestea, după felul lor, se
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subdivid în: Strade 700; Bu- 
levarde 13; Căi 18; Șosele 20; 
Fundături 60; Intrări 10; Piețe 
IO; Stradele 6; Pasagii 6; Alee 

4; Drumuri 4; Squaruri 2; Cîm- 
pii 12; Sătuce și Cătune 7 (a- 
cestea în Coloarea de Negru). 

Toate aceste strade sunt în 
lungime de 226 kil. 
Panorama stradelor vechiulu) 

Bucureşti. — Privind din Dealul- 
Mitropoliei spre Crucea Slobo- 
zia din calea Șerban-Vodă, mo- 
nument ridicat în memoria bă- 
tăliei dintre Leon-Vodă și boe- 
rii pribegi, cari hotăriseră să nu 
mai sufere pe Greci, se zărea 
ascunsă printre copaci biserica 
sf. Atanasie, zisă Bucur. Aceas- 
tă biserică, cu turla ei rotundă 
ca o ciupercă, cu streașina eșită, 
afundată pe acea vreme între 
arbori seculari, semăna cu un 

copil sub o umbrelă, rezemat la 
tulpina unui stejar frumos. 

Mai la dreapta, printre cren- 
gile copacilor, în virful unei turle 
de șindrilă neagră, cu mușchiă 
pe diînsa, se  zărea crucea Bi- 
sericei Oltenilor, templu mo- 
dest, dar care ne aduce aminte 

„lupta eroică a celor 24 tovarăși 

ai lui Himariotu, căzind unul 

după altul, pănă la cei doi din 
urmă, cari făcîindu-şi drum cu 

iataganul printre 2000 de Turci, 
Tătari și Zaporojani, s'aii dus să 

moară, pentru liberarea patriei 
lor, la Misolonghi. 

Urmiînd cu ochiul tot înainte, 
peste Țigniţă, trecînd de sf. Vi- 
neri spre Scaune, se vedea foi- 

şorul de foc, o capo-d'operă de 
dulgherie, un fel de scara pi- 
sicei, formată de o mulțime de 
birne rezemate unele pe altele, 
printre cari se vedea ca prin- 
trun grătar Biserica -cu - Sfinți, 
așa numită, pentru că pe din a- 
fară, de jur împrejur, erati zu- 
grăviți învățații antichității, 

In mijlocul orașului, între Cur- 
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tea-Vechie și Colțea, era Tirgul- 
cel-Mare. Negustorii vindeai în 
niște șandramale. | 

Dincolo de tirg, prin Lucaciii, 
pe la Udricani, în Batiştea și 
spre Vergu, erai în toate păr- 
țile livezi, grădini și maidanuri, 
cite-va case cu două-trei odăi, 
a căror înălțime, cu înveliș cu 
tot, nu trecea de 2 stinjent de 
la pămînt, aruncate pe cîmp, 
fără nici o orînduială, fără nici 

o aliniere. | 

Astă-zi Grădina Breslii, Pitar- 
Moșu, Livedea Gospod, Grădina 
Deșliului, curțile, finăriile şi gră- 
dinele mănăstirești și boerești, 
S'aii transformat în suburbii și 
strade frumoase și populate. 

Filaretul era pentru Bucureş- 
tean un loc de pelerinagii. A- 
colo bătrînii conduceaii copiii 
în preumblare. 

Apa din Cișmeaua Filaretului 
era un izvor de sănătate şi bo- 

găţie. Vara, cîmpia era acope- 
rită de lucrătoare, fete și ne- 

veste, meștere, calfe și ucenice, 

cari limpezeaii testemeluri în 
fîntînă. | 

Prin Iunie, maidanurile de pe 
malul girlei erati pline de femei 
adunate pilcuri în jurul căldă- 
rilor, din cure trăgeaii mătasa 
de pe gogoşi, 

Sub Radu-Vodă era așezată 
breasla Tăbăcarilor. | 

Ulița Ișlicarilor s'a numit cît- 
va timp ulița Franceză și astă-zi 
poartă numele de strada Carol 
I. Strada Covaci de azi se nu- 
mea Poarta-de-Fier sati Poarta- 
de-Sus, cuartier de meseriași; str. 

Șelari, Poarta-de-]os sai Poar- 
ta-Mică; Piaţa Sf. Anton se nu- 
mea Pușcăria , căci aci era în- 
chisoarea. Mahalaua Boteanului 
e strada Clemenţei de azi, ma- 
hala, liniștită și retrasă; maha- 
laua Ancuța e Vergul actual; 
mahalaua Arhimandritului, Sf, 
Apostoli ;. mahalaua Golescului   
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reprezintă stradele de azi de sub 
Mitropolie. In mahalaua Goles- 
cului era. cuartierul boeresc. In 
str. Scaunelor eraii scaunele mă- 
celarilor; în str. General Flo- 
Tescu, eraii pescăriile. (Pentru 
detalii mai ample a se vedea 
$ Istoria Bucureștilor), 

Centrele de as? ma? priuci- 
Pale. — Ca şi în vechime, cen- 
trul de activitate și mișcare co- 
mercială din București, azi e tot 
în părţile dintre bisericuța. lui 
Bucur și Piaţa Sf. Gheorghe, Aci 
e centrul legăturilor sale cu pro- 
vincia, . 

Din piaţa Sf. Gheorghe, se 
desface, în primul rînd, str. Lip- 
scani, care se întretae și se lea- 
gă cu stradele Șelari, Smirdan, 
Carol 1, cele mai frecuentate 
strade, cu cele ma! frumoase 

- magazinuri de manufactură, de 
articole de modă și lux, de îm- 
brăcăminte şi încălțăminte. Una 
în alta vin apoi, stradele: Doam- 
nei, Decebal, Covaci, Gabro- 

menea mult frecuentate. E cuar- 
tierul marelui comerciii, al. ca- 
selor de comision, al caselor de 
bancă și al zarafiilor, al depozi- 
telor mari de manufactură Şi 
coloniale, 

Tot din piaţa Sf. Gheorghe, se 
desface una din cele mai lungi, 
plină de activitate și mat în fier- 
bere stradă din Bucureşti. E 
vorba de calea Moşilor, peste 
3 kil. de lungă, care duce la 
Obor, centrul comerciului de 
grîne și cereale. Prin şoseaua 
Mihaiii-Bravul, în care se termină 
calea Moșilor, e stabilită comu- 
nicația Bucureștilor cu Brăila, 
prin șoseaua judeţeană, 

Strada Lipscani se leagă în- 
dată cu calea Victoriei, fru- 
moasă, și plină de viață, cen- 
trul activităţei și al mișcărei, 
Totul e concentrat aci: maga- 
gazinuri frumoase, luxoase și bo-
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gate de tot soiul; hotelurile, res- 
taurantele și localurile de con- 
sumaţie de primul rang; mare 
arteră de viață de capitală 
din Occident, calea Victoriei, 
e punctul de gravitate al Bucu- 
reștilor. Imediat, din această ra- 
mură de viață, intrăm în fru- 
moasa șosea Kiselef, un fe! de 
Champs Elysces din Paris sai 
Prater din Viena, al capitalei Re- 
gatului. E locul de recreație al 
Bucureștenilor, Cu şoseaua Ki- 

„selef se termină, în partea aceas- 
ta (N.), București și îmediat dăm 
în șoseaua Naţională, care duce 
la Ploești, 

Din calea Victoriei se des- 
face în spre N.-V. calea Gri- 
viței, care duce la gara de Nord 
și care e în legătură cu şoselele 
în spre Pitești și Tîrgovişte. Pe 
calea Griviței se află depozite 
însemnate de var, ciment, că- 
rămizi, marmoră, etc. precum și 
depozite principale de cherestea. 

Nu departe de strada Lip- 
scani, prin stradele Covaci și 
Smiîrdan, e calea Rahovei, pe 
malul drept al Dimboviţei, cuar- 
tier foarte activ. Palatul de Jus- 
tiție, cu toate instanțele jude- 
cătorești, se află în această stra. 
dă, care duce la Alexandria (S.. 
V.) prin o șosea județeană, 

Calea Șerban-Vodă, care duce 
la Giurgiii și calea Văcărești, 
care comunică cu Olteniţa (S-E). 
sunt de asemenea centre prin: 
cipale şi populate, 

Vine apoi piaţa Sf, Anton, cu 
halele, cu magaziile şi cu furni- 
carul ei pitoresc și permanent, 
de cum se face ziuă și pănă în 
adiîncul nopței. Hrana Bucureș- 
tilor .e concentrată aci; cele 
necesare traiului se aduc ŞI se 
desfac aci pe toată întinderea 
capitalei, 

Din piaţa Sf, Gheorghe dăm 
apoi: în strada Colţei, unde se 
află spitalul cu același nume, în   
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stradele Teilor, Polonă și în ca- 
lea Dorobanţilor, strade princi- 
pale, populate. . 

Calea Dudești, între calea Mo- 
șilor și calea Văcărești, cuartier 
sărac și locuit în mare'parte de 
Evrei, de asemenea şi calea 13 
Septembrie sunt unele din cele 
mai lungi artere de comunicaţie 
din București, Aceasta e mai 
mult locuită de populația mun- 
citoare și de mahalagii. E car. 
tierul militar; arsenalul şi ca- 
zarmele principale din Bucu- 
rești sunt în această parte, 

O stradă lungă, aproape de 
4 kil., e și strada Traian, care 
începe din calea Văcăreşti, pe 
țărmul sting al Dimboviţei, şi 
după ce tae calca Dudești, ca- 
lea Călărașilor, Bulevardele Pro- 
topopescu și Ferdinand, dă în 
calea Moșilor. In fine, o altă 
stradă, lungă de 21 kil., e stra- 
da Romană, care începe din ca- 
lea Victoriei și se termină în 
calea Moșilor. 

O importanță cu totul deo- 
sebită, din mai multe puncte de 
vedere, ai cheiurile Dimbovi- 
ței, cari tae colorile de Verde, 
Roșu și Albastru. Intr'un vii- 
tor apropiat aceste părți vor 
lua o dezvoltare însemnată în 
mersul vieței bucureștene, 

Bulevardele — aceste artere 
de aer și purificare, cum se 
pronunță un cunoscut higienist 
francez — marile bulevarde sunt 
demne a nu fi trecute cu ve- 
derea. Ele ating şi tae toate 
colorile din București, excep- 
tînd coloarea de. Albastru. Din 
parcul reședinței princiare de la 
Cotroceni, pornește bulevardul 
Independenţei, și de la podul 
peste Dimboviţa ia numele de 
bulevardul Elisabeta; din calea 
Victoriei, continuă sub numele 
de bulevardul Academiei; iar 
de la strada Colţei ia numele 
de bulevardul Carol 1 și, în 
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- dreptul elipsei a-II, se desparte . 
în două ramuri, cu care se în- 
chee la extremitatea orașului ; 
una poartă numele bulevardul 
Ferdinand, alta bulevardul Pake- 
Protopopescu, după numele ră- 
posatului primar, care l'a creat, 

De asemenea mai însemnăm : 
bulevardul Maria, terminat nu 
de mult și care trece în drep- 
tul colinei de la Mitropolie, 
lingă Piaţa-Mare și lingă Spita- 
lul Brîncovenesc. 

Bulevardul Neatirnărei în spre 
V., care pornește din întretăie- 
tura căei Rahova și cheiul drept 
al Dimboviței. o 

Bulevardul Colţei, (netermi- 
nat) pornește din piaţa Sfintului 
Gheorghe. şi răspunde la șo- 
scaua Kiselef; acest bulevard 
va fi în curînd unul din cele 
mai frumoase şi sănătoase cuar- 
tiere din București. Expropierile 
pentru bulevardul Colţei ai cos- 
tat comuna suma de peste pa- 
tru milioane lei, . 

Mai însemnăm bulevardele: 
Municipal (peo distanţă de 2kil.), 
Nordului, Dosul-Gărei, Domni- 
ței, Tăbăcari (care duce la Aba- 
toriii), Schitul-Măgureanu, etc, 

Nomenclatura stradelor. — 
Stradele Bucureștilor ati fost nu- 
mite după biserici, după mese- 
riaşii cari le locuiai, după nu- 
mele unor persoane însemnate; 
altele mai în urmă după eveni- 
mente politice ce s'aii desfășu- 
rat în lungul timpului, precum 
și multe după fantezia edililor 
după vremuri. Aşa avem, după 
meserii și bresle: Agricultori, 
Blănari,  Boiangi, Bragagiului, 
Brutarul, Butașilor, Căldărari, 
Călăreţilor, Călugărilor, Cărămi- 
darilor, Căruțașilor, Covaci, Chi- 
ristigiilor, Dogari, Dulgheri, Făi- 
nari, Făunari, Fierarului, Găita- 
nilor, Ghiocilor, Grădinarilor, 
Lăptarilor, Lăutarilor, Măcela- 
rilor, Mămulari, Măturari, Mă-
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tăisari, Negustori, Olari, Oţetari, 
Pinzari, Pescari, Pielari, Plugari, 
Potcovari, Poteraşi, Precupeţi, 
Rotari, Spoitori, Sticlari, Strun- 
gari, Şepcari,  Tăbăcari, Zida- 
ri. ete... a 

Strade cu numele după naţii, 
în Bucureşti, avem următoarele: 

" Armenească, Doi Sirbi, Izrae- 
lită, Italiană, Luterană, Olteni, 
Polonă, Romană, Sirbească, Spa- 
niolă, Turcului, Țiganilor, Un- 
gureni, etc. 

După personalităţi însemnate 
romîne, marcante, istorice sai 
după Domnitori romîni, avem 
în București următoarele strade: 

Aristia, Barnuţii, Basarabi- 
lor, Bibescu - Vodă, Bozianu, 
Brîncoveanu, Brătianu, Brezo- 
ianu, Buzești, Calomfirescu, Cim 
pineanu, Cântemir, Carol I, Ca- 
rol Davila, Cuza-Vodă, Doamna 
Elena, Domnița Anastasia, Dimi- 
trie Ghica, "Eminescu, Elisabeta, 
Ferdinand, General Florescu, 
Ghica-Vodă, Golești, Heliade, 
Heliade Rădulescu, Jianu, Lazăr, 
Leon - Vodă, ' Mateiii - Basarab, 
Princesa Maria, Mihaiii-Bravul, 
Mihaii-Vodă, Mihnea, Mircea: 
Vodă, Năsturel, Negru-Vodă, Ni. 
fon, Petrașcu-Vodă, Radu-Vodă, 
Rosetti, Șerban-Vodă, Știrbeiu- 
Vodă, Ştefan-cel-Mare, Tunsului, 
Tudor Vladimirescu, "Țepeș-Vo- 
dă, Valter Mărăcineanu, etc. 
“După date istorice sunt stra. 

dele: 11 Februarie, '11 Iunie, 
IO Maii și 13 Septembrie. 

Strade după localităţi isto- 
rice: Griviţa, Plevna, Rahova, 
“Sevastopol, Smirdan; strade 
după aniintiri militare: Călă- 
raşi, Dorobanţilor, Victoriei, Mi- 
litari, Căzărmei, Tunari, Tunu- 

„lui, Trofeelor, 
După biserici sunt stradele: Sf, 

Anton, Sf. Apostoli, Sf. Cons- 
tantin, Sf. Dimitrie, Sf. Ecate- 
rina, Sf. Elefterie, Sf. Gheorghe, 
Sf. Ilie, Sf. Ion, Sf. Ionică, Sf. 

  

  

. Nicolae, Sf, Maria, Sf. Spiridon, 
Sf. Ştefan, Sf, Vasile, Sf. Vi- 
neri, Sf. Voevozi, Sfinţilor, etc. 

Animale domestice și sălba- 
tice: Căprioara, Cerbul, Epurii, 
Leopardul, Leul, Lupul, Mieii, 
Mistreţul, Rinocerul, Taurul şi 
Tigrul. 

Păsări: Aquila, Cocoșii, Co- 
lumbele, Corbul, Filomela, Grau- 
rii, Lebăda, Mierliţa, Păunii, 
Șoimul, Turturelele și Vulturul. 

Insectelor, amfibii, ete,: Albi- 
“ne Amfibii, Fluturi, Gîndaci, 

„ Gogoșile, Vespari și Vespea.. 
Arbori, plante și flori: Bra: 

dul, Camelia, Cedri, Cireșile, 
Crinul, Duzi, Florile, Gutuile, 
Micşunelele, Părul, Plantele, Po- 
mul-Verde, Rozele, Sălciile, Sal- 
cămul, Siminocul, Salcia, Tei, 
Trifoiul, Viţei, Verdeţei, Vio- 
relele și Vişinii, 

Culori: Albă, Albișoară, Ru- 
meoară și Verde, 

Puncte cardinale : N ordul, Oc- 
cidentul și Orientul. 
Nume de femei: Angela, Au- 

"relia, Dobroteasa, Valeria, etc, 
Anotimpuri și elemente fi- 

rești: Austrului, Ernei, Meteoru- 
lui, Norilor, Primăverei, Toamnei, 
Cometa, Lunei, Semilunei, Soare- 
lui, Stelei, Timpului, Crepuscu- 
lui, Umbrei, Vintului, Verei, 
Zefirului, Zorilor, etc. 

„ Zeii, personalităţile și locali- 
tățile mitologice și istorice, con- 
tribuesc de asemenea în mare 
parte la nomenclatura strade- 
lor bucureștene: Apolon, Apo- 
lodor, Blanduziei, Bonaparte, 

„Brutus, Campoducelui, Ceres, Ci- 
clopi, Columb, Coriolan, Dece: 
bal, Diana, Eldorado, Elisei, Ero- 
diada, Esculap, Franclin, Gutten- 
berg, Hiramul, Jupiter, Labirint, 
Licurg, Lucifer, Mucius Scaevola, 
Mercur, Minerva, Minotaur, Mor: 
fei, Muzele, Ni eptun, Nerva-Tra- 
ian, Numa-Pompiliii, Olimp, Or- 
feii, Pallas, Pitagora; Phoenix,   

Rea Silvia, Regilus, Romulus, 
Remus, Sabinelor, Saul, Seneca, 
Silvia, Solon, Saturn, Silfidele, 

* Sirenele, Termopile, Uranus, 
Vespasian, Veneta, Vesta, Vul. - 
can, Virgiliii,: Zînelor, etc." 

Alte nume, ce nu se pot trece 
în categoriile precedente: Ar- 
monici, Artei, Bonjuriști, Hi- 
merei, Comediei, Constelaţiei, 
Credinței, Dimineței, Discordiei, 
Dorului, Furiilor, Memoriei, Giîn- 
dului, Graţioasei, Inocenţei, Jân- 
tilă, Lirei, Melodiei, Modestiei, 
Parfumului, Prudenţei, Suferin- 
da, Suvenir, Zborului, etc, 

Stradele cele mal frumoase.— 
Intre cele mai frumoase ȘI. cu- 
rate strade din Bucureşti, cu 
clădiri monumentale, cu ali- 
nierea dreaptă, cu situaţie hi- 
gienică și priincioasă, cu im- 
primarea caracterului modern 
și occidental, putem cita în pri- 
mul rînd bulevardele din cen- 

„trul orașului, precum și noul bule- 
vard al Colţei, apoi căile: Vic- 
toriei, Dorobanţilor și o parte 
din Călărașilor; șoseaua Kise- 
lef; alea Carmen Sylva; în fine 
stradele: Batiştea, Carageorge- 
vici, Colțea, Corabia, Eldorado, 
Dionisie, Franelin, Imperială, 
Lucaci, 'Luminei, Luterană, 
Mercur, Mircea-Vodă, Negus- 
tori, Polonă, Poşta-Vechie, Pri- 
măverei, Regală, Romană, Ro- 
tari, Sărindar, Scaunelor, Sculp- 
turei, Sf. Spiridon, Știrbeiii-Vo- 
dă, Popa-Tatu, etc. 
Pieje—Ca pieţe mai mari nu 

avem de însemnat în Bucureşti 
„de cît următoarele: Piaţa 'Sf. 
Gheorghe, centru de munci: 
tori cu ziua; Piaţa Sfintului 
Anton; Piaţa Teatrului, fru- 
moasă, staţie principală a bir- 
jelor cu muscali; piața Amzei, 
unde seaflă și hala cu același 
nume; Piaţa Episcopiei, unde 
e și grădina cu același nume, 

- în. faţa Ateneului; Piaţa Gri.
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viței, unde se află de asemenea 
o hală; Piaţa-Mare, cea mai 
mare, unde se află hala Ghica. 
Vodă; Piaţa Mitropoliei sai Bi- 
bescu-Vodă; Piaţa Florilor, unde 
se vind flori și semințe; Valter 
Mărăcineanu ; Piaţeta din Calea 
Dudești (colț cu strada Traian) ; 
piața în mărime de 117 m. dia- 
metru, unde se împreună Bu- 
levardul Colţei cu stradele Ro- 
mană, Cometa și Primăverei, ete. 

Afară de aceste piețe, mai 
însemnăm două squaruri, din 
care cel mai bine situat este 
squarul Sărindar, pe locul fostei 
biserici cu același nume, numit 
și Squarul-Păcei. Pe bulevarde 
mai cu seamă, cite-va ronduri 
și elipse; cel mai important 
rond este acela care împreună 
Calea Victoriei cu Bulevardul 
Colței, rond în diametru de 
124 m, = 

Barierile.— Punctele prin cari 
se poate pătrunde în oraș sunt 
numeroase, de și nu există de 
cît următoarele 27 de bariere: 
/erăstrăul, Afindritul, Bariera- 
Nouă, Aloşii, Colentina 7, Ca- 
Zentina II, Pantelimon /, Pan- 
telimon II, Iaucu, Alărcuja, Că- 
lăraşi, Dudești, Zalhanaua, Vi- 
tanul, Văcăreşti, Piscul, Belu, 
Rahova, Spirea Î, Spirea II, 
Cotroceni, Plevua, Griviţa JI, 
Grivița II, Christea, A/avro- 
Sheni, Victoria (Mogoșoaia), la 
cari se află agenţi de accize şi 
de percepere de taxe pentru 
intrare în oraș. 

In anul 1852 n'a fost decit 
13 bariere, 

Căi de intrare, — Se intră cu 
trăsura în oraș prin următoarele 
19 căi principale, cari sunt ar- 
terele mai însemnate prin care 
el se pune în comunicaţie cu 
țara. Acestea sunt: Ca/ea Vic 
Zoriei, Strada Buseştilor, Calea 
Grivijei, Calea Plevnei, Calea 
Cotrocenilor, Calea 13 Septem-   
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brie, Calea Rahovet, Calea Ser- 
" ban- Vodă, Calea Piscului, Ca- 
lea Văcăreștilor, Calea Vita- 
nului, Calea Dudești, Calea 
Raionului, Calea Călăraşilor, 
Calea Iancului, Calea Aloși lor, 
Strada Zeilor, Strada Polonă 
și Calea Dorobanţilor. | 
Populaţia. — Văru/ /ocuitori- 

for. — Recensămintul, făcut de 
primăria capitalei în anul 1894, 
stabilește numărul total al po- 
pulațiunei capitalei la 232.000 
loc., din cari 120561 bărbaţi 

- (520/0) și 111448 femei (47 0/0). Ina- 
înte cu 200 ani aproape, la 1 710, 
după cum arată Del Chiaro, 
București m'aveaii de cît o po- 
pulație de 50000 locuitori, In 
1842, numărul locuitorilor ora- 
şului București — după cum a- 
rată un anuar publicat pe acele 
vremuri — era de 80000. 

Din numărul de 232000, în 
1894, căsătoriţi ai fost 51447; 

- necăsătoriți 120403; văduvi Și 
văduve 18877; divorțaţi și di- 
vorţate 2282, 

Felul populaţiei. — Du pă pro- 
tecţiuni, populaţia se împărțea în: 

Cetăţeni romini 83176 bărb., 
72438 fem.; străini supuși 20272 
bărb., 21209 fem.; fără protec- 
țiune 17113 bărb:, 17801 fem. 

După instrucțiune : 
Știă carte 70324 bărbați și 

43739 femei ; nu știti carte 50237 
bărbaţi, 67659 femei, - 

După religiune : 
Ortodoxi sunt 167598, cato- 

lici și protestanți 32296, mozaici 
31251, mahomedani 413 ; de di- 
ferite alte religiuni 4şI. 

In numărul ortodoxilor intră: 
Romiînii, Grecii, Armenii, Rușii, 
Bulgarii și Sirbii, In numărul 
Catolicilor și Protestanţilor intră 
de asemenea și “Anglicanii și 
Reformaţii. In rubrica religiu- | 
nilor «diferite» intră Și secta 
Lipovenilor, din cari se recru- 
tează „birjarii, numiţi « muscali» ;       
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de asemenea mai e şi o sectă 
mică de anabaptiști; în ultimul 
timp a început a se manifesta 
un mic și restrins număr de li- 
beri-cugetători, 

Sosiji şi plecaţi. — In cursul 
anului 1897 aii sositla diferitele 
hoteluri din București 29386 
pasageri, din cari 4161 din străi- 
nătate, restul din țară, 

S'ai eliberat în “același an 
52831 de pașpoarte la poliţia ca- 
pitalei, 
După protecțiuni. — Din nu- 

mărul total ai fost după statistica 
din 1889 (la recensămîntul din 
1894 nu s'a notat în detalii po- 
pulaţiunea bucureşteană), supuși 
următoarelor naţionalităţi; 

Austro-Ungaria, 21163; Ger- 
mania, 3068 ; Turcia (Macedoneni 
și Albanezi), 2251; Grecia, 1839; 
Franţa, 667; Italia, 593; Rusia, 
579; Bulgaria, srr; Elveţia, 
287: Serbia, 245; Belgia, 7s; 
Anglia, 67. 

După statistica din 1878, se 
găseaii în București familii de: 

Evrei, 6242; Unguri, 4713; 
Germani și Austriaci, 3236; 
Slavi, 2694; Greci, 882; Fran- 
cezi, 337; Italieni 201; Turci, 
66; Englezi, 48. 

Natalitate şi mortalitate. — 
In anul 1896 s'aii născut în 
Bucureşti 8112 copii, din cari 
5545 ortodoxă, 604 catolici, 327 
protestanți, 1330 mozaici; ai 
fost 61 nașteri gemene. 

Au murit în acest interval 
6665, din cari ş203 ortodoxi, 
561 catolici, 221 protestanți, 
638 izraeliţi; din cei morţi ai 
fost 36855 bărbaţi și 2480 fem. 

Comparind natalitatea din Bu- 
cureşti cu acea a orașelor mari 
din Europa, vom avea la 1000 
locuitori pe anul 1896: 

Varșovia, 41.7; Buda-Pesta, 
37.9; Leipzig, 36.7; Bucureşti, 
34.9; Petersburgul, 33.7 ; Viena, 
32.6; Londra, 30.6; Berlinul,
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27.4; Parisul, 
19.4. 

Mortalitatea Bucureștilor față 
de aceea a orașelor mari eu- 
ropene e la 1000 locuitori, pe 
anul 1896: 

Lisabona, 33.0; Petersburgul, 
31.0; Viena, 22.0; București, 
28.7; Parisul, 200; Berlinul, 
18.0; Hamburgul, 17.0. 

Copii născuţi morţi în 1896 
ai fost de 453, din cari 258 
băeți și 105 fete. 

Mortalitatea după urăstă. — 
Trecînd acum la etatea persoa- 
nelor decedate în curgerea anu- 
lui 1896, vedem că ati murit: 

De la naștere pănă la o lună 
băeți 324, fete 252; de la o 
lună pănă la 1 an băeţi 692, 
fete 621; de la 2 ani pănă la 
5 ani băcți 441, fete 446; de 
la 6 ani pănă la 10 ani băeţi 
104, fete 92; de la 11 ani pănă la 
15 ani băcți 56, fete 67; totalul 
copiilor 1617 băeţi şi 1498 fete. 

„Dela 16-20 anib. 125 f II9 
» > 21-25  » » 188» 114 
» > 26-30 >» » 137 » 115 
» >» 31-33 » >» 145» 95 

» > 36-40 » » 2190 >» 1I4 

> >: ql-45 >» v» 196» 77 
> >» 46-50 >» >» 177 >» 107 

„2 > ŞI-55 o» >» 149» 97 
» » 56-60 '» » 205 » 155 
>» > 61-70 » » 250 » 212 

>» » 71-80 > >» 173 > 165 

» » 1-00: » 68 » 093 
>» > 9I-100 >» » 19» 15 

- Peste 10oani » >» 6» 4 

Vrăstă necunosc.. > 2» — 
Total general 36855 > 2980 
Așa dar din totalul de 6665 

- persoane decedate, copiii de la 
naștere pănă la 15 ani ati dat 
un număr de 3115 morţi, ceea 
ce face 45,73 9%, la 100 de 
morţi. ” : 

Pentru a se înlătura pe cit 

24.6; Lyonul, 

y 

posibil mortalitatea noilor năs.. 
cuţi şi a veni în ajutorul popu- 
laţiunei sărace din capitală s'aii 

Za
 

  

- recția statisticei municipale, po-   
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înființat două leagăne (creches) 
şi anume: «Materna» și «<Eli- 
sabeta», 

Vitimii 17 aul. — In cursul 
anilor de la 1880—1896, s'a 
născut în București II46I4 su- 
flete și anume: 

Ortodoxi ...,. 84231 
Catolici ...,. 9557 
Protestanţi ... 4450 
Armenii ...,. 103 
Lipoveni. ..., 3 
Mahomedani . . S 
Mozaiă ....,. 15893 
Necunoscuţi .. 269 

In acest interval a murit 
100445 și anume: 

Ortodoxi. .... 79385 
Catolici. .,.,. 5134 
Protestanţi. ... . 3067 
Armeni. .,.... 144 
Lipoveni ...., - 3 
Mahomedani. . . 144 
Mozaici. .,..,,. 8709 
Diverși. ,..,.. 859 
Populaţia Bucureștilor a. cres- 

cut în următorul mod: 

1879 180633 

1880 183675 

1881 186765 
1882 189907 

1883 193103 

1884 196353 
1885 199656 

1886 203015 
1887 206431 
1888 . + 209905 

1889... 213437 

1890 217028 

1891 . 220580 
1892 . . . 224374 

1893 . . . 228170 

1894 . . . 232009 

1895 ... 235912 

1896 . - + 230882 

După calculele făcute la di- 

pulația orașului București se va 
îndoi în 41 de ani, fără a so- 
coti imigraţiunile de tot felul. 

Căsătorii, — In cursul anu- 
lui 1896 s'a celebrat 1506 că-   
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sătorii, adică 6.3 la 1000 lo- 
cuitori, După 'religiune, căsăto-- 
riile ai fost: 

Ortodoxe .., 1101 
Catolice . ... 122 
Protestante . . 56 
Mozaice .,.. 227 

Căsătoriile, după etate, din a- 
nul 1896 se împart: 
Mai tineri de 18 ani I 

» > » 20 » 27 

> > >» 25 >» 257 
> >» > 30 » 450 
>» » >» 35 >» 392 

> >» » 40 » 170 
> > >» 50 » 137 - 

> > » 60 >» 35 

Peste 60 » 7 
Total 1506 

Căsătorii după instrucţiune: 
Bărbaţi cari știă carte 1278 

> »>nu > >» 228 
Femei » ştii carte 995 

> » nu >» > SII 

In următoarele orașe, la 1000 
locuitori, se fac căsătorii: 

București .,. 6.3 
Copenhaga. .. 8.3 
Berlin ..... 9.7 

Dresda. .... 19.1 
Divoruri. — Divorţaţi în 1896 

aii fost: 124 bărbaţi și 124 fe- 
mci, din cari: ortodoxi 108 băr- 
baţi și rog femei; mozaici I3 
și 13; catolici 3 bărbaţi şi 1 
-femee, 

După felul ocupaţiunei ati fost: 
Proprietari de case şi rentieri, 
7; proprietari de moșii, 2; in- 
dustriași sai fabricanți (stăpin), 
5; lucrători industriași, 5; me- 
seriași stăpîni, 16; calfe, uce- 
nici la meseriași, 1; comercianți 
(stăpini), 15; persoane în ser- 
viciii la comercianți, 2; funcţio- 
nari la stat, comună, etc, 38; 
militari, 5; profesiuni libere şi 
intelectuale, g; servitori, 3; al- 
tele, 4; necunoscute, 2; fără 
nică o ocupaţie, 10; muncitorii 
de pămînt n'a avut de înre-
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gistrat nici un divorţ î in anul 
1896, 

Causele deceselor. — Cauzele 
deceselor în 1896 ni se prezin- 
tă în următorul mod: 
Boale infecțioase . . . 1650 

» ale sistemul. nerv. 772 
>» >» apar. resp. . 1252 

> >> circul. , 351 
> >» digestiv . .  g9r3 
> » genit. urin, .. 202 
De accidente și moarte vio- 

lentă 158. 

Tuberculoza. — Din toate boa- 
lele tuberculoza sub toate for. 
mele sale este una din boalele 
cari dă o mortalitate foarte mare 
în capitala Romîniei. Aproape 
a 5-a parte din numărul total 

„ al deceselor pe fie-care an se 
datorește acestei boale contagi- 
oase și infecțioase, 

Numărul deceselor cauzate de 
această boală groaznică în anul 
1896 a fost de 1100, iar com- 
parativ cu cinci ani anteriori 
ni se înfățoşează în următorul 
mod: PE 

1891 . . ... 803 
1892 . . ,.. 910 

1893 . . , . 832 
1894 . . „565 

1895 . . . +. :959 
1896 . . . . 1100 

Procentul mortalității gene- 
rale de tuberculoză pentru a-: 
nul 1896 a fost deci de 180/0 

; din numărul total al deceselor, 
iar mortalitatea la 1000 locui- 

„tori de tuberculoză a fost de 
„4.1300. Mortalitatea de tuber- 

culoză s'a manifestat ast-fel în 
anul 1896 în cele 5 colori ale 
orașului : - 

Roșu'.... 80 

Galben . . . 292 
Negru. ... 221 
Albastru . ..196 

„Verde .... 31 
- În total, . "T109 

După cit se'vede mortalitatea 
„de tuberculoză: se măreşte în   
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capitală întrun mod deși lent, 
dar totuși foarte simţitor, 

Vrăsta, la care tuberculoza 
ucide un mai mare număr -de 
victime pentru capitală este de 
la 10 ani până la 40. 

Pe profesiuni, mortalitatea de 
tuberculoză se împarte în anu] 
1896 în următorul mod: aren- 
dași, 2; bărbieri, 7; cizmari, 24; 

: cojocari, 4; croitori, croitorese, 
137; comercianţi, 73; dulgheri, 
timplari, tapițeri, 39; farmaciști, 
2; fără profesie, 361; funcţio- 
nari, 60; legători de cărți, 2; 
pantofari, 7; măcelar, 8; me- 
canici, fierari, 1 5; muncitori cu 
miinile, 171; militari, 22; lucră- 
tori la regia tutunurilor, 10; lu- 
crători la fabrica de chibrituri, 
2; pensionari, 5; precupeţi, 10; 
profesiuni libere, $; profesori, 
IO; rentieri, 6; salahori de zi- 
dari, 4; samsari, 4; şcolari, 19; 
servitori, 50; spălătorese, 7; 
tinichigii, 7 ; zidari, 9; zugravi, 7. 

Casele. — Acu z00 de aur. — 
In București, palaturile Dom: 
nești, mănăstirile şi casele boe- 
reşti, s'a prefăcut în cenușe 
și în ruină, de cite trei și pa- 
tru ori pe secol, fără să lase 
măcar urme de existența şi de 
mărimea lor. , 

Unde se mai pomenește as- 
tă-zi de palatul Curtea- Veche, 
de casele Vistierului Dan, de ale 
Văcăreștilor,. de ale Dudeșştilor, 
de palatul Domnesc din dealul 
Spirei, care, şase ani după ter- 
minarea lui, era prefăcut într'o 
măreață ruină, luînd apoi numele 
de Curtea-Arsă, 

Pc linia meridională a orașului, 
printre pomi şi printre turle, 

„erai hanurile cele mari: Șer- 
ban-Vodă, Constantin-Vodă, sf. 
Gheorghe, etc., curți mari pă-.| 
trate cu ziduri înalte și tari de 
jur împrejur; cu porți groase 
de stejar căptuşite cu fier, le- 
gate în piroane, șine şi lanțuri, 
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In mijlocul curții, biserica oco- 
lită de case tari de zid, com- 
Partimente unele lingă altele, 
cu uși de fier, cu odăi, toate cu 
ferestrele și cu ușile pe un prid- . 
vor, care ocolea hanul dintr'un 
capăt pănă în altul, 

Intr'acele ziduri se refugiaii 
„creștinii, într'acele pivnițe şi 
bolte își închideati giuvaerurile, 
șalurile, argintăria şi banii în 
timp de răzmeriță, de băjenie, 
de foc şi sabie. Locuitorii Bu- 
cureștilor găseai scăpare pen- 
tru ei și averile lor la picioa- 
rele altarului şi la tăria zidu- 

rilor, 
Casele boerilor celor mari e- 

rai cele: mai multe aproape de 
malul girlei. Incepînd din susul 
Dimboviţei era casa lui Pană 
Filipescu, mai la vale venea că- 
minul Cantacuzineștilor pănă la 
casele Colfescului, pe ruinele 

căror: s'a ridicat mai în urmă 
casa logofâtului Dinicu Golescu, 
palatul regal de azi. Tot pe mu- 
chia dealului, pe apă la vale, 

- eraii casele lui Constantin Cre- 
țulescu, mai în jos casele ba- 
nului Scarlat Ghica din Gorgan. 
Peste gîrlă, în dreptul Zlătarului, 

„unde este prefectura de Ilfov, 
era casa, banului Dumitru Ghica 
și din jos de Sfintu loan era 
casa Văcărescului, chiar în lo- 
cul unde este casa Baronului 
Belu şi mergea pănă în zidul 
bisericei Măgureanu. 

Dincolo de sfintul Spiridon 
era casa lui Manolache Brinco- 
veanu și peste gîrlă, pe malul 
drept, casa Dudescului. Mai jos, 
sub dealul Mitropoliei, venea 
casa lui Nicolae Brincoveanul, al 
căreia cuprins se întindea pe sub 
poalele dealului pănă în zidurile 
sfintei Ecaterine şi ale Bălăcea- 
nului. 

Aci S'aii succedat oaspeţi de 
toate mărimile şi de toate nea: 
murile, Această casă a fost de
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zece ori, una după alta, palat, 
cazarmă, spital şi ruină, de zece 
ori zidită și rezidită, pustiită, 
restaurată și părăsită. A adă- 
postit pe Caragea cînd a ars 
palatul Domnesc din dealul Spi- 
rei; acolo a descălecat Domnul 
Tudor, cînd a intrat cu pan: 
durii în București. 
„A fost reședința ortalei tur- 

cești în timpul lui Kenaia-Bey 
şi lui Pasvantoglu. Prefăcută din 
ruină, şi transformată de Vodă 
Bibescu în palat domnesc, a ser- 
vit de cuartier lui Omer-Pașa, ge- 
neralilor ruși şi nemți, soldaţilor 
și bolnavilor a tot felul de oștiri. 

La stînga, spre răsărit, în par- 
tea tirgului, prin prejurul Colţei, 
erau casele Rărcănescului (ve- 
chia Poştă), ale Căndescului, ale 

- Cimpineanului (Iforia Spitalelor 
„ Civile de azi), ale lui Racoviţă 

şi ale Băleanului (Casa G5b]). 
La stinga, pe Podul Mogoşoa- 

ici, ai fost casele Văcăreștilor 
(azi casa Prager); casele: Damari 
(Hotel de France); casele Mei- 
tani (Poliţia); locul Colfescului 
(Palatul Regal); livedea Văcăreș- 
tilor (Atheneul romiîn). 

" De la Casele Băleanului şi ale 
Bărcănescului se întindeaii piv- 
niți şi ganguri suterane. pănă la 
palatul de azi al Societăţei: de 
asigurare «Naţionala» din str, 
Doamnci. Aceste suterane mer- 
geai pănă la Curtea Vechie și 
serveaii de ascunzători în vre- 
murile trecute. 

La Biserica Oltenilor. se is- 
prăvea orașul și începea o pă- 
dure deasă. , 

-* Casele boereşti, acum 100 de 
ani, erai de ziduri tari ca de ce- 
tate, în cîte patru și şase că- 
rămizi, cu odăi multe și mari, 
cu pivnițe adinci şi boltite, 'cu 

“învelitoarea de șindrilă şi înal- 
tă aproape de doi metri cit 
casa, ca să nu ție zapada şi să 
se poată scurge apa mai lesne. 

63620. Alarele Dicţionar Geografice 
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Curtea caselor 'era înconju- 
rată de zid bolovănit, înalt și 
Şros, poartă cu boltă, cu uși de 
stejar ferecate, cu foişor d'asu- 
pra, unde păzea ziua și noaptea 
Arnăuții. 

Fie-care casă mare avea bi- 
serică în curte sai în corpul 
casei, la un colț. Familia Du- 
descului era pe acea vreme cea 
mai bogată din ţară. Coprinsul 
lor în București începea de lin- 
să “sfinţii Apostoli și “mergea 
pănă în podul Calicilor, aproape 
de Antim; cuprindea mai tot 
spațiul dintre girlă şi dealul Spi- 
rei. Azi nu se mai găsește nict 
cea mai mică urmă din acea mă- 
rire, nici în ziduri, nici în picior 
de om. Cu vornicul Nicolae Du- 
descu, nepot al lui Antioh Can. 
temir și unchiă despre mamă 
poetului Iancu Văcărescu, s'a 
stins și numele și colosala a- 
vere a Dudeșştilor, 

Ai fost ingineri și arhitecţi: 
în 1832 Hartel « Arhitectonul>; 
«Căpitan de ingineri» Blarem- 
berg, însărcinat cu facerea de 

"case, caldarîm, şosele și îndrep- 
tare de uliți; în 1843 inginerii 
Moritz von Ott şi Vilacros. A- 
cesta din urmă a zidit vechiul 
ospel comunal, de pe piaţa Sf. 
Anton, care a ars deja de multă 
vreme. Spre memorie publicăm 
aci: textul pietrei comemorative 
ce s'a pus la fundația ospelului 
comunal: 

Alexandru Dimitrie Ghica Voevod | 
Intru prea fericitele sale zile | S'a clă- 
dit această Casă a orașului | După pla- 
nul arhitectonului săii | Navie Vilacros | 
De meșterul Andrei Stamate | Prin o- 
sirdia Presidentului Sfatului Orășănese | 

- D-lui paharnic și cavaleru | Comite Scar- 
lat Roset | şi a mădularilor acestui sfat | 
D-lor Serdar Pîrvu Asan | Bocrului de 
neam “Leodor alabun | Neguţătorului 
Ioan Iliad | Şi Secretarului acestui Sfat | 
D-lui Pitarului Constantin Pencovici | 
In piața Grigore Ghica Vocvod | La a- 
nul 1842 Septembrie 6 | Bucureşti | 

Casele de asi. — Casele din   
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Bucureşti, cele din stredele cen- 
trale, sunt în maioritate case 
nouă; ele sunt construite de 
zid de cărămidă;  ornamenta- 
ţia fațadelor nu lasă de do- 
rit, iar stilul construcțiilor este 
diferit; găsim de toate felurile, 
mai cu scamă însă: cele mau: 
rești, rococo, renaștere, roman, 
elvețian; în timpul din urmă s'a 
început a se amesteca în arhi- 
tectură: și motive 'naţionale ro- 
mîne. “ | 

“ Construcţia caselor în Bucu- 
reşti a luat în ultimii ani pro- 
porţii mari, mai cu seamă-că 
și Creditul Urban făce posibil şi 
celor cu capitaluri mici a-și a- 
vea casele lor. Nu mai departe 
de cit în ultimii doi ani s'a ce- 
rut autorizaţii de la primărie” 
pentru construcţia a 10,000 de 
case nouă, ” 

Mai toate locurile virane de 
pe bulevarde se umplu de case. 

Casele din mahalale sunt mici, 
mai vechi. sai mai nouă, fie- 

-care cu cite o curte întinsă și 
grădină. Incet-incet pătrunde și 
la mahala dorinţa de construc- 

ţii nouă. 

Cu cît mergem în spre păr- 
țile excentrice, casele se rărese 
şi cele în ființă sunt case—mai 
mult bordee — în felul caselor 
de la țară. 

In ce privește scumpetea chi- 
riilor, aceasta se datorește, nu- 
unei rente exagerate a proprie- 
tății clădite, ci modului, plăcut 
de sigur, dar puțin economic, 
de a dispune locuința. In ge- 
neral se voește ca ca să aibă: 
o curte și, de se poate, o gră- 
dină proprie; să fie degajată 
de ori-ce altă clădire vecină și 
ca ornamentațiunea, în exces pe 
din afară, să fie bogată în in- 
terior. Toate aceste exigențe 
scumpesc costul clădirci și chel- 
tuiala întreţinere, şi, prin ur- 
mare, și chiria, mai cu seamă 

88
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dacă locuința ast - fel dispusă 
se reduce la un apartament de 
3—4 camere, 

Dacă clasa populațiunii care 
plătește S00—1ş00 lei chirie pe 
an, rar poate avea la București, 
pentru o asemenea chirie, o lo- 
cuință de 3—4 “camere igienice 
și încăpătoare ; micii comercian- 
ți, meseriași și mai cu seamă lu- 
crătorii aii de regulă rele și 
strimte locuințe pentru 3—400 

„lei chirie. 

Numărul caselor. — In cele: 
307 strade recensate s'a con- 
Statat 31067 case, saii corpuri 
de edificii locuibile, din cari 
26256 cu partere, 922 cu sub- 
sol, 3,353 cu un cat, 464 cu 
două caturi, 65 cu mai multe 

„caturi; cele cu un cat, bine în- 
țeles, sunt edificii cu partere și 
un cat d'asupra. 

Comparind cifrele recensămîn- 
tului caselor din anul 1897 cu 
rezultatele recensămintelor an- 
terioare, vom vedea că: 

In anul 1840 eraii 12000 case; 
în anul 1859 case cu venit eraii 
14120; în 1876 proprietăți su- 
puse la foncieră 12968; în 1878 
case 20323. 

La anul 1878 casele recen- 
Sate se împărțeaii în: case cu 
parter, 18641; case cu 2 caturi, 
1616; case cu 3 caturi, 60; case 
cu 4 caturi, 5; case cu 3 caturj, 
I (Hotel Fieski); case cu locu- 
ința sub pămînt (bordee), 6973, 

Așa dar vedem că, de la 1878 
şi pănă la 1896, capitala a ciș- 
tigat peste 10000 de construc- 
țiuni și a pierdut un număr con- 
siderabil de locuințe neigienice, 
precum sunt cele sub pămînt, 

Din cele 31067 de case,-sunt 
ocupate de: autorităţi, clădiri 
publice și institute de cultură, 
294; case de bancă, 40; mar- 
chidănii şi fierării, 85; manu- 
factură, 264; giuvaergerii, 63; 
croitorii, hăinării, 206; farmacii   
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şi drogherii, 44; magazine de 
încălțăminte şi ateliere, 220; 
magazine de mobile, 23; cafe- 
nele, cofetării, 109; restaurante, 
133; cîrciumi, 1817; berării, 32; 
tipografii-litografii, 27; fotografii, 
9; brutării, 90; măcelării fără ha- 
le, 77; magazii de lemne, 121; di- 
ferite magazii, 2474; florării, 13; 
fabrici, uzine, 87; hoteluri (fără 
hanuri), 27; librării, 16. Restul 
sunt case de locuit. 

In anul 1896 s'a ridicat ur- 
mătoarele clădiri în capitală : 
case cu 1 cat, 1154; cu 2 ca- 
turi, 242; cu 3 caturi, 32; cu 
4 Caturi, 10; grajduri, 41; ma- 
gazii, 65. 

Aișcarea imobilelor. — In a- 
nul 1896, 1519 Romini și 2854 
străini aă vîndut proprietățile 
lor; printre cumpărători ati fost 
1468 Romini și 332 străini. 

Ipotecile contractate în 1896 
s'a urcat la suma de 2614420811. 

Imobilele vindute s'a urcat 
la suma de 14708884 lei, 

Statul posedă în București 21 
case de locuit, 36 prăvălii şi 7 
locuri virane, cari aduc un venit 
de 150000 lei anual. 

Pavagiul.— /sforicul.— Călătorii 
străini cîţi ai vizitat în diferite 
timpuri capitala noastră, impri- 
miîndu-și impresiunile de călăto- 
ric, precum și datele ce le po- 
sedăm în această privință, ne 
spun că în București nu exista 
acum două secole nici un fel de 
pavagiii. Mai tirziii însă, po- 
dul Mogoșoaiei, podul Calicilor, 
podul Beilicului, podul Tirgului- 
de-Afară, ne aduc aminte de un 
fel de pardosire. Acesta consista 
în bîrne de lemn, a căror lun- 
gime era cit lărgimea stradelor 
respective. Aceste birne erai 
puse transversal în tot lungul 
stradei și fixate prin scoabe de 
fier. De aci datează numirea de 
pod, dată stradelor așternute 
cu acest sistem, 
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E adevărat că acest sistem de 
pardosire, dată din nainte de 
1806 căci Dionisie Eclesiarhul (în 
«Tezaurul de monumente istori- 
ce») vorbind despre focul care în 
acest an a consumat 5—600 case, 
zice că Vodă-Constantin-Ipsi- 
lante a dat în urma focului, mare 
ajutor orășenilor, înlesnindu-i la 
facerea caselor celor arse și po- 
runcise să se facă casele drept 
la rind, să iasă ulițele drepte nu 
șuvăite și casele una mai afară și 
alta mai înăuntru ca mai înainte, 
de astupa una pe alta, și s'ati 
făcut pănă la un an mai frumos 
orașul tirgului cu ulițe drepte 
și Măria sa a făcut toate po- 
durile ce arsese și cele ce erati 
vechi și putrede le-ai prefăcut», 

Prin 1815,zice Ioan Ghica în 
«Scrisorile» sale către Alexandri, 
«unde se pomcenea trotuar sati 
bulevard pe acel timp», 

Prin anul 1825 aceste poduri 
de lemn mai existai încă; erai 
aruncate pe rigole şi erai pline 
de noroiii. 

Abia prin anul 1828, sub Vo- 
dă-Grigore Ghica, stradele Bu- 
cureștiului aii început să se pa- 
veze în mod sistematic cu pia- 
tră. Pavagiul se numea caldarim. 
Profesorul francez Bâchamps, 
care a fost pe acele vremuri în 
București, într'un articol («Re- 
vista Nouă», anul VII, No. 3), 
publică, sub titlul <Suvenire per- 
sonale>, date importante despre 
Bucureşti. 

În urma punerei în aplicare 
a Regulamentului Organic s'a în- 
ceput pavarea Bucureştilor cu 
bolovani de rii, de la centru 
spre periferie. 

In anul 1842, un oare-care 
Voina Ianoș şi-a adus din străi- 
nătate o mașină de bătut taraci 
cu care se servea la facerea po- 
dului pe stradele Bucureştilor. 

In anul 1864—6ş, sub Cuza- 
Vodă, s'a dat în întreprindere
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facerea de pavagii pe toată întin- 
derea Podului Mogoșoaiei, pănă 
la bariera Kiselef, cu piatră cu- 
bică,. făcîndu-se și cele: dintiiă 

„ trotuare. . 
De atunci aii continuat lu. 

crările de pavare sub diferitele 
administrațiuni comunale. 

După recensămîntul căilor de 
„comunicaţie, făcut în anul 1878, 
adică acum IS ani, suprafața 
totală a stradelor de 2515830 
m. p. se împărțea din punctul 
de vedere al felului pavagiului 
după următorul mod: 

108141,00 m.p. suprafață pa- 
vată sistematic; 1398462,00 m. 
p. suprafața pavată cu bolovani; 
302004,00 m. p. suprafață pa- 
vată șoseluită ; 712203,00 m. p. 
suprafață nepavată. 
Laaceastă dată București aveai 

636 căi de comunicaţie, anume : 
27 căi, 548 strade, 56 stradele, 
3 pasagii, 2 intrări, în plus 40 
de înfundături, avind toate o 
lungime de 231 kil. şi pavate 
nici pe jumătate, 

Sifuația actuală. — lată situa. 
“ţia pavagiilor la finele anului 

1897: . 

Bordure detrotuare, 247436.61 
m. |.; trotuare de bolovani, 
24053745 m. p.; trotuare de les- 
pezi, 30035.20 m. p.; trotuare: 
de bazalt, 490547.26 m. p.; 
trotuare de asfalt, 47975.00 m. 
p.; trotuare cu nisip, 26780.00 
m. p.; șoseluiri cu macadam, 
651923.00 m. p.; pavagii cu bo- 
lovani, 1454620.52 m. p.; pa- 
vagii cu piatră cioplită diversă, 
116594.61 m.p.; pavagii cu piatră 
ep Turcoaia, 189656.00 m. 

; pavagii cu piatră cioplită 
Guenast 134352.00; pavagii cu 
bazalt, 10221.60 m. p.; pavagii 
cu lemn, 2803.06 m. p. 

La finele anului 1898, toată 
Calea Victoriei, de la Episcopie, 
pănă la cheiul Dimboviţa, a în- 
ceput a se pava cu lemn. 
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Costul pavărei. — Pavarea Bu- 
cureștilor a costat comunei, în 
ultimele trei decenii, peste 29 de 
milioane lei și cu toate acestea, 
la finele anului 1896, din 1000 
de strade, cîte sunt în Bucu- 
rești se mai găseaii 39 strade 
nepavate de loc și 56 strade cu 
pavagii de bolovani, foarte in- 
comode pentru circulațiune. Cau- 
za acestei inferiorităţi este mica 
importanță ce aii la București 
alocaţiunile pentru pavagii. Pe 
cînd la Paris se cheltueşte cu 
căile de comunicaţiune cîte lei 
8.87 pe an și cap din popu- 
lațiune, la Viena lei 711, la 
Buda-Pesta lei 4.06, la Bucu.- 
reşti nu cheltuim de cit 3.83, 
pe aceste unităţi. Dacă la infe- 
rioritatea comparativă a “chel: 
tuelilor se mai adaugă și faptul 
special Bucureștilor, a unei ex- 
cesive desvoltări de lungimi de 
strade, în raport cu populațiu- 
nea, se va vedea ușor pentru 
ce pardosirea căilor noastre 
de comunicațiune este inferioară 
de cit în alte orașe din Europa. 

Muminatul. — Ze frecut. — A- 
cum o sută de ani și chiar la 
începutul secolului nostru, de 
altminteri ca în restul Europei, 
stradele Bucureștilor eraii total- 
mente lipsite de lumină; de fe- 
linare nici nu se pomenea ; în- 
dată ce s'a făcut noaptea, o tă- 
cere adincă se întindea asupra 
Bucureștilor, Nimeni nu umbla 
noaptea. Rar pe podurile cele 
mari ale Mogoșoaiei, Calicilor, 
Tirgului-de-A fară și Beilicului şi 
prin ulițele boerești, ca maha- 
laua Arhimandritului (S-ţii A- 
postoli) și mahalaua Golescului 
(sub Mitropolie), rar se vedea 
eşind din curțile Dudeștilor, Go- 
leştilor, Brîncovenilor, Fălcoie- 
nilor, Obedenilor, Grecenilor, 
cite o butcă, saii caleașcă, pre- 
cedată de doi Ţigani, cu masa- 
lale. Prin cele-lalte mahalale nu   
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se auzea în întunericul adînc de 
cît strigătele: «cine. acolo?» ale 
străjarilor saii răspintiaşilor, iar 
în vremuri de primejdie, de be. 
jenie, de ciumă și război, stri- 

gătele patrulelor, ale caraulelor 
formate din mahalagii, cari cîte 
IO—15 cutreeraii mahalaua, 

Incet-încet a început a se ilu- 

mina şi în București stradele; 

mai întîiii cu lumînări de sei 

din distanţă în distanță; apoi 

fură întroduse lămpile cu unt- 
de-lemn, uleii de rapiță. Din 
ordinul Vorniciei, în 1830, s'aii 

» așezat felinare în mat multe stra- 
de. Se ardea unt-de-lemn; în 
total eraă 955 de felinare, chel- 
tuind Casa Maghistratului cu ilu- 
minatul orașului 199881 lei vechi. 
şi 20 parale. Mai tîrziu uleiul a 
fost înlocuit cu petroleul şi în 
1871 a fost întrodus gazul aeri- 
form, 

Zuminatul de ast. —Ilumina- 
„tul actual al orașului nu stă în 
raport cu suma ce se cheltuește; |. 

, Bucureşti e departe de a fi bine 
"iluminat, iar cauza acestei infe- 
riorităţi constă, în prima mînă, 
în întindere exagerată a orașu- 
lui, în scumpetea gazului și apoi 
în starea inferioară a materialului 

“de lămpi cu care se face ilu- 
minatul părţilor excentrice, Ilu- 
minatul public se efectuează în: 
București prin gaz aerian, elec- 
tricitate, uleiii mineral dens și 
petroleii. Cu gaz acriform se 
iluminează centrul orașului. El a 
fost introdus în anul 1871 de o 
societate belgiană care a obținut 
concesiunea iluminărei, pe care 
o exercită și azi încă, Cu petro- 
leii și uleiii mineral dens se ilu- 
minează părțile excentrice, iar 
cu electricitate bulevardele de la 
Cotroceni, pănă la bulevardele 
Ferdinand și Protopopescu- -Pake; 
noul bulevard al-Colţei, Șoseaua 
Kiselef, Cișmegiul, Uzina hidrau- 
lică, Abatoriul, Teatrul ? Naţional,
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Palatul Regal, Spitalul Colţei; 
cite-va fabrici, ateliere şi case 
particulare, teatre, băi, pasagii. 
O companie germană de elec- 
tricitate a obţinut concesiunea 
iluminărei a câtor-va părţi cen- 
trale a orașului, fie-care pe în- 
tinderea unci raze de 150 m.: 

Se mai luminează, dar puţin 
de tot, cu acetylenă și cu lămpi 
de alcool. 

La sfirşitul anului 1597, si- 
tuaţia iluminatului capitalei a 
fost ast-fel repărțită : 

a) Cu gas aerian. Lanterne 
pătrate de aramă pe zid 1059; 
lanterne cu console pe stilp, 
2032; lanterne rotunde de a- 
ramă pe candelabru, 701; lan- 
terne pătrate pe grilagii, 28; 
lanterne rotunde pe grilagii, 
II9; candelabre cu mai multe 
lanterne, 42; candelabre cu 
o singură lânternă cu mai multe 
becuri, 32; lanterne suspen- 
date, 7; globuri pe brațe, g; be- 
curi la pisuare, 19; becuri la 
ceasoarnice, 6. 

Pentru îmbunătățirea ilumina- 
tului prin gaz a stradelor cen- 
trale s'a dispus a se aplica pe 
cele mai multe lămpi becul A ucr, 
la altele refiectorul parabolic, 

b) Cu petroleii. Lanterne pă- 
trate de aramă, cu console pe 
stilp, 25; lanterne rotunde de 
aramă pe candelabru, 1; lan- 
terne model 1897 pe stilp, 249; 
lanterne de fier model noi pe 
stilp, 975; glob 1846 cu con- 
solă: pe stilpi, 1S10, pe ziduri, 
37, pe arbori, ş; lanterne pă- 
trate de fier, cu console pe stilpi, 
4; pe ziduri, 110. 

€) Cu uleiii mineral dens. Lan- 
terne bronzate, cu console pe 
stilp, 467; pe zid, IL, 

d) Cu electricitate. Lampe cu 
arc voltaic de ro Amptre pe 
bulevardul Carol şi Elisabeta, 66; 
pe șoscaua Mogoșoaia, 32; în 
Cișmegiii, 20; pe bulevardul 
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Colțea, 28; la Uzina Idraulică, 
6; la Abatorii, 4; lampe incan- 
descente de 10 lumini la Aba- 
toriu, 140; la Uzina idraulică, 40. 

Recapitulind, găsim că în 1897 
aii ars lampe: | 

Cu gaz aeriform, 4055; cu 
petrolei, 3216; cu uleiii mine- 
ral dens, 468; cu electricitate, 
336; în total: 8075 lampe. 

Costul iluminatului, — Canti: 
tatea de gaz consumată în anul 
1896 pentru iluminatul orașului 
a fost de 183949 metri cubi; 
cantitatea de petrol consumată 
a fost de 297931 kilogr. Lun- 
gimea reţelei de tuburi, care 
pleacă de la uzina de la Filaret 
şi luminează stradele, grădinile şi 
pieţele, trece peste 150 kil, 

Pentru comună, costul ilumi- 
natului este ast-fel repartizat: 

Gaz aerian, 434634 Iei; din 
cari în lămpi cu becul Auer, 
4316 lei; cu uleiă mineral dens, 
36040; cu petrol, 162191 lei; 
cu electricitate, 34000 lei; în 
total lei 663,865. 

Alimentarea cu apă a Bucureg- 
tilor. — /ndicațiunile cele mar 
vechi, — Cea mai vechie indica- 
țiune despre modul alimentărei 
oraşului cu apă, o găsim în Del 
Chiaro. 

La. 1710, Del Chiaro, care a 
stat multă vreme la Curtea lui 
Constantin- Vodă- Brîncoveanul, 
ne spune că fintîni în timpul 
lui m'aii fost în Bucureşti; nu- 
mărul puțurilor era mic, dar că 
«le acque de la Dimbovitza sono 
leggicre e salubri»: apele Dim- 
boviţei sunt ușoare și sănătoase. 

Bucureştenii, într'adevăr, -se 
mulțumeati în sec, al XVIII-lea cu 
apa Dimboviţei, bătută poate şi 
atunci cu piatră acră; dacă nu 
sar fi mulțumit, ar fi făcut ciș- 
mele cu apă adusă de departe, 
cum aii făcut-o în secolul ur- 
mător, | 

Știința «curgerei și scurgerci 
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apelor» cum sc zicea acum o 
sută de ani la Bucureşti, cu alte 
cuvinte captaţiunea apelor din 
izvor şi aducerea lor pe tuburi 
la mari depărtări, se cunoștea, 
foarte bine în sec. al XVII-lea. 
Brincoveanul, ne spune Șincai, 
aduse Focșănenilor apă pe sco- 
curi, de la o depărtare de două 
ceasuri cale pănă în Focșani. 

In sec. al XVIII-lea însă, face- 
rea de cișmele preocupă pe mulţi 
din Beit fanarioți. 

Se cunoaște hrisovul din 1 
Octombrie 1779 al lui Alexan- 
dru-Vodă-Ipsilante, care ne spu- 
ne că, pe vremuri «zlotoase», apa 
Dimboviţei venind foarte | tur- 
bure şi cu multe necurățenii, 
Domnul a .hotărit să aducă apă 
de izvor, «de departe și cu multă 
cheltuială». Ipsilante face. deci 
două. cișmele: una în ulița Bo- 
iangiilor și alta lîngă Mănăstirea 
Sărindarului. 

Dumitru Suilgi-Bașa, un fel 
de mare Cișmigii, este însăr- 
cinat cu supraveghiarea curge- 
rei şi scurgerei apelor. Aii fost 
şi alți Cișmigii și paznici ai 
Cişmelelor. Mai toți steteaii în 
mahalaua Stejarului, unde în tim- 
pul lui Brincoveanu se afla Și- 
potul-Fintînelor. 

Domnii fanarioți ai secolului 
XVIII-lea, și-aii adus apă de fiîn- 
tînă pentru băut în foale şi în 
sacale, unii 'de la Pantelimon, 
alții de la Filaret, 

De cișmele însă se foloseau 
mult Bucureştenii. De aceea pen- 
tru folosul Obştici, după Ale- 
xandru-Vodă-Ipsilante, Mihaiă- 
Vodă-Șuţu, prin cartea: sa din 
3 Noembrie 1784, întărește și 
complectă hotăririle lui Ipsilante. 
Mai tirziu Nicolae-Vodă-Mavro- 
gheni dă, pentru întreţinerea ciș- 
melclor cu apă de la Creţuleşti, 
Crevedia și Giulești, veniturile 
vînzării oeritului, dijmăritului și 
vinăriciului, mai adăugând și 13
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scutelnici. El numea aceasta: 
facerea casei cișmelelor. 

Uliţele din Tirgul-din-Năuntru 
și Podul-Mogoșoaiei au cişmele 
pe cari le folosesc cu multă plă- 

„cere. Bucureştenii de prin alte 
mahalale rivnesc la dînşii și, după 
multe stăruințe, cei din Batiştea, 
cei din Răzvan şi cei de la Bi- 

„serica-cu-Sfinţi aii obținut și ei 
cișmele, | 

Reaua scurgere a apelor da 
naștere la multe procese în fața 
Divanului. Se făceau așa numite 
lagumuri saii case de ape, de 
unde, apoi, pe sub podurile de 

“lemn ale ulițelor, prin șanțul 
“de la mijloc, li se da drumul 
să curgă de vale: la Dimbo- 

"vița. 
Lucrai la curgerea și scur- 

gerea apelor, la facerea Şi cură 
țirea șanţurilor, vinovaţii, adică 
pușcăriașii, sub direcțiunea, ciș- 
migiilor şi suilgiilor, cari se pri- 
ccpeaii să măsoare cantitatea de 
apă ce se consuma în București, 
precum și măsurile de apă cu 
care se va înavuți orașul «dacă, 
pe lingă apele de la Crețulești 
şi Giuleşti, se vor mai aduce și 
apele de la Crevedia», 

Din cînd în cînd se mai des- 
copere și cîte o cișmea nouă, 
adică un izvor de apă bună de 
băut. Așa bună-oară, în timpul 
epidemiei de la sfîrșitul seco- 
lului “al XVIII-lea, Curtea lui 

* Moruzzi retrăgîndu-se la Cotro- 
ceni, Beizadelele Dumitru, Ni- 
colae și Gheorghe, feciorii Be- 
iului, făceaii plimbări prin pă 
durea: Mănăstirii, Intro zi, ei 
giisiră o cișmea cu apă foarte 

“bună. Domnul se bucură mult, 
şi dete un hrisov ca să nemu- 
rească acest norocal luminatelor 
Beizadele și porunci să fie nu- 
mit acelizvor, Cișmeaua-Beizade- 
lelor. .Cu timpul, acest izvor de- 
veni-un loc de petrecere pentru 
Bucureşteni, -   

Apele Dimboviţei, apele ciș- 
melelor, ale gârlițelor, ale lacu- 
rilor, ale puţurilor și ale finti- 

“nelor, pe lîngă cari se mat a- 
dăugaii și apele ploilor, făcuseră, 
încă de la începutul secolului al. 
XVIII-lea pe Domni să se îngri- 
jească cit mai de aproape de 
hidraulica Bucureştilor. 

In 'anul 1785; un oare-care 
Inghiulgi, propuse Sfatului po- 
liţiei de Bucureşti, să aducă prin 
burlane apă de la Crevedia pănă 
în marginea Bucureștilor, — pen- 
tru care cerea suma de 32772 
lei vechi. 

In acest scop Mihail Șuţu- 
Voevod învită pe bocri să sta- 
bilească cît avea, să dea fie-care 
breaslă. . 

De cînd populățiunea orașu- 
lui se înmulţise și pe cît posi- 
bil întrun oraș deschis ca Bu- 
curești, bunul traii crescuse, 
cestiunea «curgeri și scurgerei» 

“apelor deveni una din cele de că. 
petenie. Pentru întreţinerea ca- 
nalelor de sub podeala podului 
Mogoșoaiei, podului Tirgului-de. 
Afară, podului Calicilor, podu- 
lui Beilicului, în 'care canaluri 
se vărsa toate apele de scur- 
gere ale ulițelor și ale ulicioa- 
relor bucureștene, pentru nive- 
lare, : cotire, aducere, curățire, 
cra un corp întreg de slujitori, 
anume podari. Organizaţi aproa- 
pe milităreşte, comandaţi de Ma- 
rele Cișmigiii, care depindea de 
Spătar și de Agă, podarii, îm- 
brăcați întrun fel de capoate 
galbene și cu topoare în miini, 
își aveaii locul hotărit în toate 
alaiurile domneşti. 

In Ianuarie 18453, Domnitorul 
Gheorghe Bibescu poruncește 
înființarea fintînelor în București, 

Proectul a fost întocmit de 
d. Marsillon, inginer, care pro- 
puse facerea fintînelor în două 
chipuri: unul prin aducere de 
apă din izvoare în cătățime măr- 

  

    

ginită, numai la 1200000 oca 
în curs de 24 ceasuri și cu chel. 
tuială pănă la 81160 galbeni, — 
şi altul prin luarea apei din riul 
Dimboviței, cu mașină cu foc în 
cătăţime de 3000000 oca în curs 
de 24 ceasuri şi cu cheltuială 
de 41286 galbeni. 

Sfatul Administrativ însă, în 
"vederea scăderei cheltuelei, . a 
dat precădere înființărei numai 
acelor fîntîni cu luarea apci din 
Dimboviţă. A 

Pentru preîntimpinarea chel- 
tuelilor, s'a luat suma de 12468 
galbeni, care a rămas din cea 
hotărită pentru ridicarea mo. |: 
numentului generalului Kiselef, 
— și pe care generalul a «afi- 
erosit-o la un lucru folositor .lo- 
cuitorilor Bucureșteni», 

Cu această sumă s'a. cumpă- 
rat din Paris două mașini idrau- 
lice cu aburi, cu strecurătorile 
cele trebuincioase precum şi ur- 
loaele pentru toată întinderea 
uliței Mogoșoaiei. 

In 1846, fîntînele capitalei au 
fost inaugurate cu mare solem- 
nitate, cînd şi Vodă Bibescu 
pronunţă un discurs, Cu această 

„ocaziune s'a bătut și o medalie 
comemorativă, 

În anul 1875, d. general Ma- 
nu, pe atunci primar al capi- 
talei, însărcină pe d. Guilloux 
cu studiul alimentărei cu apă a 
Bucureștilor. D. Guilloux găsi 
d> cuviință că apa trebue luată 
din Dimboviţa, dar insistă mult 
asupra punctului de unde _tre- 
bue luată apa. 

Pănă în anul 1882, alimenta- 
rea cu apă a Bucureștilor se fă- 
cea în același mod ca în trecut, 
Dimboviţa, puţurile şi fintinele | 
erait vecinicele furnisoare a can- 
tităței necesare de apă. Lucru- 
rile neputînd însă merge mai de- 
parte tot ast-fel; s'a recurs la 
alimentarea orașului, tot cu apă 
de Dimboviţă, dar canalizindu-
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se.acest rii în mod sistematic 
şi după un plan. 

Canalizarea Dimboviţei, — 
Sistemul prin care se alimentea- 

"ză actualmente orașul este: 
Se limpezește apa luată din 

Dimboviţa, prin decantarea ei 
în trei mari basine săpate lingă 
acest rii, la Arcuda, distanță 
de 18 kil. în sus de București ; 
se strecoară apoi prin filtre ori- 
zontale de nisip, așezate puțin 
mai jos de basinele de decan- 
tare şi, ast-fel filtrată, apa se 
lasă a curge cu pantă naturală, 
printrun conduct zidit, pănă în 
rezervoriul subteran de pe pla- 
toul Cotrocenilor. Dintr'acest re- 
zervoriii, apa poate curge, prin- 
tr'o canalizaţiune de fontă, în 
ori-ce punct al orașului care 
S'ar găsi situat la un nivel in- 
ferior aceluia al rezervoriului de 
la Cotroceni. Spre a se putea 
alimenta, și părțile orașului cari 
sunt mai sus ca Cotroceni, cum 
şi pentru a da apei puterea d'a 
se ridica în caturile de sus ale 
clădirilor, ori da ţișni de la faţa 
solului, apa din rezervoriul de 

. la Cotroceni, înainte d'a se dis- 
tribui, se împinge cu presiune, 
prin pompele stabilimentului i- 
dro - electric de la Grozăvești, 
în rețeaua de distribuţiune din 
oraș și într'un rezervorii înalt de 
compensaţiune, stabilit la Iancu. 

Cu acest sistem se voia a se 
filtra, aduce și împărți, în oraș, 
pănă la 40000 m. c. apă pe zi, 
cît s'a socotit trebuincios con- 
sumaţiunii, 

Acest sistem de alimentare 
cu apă e întocmit după proec- 
tele prezentate în 1882 de in- 
ginerii elveţiani Culman și Biir- 
kly-Ziegler. 

Cantitatea apel. — Media a- 
nuală a cantității de apă distri- 
buită pe zi în cursul anului 1896 
a fost de 28800 m. c. Dinti'a- 
ceastă cantitate se apreciază că   
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15000 m. c. pe zi aii fost în- 
„trebuinţate pentru diversele ser- 
vicii municipale, iar restul de 
13800 m. c. sar fi distribuit 
pentru trebuinţele locuitorilor, 

Costul (ucrărilor pentru a- 
limentarea orașului cu apă din 
Dimboviţă se cifrează în total, 
pănă la finele an. 1896 ast-fel: 
basine de decantare și filtre, 
1456409 lei; apeduct, 1241211 
lei; rezervoriul de la Cotroceni, 
497859 Lei; stabilimentul idrau. 
lic de la Grozăvești, 839706 
Iei; canalizațiunea de distribuire, 
3390714 lei; rezervoriul de la 
Iancu, 140000 lei; adică în total 
suma de lei 7565901. 

Amortizat în timp de 40 ani 
cu un interes de ş0%, acest 
total de 7565901, reprezintă o 

„cheltuială de 441092 lei. Dacă 
la acest amortisment adăugăm 
și cheltuelile de întreținere, per- 
sonal și material, în suma de 
lei 143680, rezultă că alimen- 
tarea orașului cu apă a costat 
în anul 1897 suma de lei 635592, 
suma care, repărțită la cantitatea 
de apă distribuită în medii pe 
an, ridică prețul metrului cub 
de apă distribuită la 5.5 bani. 

Distribuţia apel. — La înce- 
putul anului 1898, apa a fost 
distribuită în capitală prin o re- 
țea de conducte în lungime de 
162684 m. De asemenea au 
fost: guri de apă, 899; fîntîni 
țişnitoare, 22; basine țișnitoare, 
34 şi coloane de apă, 21. . 

Pujuri şi fântini. — Afară de 
„apa Dimboviţei, cu care. se ali- 
mentează locuitorii din centrul 
capitalei, se mai scoate apă din 
1310 puțuri, mai cu seamă în 
mahalalele orașului și în păr- 
țile excentrice; a unora este 
bună de băut, a altora este săl- 
cie. Afară de aceste puțuri, se 
mai află şi cite-va fîntîni cu apă 
foarte bună, dar în cantitate 
nesuficientă; cele mai princi- 
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pale fîntîni sunt cele de la: He- 
răstrăă, Azilul Elena Doamna, 
a Brincovenesci, cele de la Fi- 
laret, etc. 

Sisteme nouă de alimentare.— 
Chiar de la început apele cap- 
tate de la Bicu pentru alimenta- 

rea orașului n'a dat satisfacți- 

une așteptărilor consumatorilor. 

In regiunea Dimboviţei unde 

sa hotărit captarea, apele a- 

cestui rii fiind prea încărcate 

cu argilă în cea mai mare parte 

a anului, elc nu se lasă a fifil- 

trate suficient: prin filtre ori- 

zontale cu nisip, pentru că ma- 

rea cantitate de argilă ce con- 
ţine apa, împiedică formațiunea, 

pe suprafaţa filtrului, a acelei 

membrane filtrante, care asi- 

gură o suficientă clarificare. 

Dacă la acest mod nefavorabil 

de a fi al apei însăşi, se a- 

daugă şi imperfecțiunea  siste- 
mului de filtre adoptat, cum și 
insuficiența suprafeței lor, se 

„vede uşor pentru ce instala- 
țiunile de la Bicu n'aii putut 
corespunde scopului pentru care 
ati fost făcute și nici nu vor 
putea aduce sensibile ameliorări 
calităţii apei, ori-cari ar fi îm- 
bunătăţirile parțiale ce s'ar căuta 
a li se face, 

In acest scop, administraţia 
comunală din 1898 cit şi cea 
de azi, aii început a face cerce- 
tări nouă ; în Iulie 1S9$, Primă- 
ria se pronunţă în favoarea pro- 
punerci de ase capta apele sute- 
rane de la Bateria 1546 a for- 

_tificaţiunilor, care cade la Bra- 
gadiru. Toate lucrările vor costa 
lei 4378000. 

Canalele de scurgere. — 7szor7- 
cul. — Construcţiunea de canale 
de scurgere a început în Bucu- 
rești la 1847. 

S'a construit la acea dată două 
canale : unul, început din strada 
Bazaca, cu devărsare în Dim- 
boviţa, care şerpuia atunci între



_ BUCUREȘTI 
103 

    

. 

actuala hală şi extremitatea de 
Vest a stradei Bazaca, deservia 
această stradelă, piața Sf. An- 
ton şi Calea-Moşilor, pănă la 
biserica Sfinților, pentru a 'cu- 
lege de aci apele meteorice ce 
se strîngeaii în depresiunea de 
nivel ce exista la capul despre 
Moși al stradei Armenești; al- 
tul, cu devărsare iarăși în Dim- 
boviţa la Podul de Piatră, ac- 
tualul Pod Rahova, se ridica pe 
strada Smirdan, traversa Lips- 
caniile, pentru a veni în strada 
Doamnei, lîngă Poștă, spre a 
primi apele ce se acumulai în- 
tracest punct jos al orașului. 
Ambele aceste canale erai de 

tipul Emmery, cu secţiune drept- 
unghiulară, acoperită cu o boltă 
în centru. Construcţiunea era 
făcută în piatră cioplită. 

Mai tirzii, prin anul 1864 
și următorii, sub Cuza-Vodă, s'a 
construit canale 'ovoide de că- 
rămidă, pe strada Carol şi Vic- 
toria pănă la barieră și prin 
1870 un asemenea canal pe stra- 
dele Bărăţiei şi Colţei până în 
strada Pensionatul. 

In 1873 s'a construit canale pe 
stradele Cozma și Pensionatul. 

Pe această din urmă stradă, 
în faţa proprietăţei Boerescu, 
un inginer din serviciul munici- 
pal construi, pentru prima oară 
în București, de sigur și în țară, 
sub administrațiunea primarului 
Scarlat Creţulescu, o bucată de 
vre-o 100 metri lungime de ca- 
nal monolit în beton de ciment. - 

Proba aceasta satisfăcînd tu- 
turor exigenţelor, a făcut epocă 
în istoria canalizării Bucureşti- 
lor, căci, dovedind toate avan- 
tagiile ce bețonul are, în lucră- 
rile idraulice, asupra zidăriei de 
cărămidă, toate canalele din Bu- 
curești, de la această epocă în- 
coace, se construiră esclusiv în 
beton. 
„ Paralel cu aceste progrese-în 
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modul de. construcțiune al ca- 
nalelor, necesitatea acestor eva. 
cuatori simțindu-se din zi în zi 
mai mare, primăria. însărcină, în 
1881, pe inginerul elvețian Biir- 
kly-Ziegler cu studiul și exe- 
cuțiunea unei reţele complecte 
de canale de vre-o 40 kil. dez- 
voltare, 

Era poate atunci ocaziunea 
ca primăria să-și proecteze în- 
treaga sa rețea de canale, ră. 
mănînd apoi ca să o complecteze 
treptat. Din nenorocire admini- 
strațiunea scăpă această ocazi- 
une, așa că însemnata reţea 
a lui Birkly, de și concepută 
cu o oare-care vedere generală, 
nu-și încorpora întrun mod în- 
tim nici canalele ce existaii îna- 
intea execuțiunii ci, nici nu im- 
puse, printr'un proect general, 
condițiunile cărora avea să se 
supună lucrările ulterioare de 
canalizațiune, „pentru a forma 
un complex dotat de unitatea 
necesară, 

Situaţia actuali. — Lucrările 
de canalizare, ce treptat ai ur- 
mat acestei epoce, de și: stu- 
diate izolat, fără spiritul de uni- 
tate ce trebue să domnească în 
asemenea lucrări, ati sporit to- 
tuşi rețeaua de evacuare a ora. 
șului la dezvoltare. și ea se ri- 
dică Îa o întindere de 109535 

„ L., din cari: ! 
68052 m. |. colectoare Și ca- 

nale. vizitabile Și 41783 m... ca- 
nale nevizitabile, circulare, cu 
2000 de guri de scurgere, 

Orașul însă nu „profită, după 
cum ar trebui și putea, de a- 
ceste canale, de oare-ce, din lip- 
sa de apă și ori-cari adaptări 
speciale ce ar trebui făcute ve- 
chilor canale, nu se efectuează 
peste tot deșertarea latrinelor la 
canal. 

In adevăr, din cele 2737 le- 
gături de proprietăți cu cana- 

"lul public ce exista la finele lui   

1896, numai 161 din aceste le- 
Sături pun 'hasnalele în scur- 
gere la canal și încă cu o scur- 
gere incomplectă, de oare-ce ad- 
ministraţiunea nu admite pănă 
acum de regulă de cit «Siste- 
mul devizor», care nu este de 
cit o ficțiune sanitară, 

Numai cînd orașul va putea 
Vărsa în - canale, peste apa uzată 
rezultind din distribuțiunea a- 
pei potabile, alți 30—40000 m. 
c. apă pe zi, numai atunci se 
va putea obține prin canale a. 
cel mare resultat igienic cunos- 
cut sub numele de «totul la ca- 
nal». | 

In condițiunile actualei stări 
de lucruri, rețeaua de canaliza- 
țiune de scurgere a orașului se 
angmentează pe fie-ce an. 

Salubritatea capitalei. — Seraz. 
ciul saludrități), înfiinţat ca atare 
prin budgetul anual .1893--094, 
e parte integrantă a serviciului 
de poduri și şosele și este me- 
nit a asigura curăţenia orașului, 
care, în general vorbind, este sa- 
tisfăcătoare, 

Serviciului salubrității apar- 
țin trei secțiuni: 1. secţiunea 
gunoaielor particulare, 2. sec- 
țiunea canalelor şi 3. secțiunea 
grajdurilor primăriei și atelie. 
relor. , 

Prima secţiune : cuprinde cu- 
rățitul și stropitul 'stradelor şi 
evacuarea gunoaielor particu- 
lare şi publice; a doua cuprinde: 
a) construcţia și întreținerea ca- 
nalelor publice şi accesoriilor 
lor pentru evacuarea apelor din 
ploi și.zăpezi, b) autorizația de 
construcții de canale la parti- 
culari, pentru evacuarea . acelo- 
rași ape, a celor menajere și in- 
dustriale, c) evacuarea prin ca- - 
nal cu sistem divizionar a latri- 
nelor publice, d) curăţitul latri- 

“nelor particulare prin serviciul 
zis barometric; a treia cuprinde: 
a) administraţia grajdurilor și Ai!
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furagiilor, b) atelierele de repa- 
rațiuni cu diferite ramuri, ca 
potcovărie, ferărie, lemnărie, 
văpsitorie şi curelărie, | 

Costul.— — Menţinerea curățirii 
în oraș devine. un serviciu cu 
atit mai greii, cu cît el este în- 
sărcinat cu recolta și transpor- 
tul, contra, unei taxe de abona- 

„ment, și a gunoaielor menajere 
ce se string prin locuinţele pri. 
vate. Escesivele călduri din cli- 
ma noastră care reclamă ră- 

„corirea artificială a stradelor 
printr'o largă stropire a lor, 
cum și ridicarea marilor canti- 
tăţi de zăpadă ce cade adesea, 
sporesc încă şi mai mult impor- 
tanţa servicinlui curățirei ora- 
şului, 

Administraţiunea comunală 
are înscris în budget pentru 
serviciul curățirei orașului 27000 
lei pentru personal, 529050 lei 
pentru lucrători și 303000 pen- 
tru material. 

Dacă din totalul de 859050 ce 
se cheltueşte pentru curățirea 
orașului, scadem 250000 lei cît 
se încasează, în cifre rotunde, 

"pentru ridicarea gunoaielor par- 
 -ticulare, rezultă că orașul face 

cu curățirea publică o cheltu- 
ială anuală de 609050. Repăr- 
țită la cele 232000 suflete ce 
trăesc în București, cheltuiala 
curăţirei orașului revine la 2,62 
pe an de cap din populaţiune. 

După. «Statistica internaţio- 
nală a oraşelor mari», Parisul 
cheltueşte cîte 3.18. pe an de 
cap de populaţiune, pentru cu- 
răţitul săi, Viena 4.15, Buda- 
pesta 1.69. 

Măturatul şi stropitul. — Din 
punctul de vedere al măturatu- 
lui și stropitului, orașul se îm- 
parte în 22 de secţiuni, din cari 
15 în incinta șoselelor încon- 
jurătoare și 7 în -afară de a- 
ceastă incintă, fie-care din aceste 
secţiuni fiind date în îngrijirea   
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unui supraveghetor cu ajutorul 
săii și avînd numărul necesar 
de măturători, cotige, furgoane 
și perii mecanice și sacale în 
unele secțiuni. 

Stradele celor 15 secțiuni di: 
interiorul -șoselelor înconjurătoa- 
re se curăţă prin lucrători și 
material ce se află cantonat pe 
întinderi desemnate de strade, 
pe cari le mătură normal în fie- 
care zi în ocolul I, la două 
zile odată în ocolul al II-lea 
şi la trei zile odată în ocolul al 

„II-lea. 

"Secţiunile afară din șoselele 
înconjurătoare se îngrijesc prin 
cete de lucrători, cari le cur ăţă 
în grupuri, la intervale deter. 
minate, dar mai rari. 
Supraveghetorii secțiunilor de 

curățire sunt însărcinaţi și cu 
facerea abonamentelor. pentru 
ridicarea gunoaielor din pro- 
prictăţile private, cum și cu con- 
trolul acestui servicii. 

Transporlul gunoaielor ȘZ ar- 
derea gunoaielor. — Gunoaiele 
rezultind din măturatul strade- 
lor sai din “proprietățile pri- 
vate sc transportă din gropile 
din partea escentrică a orașu- 
lui, parte direct prin trăsurile 
serviciului, parte prin interme- 
diul unei linii Decauville care, 
încărcîndu-le din rampa de gu- 
noaie de la Radu-Vodă, le trans- 
portă în vagonete trase de cai 
pănă în Valea-Plingerei, unde 
se depun pentru aplanarea a- 
cestei mari mlaştine. In termen 
mediu se stringe pe zi, în Bu- 
cureşti, 280 de tone gunoiii. 

In cursul anului trecut, s'au 
înstalat în strada "Țărănilor niște 
crematorii pentru arderea gu- 
noaielor. Aceste cuptoare costă 
pe comună 70,000 lei. 

O altă stațiune crematorie e 
la Tunari, unde sunt instalate de 
asemenea niște cuptoare, în care 
se ard 70 de tone gunoaie pe zi. 
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O a treia rampă de gunoaie, 
proectată în «Gropile Neptun», 
n'a putut fi construită încă, din 
cauză că numai în timpul din 
urmă s'a putut face expropie- 
rile acestor gropi. 

Ridicarea săpesii. — Nu e 
mult de cînd zăpada, cînd că- 
dea în mari cantități, cra o a- 
devărată calamitate pentru cir- 
culațiune în București, cu toate 
însemnatele sume ce Primăria 
cra obligată a cheltui pentru ri- 
dicarea și transportul ei. 

Curăţirea se face acum cu 
niște pluguri trase de doi cat 
și zăpada se aruncă în canale. 
și în cite-va trape construite pe 
podurile de pe Dimboviţă: Mă- 
Surile acestea aii făcut ca cură- 
țirea zăpezei să coste anul tre- 
cut 22,000 lei. - 

Intinderea liniilor de tramvai 
pe un mare 'număr de strade 
principale din oraș, obligă a- 
ceste întreprinderi de transport 
d'a curăţi zăpada îndată ce cade. 

Stradele cele mai principale 
“din centru și mat cu seamă bu- 
levardele, ai, la cîte 25 — 30 de 
metri distanţă, instalate vespa: 
siene. Grădinile publice sunt de 
asemenea prevăzute cu vespa- 
siehe. Numărul lor în total sc: 
urcă la '500 în toată capitala. 
Numărul latrinelor publice se 
urcă azi la 15. 

Casarma măturătorilor, — 
Pentru locuinţa  măturătorilor 
cari n'a familie, există cazarma 
de măturători de lingă rampa 
de gunoaie de la Radu-Vodă, 
cum și o instalațiune cu ace- 
laşi scop ce s'a făcut la graj- 
durile de la Cuibul-cu-Barză. 

Grajduri şi Atelicre.— Graj- 
durile și atelierele serviciului 
curăţirei, situate la Cuibul-cu- 
Barză, formează un vast și im- 
portant stabiliment, în care se 
întrețin cei 35o de cai ai ser- 
viciului şi se depozitează, re-
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“pară şi construește .variatul ma- 
terial destinat curățirei orașului. 

Ocupînd o mare suprafață 
de teren, grajdurile și atelierele 
sunt prevăzute cu şase pavi- 
lioane de grajduri, infirmerie 
de cai, potcovărie, basin pen- 

„tru scăldatul cailor, manegiii, 
parcuri. de reproducţiune şi ma- 
gazii de furagie,. numeroase re- 
mize pentru trăsuri și aparate 
de desinfecțiune, de extracțiuni 
barometrice și de incendii, ma- 
gazii de materiale prime și 'obi- 

„ecte fabricate, ateliere de fieră- 
rie cu motoare mecanice, diverse 
mașine-scule, căruțărie, tapițărie 
şi vopsitorie; cazarmă și can- 
tină pentru 1şo de lucrători, 

“clădire “de administraţiune, la- 
borator de veterinărie; post de 
telegraf şi telefon, etc. 

Grajdurile comunale sunt ți- 
nute într'o perfectă curățenie; 
pavagie bune şi plantaţiuni nu- 
meroase complectează salubri- 
tatea. 

Asistenţa publică.— Zu trecu. — 
Asistenţa în trecut, și mai a- 
les cea, medicală, negreșit că nu 
avea mijloacele de care dis- 
pune azi. Doar în mănăstiri se 
practica de monahi un fel de 
medicină empirică, ca în cele- 
Lalte țări. In Bucureşti însemnăm 
pe la 1789 abia un spital și un 
azil de copii orfani. 

După cum se constată din 
dosarele primăriei, pe la 1830, 
breasla bragagiilor din Bucu- 
reşti afecta anual un fond din 
veniturile ei, pentru azilul co: 

"piilor orfani. 
Situaţia actuală. —In timpul 

ultimilor 80 de ani s'a făcut pro: 
grese însemnate. Avem spitale 
“numeroase, instalate în clădiri 
moderne, cu tot confortul igie- 
nic, ospicii de 'tot soiul, azi- 
luzi pentru: cei bătrîni și în- 
capabili, întrun cuvint avem 

: o asistenţă publică și privată, 

65620, Marele Dicționar Geografia. 
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demnă - de o capitală de re- 
“gat. Toţi: concură la reuşita 
ei: comuna, Statul, comunită- 
țile diferitelor colonii ;: epitro- 
piile şi eforiile din inițiativă 
privată fac tot ce pot în limita 
mijloacelor de cari dispun. 

Asistenfa publică comunală. — 
Asistenţa publică este în Bu- 
curești dintre cele mai întinse. 

„Deși comuna nu posedă un ser- 
vicii public bine organizat pen- 

-_tru îngrijirea. tuturor săracilor, 
ea împarte însă ajutoare în natură 
şi bani în tot decursul anului 
și mai cu seamă în ajunul săr- 
bătorilor, 

In anul 1896, medicii comu- 
nali ai căutat 15501 bolnavi 
Romini și 1338 bolnavi străini, 

" Ordonanţe gratuite ati fost 5767, 
„" în valoare de lei 16000. 

Primăria dispune de următoa- 
"rele instituțiuni de. binefacere: 

Ospiciul comunal: Zerlendi, în- 
temeiat din inițiativă privată 
de bancherul Cristofi Zerlendi 
și pus sub administraţia directă 
a primăriei, a adăpostit, în cur- 
sul anului 1896, 40 de  in- 
firmă. 

Azilul de noapte făcut din 
produsul mai multor serbări po- 
pulare și din diferite donațiuni 
particulare, Acest azil: e pus 
sub  dependința primăriei şi ad- 
ministrat de ea. Azilul e: cons- 
truit pe cheiul Dimboviţei; e o 
clădire bună, igienică, spațioasă 
şi care aduce servicii reale po- 
pulațiunei sărace. | 

Primăria a înființat și între- 
ține și o ospătărie populară, ală- 
turea de azilul de noapte, care 
de asemenea a umplut o lacună 
însemnată simțită de mult. Cu 
Suma minimă de 25 de bani 
(clasa 1) și 10 bani (clasa [1) ci- 
ne-va poate avea un prinz mo- 
dest, dar hrănitor. 

In timpul de la 1 Ianuarie 
pănă la 31 Decembrie 1897 ai 
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fost adăpostiți în azil un nu- 
măr de 7241 bărbați şi 1245 fe- 
mei, saii în total 8486, din cari: 
7303 Romîni, 174 Izraeliţi, 72 
Germani, 92 Maghiari, 63 Ita- 
lieni, 33 Sirbi, 49 Bulgari, 44 
"Greci, 28 Polonezi, 25 'Macedo- 
deni, 55 Francezi, 19 'Armeni 
și 38 Ruşi, - 
” Ospătăria populară a fost vi- 
zitată în același interval de timp 
de un număr de 85922 persoa- 
ne de diferite naţionalităţi, 

Pentru întreţinerea azilului de 
noapte și ospătăriei populare, 
comuna cheltuește sume însem- 
nate în raport cu mijloacele de 
care dispune; ast-fel în budge. 
tul pe anul 1897 este alocată 
în acest scop o sumă de 39880 
lei. Comuna a incasat de la os- 
pătărie, în timp de un an, a- 
dică de la 1 Ianuarie la 31 De- 
cembrie 1897, suma de 14610 
lei 80 bani. 

În azilul de noapte toți cei 
săraci și lipsiţi de locuinţă, fie 
de ori-ce naţionalitate, pot găsi 
adăpost trei nopți în cursul unei 
luni, în care timp li se dă: aş- 
ternut, bae sistematică și hrană. 

În anul 1897 încetînd din viață 
filantropul Evloghie Gheorghief, 
a lăsat prin testamentul. săi, 

"în deplină proprietate, moşiile 
sale Viișoara și Coteniţa, din dis- 
trictul Oit, Primăriei București şi 
«Societăței pentru învățătura po- 
porului romîn», şi anume a. lăsat 
primăriei două din trei părți din 

„aceste moșii cu însărcinare de 
a întrebuința venitul în sporirea, 
şi ameliorarea azilului de noapte, 
iar cea-l'altă treime din acele 
moșii s'a lăsat societăței menţio- 
nate, cu obligațiune d'a întrebu- 
ința venitul pentru întreţinerea Și 
dezvoltarea școalei pentru învă- 
țătura poporului romîn. Atât pri- 
măria cit și societatea s'ati pus 

” în posesiunea moșiilor Și ai luat 
deja măsuri pentru arendarea lor, 

89
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Un alt servicii al primăriei, 
e Serviciul copiilor găsiţi și or- 
fani, care în anul 1897 a îngrijit 
172 băcţi și fete. Primăria plă- 
teşte la 316 doici pentru creș- 
terea copiilor- găsiţi. Un număr 
de 135 copii, avînd etatea de 
7 ani, frecuentă pe contul primă- 
riei şcoalele primare, 

„Primăria posedă şi întreține 
un institut vaccinogen. In el 
S'aii vaccinat şi revaccinat în 
1897, 38224 persoane. 

Intre stabilimentele de asisten- 
ță publică comunală se numără 
și Băile populare de pe piaţa 

- Bibescu-Vodă, deschise în 1896; 
în aceste băi. populaţiunea să- 
racă poate face cu 10 bani o 
bae rece în basin cu dușe și cu 
20 bani o bae caldă cu duşe; 
în anul 1897 ati fost frecuentate 
de 58947 de persoane. 

Suboențiuni. — Enumerăm aci 
sumele pe. anul 1897 pănă la 
1898 ce primăria le a acordat 
pentru subvențiuni, ajutoare şi 
întreţineri de stabilimente de a- 
sistență publică, etc.: ajutoare 
de cărți elevilor săraci, 4500 
lei; subvenţiuni pentru doi stu- 
denţi cari își fac studiile în 
străinătate, 2700 lei; idem pen- 
tru societatea <ÎInvățătura po- 
porului Romîn», 3000 lei; idem 
pentru societatea «Grădina de 
copii», 1000 lef; idem societă- 
ţii <Unirea constructorilor Ro- 
mini» pentru şcoala de adulți, 
1000 lei; subvenţiune societăței 
pentru ajutorul elevilor săraci, 
1500 lei; idem comitetului in- 
stituit pentru a. veni în ajutorul 
incendiaţilor și inundaţilor, 1000 
lei; ajutoare de subsistență la 
săraci, în bani saii în natură, 
cheltueli pentru serbări de bine- 
facere și altele, 20000 Iei; aju- 
toare de înmormîntări la săraci 
şi alte diferite cheltueli de în- 
mormîntare, 1000 lei; întreți- 
neri de infirmi și neputincioşi 

- ospiciului 

  

700 

în spitale, 10000 lei; ajutoare 
pentru măritat fete sărace din 
procentele capitalului depus de 
M. S, Regina, 350 lei; pen- 
tru întreţinerea azilului de noap- 
te şi ospătăriei populare, 31000 
lei; pentru întreținerea băilor po- 
pulare, 11500 Ici; pentru între- 
ținerea azilului Protopopul Tu- 
dor Iconomul, 5000 lei; pentru 
măritatul a 4 fete sărace din 
fondul Protopopul Tudor Eco- 
nomu, 4000 lei; pentru întreţi- 
nerea școalei profesionale Pro- 
topopul T. Economul și orfelina- 
tul Maria Turnescu, 33110 lei; 
medicamente pentru săraci și 
copii găsiţi, 16000 lei; subvenți-: 
une Eforiei Spitalelor Civile pen- 
tru alienaţi, 30000, lei; pentru 
serviciul copiilor găsiți, vestmin- 
te, îmbrăcăminte, colete, etc., 
11300 lei; pentru întreţinerea 

comunal  Zerlendi, 
21700 lei; subvenţiune Eforiei 

_ Spitalelor Civile pentru căutarea 
femeilor prostituate, 18080. 

Casa comunală mai serveşte 
o sumă de 2000 lei pe an pen- 
tru îmbunătățirea rasei cailor în 
Rominia, precum și o subven- 
țiune de 55500 lei pe an Tea: 
trului Naţional. 

Pe lingă suma de 20000 lei 
pentru ajutoare de subsistență 
ia săraci, s'a simțit trebuință să 
se mai acorde încă două cre- 
dite de cite şooo lei în anul 
trecut. . 

Din suma de 30000 cît și din 
sumele vărsate la Primărie din 
subscripții pentru săraci, s'aă 
distribuit în cursul anului şi cu 
ocaziunea sărbătorilor Paștelui 
și Crăciunului 41119 lei, din 
care lei 37010 în bani, restul 
de 4109 Iei ca ajutoare în na- 
tură, adică în lemne pentru în- 
călzit, 

S'a împărţit şo stînjeni cubici 
"lemne divizați în :300' grămezi, 
împărtășindu-se “ast-fel un nu-   
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măr de 300 săraci cu cite 1/ 
din un stinjen cubic și cite 2 
lei pentru transportul lemnelor 
la domiciliii. Afară de acești 5o 
stînjeni lemne s'a mâi distribuit 
la încă 10 săraci cîte 200 kil. 
lemne tăete, plătindu-se și tran- 
sportul lor la domiciliul celui a- 
jutat. 

Asistenţa publică privată. — 
Afară de asistenţa publică mu- 
nicipală, mai există în Bucu- 
rești și o mulțime de institute 
filantropice speciale, înfiinţate cu 
fonduri lăsate de Domnii țărei, 
precum și de particulari, și ad- 
ministrate de eforii şi de comi- 
tete speciale. Aceste institute 
de caritate sunt: 

1. Eforia Spitalelor Ci- 
vile. Intiiul spital în Bucureşti 
se datorește spătarului Mihail 

" Cantacuzino, care, zidind. bise- 
rica, Colțea și înzestrîndu-o cu 
mai multe moșii, o îndatoră a 
face și întreține două spitale 
pentru bolnavi și a le întreţine 
cu doctori și farmacii, Mai tir- 
ziii Grigorie-Mateiii-Ghica - Voe- 
vod întemeiă spitalul Panteli- 
mon înzestrindu-l cu mai multe 
moșii, cu obligație a se între- 
ține un spital pentru bolnavi, 
altul pentru răniți și altul pen- 
tru ciumați la schitul sf. Visa- 
rion. La 1796 «bîntuindu-se țara 
de năprasnica boală a ciumei», 
Alexandru -Vodă - Moruzzi «prin 
sfatul și alegerea obștei, zidi un 
spital pentru ciumaţi și molip- 
siţi la Dudești pe marginea Dim- 
boviţei» şi pentru întreţinerea 
acestui spital îi închina trei din 
mănăstirile slobode ale țărei, 
anume : Tismana, Cozia și Cim- 
pul-Lung. Mai târzii, la 1808, 
Divanul ţărei sub președenția 

«Gavriil Mitropolitul și E- 
"Xarhul prea sfintului şi îndrep- 
tătorului Sinod a'toată Rosia» 
revoacă această închinare și ho- 
tărește: «pentru a nu rămînea și
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zidirea numitului spital i bise- 
rică de acolo la derăpănare și 

„ pustiere . . ,. . ca la cisla ce 
este pusă pe mănăstiri. de dati 
pe fie-care an pentru școli, să 
se facă adăugirea acestei tre- 
buinţe, care prin părinți arhierei 

„Să se dea la dregerea acestui spi- 
tal, unde se va strica, ila plata 
simbriei preotului, i la paznicii 

- acestui spital și la trebuincioasa 
"cheltuială a bisericii de acolo». 

Fie-care spital își avea epi- 
"-tropia lui separată pănă la anul 

1847, sub Domnia lui. Bibescu- 
Vodă, 'cînd, pentru motivul că 
aii, același scop filantropic, ob- 

„ Şteasca adunare a regulamentat 
să fie o singură Epitropie saii 
Eforie, în capul căreia vedem 

- pe logofătul Mihail Racoviţă, 1o- 
- gofătul Constantin Herescu şi lo- 
- gofătul Scarlat Ghica, sub preşe- 

denția Mitropolitului Primat, 
La donațiile făcute de spă- 

tarul Cantacuzino și de Grigorie. 
- Mateii-Ghica-Vodă, aă venit a 

se adăuga o mulţime de donaţii 
particulare și la rîndul săi gu- 
vernul a pus la dispoziţia aces- 

"tor așezăminte 12 mănăstiri și 
- “schituri. cu toate proprietățile 

lor: mănăstirea. Găiseni (Dim- 
boviţa), mănăstirile Sinaia, Poia- 
na (Prahova), schiturile Fedele- 
şoiii, Berislăvești (Argeș), Măxi- 
neni (Brăila), Brebu, Lespezile 
(Prahova), Cornetul, Șerbăneşti 
și Titiriciii (Vilcea). 

Actualmente, Eforia Spitalelor 
Civile posedă 132 proprietăţi în 

-16 județe, din cari 74 moșii, cu 
o întindere de 204784 hect, 
"din care 82 păduri în întindere 
de 36890 hect., 57 arii. Valoa- 

"rea terenurilor e prețuită între 
180 și 500 lei hect.; valoarea to- 
tală la 61,564,185 la. A dăugînd 
cite 300 lei de hect. de pădure, 
„pentru valoarea lemnelor, suma 

» se urcă la 78,631,335 lei. Venitul 
anual, la acest capital de 78 îni- 
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- lioane, a fost de 4! milioane, 
"Afară de aceste proprietăți mai 
posedă și mai multe imobile ur- 
bane, între cari vechiul ei local 
administrativ precum și un sta- 
biliment de băi şi un teatru (cu 
mai multe prăvălii) în București 
şi un stabiliment de hidrotera- 
pie la Sinaia. 

Această înstituţie de bine-fa- 
cere posedă în câpitală 7 mari 
spitale, avînd fie-care şi cîte un 
dispensariii de consultații gra- 
tuite. 

In primul rînd vine spitalul 
Colțea. | 

Spitalul Colțea s'a fondat la 
1715 de Spătarul Mihail Can- 
tacuzino și avea la început 24 pa- 
turi pentru bolnavii de ambele 
sexe. Invazia muscălească din 
anul 1806 dezorganiză pentru 
cit-va timp acest spital, prefă- 
cîndu-l întrun spital militar zu- 
sesc şi reducîndu-se paturile su- 
ferinzilor civili, 

Astăzi are 300 paturi, clinici 
medicale, chirurgicale și oftal- 
mologice, școală practică și mu- 
zeii de anatomie, laborator de 

- chimie şi farmacie. 
Cu începere din Octombrie 

1898 s'a înfiinţat pe lîngă acest 
„spital şi o secție pentru consul- 

“ taţiile gratuite medicale şi chi. 
rurgicale. De asemenea s'a mă- 
rit serviciul de oculistică, pre- 
cum și cel de sifiliografie și der- 
matologie, unde s'a făcut o nouă 
sală de operaţie chirurgicală. 

Numele de Colțea vine de la 
boierul Căndescu, numit şi Col- 
țea, socrul lui Mihail Canta- 
cuzino,. 

In privința acestui spital, Gri- 
"gorie- Vodă- Ghica .zice' în hri- 

de la 7244 (1736) sovul săi 

- saci în orașul București s'a mai 
făcut un spital de bolnavi, la 
mănăștirea ce se numeşte a 
Colţei, de repauzatul și “crești- 
nescul boier Mihail Cantacu- |   
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zino, biv Velspătar; dar nu de 
bolnavi ce pătimesc de alte 

- boale trupești și de boala ciu- 
mei, 'ci numai: de bolnavi de 
cei cu-răni și buboși». 
Pănă în anul 1888 a fost în 

faţa spitalului Colțea așa numi- 
tul Zrna/ Coljel. EL a fost dă- 
tămat de administraţia comu- 
nală în acel an. (Vezi Ş Cultele). 

Un alt spital al Etoriei e spi- 
talul Pantelimon, care s'a fon- 
dat la anul 7243 (173 5) de Gri- 
gorie-Ghica-Voevod, în curtea 
mănăstirei cu același nume, în- 
temciată de Vornicul Cernica. In 
1847 spitalul Pantelimon servea 
numai pentru boale cronice. In 
hrisovul din 12 Octombrie, ace- 
lași an, se spune, vorbind des-, 
pre mănăstirea Pantelimon «.... 
şi spitalul să fie pentru săraci, 
însă nu numai de bolnavi de 
aceia ce ar pătimi de alte boale 
trupești, ci și de bolnavi de 
boala ciumei». Actualmente clă- 
direa de la Pantelimon servă mai 
mult de azil pentru cei infirmă, 

Al 3-lea spital al Eforiei e spi- 
talul Fz/antropia, care s'a fun- 
dat de generalul Cotuzof, Bă- 
leanu și mai mulți mahalagii. 

Al patrulea spital al Eforiei 
„e spitalul de naștere J/areruz- 

/atea, care s'a fundat la 1839 
şi s'a reconstruit din noii acum 
ciți-va ani; la acest spital e a- 
tașat un alt spital, acel al co- 
piilor noii născuţi. Eforia mai 
are Spitalul de copi? şi spitalul 
Colentina care sa fundat la 
1864. 
„Afară de aceste spitaluriă din 

capitală, Eforia întreține şi un 
spital la Ploești, cu 40 paturi 
şi un spital la Cocoş (Dimbo- 
viţa) cu 15 paturi, 

Toate aceste spitaluri se admi- 
nistrează de o eforie, compusă 

„din trei membri, numiţi de gu- 
vern și sub privegherea minis- 
terului de Interne. Un regula-
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„ment de administraţie, din 8 
Iunie 1868, regulează în amă- 
nunte funcționarea acestui așe- 
zămînt. Budgetul Eforiei Spita- 
lelor Civile se votează anual de 
Camera legiuitoare, iar dările 
sale de seamă anuale Se cerce- 
tează de Inalta Curte de Comp- 
turi. 

Eforia întreţine şi un ospiciti de 
alienați, Alărcuza, într'o clădire 
vechie, 'dâr în condițiuni bune, 
cu 320 paturi. Statul și comuna 
București acordă subvențiuni a- 
cestui așezămînt. In 1896 s'aă 
căutat aci 319 bărb. și I9I fem, 

In ânul 1896 s'a tratat în 
spitalele şi ospiciile dependinte 
de Eforia Spitalelor Civile, 

- 17740 bolnavi, Acești bolnavi 
au fost distribuiți în spitalele 

„. următoare: 

Spitalul Colea, 3931 bolnavi; 
Filantropia, 4965; Colentina, 
2759; de Copii, 2064; Pante- 
limon, 572; Maternitatea (fe- 
mei), 1583; Maternitatea (copii 
născuți), 1301; Miărcuţa, 535. 
Total 17740. 

După protecţiune ati fost: 
Romini 14504 și străini 3236. 
În anul 1896 s'a prezintat la 

consultațiuni cu medicamente 
gratuite un număr de 1 38002 
bolnavi, din cari 61699 bărbați, 
52565 femei, 13396 băeți și 

"- 10342 fete, . 

După protecţiune ai fost: 
Romini, 92836; străini, 45116; 
iar după religiune: creştini or- 

„todoxi, 52356; creștini de alte 
rituri, 44824; mahometani 292; 
izraeliți, 40530. 

In Bucureşti spitalele Efo- 
riei ai 40 medici, din cari 15 
medici primari, 16 secundari, 
4 însărcinaţi cu consultații gra- 
tuite și 2 cu serviciul de boli 
infecțioase asistați de 40 de in- 
terni; aă 25 farmaciști şi 5 
moașe, 

2. Epitropia Spitalului   
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Briîncovenesc, care se admi- 
nistrează de o epitropie sepa- 
rată, condusă de descendinţii 
familiei Brincoveanu; s'a fun- 
dat de Băneasa Safta Brânco- 
veanca, «numai pentru bolnavii 
și ticăloșii cari ar peri de foame 
pe drumuri» în anul 1834, iar 
spitalul s'a inaugurat la 18 Oc- 
tombric 1838, printr'un discurs 
ținut de Băneasa Săftica. 

La început spitalul Brînco- 
venesc avea 60 paturi, cari se 
întrețineai din venitul moșiilor 
lăsate în judeţele Dolj și Ro- 
manaţi. Azi aşezămintele Brin- 
covenești dispun de o avere 
care aduce un venit anual de 
1200000 lei. 

Pentru: construcţia acestei zi- 
diri s'a cumpărat de generoasa 
donatoare locul de lingă bise- 
rica «Domnița Balașa» ai căreia 
ctitoare era. 

In jurul acestei biserici—după 
cum se dovedeşte din testamen- 
tul Banului Brincoveanu, tipă- 
rit la 1838 — deja existati chilir 
pentru adăpostirea celor nepu- 
tincioşi. In partea despre E. 
s'a clădit, la 1889, tot din ve- 
niturile lăsate de această gene- 
roasă familie, un frumos local 
ce servă ca spital, alături cu 
vechiul spital Brîncovenesc, zi- 
dit la anul 1837.: In total, în 
spitalul Brincovenesc, sunt azi 
240 de paturi, , 

- In partea dreaptă a bisericii 
este <Azilul Domnița Balașa», 
cu SI paturi pentru femei în- 
firme şi în fundul curţii este 
școala primară de băcți <Dom- 
nița Bălașa», fondată la anul 
IS7I. 

Spitalul Brincovenesc are 14 
medici, din cari 5 primari, 7 se- 
cundari, 1 medic chimist, 1 pen- 
tru consultaţiile gratuite, asis- 
taţi de 9 înterni; are 4 farma: 
ciști. 

- În curgerea anului 1896 s'aii   
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tratat în spitalul Brîncovenese 
un număr de 3293 de bolnavi 
(1789 bărbați, 1054 femei şi 354 
copii). 

3. Eforia spitalului Xe- 
nocrat, fondată în anul 1551, 
de repauzatul Dr. Kiriazi. Intre- 
ține un spital cu 30 paturi. In 
anul trecut s'ai căutat ş0o bol- 
navi și s'aii dat 1200 consultații 
gratuite la 1200 bolnavi ambu- 
lanți. E mai mult spital al colo- 

„niei greceşti din capitală. 
4. Eforia spitalului Ca- 

ritas, a Izraeliților, , 
„ Spitalul Caritas e încăpător și 

mobilat pentru şo paturi; din 
lipsă însă de venituri toate pa- 
turile nu pot fi ocupate. In a- 
nul 1897 s'aii cheltuit 19000 lei 

- pe cînd veniturile pozitive nu 
sunt de cit lei 1450 din cu- 
poane. Restul se adună din co- 
tizațiuni voluntare, baluri și o- 
frande, 

Eforia actuală a organizat o 
loterie care a produs un bene- 

"ficii de 34000 lei ca fond al 
spitalului, ceea ce reprezintă 
încă un venit pozitiv de lex 1700 

„pe an. Cu toate sforțările comi- 
tetului, venitul pozitiv este nu- 
mai de lei 3150, pe cînd. chel- 

 tuelile, pentru un număr restrîns 
de paturi, sunt de lei 19000. 

In afară de aceste spitaluri 
„male: Spitalul Militar Cen- 
-tral, instituțiune model, în care 
sunt puse în practică principiile 
moderne ale construcțiunii de 
spitale; se compune din 6 pa- 
vilioane de bolnavi, din 5 pa- 
vilioane anexe pentru adminis- 
traţie, băi, laboratorii, compania 
sanitară, ctc. și este destinat 
a primi în timp de pace 326, 
în timp de războiii 560 bolnavi. 
In anul trecut aă . fost căutaţi 
7000 bolnavi. E întreţinut de 
stat. | 

In casa de sănătate (din str. 
Teilor).unde se primesc cu plată
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bolnavi de ori ce Ssoiii, cu II 
paturi, se poate interna şi de la 
2—3 alienaţi. 

Mai este încă o casă de să- 
nătate privată (în str. Sf. Ionică) 
cu 5 paturi pentru boale chi- 
Turgicale şi ginocologice, 

“Pentru căutarea alienaţilor se 
se află în București în afară de 
Mărcuţa, şi Ospiciul Caritatea, 
întreprindere particulară în, str, 
Plantelor, a prof. Dr. Sutzu, în 
condițiuni bune, cu şo paturi ; 
în 1896 au fost internaţi 44 băr- 
baţi şi 209 femei. In acest insti- 
tut și-a petrecut poetul Emi- 
nescu, ultimul an al vieţei sale; 
tot aci a și murit,, 

Se mai află un Depozit de 
-alienaţi'al Prefecturei poliției 

> gapitalei în;care, în 1896, ai 
fost internați 149 (92 bărbaţi 

. Și 57 femei), 

In curînd Bucureşti vor fi în- 
zestrați cu un ospiciii de alienaţi 
model, confortabil, clădit de Efo- 
ria Spitalelor Civile și subven- 
ționate de guvern cu 700000 lei, 

In București mai sunt diferite 
clinice particulare, în număr de 
4, unele cu plată, altele gratis; 
ele sunt: Policlinica (din str. 

- Armenească); Policlinica «E: 
- lisabeta» de la Institutul Su. 

rorilor de caritate; Policlinica 
(din str. Sfinţilor) și Policlinica 

„<Fraternitatea-Zion», clinică 
izraelită, 

- Aziluri. — In afară de azilul 
de noapte comunal și acel in- 
“treţinut de așezămintele Brînco- 
venești (vezi mai sus), în Bucu- 
reşti sunt mai multe aziluri din 
inițiativă privată, pentru oplo- 
şirea celor fără. mijloace, a bă- 
trinilor și a bătrinelor, bolnavi, 
infirmi și incapabili de a se mai 
hrăni' prin propriile lor mijloace. 
“Ast:fel de aziluri sunt în nu- 

măr de 10 și anume: 
Elena Oteteleșeanu, pentru 20 

femei infirme; Zoe Stătineanu, 
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pentru 10 femei bătrine; Pro- 
topopul Tudor, pentru 22 femei 
bătrîne; Sf. Vineri, - pentru 40 

„bătrîni infirmy; Arhiereul Ca- 
list, pentru 6 femei; Elena Dju- 
vara, pentru: 4 femei; Sultana 
Anghelo, pentru 2 femei; Hătsch 
Şerm.), pentru 26 bărbaţi şi fe- 
mei; Elisabetei (izraelit), cu 44 
paturi pentru bărbaţi; Comuni- 
tatea izraelită spaniolă, cu 16 
paturi pentru femei, 

De vr'o 2 ani s'a înfiinţat în 
capitală şi două institute pentru 
creșterea copiilor, aşa numitele 
leagăne (crâches), unul '<Mater- 
na» şi cel-lalt «Elisabeta». Am. 
bele sunt din inițiativa privată, 
sunt puse sub patronagiul unor 
comitete din societatea bucu- 
reșteană și se întrețin din coti- 
zaţiuni benevole, din serbări și 
baluri, 

Institutul Elisabeta, al 
Surorilor de caritate, fondat în 
anul 1879: și pus sub patrona- 
giul M. S. Regina Elisabeta; 
are misiunea de a îngriji şi ve- 
ghia pe bolnavi, particulari, în 
schinibul unei plăți mici sa de 
cele mai multe ori, fără nici un 
salariă, , 

Din cele de mai sus, , rezultă 
că în capitală sunt la dispozi- 
ţia bolnavilor și infirmilor un nu- 
măr de 1304 paturi, şi anume în: 

Ospiciile comunale (Azilul de 
noapte și Ospiciul Zerlendi) 184 

„paturi; Eforia Spitalelor Civile 
"665; Epitropia, Așezămintelor 
Brincovenești 321; Eforia Xeno- 
crat 30; Eforia Caritas 50; Casa 
de sănătate 11; Institutul Cari- 
tatea (Sutzu) so; 'In cele 10 
aziluri particulare 177, 

Societăţi filantropice. — In Bu- 
curești, numărul societăților par- 
ticulare filantropice. se urcă la 
aproape 150 ; nai fie-care breaslă 
de activitate își are societatea ei. 
Dăm aci cele mai însemnate, atît 

-. ca vechime, cît și ca fonduri:   
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Crucea Roşie, pentru îngrijirea 
răniților în caz de războiă. Dis- 

„pune de fonduri însemnate. In- 
ființată din 1876. Se întreține 
din donaţiuni, ofrande şi ba- 
luri publice date de ofițerii di- 

- feritelor garnizoane. 

Comitetul Pentru incendia pi şz 
înundați, sub preșidenția Mi- 

” tropolitului Primat, al primului 
Ministru și al Primarului Capi- 
talei. Acordă ajutoare în caz de 
sinistre. Dispune de fonduri în- 
semnate, 

Providența, societate romi. 
nească de ajutor la familiile scă- 
pătate. Se întreține din cotiza- 
țiuni, baluri și serbări. . Patro- 
nată de un comitet de doamne 
sub patronagiul M. S. Reginei, 

„Obolul, societate romînă pen- 
tru ajutorarea copiilor sărmani, 
-Sub patronagiul unui comitet de 
doamne. Organizează baluri foar- 
te mult căutate și producătoare, 

Societatea fi uncționar. Zlor pu- 
bici, fondată în anul 1882; a- 
jutor reciproc. In anul 180 a 
dat ajutoare în sumă de 141000 
lei. Dispune de un fond de 1 
milion și jumătate Iei. A emis 
o loterie de 500000 lei, pentru 
a-și clădi un local al ei propriii. 

- Numără peste 4000 de membrii, 
Ajutorul, societatea clerului 

romîn, fondată în 1877, Scopul ei 
este de a ajuta pe clericii lip- 
siți de mijloace, a răspîndi idei 
morale și religioase. Are o a- 
vere de vr'o 90000 lei și nu- 
mără 220 de membrii, 

Jon Cucusel, societatea cîn- 
tăreţilor bisericești, fondată în 

1888, în scop filantropic.. Dis- 
pune de o avere de 17500 lei 

- și numără 350 membrii. De la 
înființarea. ei pănă azi a acordat 
ajutoare în sumă de lei .8000. 

Gutenberg, societate de aju- 
tor reciproc a lucrătorilor tipo- 
grafi. A fost înființată în anul 
1858. Scopul: ajutorarea mem-
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- brilor, a văduvelor şi a orfani- 
lor. Fondul societăței se urcă 
la suma de 46000 lei; numărul 
membrilor 400. 

Afielul de aur, societate filan- 
tropică fondată în anul 1870; 
acordă membrilor ajutoare pen- 
tru înmormîntări. Fond social 
10000 lei; numărul memb. 125 

Speranța, societate. filantro- 
„pică şi înzestrătoare; numără 
200 membri; cu un capital de 

22000 lei, 
Unirea lucrătorilor construc- 

fori romînă, fondată în 1873, 
Scopul ei: Stabilirea solidarității 
între lucrătorii constructori ro- 
mîni, formarea maeștrilor, aju- 
torarea infirmilor şi a bătrinilor, 
“Numărul membrilor trece de 

„..300. Posedă un local propriii, 
„în valoare de 90000 lei; dis-. 
pure și de un capital de 10000 

„ ei în numerar, 
„ Societatea comercianților de 

- băuturi spirtoase, fondată în 
anul 1879. Distribue în toți anii 
cărți la copii săraci și dă ajutor 
membrilor săi lipsiți de mijloace 

: Și bolnavi. Dispune de un fond de 
„120000 lei, Numărul membrilor 

se urcă la 380, Dă de 2 ori pe 
an serbări populare și baluri. 

Peleșul şi Vizful cu Dor, a 
micilor funcționari, fondată în 
1885 ; ajutor reciproc în caz de 
boală a membrilor. Averea so- 
cictăței se urcă la suma de lei 
120000. Peste 3000 de funcţio- 
nari inferiori (odăiași, portari, 
intendenţi de la diferite auto- 
rităţi) compun această socie- 
tate. 

Societatea lucrătorilor în fier 
și demu, înfiinţată în 1887; are 
250 membri, în maioritate ro- 

„mini; ajutor în caz de boală, 
: schilodire și moarte. Capital so- 

cial 18000 lei. 
Salvatorul, societatea femei- 

lor sărace, fondată în 1886; scop 
filantropic, ajutor pentru înmor-   
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mintări, ajutor medical și pentru 
măritarea membrelor sale mi- 
nore. De la înființarea ei pănă 
azi a dat ajutor de înmormîn- 
tare la peste 200 de membre 
și a măritat 5o de membre mi- 
nore. Dispune de un însemnat 
capital; numărul membrelor se 
urcă la vro 3000, 
Mina şi Pădurea, societatea 

meseriașilor mecanici, fondată 
în anul 1888 în scop filantro- 
pic; ajutor în caz de boală și de 

„moarte, A dat ajutor de la în- 
fiinţare pănă azi la 70 de mem- 
brii. Dispune de un capital de 
20,000 lei; are ş3o membrii. 

Societatea funcţionarilor ca- 
merciali, Nu există de cît de 
vr'o 7 ani. Numără ş0o mem- 

„brii, toți împiegaţi la biurouri, 
prăvălii, etc, 

Prosperitatea, societatea lău- 
tarilor. Fondul societăței se ur. 
că la suma de lei 10.000; are 
150 membrii activi, 

Fulgerul, societatea birjarilor 
din capitală; ajutor reciproc. 
25.000 lei e averea societăţei, 
care are 1200. membrii. 

Societatea internațională a 
chelnerilor, înfiinţată în 1880. 
Scop filantropic şi ajutoare. Nu- 
mărul membrilor se 'urcă la 1 50, 
iar capitalul la 27.000 lei. 

Societatea curelarilor, înfiin- 
țată în 1886. Capital social lei 
10.000. 

Societatea lucrătorilor tîm- 
plari, fondată în anul 1890; a- 
jutor reciproc în caz de boală, 
accidente și moarte. Capital so- 

„cial 5000 Iei. 100 de membrii, 
„Îrmoiiia, societate de ajutor 

reciproc și bine-facere, fondată 
în anul 1892. Ajutor în caz de 
boală, moarte, pensiuni viagere 
la membrii infirmi. Numărul 
membrilor se ridică la 3ş0, iar 
capitalul societăței e de 45.000 
lei, - 

Umanitatea, societate flantro-   
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pică. E înființată de curind şi 
nu dispune de cît de un capi- 
tal mic. Numărul membrilor 180. 
Și-a schimbat numele în Cre- 
dinfa. 

Societatea Junelor lucrătoare, 
pentru ajutorul copiilor sermani. 

Societatea bucătăriei popo- 
rane, pentru ajutorarea elevilor 
sărmani, 

Înocenja, societate pentru a- 
jutorarea fetelor sermane la mă- 
ritiş. Numărul membrelor 70. 

Esalitatea, societate filantro- 
- pică romînească, înființată în a- 

nul 1886; are 1600 membrii; 
cu un capital de 27000 lei, 

Bucur, societatea croitorilor 
romîni. 

Deșteptarea, societatea vîn- 
zătorilor de ziare; 100 membrii; 

capital social 4000 lei. 
Clubul gastronomic, societate 

de chelneri. Infiinţarea ei e re- 
centă. Numără 50 membrii. Se 
însărcinează a găsi ocupaţiuni 
membrilor ei fără lucru, 

Tibișotit, societate filantropică 
rominească, fondată de mai mul- 
te doamne din societate. Ingri- 

" jeşte de copiii săraci. Se nu- 
meşte Tibișoiii, după. numele ce- 
lui d'întiiii copil crescut și în- 
grijit de această societate. - 

Loja masonică, societate ma- 
sonică, care și-a pierdut din 
strălucirea-i de odinioară. Scop 
filantropic. 

Alistria, ramură francmaso- 
nică. Mai mult soc. de ajutor 
mutual. 

Comuna Draus, societatea ro- 
mînilor transilvăneni din acea 
comună şi din împrejurimi. In- 
ființată în anul 1891; are 75 
membri şi membre. Scopul: a- 
jutorarea școlarilor săraci tran- 
silvăneni. Capital social 3000 lei. 

Comuna Caja, societate com- 
pusă din Romini transilvăneni 
din această comună. Infiinţată 
în .1893; are So membrii. Sco-



BUCUREȘTI 
TU BUCUREȘTI 
  

-Pul: ajutorarea școlarilor din 
sus zisa comună. Capital şooo 1. 

Dacia Traiană, societate na- 
țională a Rominilor de dincolo, 
(bărbaţi și femei) cari ocupă di- 
ferite servicii (servitori, portari, 
etc.) în capitală. Existenţa ei 
durează numai de vr'o 4 ani. 
Capital mic. Scop  filantropic. 

„ Fraţit Români, societate na- 
țională a Rominilor de dincolo 
(bărbaţi și femei), cari ocupă 
diferite servicii în familiile din 
capitală (bone, servitori, etc.). 
Înfiinţarea ei nu datează de cit 

„de vr'o 2 ani. Ajutor în caz de 
boală și de moarte.. 

Germania, societate pentru 
ajutorare în caz de boală a mem- 

„brilor” săraci ai coloniei ger- 
mane. . 

„ Brster DBukarester ' Frauen- 
Verei, societate de dame ger- 
mane, fondată în 1864. 

Auker, societate germană de 
ajutor în caz de boală. 

Finladung, societate germa- | 
nă, filantropică. - 

Vereintgung der Reichs-Deu- 
- Zschen, fondată în 1892, cu scop 

de a ţine strinși într'un mă- 
“ nunchii pe toți Germanii dir 
provincie şi a-i ajuta în caz de 
nevoe. 

: Bukarester Deutscher Unter- 
stiilsuugs Verein, fondată în 
1863 de membrii coloniei ger- 

„mane, în scop filantropic. 

Înternationaler Fraueu Ve. 
rein, societate germană de dame 

" pentru dare de ajutor, 

FIzlfs- Pereiu,' societate aus- 

triacă, sub președenţia legaţiunei 
austriace din capitală. Fondată 

„în 1886. In timp de 10 ani a 
împărțit ajutoare la mai “mulți 
compatrioți peste 50.000 lei. 
A reîmpatriat pe mai mulți Aus- 
„triaci bătrîni, - bolnavi Și neno-. 
rociţi. 

Bukaresti Magyar Tăârsulat, 
;; societate ungară, care există de 
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mai mulți ani; scopul: umanitar 
” şi filantropic. 

Zransilvoania, societatea Sa- 
şilor din Ardeal; scop filantro- 
pic și ajutor mutual. Infiinţată 
în anul 1887. Capital social 
peste 12000 lei. Numărul mem- 
brilor atinge cifra de 250, 

De la înființare a acordat a- 
jutoare aproape 10000 lei mem. 
brilor ei pauperi. 
“Bukarester Polen- Vereiu, so- 

cictate poloneză de ajutor re- 
ciproc. 

Sociâte de bienfaisance entre 
Franţais, fondată. în „1852, în 
scop filantropic. Distribue aju- 
toare și pensiuni la membrii ci, 
Cu un capital de 25000 lei; 
130 membrii. 

Bukarest, societate inter rnaţio- 
nală, compusă din Germani și El. : 
veţieni. Scopul ei e filantropia. 

Socicte Suisse, societatea El- 
veţienilor din capitală, fondată 

“ în 1861. Ajutor mutual. Acordă 
ajutoare bănești la membrii ei, 
Dispune de un capital de 14000 
lei. Membri 140. 

Societatea belgiană, cu scop 
filantropico-cultural. Nu numără 
de cit. vr'o 40 membrii, 

Societatea italiană, a coloniei 
italiane, culturală şi filantropică, 

- Zoornost, societate slovacă, 
scop filantropic, 

Sguipetari, societate albaneză 
de ajutor reciproc, | 

Cinbul ceho-slovac, clubul ita- 
diau, sunt două societăți noui, 
cu scop filantropic, 

Ehsadeteul, societate de bine- 
facere, din ale cărei fonduri se 
întreţine azilul izraelit cu ace- 
lași nume. 

Jacob Lobel, societate pentru 
ajutorarea” studenților izraeliți 
în străinătate, 

Congregaţiunea femplului co- 
ral, fondaţiune pentru ajutora- 
rea și măritarea fetelor sărmane 
izraelite. 

  

  

Doctor Barasch, societate cul- 
turală-filantropică. 

AMalbiș Weurim, societate iz- 
raelită pentru îmbrăcămintea co- 
piilor săraci, fără distincţiune 
de religie, naționalitate și sex. 
In toți anii îmbracă, pe toamnă, 
40 — 50 copii. Existenţa ei nu - 
datează de cît de 8 ani. 

Ghemulath Chasudim, socie- 
tate izraelită de bine-facere; îm- 
prumută bani fără dobindă.-Se 
întreține numai din cotizaţiile 
membrilor ci. 

Șomer Israel, societate filan- 
tropică izraelită. Fondată în 

1889; fond social 2500 let. 
Membrii 70. 

Ezra Besaroth, societate de 
ajutor mutual a Izraeliţilor din 
București, 

Aoria,. societate izraelită: de 
filantropie, Organizează serate 
și baluri. 

Edmond Rothschild, societate 
izraelită, Scop filantropic $ şi cul- 
tural. Intreţine o şcoală de băeţi. 
“Capital disponibil 1000 lei. so 
membri. 

Cultul: a) Bisericile ortodoxe, — 
Istoricul. — Istoricul monumen- 

- telor religioase: biserici, schituri, 
și mănăstiri din București stă 
A A > . . . in strinsă legătură cu istoria 
orașului însuși. Dacă ar fi să dăm 

* crezămînt unei tradițiuni pusă 
în legătură cu o inscripțiune 
plăsmuită, biserica mănăstirei 
Sărindar ar fi clădirea religi- 
oasă cea mai vechiă; ea ar data 
adică de pe la 1369, cînd, —în 
"urma victoriei ciștigate de co- 
mitele Dragomir, părcălabul ce- 
tăţii Dimboviţa, contra lui Lu- 
dovic, regele Ungariei, — Vla- 
dislav Basarab ar fi clădit o 
biserică pe locul bătăliei, Sigur 
este că la jumătatea secolului 
al 16-lea exista în București 
biserica domnească și că era si- 
tuată la G/ecea, adică la trecă- 
toarea Dimboviţei numită și Cur.
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tea Vechie. Cu timpul şi cu întin- 
„derea orașului, necesităţile cultu- 
lui aii reclamat înfiinţarea de bi- 
serici al cărora număr se urca în 
timpul lui Mihaii Viteazul la 22, 
al lui Mateii Basarab la 49, pe 
la finele secolului al XVII-lea la 
50, iar la începutul secolului ac- 
tual la vr'o 200. 

Cea mai mare parte dintre 
ele erati mici, neîncăpătoare, 
vechi şi mai mult în ruină. Erau 
ridicate de persoane private saii 
de enorii sărace, cari nu pu- 
teai suporta cheltueli mari ce 
necesitează ridicarea de monu- 
mente. Nici că acest soi de 
biserici putea să susție o com- 
paraţie cu cele făcute de Dom- 
nitorii țărei, și de boerif cer 
bogaţi,— biserici ce trăesc încă 
şi azi, Sa 

Fiind clădite fără plan şi din 
materiăle eftine, cea mai mare 
parte din lemn, negreşit că nu 
pitură să reziste vremei și una 
cîte una se dărimă încet, fără 

a mai fi reparată saii restaurată; 
așa că azi, din numărul cel mare 
de 200, nu aii rămas în Bucu- 
rești de cît 114 biserici orto- 
doxe, în cari se oficiază servi- 
ciul divin. Intre cele rămase mai 
sunt încă cîte-va cari vor avea 
mai de vreme sai mai tirziă 
aceeași soartă ca, şi cele cu cari 
se complecta numărul de 200. 

În ce privește planurile edi- 
” ficiilor bisericelor ortodoxe din 
București, ele prezintă trei tipuri: 
tipul Carre, reprodus la prea pu- 
ține lucrări, și care se apropie 
de formele adoptate în genere 
în Grecia, la muntele Athos, în 
Bulgaria, etc. ; tipul mixt, com- 
binat cu planul Carr€, este de 
sigur plan de tip vechii reli- 
gios; în fine planul în cruce cu 
boltă la altar, în semicere în 
năuntru și rond saii poligonal 
pe din afară. Acest din urmă 

“tip este mai rar,   

Stilul bisericilor din București 
îi general aparține stilului bi- 
zantin cu mici modificaţiuni în 
amănunte 
Toate bisericile din Bucu- 

rești sunt grupate în două plăși: 
plasa de. sus și plasa de jos, a- 
vind fie-care cîte un revizor ecle- 
siastic și despărțite prin linia 
formată de Calea Moșilor unită 
cu Calea Rahovei, 

In București este scaunul Mi- 
tropoliei Ungro-Vlahiei. Este re- 
ședința Eparhiei Sf. Mitropolii, 
care cuprinde judeţele : Ilfov, 
Vlașca, Teleorman, Prahova, 
Dîmboviţa, Ialomiţa și Muscel, 

Sf. Sinod își are de aseme- 
nea reședința în București. 

După noua lege pentru re- 
organizarea clerului, cele 114 
biserici formează 71 de parohii, 
deservite de 25: preoţi, 20 dia- 
coni, 168 cîntăreți și 110 pa- 
racliseri, - 

Cea mai mare parte din bi- 
sericile ortodoxe aii resursele 
lor; sunt și întreținute de stat 
şi de comună. 

Statul acordă anual acestor 
biserici suma de lei 137833, 
iar comuna 110687 lei, 

"- Comuna întreţine și cinci co- 
ruri. 

“Tată cele 114 biserici din ca. 
pitală în ordine alfabetică: .. 
„Biserica Aldă (Postăvari), cu 

hramul Sf. Nicolae. (Vezi bise- 
rica Mihaii-Vodă). Venitul ei e 
de 5382 lei și cheltuelile de 3078 
Iei. Dispune d'un capital de 2500 
lei. | 

E deservită de 2 preoți, 1 cîn- 
tăreț și 4 paracliseri. Are ca fi- 
liale bisericile Antim și Schitul- 
Maicilor. Tradiţiunea Spune că 
înaintea acestei biserici s'a o- 
prit Mihaiu - Vodă, cînd, prins 
fiind de către Alexandru-Vodă, 
era dus ca să fie omorit; că el 
a intrat în biserică şi s'a rugat 
ferbinte la icoana Sf, Nicolae, 
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fagăduind sfintului că, dacă va 
„. scăpa de moarte, .îi va ridica o 

mănăstire, cea-ce a şi făcut, du- 
pă ce s'a urcat pe tron; zidind 
la 1598 mănăstirea Mihaii-Vo- 
dă, cu hramul Sf, Nicolae, în 
Bucureşti. 

„ Biserica Albă (Popa-Dirvaș) 
(Calea. Victoriei), cu hramul Sf. 
Nicolae, zidită la 1827 de Ni- 
culae Trăsnea. Arc veniturile ei 
proprii de 17700 lei. Dispune 
de un capital de 14000 lei, E 
deservită de 2 preoți, I diacon, 
2 cîntăreți și 1 paracliser, 
"E biserică parohială, fără nici 

o filială, 
Biserica Alexe, cu hramul Sf. 

Gheorghe, s'a zidit la anul 1Sr2 
de Alexe Arnăutul și s'a ret- 
noit la anul 1845. Are go eno- 
riași și după noua împărțire e- 
clesiastică e biserică parohială. 

Venitul. ci e de 2891 lei şi 
cheltuelile de 2638. Primăria îi 
acordă o subvenție anuală 'de 
600 lei, 

Nare nici un capital. 
E deservită de un preot pa- 

roh, 2 cîntăreți și 1 paracliser, 
Biserica Amsez, cu hramul Sf. 

Nicolae, întemeiată pe la jumă- 
tatea secolului trecut de către 
Amza Cojocarul, în mijlocul pă- 
durei ce exista pe atunci; re- 
clădită apoi în anul 1810 de 
Nic. şi Dim. Dăriăscu. 

Are veniturile ei proprii în 
„Suma de lei 24070. E deser- 
vită de 2 preoţi, 1 diacon, 2 
cîntăreți şi 1 paracliser, E bi- 
serică parohială, cu filiala Sf. 
Ion-Moldoveni. 

Biserica Amzei fiind vechie şi 
ameninţind ruină, epitropia a 
hotărit dărimarea actualei clă- 
diri şi construirea unei alte bi- 
serici, după un proiect întoc- 
mit de architectul Săvulescu. 

Costul construcțiunci, după 
“deviz, împreună cu zugrăvitul 
și mobilierul necesar, se urcă: la
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suma de 180000 lei aproxima- 
tiv; biserica dispune de un fond 
de circa 90000, iar pentru nea- 
jungere a cerut facerea unui îm- 
prumut de 100000 lei la Cre- 
ditul Funciar Rural, afectind ca 
hipotecă moşia Creţul, proprie- 
tatea bisericel. . 

Biserica Antim, cu hramul 
Duminica - Tutulor-Sfinţilor, mai 
înainte vreme a fost mănăstire 
de călugări, zidită de Mitropo- 
litul Antim al II-lea, la anul 171 5, 
în zilele lui Stefan- Vodă-Can- 
tacuzino şi mai tirziă s'a făcut 
metoh al Episcopiei de Argeş. 

Această biserică este situată 
pe strada Justiţiei, într'un. cuar- 
tier. mai depărtat de centru. Fa 
este - spațioasă și falnică ȘI ca 
plan și ca execuţie arhitecto- 
nică și poate fi considerată ca 
unul din cele mai elegante mo: 
dele de arhitectură byzantină 
din București, Sculpturile, foar- 
te măestrite, cu care Antim o 
împodobise, ca, și coloanele de 
piatră ale peristilului, sunt azi 
depuse la Muzeul Naţional. La 
ușă, în lăuntrul bisericei, pe zid, 
se află portretele lui Stefan Can- 
tacuzino și Mitropolitului Antim, 
foarte frumos făcute şi bine con- 
servate, | 

Pe vremea eteriei Greceşti 
(1821), această mănăstire fu în- 
tărită de Căminarul Sava, după 
ordinul Cătmăcămiei Țări şi ser- 
vi ca loc de retragere familiilor 
ce mai rămăseseră în București. 

Biserica Antim a fost restau- 
rată în anul 1863 de guvern. și 
redusă la biserică de mir, pen- 
tru a căreia întreținere se în- 
scrie anual în budgetul statului 
o sumă de 3300 lei. Vechile lo- 
cuinţe ale călugărilor servesc de 
locuințe Episcopilor de Argeș 

“şi Rîmnic, 
Mult timp a fost înstalat la me- 

tohul acestei biserici primul Se- 
minar romîn, acum sem. central. 

55020, Marele Vicționar Geografie, 
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După numele bisericei s'a nu- 
mit întregul cuartier din partea 
locului: mahalaua Antimului, 

In curtea bisericei este un 
mic izvor de apă feruginoasă. 

E filiala bisericei parohiale 
Alba-Postăvari și e deservită de 
2 preoți, 1 diacon, 1 cîntăreţ 
și I paracliser. 

Biserica Apostol, cu hramul Sf. 
Impărați, are de ctitor pe Con- 
stantin Potoceanu și soția sa 
Maria (1763). 

Venitul ei e de 2850 lei şi 
cheltuelile de 1855 lei. Subven- 
ție de la stat: 1250 lei. 

Dispune d'un capital! de lei 
11400. Depinde de biserica pa: 
rohială Dobroteasa şi e deser- 
vită de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 
paracliser. 

Biserica Sf. Apostoli, cu _hra- 
„mul Sf. Apostoli Petru şi Pa- 
vel, a fost mănăstire închinată 

„la mănăstirea grecească Sta. 
vronichita din muntele Athos. 
Această mănăstire avea două 
metoace şi şease moşii cu un 
venit anual (la anul 1860) de 

. 206600 lei vechi, 
Nu se: cunoaște care a fost 

primul întemeietor al acestei 
mănăstiri; tot ce se știe însă 
este că pe la începutul veacului 
al XVII-lea exista pe locul bi- 
sericei actuale o mică bisericuță 
de lemn, pe care Mateiii Basa- 
tab a înlocuit-o mai tirzii cu o 

- biserică de zid, care este cea 
în fiinţă și astă-zi. Ștefan Can- 

„tacuzino a reparat-o Și zugră- 
vit-o. 

In socotelile acestei mănăstiri 
pe anul 1736, găsim veniturile 
acelui an de 1176 lei, iar la 
cheltueli găsim o sumă de 60 
lei, trimiși la muntele Athos. 
Azi e redusă la biserică de mir, 
-pentru a căreia întreținere sta- 
tul înscrie în bugetul săi o 
sumă anuală de 7928 lei. 

Depinde de parohia bisericei   
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Mihaiii-Vodă și e deservită de 
2 preoți, 1 diacon, 1 cîntăreț și 
I paracliser, 
Biserica Bărbătescul. Voi (Fi- 

laret), cu hramul Schimbarea-la- 
Faţă, s'a clădit la anul 1796, de 
Udrea Pavel și Stanca, în tim- 
pul Mitropolitului Grigore. Are 
150 de enoriași. Statul.o sub- 
venţionează cu 3000 de lei, For- 
mează singură o parohie și e 
deservită de 2 preoți, 2 cîntă- 
reți și 1 paracliser. 

In cursul anului 1897 s'a fă- 
cut un zid de beton în jurul 
bisericei, pentru că amenința 
ruină; de asemenea sa în- 
cins întreaga clădire cu cingă- 
toare de fier şi s'a restaurat și 
zugrăveala internă. 

Biserica Bărbătescul- Vechii, 
cu hramul Sf. Nicolae, s'a zi- 
dit la anul 1818, de Manda Șe- 
lăreasa, Nicolae Gabroveanu şi 
alții. 

Are 250 enoriași. Statul chel- 
tuește cu întreținerea ei 2704 
lei anual; are venituri proprii 
II7I lei. Formează singură 
o parohie şi e deservită de 3 
preoți, 2 cintăreți și: 1 para- 
cliser, 

Biserica Batiștea, cu hramul 
Adormirea Sf. Ana, are de cti- 
tor pe vătaful Manciu (1764). 
E filiala bisericei parohiale Ene. 
Venitul ei e de 8160 lei și chel- 
tuelile de 6069 lei. 

E deservită de 2 preoți, 1 
cîntăreț și 1 paracliser, 
„Pisania bisericei Batiștei ne a- 
mintește ceva despre Baptiste 
Veleli, acel Italian de origină, 
venit din Candia, și devenit per- 
sonagii puternic la Curtea lui 
Radu-Mihnea şi a urmașilor a- 
cestuia. După dinsul e de pre- 
Supus ca fost numit întregul 
suburbiei Batiștea. 

- Biserica Bradu-Boteanu, cu 
hramul Sf. Gheorghe, are de cti. 
tor pe Mihul (1790). Venitul ei 

90
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e de 1710 ci. Comuna îi dăo 
subvenție de 55ş lei. Dispune 
d'un capital de gooo lei, : 

E deservită de 1 preot, 1 
cîntăreț şi 1 paracliser. 

" Formează parohie cu biserica 
principală Pitar-Moșu, 

Biserica Brezoianu, cu hramul 
Sf. Treime, are: de ctitori pe 
Mihail Mărăcineanul și Ștefan 

- Mănăilă, Vel Clucer (1735). Ve- 
„nitul ei e de 2517 lei și chel- 

tuelile reprezintă aceiași sumă. 
" Comuna îi acordă anual o sub. 
venţie de 1645 lei. 

Formează: singură. o parohie 
și e deservită de. 1 preot, 2 
cîntăreți şi 1 paracliser. , 

Biserica Broşteni, cu hramul 
Sf. Nicolae şi Adormirea-Maicei- 
Domnului, s'a zidit la anul 1843 
de” Paraschiva 'Iofeii. Are 70 
enoriași și e biserică, parohială; 
are ca filială pe Radu-Vodă. 

Venitul ei anual se ridică la 
7046 lei şi cheltuelile la ş725 
lei. Dispune d'un „Capital de 
4000 lei. 

E deservită de doi preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. 

Piserica Bucur, cu hramul 
Atanasie și Chiril. Biserica e 
situată pe o movilă, în apro- 
piere de riul Dimboviţa. A fost 
ridicată mai întiiă de lemn, după 
tradițiune de Bucur Ciobanul și 
zidită de cărămidă de Mircea 
Basarab la 1416. Legenda spune 
că biserica e zidită chiar pe lo- 
cul unde a fost mai înainte co- 
liba lui Bucur. In curgerea vre- 
mci, bisericuţa aceasta a fost de 
mai multe ori restaurată şi schim- 
bată. 

Azi biserica este mică, ca de 
9 metri în lungime și 5 în lăr- 
gime. Este albă pe din afară şi 
pe din lăuntru. D'asupra are 
un turnuleț mic, în formă de 
cupolă, care răspunde în bisc- 
rică. Dinaintei are un balcon 
pe stilpi de lemn.   
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In timpuri recente s'a pisun a- 
coperămint de tinichea și i s'a 
introdus modificări esenţiale. 

Ea se administrează de în- 
grijitorul bisericei Radu-Vodă, 
căreia i-a servit drept biserică 
a cimitirului, 

biserica Caimata, cu hramul 
Adormirea; avea de ctitor pe 
jupîn Nicolae Ceaușul în 1732. 
Această biserică, care era cea 
mai săracă dintre biserici, și în 
stare de ruină, în cît amenința 
să cadă, s'a dărimat în anul 
1892, pentru a face loc prelun- 
girei bulevardului Carol, iar în 
locul unde a fost altarul sa 
pus spre amintire o cruce, Icoa- 

- nele,timpla șiargintăria, s'aă des- 
tinat pentru nouile biserici ce 
se clădesc la cimitire, 

Biserica Cără midari-de-Yos, 
cu hramul Sf. Gheorghe, s'a zidit 
de neamul Herăștilor, la anul 
IZIL și s'a restaurat de enoriași 
la 1848. 

Venitul ei e de 1743 lei și 
cheltuelile de 1695. Comuna îi 
vine în ajutor cu 1760 lei a- 
nual. - 

Formează însăși parohie. E 
deservită de 1 preot, 2 cîntă- 
reți și un paracliser. 

Piserica Cărămidari-de-Sus, 
cu hramul Buna Vestire, are de 
ctitor pe Dumitru Arhimandritul 
(1848). 

Venitul ci e de 1526 lei. D's- 
pune de un capital de 2500 lei, 
Statul îi acordă o subvenție pe 
an de 1760 lei. Depinde de bi- 
serica parohială Cotroceni și e 
deservită de 2 preoți, 1 cintă- 
re şi 1 paracliser. 

Piserica Ceauş- Radu, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, are de ctitor 
pe Ceauș Radu și a fost zidită 
în anul 1781. , 

Venitul ci e de 5650 lei-şi 
cheltuelile de 1986 lei.. 

Dispune de un capital de 11000 
lei. Formează singură parohie   
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şi e deservită de 2 preoți, 
cintăreți și 1 paracliser, | 

Biserica  Cișmeaua - Alavro- 
Eheni, cu hramul Izvorul-Tămă- 
duirei, are de ctitor pe Nic. P. 
Mavrogheni-Vodă (1775). Veni- 
tul ei e de 3315 lei și cheltue- 
lile de 3265 lei. Statul îi dă o 
subvenție de 730 lei anual. For- 
mează singură o parohie, E 
deservită de 3 preoți, 2 cîntă- 
reți și un paracliser, 

Biserica Colfea, cu hramul 
Sfinţii Trei-Erarhi, S'a zidit de 
spătarul Mihail Cantacuzino, la 
anul 1715. Peristilul e făcut în 
coloane, împreună cu alte clă- 
diri înpreajmă, alcătuind Spita- 
lul Colțea. D'asupra fostei porți 
de la intrare se afla vestitul T urn, 
clădit în patru colțuri din care 
o parte se dărimase de cutre- 
murul de la 1802, și care de 
ciți-va ani s'a dărimat de tot 
de Primărie, Acest turn fusese 
construit de soldaţii lui Carol 
al XII-lea, regele Suediei, cînd a- 
cest rege se întorcea din Ba- 
sarabia prin ţara Rominească, 
în urma înfringerii ce încercase 
la Pultava. 

Asupra Turnului Colţei, Sul- 
zer ne a lăsat o descriere plină 
de interes, pe care o reprodu- 
cem aci: 

«Mănăstirea Colțea este sin- 
gura clădire din Rominia care 
are d'asupra intrărei, sau d'a- 
supra poartei celei mari a zidu- 
rilor sale de împrejmuire, un 
turn foarte înalt și clădit în 
patru colțuri saii unghiuri după 
stilul german; la catul de jos, 
tocmai d'asupra. porței, se află 
zigrăviţi, de fie-care parte, cite 
un soldat cu pușca pe umeri, 
ca de gardă şi în montură nem- 
țească, precum cra moda la 
Nemţi la începutul acestui secol 
și încă în cel din urmă rezbel 
Turco-Austriac. | 

&.... IE prea lesne de cre-
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zit că acest turn să fi fost zidit 
- de soldații Suedezi, refugiați în 
urma înfrîngerci de la Pultava 
în Bucureşti, cari, siliți de ne- 
cesitate, să fi fost întrebuințați 
ca meșteri și lucrători la edifi.- 

"carea acestui 'turn», 
Statua spătarului se află în 

fața bisericei care e în aceiași 
curte cu marele spital Colțea. 
E întreținută de Eforia Spitale- 
lor Civile. 

- Biserica Sf. Constantin, cu 
hramul Sfinții-Impărați, înfiin- 
țată în anul 1785 de Const. 
Bilcescu și C. Beșleagă. Are o 
subvenție de la stat de 1500 
lei. Depinde de biserica paro- 
hială Sf. Ilie (Gorgani) şi e de- 
servită de 1 preot, 1 cîntăreț 
şi 1 paracliser, - 

Biserica Cotroceni, fostă mă- 
năstire, cu hramul A dormirea, 
s'a zidit, de Șerban-Vodă-Can- 
tacuzino și Maria Doamna, la 
1675, împreună cu palatul săi, 
care servi în atitea. rînduri de 

"reședință de vară Domnitorilor 
ţărei, iar astă-zi, minunat res- 
taurat, servă de reședință pen- 
tru AA. LL. RR. principele Fer- 
dinand și principesa Maria. . 
$ Rezidenţe Regale). 

Un călător italian, Domenico 
” Sestini, petrecind în ţară mai 

-- multă vreme, înainte de anul 
1781, ne spune, în cartea sa: 
«Viaggio di Constantinopoli a 
Bikaresti, Roma, 1794» că 
«Şerban Cantacuzino, . fiind 'ur- 
mărit de vrăjmașii lui, se as- 
cunse (se cotroci, cum se zicea 
pe atunci) în pădurea care se 
afla pe acea vreme pe malurile 
Dimboviţei, făgăduind lut Dum- 
nezeii să zidească în acel loco 
mănăstire, dacă va scăpa cu 
vieață de vrăjmași, ceia ce. și 
făcu cind se alese domn.» 
Ea încercă mai multe prefaceri, 

pănă să ajungă în starea actuală. 
In iarna anului 1719, mănăs- 

Ț 

" onoarea împăratului   
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tirea Cotroceni se aprinse, ar- 
zînd tot învelișul şi al caselor 
și al chiliilor. 

La 1821, tabăra lui Tudor 
stabilită la Cotroceni a săpat 
$anţuri și meterezuri în jurul 
mănăstirei, ale căror urme se 
văd și azi, spre partea unde 

este Azilul Elena Doamna. 
In 1863, Alexandru Cuza a 

aşezat aci marele lagăr, în ve- 
derea căruia s'a construit mai 
multe cazarme. 

In 1896, Septembrie, Regele 
Carol a trecut, pe platoul dela 
Cotroceni, în revistă armata, în 

Francisc 
Iosef I al Austriei, 

O timplă de lemn, minunat 
lucrată, cum și alte preţioase 
odoare ale acestei mănăstiri se 
află depuse la Muzeul Naţional 
din București, 

Cu întreținerea acestei bise- 
rici statul cheltueşte anual 7928 
lei. Formează parohie cu filiala 

„ei din Cărămidari. E deservită 
„de 3 preoţi, 1 diacon, 2 cîn- 
tăreți şi 1 paracliser. 

In jurul palatului Princiar se 
află: Azilul Elena - Doamna ; 
Institutul de Botanică; Grădina 
Botanică; Cazarma de genii, 
situată lingă poligonul de la 
Cotroceni, alăturea cu linia fe- 

„tată Gara-de-Nord—Filaret, A- 
ceastă cazarmă e ocupată de 
regimentul 1 de genii; ea se 
compune din trei clădiri prin- 
cipale, cari ai costat peste 
400000 lei. 

„ Biserica Crețulescu, cu hramul 
A dormirea-Maicei- -Domnului, a 
fost zidită la anul 7231 (1722), 
de banul Iordache Creţulescu 
și de soția sa Domnița Safta, 
fiica lui Constantin-Vodă Brin- 
coveanul. Ea a fost mai tirziă 
(1815) restaurată de Constantin 
Creţulescu, vel Ban; și în tim- 

- puri mairecente (1860) s'a repa- 
rat, cînd a fost zugrăvită de   
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pictorul Tătărescu, tot de mem- 
brii familiei Crețulescu. Ca cti- 

"tori găsim zugrăviți în biserică, 
pe dreapta: 1. lordake Crețu- 

- lescu, vel dvornic; 2. Safta, 
soția lui și fiica lui Constantin: 
Vodă Brincoveanul; 3. Constan- 
tin Basarab Brincoveanul-Vodă; 
4. Maria Doamna, soția lui; ş. 

„Părvu Crețulescu, tatăl lui Ior- 
dake și -6. Vişa Creţuleasca, 
mama lui Iordake, iar pe stînga : 
I. Constantin Creţulescu, vel 
Ban. (cel ce a restaurat biserica 
la 1815); 2. Istrate Crețulescu; 
vel dvornic; 3. Ecaterina, vor- 
niceasa Stirbeiu, sora lui Istrate; 
4. Toma Creţulescu, ' vel logo- 
făt; 5. Alexandru Crețnlescu, 
vel logofăt, şi 6. Constandin Cre- 
țulescu, vel paharnic. In năuntrul 
bisericei spre stînga se află în- 
gropat marele dvornic Barbu 
Știrbeiă, repauzat la 1813. Bi- 
serica Creţulescu a fost înzes- 
trată cu moșii de către chiar: 
întemeietorii -ci și de urmașii lor 

“şi i Sa alipit ca metoh bise- 
rica Plăviceni, din jud. Olt. _ 

La 1863, cu ocazia seculari- 
zării averilor mănăstirești, s'a 
secularizat și averea acestei bi- 
serici; mai în urmă (1865), după” 
plingerea adresată Domnitoru- 
lui de către D. Nicolae Creţu- 
lescu, unul din epitropi, Măria 
Sa Cuza-Vodă, dete un decret 
cu data de 6 Noembrie 1863, 
prin care se restituia averea bi- 
sericei și se recunoștea familiei 
Creţuleștilor dreptul de a admi- 
nistra atit această biserică din 
București cît şi metohul er Plă- 
viceni, din jud. Olt. Actualmente 
cforia bisericei Creţulescu po- 
sedă șase moșii, avind o în- 
tindere totală de. 10850 po- 
goane, din care 930 pogoane 

„pădure, cu un venit anual de 
101240 lei. Afară de aceste pro- 
prietăți, biserica mâi posedă un 
imobil în București, cunoscut
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sub numele de Hanul Creţu- 
lescu, care aduce un venit a- 
nual de aproape 46000 lei. Ve- 
niturile acestei biserici se între- 
buinţează pentru întreţinerea, bi- 
sericilor din Bucureşti și Plă- 

_Yiceni și în faceri-de-bine, mai 
ales în stipendii studenților fără 
mijloace. Biserica Creţulescu este 
una din cele mai bine întreţi- 
nute din capitală; posedă orna- 
mente, vestminte și odoare din 
cele mai frumoase din Bucu- 
rești ; serviciul divin e frumos 
și corul bisericei se bucură de 
o reputație bine meritată; a- 
ceasta: cum şi pozițiunea cen- 

"trală a. bisericei, face ca ea să 
fie frecuentată mai ales de aris- 
tocraţia capitalei și să slujească 
de preferință pentru benedicțiu- 
nilenupţiale. Legaţiunea rusească 
își serbează serbările naționale 
și serbătorile religioase. For- 
mează singură o parohie. 

Biserica Ci urtea- Veche, aşe- 
zată în piaţa Sf. Anton, cu hra- 
mul Buna-Vestire, s'a zidit de 
Mircea Ciobanul. La 1714, Ște- 
fan Cantacuzino a înfrumuse- 
țat-o şi a dotat-o cu odoare bo- 
gate. 

In această biserică se Ssăvir- 
șea pănă mult timp încoace un- 
gerea domnilor țărei. 

Curtea-Veche este numită ast 
fel pentru că acolo a fost Curtea- 
Domnească, cînd domnii locu- 

"iaii în București, 
Astă-zi biserica se adminis- 

trează de un preot îngrijitor; 
pentru întreținerea ei statul chel- 
tuește anual lei 12040. 

Palatul domnesc cu cele 2 bi- 
serică: Biserica-de-Jos, cu hramul 

- Buna-Vestire și Biserica-d.-s,, cu 
hramul Sf. :Ion Botezătorul, din 
cari azi a rămas numai biserica 
sub numirea de Curtea-Veche, a 
existat pînă la 1718, cînd, prin- 
trun incendii, s'a prefăcut în 
ruine. Curtea Domnească, în   
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care se afla aceste clădiri, co- 
prindea tot teritoriul dintre albia 
Dimboviţei, strada numită Șe- 
lari, strada Gabroveni și strada 
Calpacci (şepcari). Ea avea două 
porţi pe Dimboviță: una pe 
calea Rahovei, numită Poarta- 
-din-Sus, iar cea-l'altă pe calea 
Șerban- Vodă, numită Poarta- 
din-Jos. Pivniţele de sub palat 
aveaii osebite eşiri, din care una 
răsufla tocmai spre răspîntia în 
apropiere 'de Bărăţia de azi. 
Ruinele palatului domnesc erai 
tocmai pe pămîntul ocupat azi 
de clădirile Pencovici, iar ale 
paraclisului, ai cărui păreți (ar- 
cade) încă în picioare la 1825, 
păstrau figurile coconilor şi dom- 
niţelor pe dinsele, se coprindeati 
d'a stinga porților acestei curți, 

Are o subvenție de la stat de 
10350 lei. E deservită de 2 
preoți, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 

Formează parohie cu princi- 
„pala Sf. Gheorghe-Noi. 

Biserica Delea-Wouă, cu hra-. 
mul Buna-Vestire, s'a clădit la 
anul 1798 de Nicolae-Inimă-Rea. 
La 1875 s'a reparat din noi 
şi radical de Calist Arhiereul. 
Are 120 enoriași. 

Venitul ei propriii se ridică la 
368 lei anual. Nu dispune de 
nică un capital. Statul îi dă o 
subvenție de 4000 lei pe an. 

Formează singură o parohie, 
fiind deservită de 2 preoți, 1 
diacon, 2 cîntăreţi și 1 para- 
cliser. 

Biserica Delea- Veche, cu hra- 
mul Sf. Treime, s'a clădit la a- 
nul 1773 de preotul Bălașu. Are 
30 enoriași, 

Venitul ei se ridică la suma | 
de 2775 lei anual și cheltuelile 
la 2060 lei. Statul îi dă o sub- 
venţie de 2320 lei. Dispune d'un 
capital de 32708 lei. 

Formează singură parohie şi 
e deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți şi 1 paracliser,   
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Diserica Dobroteasa, cu hra- 
mul Buna-Vestire, s'a zidit la 
anul 1730 de vel Vistiernic 
Const, Năsturel. Acum, în urmă, 
s'a reclădit din fondurile pro- 
prii ale bisericei, în aşa fel că 
este una din cele mai mari și 
frumoase biserici din Bucureşti | 
(stilul bis. Domniţa-Bălaşa). Are 
250 enoriași. Venitul ei anual se 
ridică la 5160 lei şi cheltuelile 
la 1772 lei. Statul îi acordă o 
subvenție de 3300 lei anual, 

Dispune d'un capital de 16406 
Iei, 

„ Formează parohie cu biserica, 
filială Apostol și e deservită de - 

-2 preoți, 2 cîntăreți și 1 para- 
- cliser,. 

Biserica- Doamnei, cu hramul 
Intrarea-în-Biserică, s'a zidit de 
Maria, Doamna lui Șerban-Vo- 
dă Cantacuzino, la anul 1683, 
Constantin Brîncoveanu a făcut 
să se construiască turnul şi tin- 
da bisericei, care s'a zugrăvit și 
s'a înfrumusețat cu o timplă. 
Statul * cheltueşte cu întreți- 

nerea ei 3710 lei anual. 
E deservită de 3 preoți, 1 dia- 

con, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 
„E filiala bisericei parohiale 

Sf. Nicolae (Șelari). 
Biserica Domniţa-Bălaşa, cu 

hramul Inălţarea-Domnului, s'a 
fundat la anul 1751 de Dom- 
nița Bălașa, fiica lui Const, Brin- 
coveanul-Basarab. | 

La 1831, s'a reparat de Banul 
Grigore Brincoveanul, iar la a- 
nul 1838, ruinîndu-se din cauza 
cutremurului, s'a ridicat din te- 
melie şi împodobit de Băneasa 
Safta Brincoveanca, care zidi şi 
spitalul de alături. 

La 1882, s'a reconstruit de 
Epitropia Așezămintelor Brînco- 
venești, de care se şi întreține. 
Este, se poate zice cu drept cu- 
vint, cea mai frumoasă biserică 
din București, E lucrată în stil 
bizantin. Planurile de restaurare
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aii fost întocmite de arhitecții 
Orăscu și Beneș, iar lucrarea, 
S'a executat sub direcțiunea d-lui 
Fr. Hartmann. Decoraţiunea ex- 
terioară e bogată şi simplă în 
același timp; pereții sunt lucraţi 
în cărămidă roșie, netencuită, 
Biserica se înalță pitoresc în 
mijlocul unei grădini din cele 
mai frumoase şi bine îngrijite, - 
Cu o cupolă mare la mijloc, cu 

„alte patru cupole mat mici la 
“colțuri, Domniţa-Bălașa oferă o- 
chiului o plăcută privelişte. In 
interior, pereţii bisericei sunt 
împodobiţi într'ua mod luxos 
cu - lucrări de stucatură, sculp- 
tură, pictură, toate executate de 
maeștri abili. 

În curtea acestei biserici se 
află o școală primară de băeţi, 
un azil pentru bătrîne, şi, la spa- 
tele ei, Spitalul Brincovenesc, 

Biserica Sf. Dumitru, (din str, 
„ Carol), cu hramul Sf. Dumitru, 
zidită în anul 1798 de Episcopii 
Const. Gherasim şi Chesarie din 
Buzăi. Interiorul bisericei e zu- 
grăvit de răposatul pictor Szat- 
mary, fost. elev al Școalei de 
bele-arte romine. Biserica e de- 
servită de 2 preoți, 1 cîntăreţ 

„Și 1 paracliser. Comuna îi a- 
cordă o subvenție anuală de 
3240 lei. E filială la biserica 
parohială Zlătari, A 

Biserica Sf. Dumitru (Colen- 
tina) cu hramul Sf. Dumitru, s'a 
zidită în anul 1840, de Al. Po- 
pescu. Are venit propriă 970 
lei, iar comuna îi dă o subven- 
ție de 1550 lei. Formează sin- 
gură parohie și e deservită de 
2 preoți, 2 cintăreți şi 1 para- 
cliser. 

In cursul anului 1897 s'a re- 
zugrăvit interiorul ei și s'a con- 
struit din noi timpla.! 

Biserica Sf. Ecaterina, cu a- 
celași hram, a fost întemeiată că. . 
tre începutul veaculuial XVII-lea 
de Pană Vistierul. O luptă avu 
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loc sub poalele dealului. de lîn- 
gă mănăstirea lui Pană Vistie- 
mul, Sf. Ecaterina de azi, în- 
tre Leon-Vodă şi boerii pribegi 
(1632) cu Aga Mateiii în cap. 

Şincai, vorbind de această lup- 
tă, zice: «Oastea lui Leon-Vo- 
dă s'a tăbărit lîngă mănăstirea 
lui Pană Vistierul, la calea care 
duce către Giurgiu, iar oastea 
lui Mateiii a trecut Dealul -Vii- 
lor (Dealul - Mitropoliei), unde 
batindu-se orbește mai pe ur- 
mă a biruit oastea lui Leon-Vo- 
dă». Mai tirziă (1775), Doamna 
Ecaterina, soția lui Alexandru 
Ipsilant- Vodă, ai hărăzit mă- 
năstirii un han zidit de diînsa 
în apropiere chiar de mănăs- 
tire. Această mănăstire era în- 
chinată la muntele Sinai și a- 
vea la epoca secularizării cinci 
moșii cu un venit anual de peste 
200000 lei vechi. După secu- 
larizare, mănăstirea s'a redus la 
biserică de mir și pentru între- 
ținerea, cultului divin se înscrie 
în tot anul, în budgetul minis- 
terului de culte, o sumă de 15275 

„lei noi, din care mare parte este 
pentru întreţinerea corului. In 
timpii din urmă, clădirile din 
prejurul bisericii s'a dăruit de 
Stat «Societăţii . pentru învăță- 
tura, poporului Romin» și acolo 
se află înstalată Școală normală 
a societăţii, la care este alipită 
o şcoală primară și o grădină 
de copil. 

Biserica ate 80 de enoriași 
şi formează singură o parohie, 

E deservită de 3 preoți, 1 dia- 
con, 2 cîntăreți și 1 paracliser, 

Biserica Sf. Elefterie, cu hra- 
mul Sf. Elefterie, are de ctitor 

„pe Maxim Cupeţul (1704). Veni- 
tul ei e de 3100 lei. Dispune 
de un capital de 1800 lei. For. 
mează parohie cu principala: Sf, 
Gheorghe (Francmasonă). E de- 
servită de 3 preoți, 1 cîntăreț 
și I paracliser, 
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Iu vechime, biserica Sf. Elef. 
terie era ocolită de apele Dim- 
boviţei cari formati o insulă fru- 
moasă prin pozițiunea ei. Vii 
şi livezi cu pometuri erai pre- 
tutindeni. «E o localitate ne- 
pretuiță», spune Sulzer în Car- 
tea sa asupra Munteniei. Dom- 
nița lui Ipsilante nu găsca ni- 
căeri mai mare plăcere de cît 
în aceste locuri retrase, Şi «a- 
desea reminea acolo pănă la mie- 
zul-nopței, cînd strălucea luna». 

In faţa insulei Sf.: Elefterie, 
pe un: braţ al Dimboviţei, era 
situată casa Marelui Vornic Fi- 
lipescu. Marele vornic dete aci 
un bal în onoarea lui Ipsilante, 
cu foc de artificii, 

Biserica Sf. Elisabeta, de la 
Azilul Elena Doamna, înfiinţată 
de M. S. Regina Elisabeta în 
anul 1870. E mai mult pentru 
serviciul elevelor de la Azil. E 
întreținută de stat. 

La serviciul divin participă 
și elevele Azilului cîntind co- 
ruri religioase. 

Biserica Eni?, cu hramul Sf. 
„Nicolae, are de ctitor pe Doam- 

na Maria Mihaii-Vodă (1683). 
Venitul ci propriii e de 12046 

lei și cheltuelile de 12043 lei. 
N'are nici o subvenție. E bi- 
serică parohială cu filialele Ba- 
tiștea și Sf. Nicolae (Dintr'o-zi). 

E deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser, 

Biserica Flămânda, cu hramul 
Sfinta Treime, s'a zidit la anul 
1766 de Dimitrie Istrati Vor- 
nicul, 

Are 150 enoriași. Venitul ei 
proprii se ridică la şozI lei a. - 
nual și cheltuelile la 3020. Sta- 
tul îi dă o subvenție de 2000 lei. 
Dispune d'un' capital de 646 lei. 
Formează singură parohie și. e 

„deservită de 2 preoți, 2 cîntă. 
reți şi 1 paracliser. 

Biserica Foișorul, cu hramul 
Nașterea - Maicei- Domnului, s'a
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- zidit la anul 1745 de Dyamna 
- Smaranda, soţia lui Nicolae A- 
lexandru Mavrocordat. A fost 
închinată metoh la mănăstirea 

- Radu-Vodă. La 1849 s'a repa- 
rat de Moș Șerban și enoriași, 

Această biserică este situată 
pe un deal, în fața Văcăreștilor, 

- pe lingă: care trece riul Dim- 
boviţa. Pănă la canalizare locul 

- din jurul ei era băltos. Azi e 
ocupat de grădini de zarzava- 

„ turi. Numirea de Foişorul îi vine 
„ de la un turn ce era aci și de 
unde se observa asupra-orașului, 

“Are 280 enoriași. Venitul ci se ri- 
dică la lei 1157 (proprii), iar sta- 
tul îi dă o subvenție de 2600 lei 
anual; cheltueli: lei 960. Dis- 
“pune d'un capital de 8275 lei. 
Formează singură o parohie și 

„e deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
« tăreţi şi 1 paracliser, 

„. Biserica Ghencea (Lupești), 
cu hramul Sf, Treime, zidită la 
1820 de Enache Bornuzescu, 
Formează singură o parohie, Are 
ca venit anual 2044 lei venit 
propriii şi 1500 lei subvenție de 
la stat. E deservită de 2 preoți, 
2 cîntăreți și 1 paracliser, 

Biserica Sf. Gheorghe- Capra, 
cu hramul Sf. Gheorghe, zidită 
la 1869. Formează ' singură o 
parohie şi e subvenţionată de 
Stat cu suma de 775 lei, avind 
venit proprii 2400 lei. E de- 
servită de 2 preoți, 2 cîntăreţi 

"şi 1 paracliser. 
Biserica Sf. Gheorghe (Franc- 

masonă), cu hramul Sf. Gheor- 
ghe. Are venit anual propriii 
2745 lei. Formează parohie cu 
filiala Sf. Elefterie și e deservită 
de 1 preot, 2 cîntăreți și 1 para- 
cliser. 

Biserica Sf. Gheorghe-V echiă, 
cu hramul Martirul Gheorghe, 
Mucenicul Mina şi: Cuviosul 
Antonie, s'a zidit din temelie 
de Jupîn Nedelcu Vel Vornic 
la anul 1492. Servea drept Mi.   
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tropolie pe! timpul lui Mihaiă- 
Viteazul, dar Sinan Pașa o pre- 
făcu în giamie. 
La anul 1724, s'a reparat de 

Iamandi Dragul; pe la finele se. 
- colului trecut, se afla aci insta- 

lată școala slovenească şi 'ro- 
miînească. La 1847, în urma 
-groaznicului foc din București, 
prefăcîndu-se în cenușe cu toată 

„zestrea ei, s'a reînoit și înfru- 
musețat de -enoriași. Acum în 
urmă, s'a reedificat de protoe- 
reul Tudor Economul. Pictura 
acestei biserici este una din cele 
mai bine reușite în stil orien- 
ta!. Are 200 enoriași, 

Venitul ci se ridică la 11000 
- Iei, iar cheltuelile la S311 lei. 

Formează singură o parohie. 
"E deservită de 3 preoţi, 2 cîn- 

tăreți și 1 paracliser. 
biserica Sf. Gheorgih e-Voli, cu 

hramul Sf. Gheorghe, fostă mă. 
năstire, existentă deja pe tim- 

„Pul lui Mateiă - Basarab, apoi 
reclădită, s'a început la anul 
1698 şi s'a terminat de Constan- 
tin Brincoveanul la anul 1709. 
E înconjurată de o frumoasă 
grădină, care servă ca loc de 

„Preumblare pentru cuartierele 
din vecinătate, 

Ca odoare vechi are. două 
repide cu inscripţia: «dat de Io 
Constantin Basarab, mănăstire 
Sf. Gheorghe». 

In lăuntrul bisericei sunt por- 
tretele lui Constantin Brânco- 
veanul și al Patriarhului Avram 
de la Ierusalim. Tot aci este 
mormîntul lui Grigorie Brinco- 

“ veanul, cu familia lui, 
Această biserică se întreţine 

de stat, care cheltuește anual 
cu întreținerea ei 12040 lei.- 

E deservită de 2 preoți, 1 
diacon, 2 paracliseri și 1 cîn- 
tăreţ. 

« Formează parohie cu filialele 
Răzvan și Curtea-Vechie. 

Biserica Gorganul, cu hramul   
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Sf. Ilie, are de ctitor pe Gh. 
Caragea, paharnicul Hrisoscoleii 
și alții (1819). Venitul ci e de 
4391 lei. Dispune de un capi- 
tal de 1000 lei. - 

Formează o parohie cu filia- 
lele Sf. Constantin și Schitul- 
Măgureanu. 

E. deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser, 
„Biserica Grecilor, întemeiată 

de Ghiorma Banul în timpul lur 
Mihăiă-Viteazul; azi e dărimată; 
pe locul ei s'a construit palatul 
Societăţii «Dacia-Romînia.> 
i Biserica Fagi- Dina, fost mai 

- înainte schit de maici, întemeiat 
de Timotea Monahia, ce s'a nu- 
mit și Hagi-Dina, după jumă- 
tatea secolului al XVIII-lea; cu 
hramul Buna-Vestire. 

Biserica Hagiu, cu hramul Cu- 
.vioasa Paraschiva, Sf. Voevozi 
Mihail” şi Gavril şi Adormirea- 
Maicei-Domnului, s'a zidit la a- 
nul 1750, de Misail Monahul, 
fost logofăt de taină și s'a ree- 
dificat la anul 1872. Are 172 e- 
noriași. Venitul ei e de 5200 lei 
și cheltueli de 4888 lei. N'are 
nici un capital. 

Formează singură o parohie 
și e deservită de 2 preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. 

Diserica Iancu-Voii, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, zidită în anul 
1873 de Stanciu Ivan. Are ve- 
nit proprii 786 lei şi subven- 
ție de la stat 2500 Iei. Formea- 
ză singură o parohie și e deser- 
vită de 2 preoţi, 2 cîntăreți și 
I paracliser, | 

Biserica Iancu- Vechii, cu hra- 
mul Adormirea- Maicei-Domnu- 
lui, s'a zidit la 1771 de Gheor- 
ghe Miăcelarul. Are 280 eno- 

" riași, 

Venitul ei se ridică la 1515 
lei anual'și cheltuelile la 2016 
lei. Statul îi acordă o subvenție 
de 2800 lei anual. 

Formează singură 0 parohie
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și e deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser, 

Biserica Icoana, cu hramul 
A dorimirea- Maicei- -Domnului, zi- 
dită în anul 1776 de Mihail și 
Panait Băbeanul. Ca venit are 

- fondul ei propriii de 3208 lei și 
* fondul Văcărescu de 18200 li. 

Formează, singură o parohie, 
„E deservită de 3 preoți, 1 dia- 
con,.2 cîntăreți și 1 paracliser. 
“In curtea acestei. biserici se 

află un' paraclis, întreținut de 
" familia Darvari. Acest paraclis 
e deservit de 4—5 călugări, ve- 

niți de la muntele Athos, Tot 
aci e și metohul mănăstirei de 
la Athos, In curtea, acestei Bise- 
rice este îngropat polcovnicul 

- Ioan Oiobescu, | 
Biserica Sf. Ilie (Rahova), bi- 

serică parohială, cu 2 filiale. Are 
un venit anual propriii de 46000 
lei, cu care sumă se întrețin 
și filialele, E deservită de 3 

„preoți, 1 diacon, 2 cîntăreţi și 
I paracliser, 

Biserica: Sf. Joan-cel Mare 
(Preditic), cui hramul Sf. Ioan, 
s'a zidit și înzestrat de Andrei 
Vistierul, încă din zilele lui Mih- 
nea-Vodă, . fiul lui Alexandru- 
Vodă, la anul 7086 (1578), a- 

“poi a avut ca ctitor pe gine- 
"rele să i Preda Banul Buzescul. 
Ea sa reparat de Const. Brin- 
coveanul-Vodă, la anul. 1703. 

Cu întreținerea ei statul chel- 
tuia anual 7928 1., comuna 14401., 
biserica neavînd vr'un alt venit. 

In curtea, acestei biserici era 
un frumos monument de mar- 

- moră, așezat pe mormîntul lui 
Ion Alex. Văcărescu, unul di. 
poeții renașterei naționale, năs- 
cut la anul 1792 și mortla 1563, 

Era pănă mai dăunăzi filia 
lă la biserica parohială Zlătari. 
Astă-zi a fost dărimată pănă în. 
temelii, pentru a se ciștiga te- 

„Trenul necesar edificiului Casei 
de Depuneri și Consemnaţiuni,   

719 

Biserica Sf. Joau Moldoveanul, 
cu hramul Sf. Ioan-Gură-de-Aur; 
are de ctitor pe Marele Medel- 
nicer Dumitrache Dărăscul. E 
zidită în anul -1795. 

Are un venit de 11139 lei. 
E deservită de preoţii bise- 

ricei Amza. 
Piserica SI. Joan-Aloşi, cu hra- 

mul Sf. Ioan, are de ctitor pe 
Ioan Grădinarulşi Stan Jimblarul 
(1808). 

Venitul ei e de 2326 lei şi 
cheltuelile de 1864 lei. Comuna 
îi dă 2165 lei subvenție anuală. 
Formează sigură parohie. 

E deservită de 2 preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. 

Biserica Sf. Ioau- Voi, (Gura- 
Pieței), numită în vechime bi- 
serica Aganiţii, cu hramul Sf, 
Ioan, are de ctitor pe Ioanichie 
Ieromonahul (1814). Venitul ei 
e de 6059 lei și cheltuelile de 
4213. Dispune d'un capital de 

"1600 lei. Formează! singură o 
parohie și e deservită de 2 preoți, 

* 2 cîntăreţi și 1 paracliser, 
Biserica Isvorul-Noii (Verde), 

cu hramul Izvorul-Tămiduirei, 
s'a zidit la anul 1823 de Petre 

” Torgangi, Ion Gardi-Bașa, Toma 
Protopopescu și Penciulescu. La 
1875 s'a reparat de enoriași. 
Are 200 enoriași. Venitul ci 

se ridică la 920 lei anual şi 
cheltuelile la Soo. Statul îi dă 
o subvenție de 2445 lei. Dis- 
pune d'un capital de 1300 lei. 
Formează singură o parohie şi 
e: deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser. 

Biserica Izvorul: Tămăduirel, 
cu același hram, zidită în 1799 
de Vodă-Mavrogheni, la capul 
podului Mogoşoaei şi împodo.. 
bită împrejur cu chioșcuri fru- 
moase, ape de izvor, care cur- 
geaă din fîntîni, havuzuri, şi alte 
înfrumusețări astă-zi dispărute. 
Are venit - propriii 4000. lei 
pe an. Depinde de biserica pa:   
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rohială din Mihaiii-Vodă şi e 
deservită de 1 preot, 1 cintăreţ 
și I paracliser, 

Diserica Kalinderu, (Hanul: 
Colţei) cu hramul Sf, Ilie; zidită 
la 1841 de Lazăr Kalinderu. E 
întreținută din fondul familiei Ka- 
linderu. Pănă acum 3 ani purta 
numele Hanul-Colţei, dar con- 
siliul comunal al capitalei, luînd 
în consideraţie că acest nume 
este nepotrivit pentru o bise- 
rică, a dispus ca biserica Sf, 

- lie să poarte numele ctitorului, 
Piserica din Livada- Văcăres- 

cului, fostă pe locul ocupat de 
grădina Episcopiei. 

Piserica Lucaci, cu hramul 
Sf. Nicolae, s'a zidit! la anul 
"15842 de Anghel IHagi- Pandele 
și C. Atanasiu, 

Aci este mormîntul lui Anton 
Pan, mort la anul 1854. 

Are 80 enoriași. Venitul ei se 
„ridică la 7611 lei anual și chel- 

tuelile la 5377 lei. Dispune de 
un capital de 1615 lei. 

Formează o parohie cu filia- 
lele Vergu şi Udricani. E de- 
servită de 2 preoți, 2 cîntăreţi 
și 1 paracliser. 

Schitul-Maicitor, depinde de 
parohia Bisericei-Albe (Postă- 
vari) şi are ca venit 1845 lei, 
subvenție de. la stat. E deser- 
vită de 1 preot, 1 cîntăreț și 
I paracliser, : 

Biserica Aanea-Brutaru, cu 
hramul Adormirea, are de ctitor 
pe Manea Brutaru (1777). 

Venitul ci e de 2287 lei și 
cheltuelile de 1824 lei, Are o 
subvenție de 1200 lei din par: 
tea statului. 

" Formează singură o o parohie 
și e deservită de 2 preoţi, 2 
cîntăreți și 1 paracliser,- 

Biserica Îlanea-Cavafu, cu 
“hramul Sf. Treime, s'a zidit la 
anul 151ș de Manea Cavafiu, 
staroste de cavafi, și Hagi Iorga. .. 

Are 200 enoriași, Venitul ei
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se ridică la 1423 lei anual; 
statul îi acordă anual o sub. 
venţie de 2400 lei, 
Formează singură parohie și 

e deservită de 3 preoți, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser, 

Diserica Alăgureanu, cu hra- 
mul Schimbarea. - la- F aţă, s'a 
făcut din lemn de Șerban-Vodă; 
iar la 1763. s'a zidit și înfrumu- 
seţat de Pirvu Cantacuzino, Bi- 
serica Măgureanu: a fost dări. 
mată de autoritatea: comunală 
în anul 1897 pentru că ame- 
ninţa a cădea. Avea resurse 
proprii de 4210 lei, iar statul 
cheltuia cu întreţinerea ei 1808 
lei anual. Era deservită de 1 
preot, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 

Biserica AMăntulcasa, cu hra- 
mul Sf. Voevozi, s'a zidit la 
anul 1732 de jupîn Manta Pre- 
cupețul şi soția sa Stanca. 

Are 50 enoriași. Venitul ei 
se ridică la 1420 lei. Statul îi 
dă o subvenție de 2000 lei. E 
filială parohiei Negustori. E de- 
servită de 1 preot, 1 cîntăreţ 
și 1 paracliser. 

Biserica  Mihaiă- Vodă, așe- 
„zată pe dealul Spirei, cu hramul 
Sf. Nicolae, s'a zidit de Mihaiă- 
Vodă la anul 1595. 

Legcnda ne spune că era în 
ziua de Sf. Nicolae cînd Ar- 
mășeii duceaii pe Mihai la de- 
capitare, după porunca lui Ale- 
xandru, Domnul țărei. Trecind 
pe lingă Biserica Albă din Pos- 

„tăvari s'a rugat de armășei să-l 
lase a se închina puţin. Era 
tocmai în timpul liturghiei, Mi- 
haiă intră în biserică, se roagă 
fierbinte la icoana Sf. Nicolae 
şi a făgăduit că de va scăpa cu 
viață îi va ridica o mănăstire, 
ceia ce a și făcut. 

In casele acestei biserici se 
află Arhiva statului, 

Către finele secolului al XVIII. 
lea se afla un palat domnese 
şi o curte de justiție (divan) 

  

  

între Dealul Spirei și mănasti- 
rea Mihaiui-Vodă. Ambele aceste 
edificii ai fost prefăcute în ce- 
nușe la începutul anului 1813, 
printr'un incendii, de aceia pănă 
azi păstrează numirea de Curtea- 
Arsă. In anul 1876 biserica a 
fost restaurată. 

În vecinatatea mănăstirei Mi- 
-haiă-Vodă, pe Dealul-Spirei, A- 
lexandru Ipsilante își ridică un 
palat în mijlocul viilor și a 
grădinelor cu care era acoperit 
dealul. 

E biserică parohială și are ca 
filiale bisericile: Sf. Apostoli, 
Sf. Spiridon-Vechiă și Izvorul- 
Tămăduirei (din Verde). 

Are venit anual 13500 lei, 
subvenție de la stat. E deser- 
vită de 3 preoți, 1 diacon, 2 
cîntăreți și 1 paracliser, 

Afitropolia. La 1656, Cons- 
tandin Șerban Basarab zidi mă- 
năstirea cu hramul Sf. Cons- 
tandin și Elena, pe care Radu 
Leon o zugrăvi, iar Constandin 
Brîncoveanul o făcu mitropolie, 
cum € pănă în ziua de astă-zi, 

Mitropolia-a fost ridicată sub 
privigherea marelui logofăt Du. 
descu, 

Ea seamănă pe din: lăuntru 
cu biserica de la Curtea de 
Argeş; este de cărămidă; în 
tindă are 12 stilpi, fie-care din- 

_tr'o bucată rotundă de piatră, 
de asupra 4 mari cupole, și 
dinafară o galerie (tindă) largă, 
Constandin Șerban o învelise 
cu plumb de o greutate ce se 
zice că trecea peste 40000 ocale. 

Publicăm aci hrisovul, dat de 
Leon-Vodă, cu privire la zu- 
grăvirea bisericei mitropolitane: 

e Intru Christos Dumnezci bine-ere- 
dinciosul și bine-cinstitorul şi de Chris- 
tos iubitorul și însuși ţiitorul Io Radul 
Leon Voevod cu darul lui Dumnezeii 
stăpinitorul și Domn a toată țara Un- 
grovlachiei, 

«Datam Domnia mea acest cinstit 
hrisov al Domnici mele sfintei și Dum-   

nezeeștei Mitropolii de aici din Bucu- 
rești și cinstitului părintelui nostru kyr 
Theodosie Archiepiscop i Mitropolit a 
toată țara Romincască şi tuturor Călu- 
gărilor câţi vor fi locuitori într'această 
sfintă Mitropolie care sfiută Mitropolie 
iaste zidită și înălțată de creștinul Cons- 
tandin Șerban Voevod şi aii fost rămas 
nezugrăvită, Iară după ce ne învrednici 
și pre noi mult milostivul Dumnezeă stă- 
pinul a tot ţiitorul a fi Domn şi birui- 
torii acestui cinstit seaun al Domnici 
"Țărei Romîneşti, iară Domnia mea cu 
ajutorul lui Dumnezeiă, ce e în Troiță | 
Slăvit și cu îndemnarea sfintului și slă- 
vitului sfîntul împărat Constandin, Eleni, 
Care jaste hramul sfintei Mitropolii, a- 
pucatu-m'am Domnia mea cu tvată voia 
pentru tot gindul inimei Domniei mele 

„și cu toată osteneala şi cheltuiala Dom- 
nici mele o am zugrăvit și o am înfrumu- 

„Sețat cu toată podoaba precum se cade 
bisericei ca să mă chiăm şi Domnia mea 
Ctitor acești sfinte Mitropolii pentru ve- 
cinica pomenirea Domniei mele și a re- 
posaţilor părinţilor Domniei mele să ne 
fie pomenit în veci, După aceea văzind 
Domnia mea această sfintă Mitropolie 
cum.i sc cuvine a fi sfiută Mitropolie, 
socotit'am Domnia mea din preună cu 
ciustitul și iubitoriul de Dumnezeii pă- 
Tintele nostru kyr “Theodosie Mitropoli- 
tul și cu cinstiţi și prea cuvioșii Epis- 
copii Serafim de la Rimnic i Gregoriei 
de la Buzăi, și Egumenii de Ja prea 
Sfintele lavre şi cu toţi cinstiţii direpă- 
torii Domnici mele de o am tocmit Dorm- 
nia mea și o am așezat ca să fie sfintă 
Mitropolie ţărei cum aste şi cea din 
Tîrgovişte să fie de cinstea și de rugă- 
ciunea ciustiţilor și iubitorilor de Dum- 
nezcii părinţi pre carele ar dărui Dum- 
mezeă cu darul Arhierese a fi Arhie- 
reă și Vlădică țărei. lară după aceea 
venit-aii părintele Anauia Episcopul de - 
la Sinaia, deci fiind Mănăstirea lui Pană 
care iaste hramul sfinta Ecaterina și 
fiind aceasta Mănăstire a lui Pană în- 
chinată metoch Mânăstirei Sinaia, iară 
părintele Anania Episcopul, el aă ridi- 
cat piră, zicănd cum iaste această sfintă 
Mitropolie pre locul Mănăstirei lui Pană 
și ai avut piră de faţă înaintea Dom- 
nici mele la Divan cu ciustitul părintele 

„nostru Kyr Theodosie Mitropolitul. In- 
tr'aceca Domnia mea am căutat și am ju 
decat den preună cu toți cinstiţii dire- 
gătorii Domnici mele şi am trimis Dom- 
nia mea den Divan pre toţi cinstiţii bo- 
iarii cei mari ai Divanului Domniei 
meale de mers de aă căutat și aii ade- 
vărat cum aii aflat pe direptate cu su-
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fletul lor, locul sfintei Mitropolii care 
- iaste sfinta Mitropolie și cu cît iaste îm- 
Pregiurul sfintei Mitropolii, cu care loc 
Waii fost avut Mănăstirea, lui Pană, ce 

*- se zice sfinta Catrina, nici O treabă. Așa 
aii adevărat toţi boiarii Domniei 'meale 
După ateca l-aii și hotarit și l-ati împe- 
trit de către Mănăstirea luă Pană și de 
toate părţile. Insă să se ştie și. hotarele 
sfintei Mitropolii: deh peatră de jos care 
S'aă pus în colțul gardului Mănăstirei 
Imi Pană pre cale în sus pre lîngă nuci, 
de la capul podului “Turcului şi de aco- 
lea pre uliţă în sus pănă în peatră den 
uliţă derept Mitropolia, și de acolea pe 
lingă crucea Doamnei Mircioae, pre cale 
în sus pănă în peatra derept calci, și de 
acolea prea cale pănă subt deal în gura 
văii și de acolea pre lîngă puţul Calici- 
lor în jos prea lîngă lac pre subt deal 
pănă în drumul Giurgiului la stilpul de 
peatră, al Armeanului și capul Troianu- 
lui, lîngă heleșteul lui Serban Voevod, 
şi de acolea pre drum în jos pre oraș, 
pănă în peatra derept cărămidei și pănă 
în peatra derept crucei răposatului pă- 
rintele Domnici mele Io Leon Voevod, 
şi de acolea curmeziș derept la peatra 

„de subt deal în colţul gardului Mănăstireă 
lui Pană și de acolea în sus la deal la 
peatra de lîngă poarta Mitropoliei și de 
acolea pre deal în jos pe lingă gardul 
Mănăstirei lui Pană pănă iar în peatra 
de către Preda Vornicul de unde se în- 
cepe hotarul sfintei Mitropolii, Așa aii 
ales și hotorit și aii împetrit toți cin-. 
stiţii boiarii Domniei mele precum scrie 
mai sus și aii rămas părintele Anania 
Episcopul de leage și de judecată ca să 
ţie sfinta Mitropolie acest loc cu bună 
pace. Iară de s'ar mai scula niscarii-că- 
lugări Greci de la Mănăstirea lui Pană 

” cu -niscarii cărți, să nu se crează, Așij- 
derea i am adaos Domnia mea, acestei 
Sfinte mitropolii tot dealul cu viile care 
aii fost deal Domnesc de s'aii luat vină- 
riciă Domnesc, însă nu se ştie deu ho- 
tarul Mitropoliei den sus den gura văii 
pănă în hotarul de jos, în drunul Giur- 
giului, la stilpul de peatră. Acest deal 

„să fie tot al sfintei Mitropolii, să aibă. 
"a luare vinăriciii de la tot omul cine 
va avea vii pre acest deal, veri să fie 
boiariii, veri slujitori, veri orașeani, de 
la toţi să ia vinăricii den 10 veadre 1 
veadră, Iară vinăricearii să n'aibă nici 
o treabă nici o amestecătură nici cu păr- 
părul nici cu nimic; ci să fie tot pe 
seama sfintei Mitropolii de întărire; iară 
Domnici mele .și răposaţilor părinţilor 
Domniei mele vecinică pomeană, și în 
urma Domnici mele prea care "Domnul 

0960, dlurete Dicțtouar Ueograjic, 
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va milui Dumnezeii cu Domnia a fi 
Domn și biruitoriiă țărei Românești, ori den 
inima plodului Domnie mele, ori den 
ruda noastră sai despre păceate!e noas- 
tre, saii dintr'alt neam, încă îl rog cu 
numele lui Dumnezcă ce e în Troiță 
slăvit și pentru sfintul î împărat Constau- 
din, Eleni să aibă a cinsti și a înoi și 
a întări acest hrisov al Domniei mele, 
pe tocmeală cum scrie mai sus, pre a- 
cela Domnul Dumnezeii să'l cinstească 
şi săl miluiască întru Domnia lui și la 
acel veac sufletul lui: iară carele 1Jomn 
nu va cinsti nici va înoi, nici va: întări 
acest hrisov al Domnici meale, ci va 
călca și va stiica și va sparge, Domnul 
Dumnezeii aici să spargă trupul lui și 
suhetul lui să fie călcat subt piciorele 
Satanei ; să iasă osîndit dinaintea fea- 
țer Domnului ducindu-l întru cinste cu 
Iuda și cu Aria la un loc. Proclet ana- 
tema și afurisit să fie de (318) sfinţi 
părinţi de la Nikeia. lată și martori am 
așezat Domnia mea: George vel Ban al 
Craiovei, Mareş vel Vor., Radul vel Log., 
lanache vel Nist., Șerban vel Spat., 
Neagoe vel Cluc., Mihai vel Post, Ba- 
lasache vel Pah., Gcorge vel Stol., i Papa 
vel Com., Stoian vel Pit., Curtache vel 
Slug. —15p Radul Năsturel vel Log. și 
am scris eii Dumitrașco Log. în Scau- 
nul București, luna Iunie S$ zile şi de 
la Adam pănă acum la această scriere 
cursul anilor 7176, iară de la întrupa- 
rea fiului lui Dumnezeii 166$. 

Io Radul Voevod.: 

Cu mila lui Dumnezeii, 

Domn ţărei Romineşti», 

In interiorul Mitropoliei, la 
stinga se află mormintele fami- 
liilor Grădișteanu şi Bălăceanu. 

In capela de la poarta de din 
dos a Mitropoliei se află înmor- 
mîntată Domnița Sultana Ma- 
vrocordat, 

Mitropolia își avea tipografia 
ci, în care, sub Const, Brinco- 
veanul, s'a tipărit mulțime de 
cărți prin îngrijirea Mitropoliţi- 
lor Tudosie și Antim, a epis- 
copului Mitrofan și a fraților 
Greceni. Intre acestea se află 
Evanghelia dăruită în 1694 de 
Marele Vistier Șerban Greceanu 
bisericei Sărindar. (Vezi mai jos 
acest nume). | 

In curtea Mitropoliei 'se află, 

  

  

pe lingă palatul metropolitan, 
localul camerei deputaţilor. 

Mitropolia este catedrala Bu- 
cureștilor; aici se celebrează 
ceremoniile oficiale; într'însa Ca- 
rol I a fost încoronat, la 1881, 
Rege al Romîniei. E una din 
cele mai bogate biserici din 
București; odoarele ei sunt vechi 
și artistic lucrate. Aci se găsesc 
moaștele 'Sf. Dumitru, cari sunt 
așezate întrun sicriă de argint 
cu capac de sticlă. Ele ai fost 
aduse în 1774. (Vezi $ Scutul 
Bucureștilor). 

Pentru mitropolia din Bucu- 
rești statul cheltuește anual, cu 
plată de personal, material şi chel- 
tueli de reprezintare 100876 lei. 

Biserica Wegustori, cu hramul 
Sf. Nicolae, s'a zidit la anul 1716 
cu ajutorul lui Simion Axente. 

Are 40 de enoriași, | 
Venitul ei e de 2106 lei şi 

statul îi acordă. o subvenție a- 
nuală de 2500 lei. E deservită 
de 2 preoți, 2 cîntăreți şi i pa- 
racliser. E biserică parohială și 
are pe Măntuleasa ca filială. 

Biserica Sf. Nicolae Dintr'o- 
Zi, cu hramul Sf. Nicolae, la 
început a fost făcută din lemn. 
Doamna Maria a lui Constandin 
Brincoveanul, la anul 1702, a 
făcut-o de zid. La anul 1823 

„arse și la 1827 se repară cu 
ajutorul lui Vodă Grigore Ghica 
și altor bine-făcători, 

Venitul ei e de 6196 lei. N'are 
nici o subvenție. E deservită 
de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 pa- 
racliser. 

Depinde de biserica parohială 
Ene. 

Biserica Sf. Nicolae (Dușu- 
mea), zidită în anul 1847: de 
Corporația constructorilor. Are 
venit proprii 1765 lei și o 
subvenție de la stat de 1620 lei. 
Formează singură o parohie și 
e deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreţi şi 1 paracliser,. 

9
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In cursul anului 1897 bise- 
rica a fost zugrăvită. 
"Biserica Sf. Nicolae (Popescu 
saii Jignița), cu hramul Sf. Ni- 
colae, s'a zidit la anul 1722 de 
Gheorghe, căpitan de lefegii şi 
soacra sa Chiţa Portăreasa. 

La 1851 s'a reparat de enorie. 
Are 250 enoriași. Venitul ci 

e de 3950 lei și cheltuelile de 
3030 lei. Dispune de un capi: 
tal de 5120 lei. Formează pa- 
rohie cu biserica Olteni de care 
depinde și e deservită de 1 
preot, 1 cîntăreț şi 1 paracliser. 

Biserica Sf. Nicolae (Şelari), 
sai din Lipscani, cum îi zicea 
în vechime. Fondată în anul 
1744 de Vornicul Şerban Can- 
tacuzino sin Drăghici Spătarul 
și de Iorga Stama Postelnicul, 
ambii soţi ai Andreanei Fălco- 
ianca. Are avere proprie 16105 
lei. Nici statul, "nici comuna 
nu-i acordă subvenție. Dispune 
de un capital de 23000 let. 
„E deservită de 2 preoți, 1 
diacon, 2 cîntăreți și 1 "para- 
cliser, 

E biserică parohială, avind ca 
filiale Doamna și Sărindarul, 

La 1870, prin munificența Re- 
" gelui Carol, primi o transfor- 
mare radicală. 

Biserica Sf. Wicolae - Sirdi 
(de-Sus) cu hramul Sf, Nicolae, 
s'a zidit la anul 1692 de Vasile 
Potoceanu şi Sanda, soția lui, 
Are 25 enoriaşi. Venitul ci e 
de 7200 lei și cheltuelile de 
4465 lei. 

Dispune de un capital de 
„4500 lei. Depinde de parohia 

bisericei Olteni și e deservită 
de 1 preot, 1 cîntăreţ și 1 pa- 

„ racliser, 
Biserica Sf. Nicolae (Tabacul), 

cu hramul Sf. Nicolae, zidită de 
Dima Tabacul şi Popa Cozma, 
în anul 1710. Are venit proprii 
625 lei anual, iar ca subvenție 
din partea comunei are 2155 lei.   

722 

Formează singură o parohie, 
Biserica Oborul-Noi, cu hra- 

mul Sf. Vasile, zidită la anul 
1853 de Vasile Sărăţeanu. For- 
mează singură o parohie. Are 
venit proprii 650 lei pe an, 
iar statul îi dă o subvenție de 
2800 lei. E deservită de 2 preoți, 
2 cîntăreți și 1 paracliser.. 

Diserica Oborul - Vechii, cu 
hramul Ioachim şi Ana, s'a zi- 
dit la anul i (le Grigorie Mi- 
tropolitul, iâr la 1850 s'a re- 
parat de Goţe Bogasierul. Are 
150 enoriaşi. Venitul ei este de 
1322 lei. Statul îi acordă sub- 
venţie 1200 lei anual. 

Formează singură o parohie 
şi e deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți şi 1 paracliser. | 

Biserica Olari, cu hramul A- 
dormirea - Maicei- Domnului, s'a 
zidit la anul 1758 de Dumitraş- 
cu Racoviţă, vel Vistier. Are 
90 enoriași, 

Venitul ci e de 4155 lei a- 
nual și cheltuelile de 4002 lei. 

Dispune d'un capital de 17200 
lei. Formează singură o paro- 
hie și e deservită de 2 preoți, 
2 cîntăreți şi 1 paracliser, 

Biserica Olteni, cu hramul 
Adormirea-Maicet- Domnului, s'a 
zidit de Nicolae, protopopul Bu- 

“cureștilor și Costache Vătaful 
la anul 1721. După aceasta, la 
1865, s'a reparat de mahalagii. 
Are şo enoriași, 

Următorul fapt istoric s'a pe- 
trecut în această biserică : Che- 
haia-Bei, la 1821, avea cuar- 
tierul în casa lui Belu, calea Vic- 
toriei, în faţa stradei Carol (a- 
zi casa Prager). Căiminarul Sava, 
tras în cursă a fost împușcat 
chiar în camera lui Chehaia-Bei ; 
după care apoi a urmat o teri- 

„bilă încăerare între Turcii lui 
Chehaia și Arnăuții căpitanului 
Sava. In curs de trei ore multe 
capete creștine aii căzut sub pa- 
loșul păginilor, 

„pra lor şi-i secera. 
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Vr'o 30 din arnăuții lui Sa- 
va, în frunte cu Anastasie Hi- 
mariotu, terorizaţi de acest mă- 
cel, spre a-și scăpa viaţa, se în- 
chiseră în turla bisericej Olteni, 
str. Olteni, şi aci ţinură o zi și 
o noapte o luptă crîncenă cu 
200 Turci, avînd şi 2 tunuri, 
Arnăuţii descărcaii armele asu- 

In sfîrșit, 
Turcii reușesc să dea foc bise- 
ricei. Atunci Arnăuții eșiră cu 
iataganele în miini şi măcelăriră 
pe Turci, pănă ce căzură sleiți 
de putere: 

- Venitul ei e de 7265 lei, E 
biserică parohială și are ca fi- 
liale bisericile: Sf, Nicolae-Sirbi, 
Sf. Nicolae- Popescu și Bradu- 
Staicu. E deservită de 1 preot, 
I diacon, 1 cîntăreț și 1 para- 
cliser, 

Biserica Ofetari, cu hramul 
Sfinţii Voevozi, are de ctitori pe 
Mărgărit Starostea şi Nic. Cu- 
peţu (1681). Venitul ei e de 
1578 lei şi cheltuelile sunt în 
aceeași sumă. Nu dispune de 
nici un capital. Com. îi acordă 
o subvenție anuală de 15şo lei, 

Formează parohie cu biseri- 
cile filiale Sfinţilor şi Scaunelor, 

E deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreţi și 1 paracliser, 

Biserica Pantelimon, cu hra- 
mul Sf. Pantelimon, are de cti- 
tor pe preotul Ioan (1790). 

Venitul ei e de 1856 lei și 
statul îi acordă o subvenție de 
1700 lei. | 

E deservită de 2 preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser, 

Formează singură o parohie. 
Biserica Pitar-aloșul, cu hra- 

mul Adormirea - Maicei - Domnu- 
lui, are de ctitor pe Moş Sir- 
bul și Popa Ivașcu (1795). In cur- 
sul anului 1898 această biserică 
a fost restaurată. Zugrăvirea in- 
terioară și exterioară a biseri- 
cel e făcută de artistul Elsner, 
Venitul ei e de 2418 lei și chel-
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„tuelile de 1768. Comuna îi dă o 
subvenție de 1680 lei. Nu dis- 

" pune de nici un capital. 
"E deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți şi 1 paracliser, 

Formează parohie cu filiala 
Bradu-Boteanul. 

Biserica Popa-Chiţu, cu hra- 
mul Adormirea-Maicei-Domnu- 
lui, are de ctitori pe preoții S. Mu. 
șat, Stoica și D. Dobre (1813). 
Venitul ci e de 2790 lei. Dis- 
pune d'un capital de 1şoo lei, 
Comuna îi acordă o subvenție 
de 2200 lei anual. 

E deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreţi şi 1 paracliser, 
„Biserica Precupeţii- Vechi, cu 
hramul Duminica -Tuturor- Sfân- 

„. ților, are de ctitor pe Ieromo- 
nahul Gheorghe (1783). 

Venitul că e de 1161 lei. Co- 
muna îi vine în ajutor cu 2500 
lei anual. 
„E deservită de 2 preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. 

Formează singură o parohie. 
Biserica Prundul, cu hramul 

Sf. Nicolae, s'a zidit la anul 
1724 de Erarh Teofan Ieromo- 
nahul. Are 30 enoriași. Venitul 
ei se ridică la 12720 lei şi chel-: 
tuelile la 7310 lei. | 

Dispune d'un capital de 32000 
lei. E pendinte de biserica pa- 
rohială Sf. Ilie (Rahova) și e 
deservită de preoții de la a- 
ceastă biserică. 

Biserica Radu- Vodă, fostă mă- 
năstire, întemeiată de Alexan- 
dru-Vodă, fiul lui. Mircea Cioba- 
nul, la 1568; cu hramul Sf. Tro- 
ița. In 1595, Sinan Paşa intrînd 
în București, după înfringerea 
ce a suferit la Călugăreni, o în- 
conjură cu bastioaneşi fortificaţii, 
şi așeză într'însa iarbă de pușcă, 
căreia îi dete apoi foc la, apro- 
pierea lui Mihaiti-Vodă Viteazul. 

Este în forma unei bolți care 
„se reazămă pe patru stîlpi. 

- Radu-Mihnea, în 1614, reclă- 
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dește mănăstirea din temelii ; 
este înmormîntat într'însa. Mor- 
miîntul lui se vede acolo pănă 
astăzi. În 1625 o zugrăvește fiul 
săi Alexandru. : 

Relativ la această biserică, 
Diaconul Paul d'Aleppo ne dă 
următoarele notițe: 

«Noivizitarăm mănăstirea pur- 
tind numele Treimei, una din 
clădirile celui din urmă Radzi- 
vil Voivoda (Radu-Vodă) care 
domni în timpul săi peste Mol- 
dova şi Valachia. Această mă- 
năstire e şi dinsa la o lature a 
orașului, pe un tărăm înalt, în- 
conjurat de rîii şi de apă stă- 
tătoare și în timpul creșterei a- 
pelor nu se poate ajunge la 
dînsa de cît pe un pod de lemn. 
E o frumoasă zidire, de un as- 
pect prea plăcut; 
e mare și spațioasă, foarte u- 
șoară, mult ornamentată și a- 
coperită peste tot cu picturi, 
La partea'i despre miazăzi e 
locul mormintelor Prinţilor, şi 
bolțile lor de marmură albă 
sunt împodobite cu văluri de 
stofe ţesute cu fir; sunt făcute 
în forma unei cule, (cupolă) care 
se reazămă pe patru stilpi de 
bronz; portretele  răposaţilor 
sunt zugrăvite pe pereți. Aci 
noi servirăm liturgia și orindui- 
răm preoți și diaconi, Această 
mănăstire.e supusă la mănăsti- 
rea Iberisko (Ivirului) adică mă- 

„năstirea Giorgienilor de la sfin- 
tul Munte și e locuită de un 
Egumen grec şi de călugări 
greci, cari se schimbă la fie- 
care trei ani», 

De mai multe ori restaurată, 
ea şi-a pierdut stilul primitiv. 
E filiala bisericei Sf. Nicolae 
(Broșteni) și e deservită de 2 
preoţi, 1 cîntăreț și 1 paracliser, 
Statul cheltuește cu întreţinerea 
ei 3200 lei anual. In jurul ei se 
construește acum edificiul Semi- 
narului Central, 

biserica îi 
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Biserica Răzvan, situată pe 
calea Moșşilor, cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului; s'a zidit 

la 1706 de Constantin-Vodă şi 
Maria Doamna. 

Mai tirziti s'a reparat de E- 
nache Văcărescu, vel Agă. In 
urma arderei bisericii la 1847, 
în ziua de Paști, a dispărut 
ori-ce inscripție «și data fondărei 

„bisericii şi pe fondatori, zice 
Preotul Musceleanul, "i am luat 
după pomelnicul cel vechii», 

Biserica se întreține de stat, 
care cheltuește pentru întreține- 
rea ei 4738 :lei anual. 

Depinde de biserica parohială 
„Sf. Gheorghe-Noă. 

E deservită de 2 preoți, 
cîntăreț și 1 paracliser. | 
„Biserica Săriudarul, acum dă- 
rămată. Unii istorici susțin că 
această biserică s'a zidit la a- 
nul 1362 de Vladislav Basa- 
rab, Ban al Severinului, duce 
de Făgăraș și se numea biserica 
Coconilor; alții susțin că s'a zi- 
dit la 1354 de doi frați mai 
mari ai lui Mircea Basarab, «pen- 
tru ca să aibă casă de rugă- 
ciune și adăpost cînd veneaă la 
vinătoare prin aceste locuri a- 
coperite cu păduri măreţe». Ceea- 

„ce este sigur şi rezultă din măr. 
turii documentale, este că deja 
înainte de Mateiii-Basarab exista 
biserica Sărindarul, așa că tre- 
bue să considerăm ca poveste 
cele ce se spun că: 

La anul 1654, Mateiui-Basa- 
rab mergînd la Constantinopole, 
spre a fi uns ca Domn ar fi măr- 
turisit Patriarhului că a ucis pe 
Papa Vornicul Greceanu, ctimna- 
tul săi, pentru-că "i era potrivnic 

"la Domnie şi Patriarhul "i dădu 
ertare cu condiţia d'a zidi 40 
biserici. Mateiii întorcîndu-se în 
țară, în cursul mai multor ani, 
zidi 39 biserici și a 40-a fu bi- 
serica Sărindarul. Cu aceasta Ma- 

„tei ar fi împlinit canonul și  .
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ar fi pus numele Sărindarul, care 
însemnează patru-zeci, de la cu- 
vintul “grecesc: ozpăy5a. Fa a 
fost închinată sfintelor locuri la 
mănăstirea numită Toy Iloztpooy, 

Cutremurul cel mare deterio- 
„rînd-o cu desăvirşire a fost ree- 
dificată. la anul 1802, de către 
credincioșiineamurilor Cocorăști, 
Filipești, Ghici, Cimpineni, Gre- 
ceni și alți pioși creştini. Ca o- 
„doare vechi avea: un epitaf de 
toată frumuseţea, două icoane 

- vechi, făcătoare de. minuni, îm- 
brăcate cu argint, ce se presu- 
pune a fi date de către Ma- 
teiii-Basarab, un disc de argint 
de la poetul Văcărescu, o.poală 
purtînd vulturul și zimbrul cu 

„ Steaua, luna și semi-luna și o e- 
vanghelie îmbrăcată cu argint 
dăruită în 1694, luna Februa- 
ie de Marele Vistier. Șerban 
Greceanu. Această Evanghelie 
a fost lucrată în Veneţia; are 
inscripțiune romînească în relief 

„pe ea, Ma 
Toate aceste obiecte se află 

azi la Mitropolie, aduse aci în 
anul 1895 cu ocazia dărimărei 
bisericei Sărindarul. 

__ Era una din cele mai bogate 
biserici din Bucureşti. La 1843, 
avea venit de la "moșii 36000 
de galbeni. . 

Pe locul ei s'a făcut un squar. 
Se întreținea de stat, care în- 
scria anual, pentru întreţinerea 
ci, în budgetul săi, 11100 lei, 

Biserica Sf. Sava, (azi desfi- 
ințată), cu hramul Sf. Sava, s'a 

- rezidit'de Constantin-Vodă la a- 
nul 1704; se află menţionată deja 

- în timpul lui Mateiii Basarab ; Șer. 
“ban Cantacuzino fundează în- 

» trinsa cea d'întiii școală ro- 
miînească, școală care dăinueşte 
pănă în timpii mai din coace. 

„ Intr'iînsa a dat lecţiunt Gheorghe 
-“ Lazăr şi discipolul săi 1. He- 

liade-Rădulescu. Tot aci se afla 
"şi o tipografie. Era clădită pe   
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locul unde astă-zi este statua 
de bronz a lui Mihaiii- Viteazul, 
în faţa Universităţii. 

S'a dărimat acum 25 de ani. 
In această biserică, la 1820, 
Tudor Vladimirescu : se leagă 
prin jurămînt cu căpitan Ior- 
dache pentru reușita cauzei na- 
ționale. 

Biserica Scaunele, cu hramul 
Adormirea, s'a zidit la anul 1611 
de Atanasie de la Tirnova. Ve- 
nitul ei e de 1379 lei și chel- 
tuelile de 1335 lei. "Dispune 
d'un capital de 2512. ler, Co- 
muna “i vine în ajutor cu 1330 
lei anual. Depinde de biserica 
parohială din Oţetari. - 

E deservită de 2 preoți, 1 
cîntăreț şi 1 paracliser, 

Biserica Schitul-Alăgureanu, 
cu hramul :Sf. Visarion, are de 

» ctitor pe Constantin Văcărescu, 
vel Logofăt (1756) în zilele lui 
Mihail-Racoviţă-Vodă, - 

Venitul ei este! de: 4210 lei 
şi cheltuelile de 2720 lei, 

Dispune d'un capital de 4500 
„lei. Depinde de parohia bise- 

ricei Sf. Ilie (Gorgani) şi este de- 
servită de 1 preot, 1 cintăreț 
și 1 paracliser.: 

Paraclisul Șerban- Vodă (Be- 
lu), la cimitirul cu acelaşi nume, 

“cu hramul Inălţarea, s'a zidit la 
anul 1840 de Dimitrie Belu. 

A fost zugrăvit apoi de cu- 
- noscuţii pictori de pe vreme: 
Lecca, Barbu Stănescu şi Mi- 
hail Popp. 

Mai tirziii acest paraclis fu 
dărămat și înlecuit cu o bise- 
rică mare și frumoasă şi zugră- 
vită de pictori Romini, 

Biserica-cu-Sfiuji, cu hramul 
- Intrarea-în- Biserică, sa numit 

ast-fel pentru-că pe din afară de 
jur împrejur erati zugrăviți în- 
„Văţaţii antichităţei, Pănă la radi- 
cala. ei reparare se citea numele 
unora din ei: Filosoful Thales, 
Hermes, Aristot, Platon, Stoi- 
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cul Zenon, Sybila Persica, Sy- 
bila Cumea. In cursul anului 
1897. s'a rezugrăvit interiorul ey 

şi S'a restaurat sibilele de la 
exterior, 

Daniil, ' Mitropolitul Ungro- 
Vlahiei, este "ctitorul acestui 
sfint locaș (1728). Aci a fost în- 
ființată pe la 1770 de către Ale- 
xandru Ipsilante '<orfanotrofia» 
saii azilul pentru orfâni. Cu în- 
treţinerea bisericei statul chel- 

„tuește anual 5938 lei; 
Depinde de parohia Oţetari, 
E deservită - de. 2 preoți, 1 

. cîntăreț şi 1 paracliser,. 
Diserica Sz/ivestrul, cu hra- 

"mul Adormirea- Maicef- Domnu- 
-- lui, are de ctitor pe Pirvan, Stan- 

- ca, Ilie Stamatin și alţii (1760). 
Venitul ei de 19144 lei şi chel- 

- tuelile de 18345. Dispune de un 
capital de 134200 lei. 

E deservită de 3 preoți, 1 dia- 
con, '2 cintăreţi și -1 paracliser, 

Formează singură o parohie. 
Biserica Slobozia, cu hramul 

Naşterea-Domnului, s'a zidit la 
- 1666 de Vodă Radu Leon Ma- 
vrocordat și s'a restaurat la anul 
1744 de jupin . Constandin vel 
Vistier. 

In curtea ci se află crucea 
lui Leon-Vodă din 1632, cu în- 
scripţiune pe dinsa săpată, vor. 
bind de războiul din anul 1631 
dintre Leon și Mateiii Basarab. 

Înscripțiunea  crucei despre 
care vorbim preciscază exact 
data acestui războiu: 

«In numele “tatălui și al fiului și al 
Sfintului Duh, Adecă eii robul lui Dum- 
nezeii Io Leon Voevod, feciorul lui Ște- 
fau Voevod, ridicat-am această cinstită 
cruce în numele sfintului Georgie pen- 
tru să se pomenească de războiul ce am 
avut într'acest loc cu pribegii, cînd aii 
venit de preste munte asupra Domnici 
mele în anul 7139 (1631) în luna lui 
August, Marţi. Milostivul Dumnezcii, cu + 
rugăciunea sfintul Georgie, supusu'i ai 
subt sabia Domniei mele și “i am biruit 
şi ciţi aii căzut în bătae zac subt a- 
ceastă movilă; iar crucea s'a ridicat în
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luna Fevruarie, 20, anul 7140, iar de la 
Christos 1632.» 

Pe altă latură a crucei se 
vede inscripțiunea următoare, a- 

" dăogată mai târzii : 

« Puternicul Dumnezei nivredniciud 
pre noi, lo Radul Voevod, cu Domnia 

„.“ţărei Rominești. în leatul - 7173, iar de 
la Christos 1666, văzuiii această cinstită 
cruce făcută de părintele mei Io Leon 
Voevod, și aflindu-se stricată, domnia 

“mea o înnoui, și făcuili și sfinta biserică 
în numele Sfintului mucenic, marelui 
Sfînt Dimitrie.» 

Biserica are 70 enoriași. Ve- 
nitul ei este de 36544 lei și 

- cheltuelile de 17380 lei. Dispune 
d'un capital de 143000 lei, E 

" siagura biserică din Bucureşti 
care are cel mai mare capital. 
Formează singură parohie şi e 
deservită de 3 preoți, 1 diacon, 
2 cîntăreți și 1 paracliser. 

Biserica Dealul-Spirea, (Saii 
Spirea- Vechie - din - Deal), mă- 

- năstire întemeiată de doctorul 
Spirea Cristofi,: cam pe la sfir- 
şitul jumătăței întiiii din veacul 
trecut. i 

Această mănăstire era închi- 
nată de fundatorul săti să fie 

„metoh Mitropoliei din București. 
Mai tirziă însă, pe la 1776, mi- 
tropolitul Grigorie a închinat a- 

„cest metoh mănăstirei Grigoriu 
>. dela muntele Athos. Această. în- 
„chinare a fost întărită și prin 
hrisovul lui Alex. Ipsilante-Vo- 
dă, la anul 1777, 
„." Mănăstirea Dealul-Spirea po- 
seda înainte de secularizarea a- 
„Verilor mănăstirești două moșii 
"cu un venit de 124000 |. vechi, 

„ Astă-ză este redusă .la biserică 
„de mir, şi pentru întreținerea. ei 
se înscrie anual, în budgetul sta- 

„tului, 5939 Lei. | 
"Mănăstirea a dat numele stii 
unui întreg cuartier al capitalei, 
“suburbia Dealul-Spirei, care se 

". împarte în Spirea-Vechie şi Spi- 
rea-Nouă. a 

Astă-ză formează singură pa- 
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rohie. Are ca venit anual 3400 
lei (subvenție); . 

E deservită de 3 preoți, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. 

Biserica Spirea-Nouă, cu hra- 
mul Adormirea, s'a zidit de e- 
noriași (1800). Venitul ei e de 
1316 lei. Comuna îi vine în a- 
jutor cu 2610 lei anual, For- 
mează singură parohie, E deser- 
vită de 3 preoți, 2 cântăreţi şi 
I paracliser. 

Biserica Sf. Spiridon- Noii, cu 
“hramul Sf. Spiridon, s'a zidit 
de Domnitorul Scarlat: Ghita, la 
anul 1767.. La anul 1858 s'a 
rezidit din temelie și era cea 
mai măreață și cea mai fru- 
moasă biserică din capitală. In 
urma reparaţiunei din ânii din 
urmă i s'a schimbat turlele 'din 

- faţă, așa că și-a pierdut cu to- 
tul stilul vechii. In ori-ce caz 
rămîne una din bisericile mari 
şi demnă de văzut ale capitalei. 
Biserica pâre şi mai mare şi 
mai' înaltă, prin faptul că se 
înalță între mulțimele “de. case 
„mărunte ale mahalalelor din n pr e- 
jar. 

„ Biserica Sf. Spir -idon- Vechi, 
„cu hramul Sf." Spiridon, s'a zi 

dit de Constantin Maurooondat 
Voevod la anul 1747. Statul î 

„dă o subvenție de 1820 lei. 
Depinde de parohia  bisericei 
Mihaii-Vodă 'și e deservită de 
1 preot, 1 cintăreț Și I para- 
cliser, 

Biserica Staicu (Bradu, cu 
hramul Intrarea-în- -Biserică, s'a 
zidit de Staicu Circiumarul; la 

“anul 1740. La anul. 1809: s'a 
reparat de Apostol Velicu. și 
mai în urmă, dărîmîndu-se, s'a 
reparat la 1875 de enoriași. 

Are 100. enoriași. 
Venitul ei se ridică la 2450 

lefanual, dinpreună cu subvenţia 
Statului, iar. cheltuelile“ la 1797 
le. 

Dispune: dn un capital de 3 s0o   
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Iei. Depinde de parohia bise- 
ricei Olteni și e deservită 'de 
I preot, I cîntăreț și 1 para- 
cliser, 

Biserica Stavi opoleos, cu hra- 
mul Sfinţii Voevozi şi Sf. Atha. 
nasie a fost mănăstire, S'a zidit 
în anul 1722 din temelie de 
către Ioanichie Arhiereul. cu 
toate împrejurimile ei, și a fost 
închinată mănăstirei Gura de 

„la Episcopia Pogoniani și înzes- 
trată cu moșii și acareturi, - 

Această -danie a lui Ioani- 
chie se întăreşte cu hrisovul lui 
Constandin-Vodă, scris în anul 

1737 (7245). 
„În vecliime avea han. Acum 

„e dispărut, 

„. Biserica Stavropoleos are 
mare valoare-artistică; este edi- 
ficiul cel mai” interesant al ca- 

"pitalei din punctul de vedere - 
“al artei. Clădită în stilul bizan- 

tin;. armonioasă în proporţiunea 
formelor architectonice, e bogată 

"în sculpturi de o mare fineţe. 
Sunt de remarcat 'mai'cu seamă 
sculpturile sale policromice în 
piatră de o frumusețe rară. 
“Actualmente se studiază. res- 

taurarea ei, de și clădirsa, cea, 
nouă a Poștelorii-a astupat fa- 

"“ţada cu  desăvirșire. 
Cu întreţinerea ci statul chel- 

tueşte anual 3440 Ici. E. deser- 
vită de 2 preoți, 1 . cintăreţ ŞI 1 
paracliser, 

* Depinde de biserica parohială 
Zlătari. | 

Biserica Sf. Ștefan, cu hra- 
mul Sf. Ștefan, are de ctitor 

"pe Ştefan Voevod şi: Tudora 
„Doamna .(1758).: 

: Cu întreţinerea « ci statul chel- 
tuește 1650 lei; resurse proprii 
are 3030 lei. Formează singură 

0 parohie și e deservită 'de 2 
. preoți, 2'cintăreți şi 1 parăcliser. 

Biserica Stejarul, cu. hramul 
Inălțarea-Sfintei-Cruci,a fost din 

"vechime (1717): de lemn; s'a zi-
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dit de Maxim Arhiereul (a se 
vedea crucea cea mică poleită 
din altar) într'o pădure lingă 
un foarte vechii stejar. Iar la 
1764 s'a zidit din temelie de 
niște brutari în zilele lui Const. 
„Mihail Racoviţă Voevod. La 
ușă are ascunzători în zid. Are 
0, icoană a hramului, îmbrăcată 
în argint poleit de către ră. 

„posatul Ban Grigore sin :Con: 
stantin Filipescu. In 1894 a fost 
restaurată de arhitectul Gotte- 
reau cu: spesele M. S. Re- 
gelui, - 

Biserica Stejarul e întreținută 
de Administrația Domeniilor Co- 
roanei. Micii Principi Carol şi 
Elisabeta sunt conduși adesea 

„să asiste la serviciul divin ce se 
celebrează aci. . 

Biserica Stelea, fostă mănăs- 
tire, zidită de Stelea Spătarul, 

“arsă de Sinan-Pașa, făcută scaun 
de Mitropolie cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului, de către 
Alexandru Vodă- Iliaș; era si- 
tuată lîngă biserica Sf, Vineri 
şi depindea de mănăstirea Ra- 
du-Vodă. La 1847 a ars, iar 
azi sa desființat pănă în te- 

- melie, 

Biserica de la Teii. Prin în- 
- tinderea dată razei orașului, de 
legea pentru mărginirea capi- 
talei, încorporindu-se Bucureș- 

„ tiului terenuri cari mai înainte 
aparțineaii altor comune vecine, 
s'a simțit necesitatea de a se în- 
ființa o biserică în partea din-. 
tre oraș și cătunul Teiu. 

Mai mulţi locuitori din acea 
parte ai luat inițiativa pentru 
înfiinţarea .bisericei stringînd în 
acest scop ajutoare în bani şi 
materiale de la persoane pioase, 
și dobindind autorizarea Mitro- 
poliei și a Ministerului Cultelor, 
aii început construcțiunea chiar 
în vara anului 1888. 

Clădirea s'a terminat aproape 
de roșu și lucrările s'au oprit 
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aci, isprăvindu-se materialele și 
banii adunați, * 

Biserica Ti irchileşti (Dichi), 
cu hramul Adormirea - Maicei - 
Domnului, zidită în anul 1773 
“de Călugărul Dichiu şi Moș Tir- 
chilă. 

Are ca venit propriii lei 4678, 
E deservită de 2 preoți, 2 cîn- 
tăreți și 1 paracliser, Formează 
parohie cu filialele Popa-Chiţu 
și Popa-Rusu. 

Biserica Tircă (Vitanu), cu 
hramul Inălţarea-Domnului, s'a 
zidit la anul 1820 de Tircă Ră- 
ducanu-Poenaru, soția sa Nata- 
lia și familia Efrosinei Păucescu. 
Are 60 enoriași. 

Biserica Sf. Treime (Crucea- 
de-Piatră), cu hramul Sf. Treime, 
s'a zidit de jupîn Panu  Bivo- 
larul, Christ. Marcu și Petcu, la 
anul 1804. Are venit propriu 
815 lei, iar statul îi dă o sub- 
venție de 2350 lei. 

Este o biserică frumoasă. Are 
300 enoriași, Formează singură 
parohie și e deservită de 2 
preoți, 2 cîntăreţi și 1 para- 
cliser. ea 

Biserica Udricaui, cu hramul 
Sf. Nicolae, s'a zidit la anul 
1734 de Clucerul Udricanu. Are 
25 enoriaşi, 

Statul cheltueşte cu întreți- 
nerea ei 3230 lei anual, 

Face parte din parohia. bise- 
ricei Lucaci, 

„ Biserica Văcăreşti, în trecut 
mănăstirea Văcărești. La S.E. 
de București, situată pe o înăl- 
ţime care domină mal toată Ca- 
pitala, a fost întemeiată în anii 
1722—1724 de Nicolae-Vodă- 
Mavrocordat; iar în ziua Sf. 
Treime 1724, s'a sfinţit cu mare 
pompă, «faţă fiind Vodă cu toți 
Arhiereii și Egumenii, cu toţi 
boerii și negustorii și cu alți 
oameni din toată. cetatea». Ni- 
colae Mavrocordat a și înzes- 
trat mănăstirea «cu foarte multe 
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venituri și i-a dăruit și biblio- 
teca sa cea frumoasă și cu afu- 
risenie a lăsat ca din veniturile 
mănăstirii în toţi anii să se dea 
bani săracilor, robilor, bolnavi- 
lor şi fetelor de boeri scăpătați, 
ca să se poată mărita», şi a mai 

„ dăruit şi două mănăstiri pămin- 
tene, Tinganul din Ilfov și Dră- 
găneşti-de-Ruși din Teleorman 
cu toate moșiile și avuturile lor 
şi a închinat toate aceste tref 
mănăstiri la patriarhia din Ieru- 
salim. Mai tîrziu, Alexandru Ip- 
silante la anul 1775 și Ioan Ca- 
ragea la anul 1813 au reînoit 
prin hrisoave domnești această 
închinare. La 1731 murind Ni- 
colae Mavrocordat după 12 ani 
de domnie a. fost îngropat în 

- înteriorul bisericei ce fundase,. 
Mănăstirea Văcărești sub dom- 

nii fanarioți şi sub cei d'întiiii 
Domni păminteni, le servea ca 
primă reședință, înainte de a 
intra în Bucureşti, cînd sc în- 
torceai de la Țarigrad, unde 
luai investitura. «De acolo (de 

-la Olteniţa) vine Domnul cu 
toată suita sa la mănăstirea Vă- 
cărești, în marginea Bucureşti- 
lor, unde stă cite-va zile pănă 
să se pregătească alaiul țării... 
în ziua însemnată, începe parada 
de la mănăstirea Văcărești. In 
anul 1848, după intrarea tru- 
pelor turcești în București, Fuad- 
Pașa strînse la cuartierul său 
general pe toți boerii și cetă- 
țenii cari luaseră parte la revo- 
luţie şi-i internă în mănăstirea 
Văcărești. După puţine zile, cer 
mai mulţi fură puși în libertate, 
iar cei-l-alți, care erai mai com: 
promiși, fură trimiși în Turcia, 
de unde trecură în Franţa. 

La epoca secularizării averi- 
lor mănăstirești, mănăstirea Vă- 
căreşti, împreună cu metoacele 
sale poseda două-zeci de moșii 
cu venit anual de aproape 800000 
lei vechi. Actualmente mănăsti-
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rea, Văcărești este transformată 

întrun penitenciar central, iar 
pentru întreţinerea bisericei . și 
a serviciului divin se înscrie a- 
nual în budgetul Ministerului 
Cultelor o sumă de 10000 lei, 

Penitenciarul de aci e un pe- 
nitenciar central de clasa 1, în- 
fiinţat în încăperile mănăstirii, 
în “anul 1864 de Ministru Co- 
gălniceanu; în aniturmători 1 868, 
1869, 1870 şi 1871, s'a repa- 
rat și s'aii mărit încăperile mă- 
năstirii, ast-fel că se poată co- 
răspunde la noua lor destinație. 
La 1872 s'a instalat în acest 
penitenciar un atelier de carto- 
naj și legătorie de cărți și în 
anii din urmă un atelier de croi. 
torie, în care, ca abaoa fabri- 
cată în penitenciarul de la Cozia 
(Vilcea) să confecționează îm- 
brăcămintea de iarnă a aresta- 
ților. Pentru administrația peni- 
tenciarului Văcărești, compusă 
din un director, un grefier comp- 
tabil, un registrator-arhivar, un 
copist, medic, sub-chirurg, te- 
legrafist și preot, se înscrie a- 
nual în budgetul Ministerului 
de Interne o sumă de 15000 
lei; iar pentru personalul ate- 
lierelor, maestru, ajutor şi comp: 
tabil o sumă de 6000 lei. 
"Mișcarea populaţiunei peni- 

tenciarului Văcărești, pe anul 
1897 a fost de 3263 deţinuţi şi 
anume: Pentru crime 62; pentru 
delicte 2507; pentru accidente 
163; pentru -vagabondagiii 531. 

Din aceștia 1271 deţinuţi ai 
fost locuitori ai capitalei (776 

„Romini și 495 străini). 
Crimele aii fost îndoite în a. 

celași an ca în anul prece- 
dent (33). 

Din numărul total ati fost: 
1277 bărbaţi și 94 femei; re- 
cidiviști 4; Romîni 776; Greci 
65; Bulgari 'şo; Sirbi 64; Un- 
guri 81; Italieni 3o; Evrei 129; 
Diferiţi 76. 
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După profesiune: 128 prod. 
de îndustrii alimentare ; 110 zi. 
dari; 569 agricultori: 63 ta- 
baci; 103 servitori; 24 profe- 
siuni intelectuale; ş2 funcţio- 
nari publici; 30 împiegați par- 
ticulari; 32 proprietari şi ren- 
tieri; 71 -comercianți și ban- 
cheri; 15 militari, 

Penitenciarul Văcăreşti - este 
mai ales prin aceasta celebru, 
că el servînd pentru internarea 
condamnaților politici şi cei în 
materie de presă, a deţinut ast- 
fel mulți bărbaţi onorabili și 
fruntași din cei ce ati jucat şi 
joacă un rol politic în fara noa- 
stră, 

Biserica Sf. Vasile, cu hra- 
mul Sf. Vasile, are de ctitor pe 
căminarul Toma (1845). 

Dispune de un capital de 9ş0o 
“lei și are venit proprii anual 
1176 lei; comuna îi dă o sub- 
venție de 2195 lei. 

E deservită de 1 preot, 2 cîn- 
tăreți şi 1 paracliser, 

Formează singură o parohie. 
Biserica Vergu, cu hramul 

„Sf. Dimitrie, numită în vechime 
«a Doamnei Ancuţii», s'a zidit 
la anul 1725 de Vergu Varto- 
lomeiu şi Ancuţa Doamna. Unii 
susțin că sar fi zidit la anul 
1725 de Mitropolitul Daniil. 
Are 40 enoriași. Venitul ci 

se ridică la 4600 lei anual şi 
cheltuelile la 4063 lei. 

Depinde de parohia, biseri- 
cei Lucaci și e deservită de 1 

preot, 2 cîntăreți și 1 paracliser. 
Biserica Sf. Vineri. Mare (He- 

rasca), cu hramul Cuvioasa-Pa- 
raschiva, s'a zidit la anul 1645 
de jupîn Nicolae Aga și soția 
sa Ioana. La 1839 s'a reparat 
de Arhiereul Ioanichie Stratoni. 
E una din bisericile din Bucu- 
rești care are venit mare, peste 
141000 lei anual. 

Dispune d'un capital de 65000 
lei, E deservită de 4 preoți, 1   
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diacon, 2 cîntăreţi și 1 para- 
cliser, 

-In curtea acestei biserici se 
află azilul Turnescu și Proto-' 
popul Tudor. Tot aci pe timpul 
lui Alexandru Ipsilante (1775) 
exista un spital, 

Biserica Sf. Vineri- Nouă, cu 
hramul Cuvioasa-Paraschiva, zi- 
dită în anul 1854 de Nec. Efti- 
mii. Are venitul ei proprii de | 
5335 lei pe an. Formează sin- 
gură o parohie și e deservită 
de 3 preoţi, 2 cîntăreți și 1 pa- 
racliser, , 

Biserica Visarion, cu hramul 
Sf. Visarion, are de ctitor pe 
Protopopul Petre și Anton Be- 
chianul (1797). Aci se afla la în- 
ceputul secolului un spital de 
Ciumați. 

Venitul ci e de 1536 lei și 
cheltuelile de 1445 lei. Are sub: 
venție de la comună 2190 lei. 

E deservită de 2 preoți, 2 
cintăreți şi 1 paracliser. 

Formează singură o parohie. 
„Biserica Vlădica, cu hramul 
Sf. Nicolae, s'a zidit la anul 
1848 de Velcii și Marghioala 
Arim. Are 400 enoriași. 

Venitul ci se ridică la 5816 
li anual și cheltuelile la 5062 

i. Statul îi dă o subvenție de 
ca lei. 

Dispune d'un capital de 3658 
lei. Formează singură o paro- 
hie și e deservită de 2 preoți, 
2 cîntăreți şi 1 paracliser, 

Biserica Sf. Voevozi, cu hra- 
mul Sf. Voevozi, are de ctitor 
pe Stoianu Petre Băcanul şi Du- 
mitru Blănarul (1817). Are sub- 
venţie de la, stat 2500 lei. Venit 
propriii 985 lei. Formează sin- 
gură o parohie şi e deservită 
de 2 preoți, 2 cîntăreți și 1 
paracliser, 

Biserica Zlătari, cu hramul 
Naşterea- Maicei- Domnului. S'a 
rezidit din temelie, de . fami. 

- lia Cantacuzino, la anul 1637,
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La anul 1850, fiind ruinată, s'a 
restaurat din noii în zilele luj 
Barbu Dim, Știrbeiă, de Ar- 
hiereul Calistrat Livis, egume- 
nul de atunci al acestey sfinte 

- biserici, 

Biserica e Spațioasă și fru- 
moasă, lucrată în stil bizantin. 
IE una din bisericile cele “mai 

"bogate din Bucureşti. Intre al- 
tele sunt două policandre de 
aramă turcească argintuite, pre- 
cum şi o colivitră. Din biserica 
Zlătari, pornește în toți anii în 
ziua Bobotezei procesiunea pen- 
tru serbarea Botezului, 
„Pentru întreținerea ci statul 
înscrie anual în budgetul săi 
12928 lei, 

E. biserică parohială și are ca 
filiale alte trei biserici și anu- 
me: Sf. Ion-Mare, Sf, Dumitru 
(str. Carol) și Stavropoleos. 

Biserica Zlătari e deservită 
de 4 preoți, 2 cîntăreţi și 1 pa- 
racliser. - o 

b) Cele-l-alte culte, — Biserica 
Armenească are un venit de 
27000 lei anual, deservită de 2 

preoți, 2 cîntăreți și 1 paracli- p Ș p 
ser. E biserica enoriei armenești, 
Epitropia acestui așezămînt” în- 
treține o școală primară şi ad- 
ministrează și cimitirul comuni. 
tăței, ” 
Capela bulgară, cu hramul 

Sf. Chiril şi Metodiu, înființată 
„în 1869 de S.S. Panait Pogo- 

dini. E întreținută de colonia 
„bulgară din capitală. 

Arhidiocesa Romano-C. atolică 
A - din Bucureşti îşi are limitele res- 

trinse în Regatul Romîniei, și 
“se întinde dincoace de Dunăre, 
de la părţile occidentale ale re- 
gatului pănă la Milcov şi Brăila, 

„adică peste întreaga Muntenia 
sau Valahie, iar dincolo de Du- 

„năre peste întreaga “Dobrogie. 
Biserica catolică -romană, a 

- căreia obște s'a înființat “la a- 
„nul 1666; s'a făcut “prada :fo-   
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„cului la 1798 și s'a zidit iarăși 
din noi la 1812, Atit biserica 
cit şi enoria er se bucură de 
mai multe” privilegii, : hărăzite 
prin mai multe hrisoave ale ce- 
lor după vremuri Domni ai țărei, 

Nu așa însă a fost în tot 
d'auna. 

Pe vremea lui Șerban Can- 
tacuzino sosește în București un 
misionar italian pentru a face 
proseliți printre boierii țărei, 
Starea catolicilor pe acea vreme 
nu era tocmai înfloritoare. Iată 
ce scrie misionarul în chestiune: 
«In București unde e scaunul 
Principelui, sunt ciți-va soldați 
catolici, dar săraci; sunt trei 
neguțitori Chiproviţiani Și un 
scriitor Polac. A fost o biseri- 
cuță, dar a căzut; cu eram a- 

„tunci acolo și am adunat de la 
săracii Chiprovăţiani, mai mult 
„de 300 lei, dintre care a dat 
banul Năsturel Romin 20, Prin- 
cipele Grigore Ghica 40. Am 
început a zidi, am dat banr pe 

„ cărămizi; și'am adus cărămizi; 
" acest principe era Spătar; a a- 
runcat banii și le-a luat pen- 
tru sine. Am dat din noi bani, 
dar era alte zidiri, n'am putut 
să cer toate cărămizile; am pus 

' fundamentele și am înaintat zi- 
dul pănă la briîi; nu mi-aă dat 
cărămizi, ba aii venit de la Curte 
și mi-ati luat și varul și nisipul 
și așa cu toate că am plătit banii 

„pentru materiale și am plătit şi 
zidarilor, biserică a rămas ne- 
zidită». 

Arhidiocesa Romano-Catolică 
din București numără 2 comu- 
nități, cunoscute sub numele de 
Institutul-Santa-Maria, şi stabi- 
lite în strada Pitar-Moșu și Fin- 
tînei. Arhidiocesa Catolică din 
Bucureşti, se administrează de 

„către un Episcop titular de An- 
tipatris și administrator. : 

Bisericile catolice din Bucu- 
: rești sunt: 
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Catedrala Sf. Iosif, situată 
pe strada Fintînei, biserică de 
rangul întîiă, una din monumen- 
tele de podoabă ale capitalei. 
Este ficută în 1883, prin îngri- 
jirea Monseniorului Paoli, de cu- 
noscutul arhitect vienez Schmidt, |. 
E executată în stilul doric cel 
mai pur. E o zidire spațioasă, 
de o corectitudine arhitectonică 
fără reproș. Aci se află şi se- 
minarul Arhiepiscopal. . 

Biserica parohială Bărăjia, 
biserică mai vechie rămasă de la 
Franciscani, reedificată sub Ste- 
fan - Vodă - Cantacuzino, (1700). 
«Del Chiaro ne spune că acest 
Domnitor îi dăduse voe dea a- 
duna materiale pentru rcedifi- 
carea bisericei Franciscanilor cu 
condițiunea numai să nu înalțe 
prea mult turnul ca să nu dea 
în ochi Turcilor», zice Engel. 
Situată în strada cu același nume 
în apropiere de strada Lipscani, 

„In str. Pitar-Moșu, pe lingă ca- 
pela domnișoarelor engleze e și 
un pensionat de fete. Cultul ca- 
tolic din București e deservit 
afară de Episcopul titular și de 
15 preoți. Asemenea mai sunt 
în Bucureşti și cîte-va capele: 
Capela Arhiepiscopală, Capela 
institutului Santa-Maria, Capela 

" Seminarului Arhiepiscopal, etc. 
Biserica protestantă, — Sultzer 

crede că a existat ov biserică 
de acest rit încă din timpul lui 
Constantin- Vodă-Brincoveanul; 
dar inscripţiunile de pe mor- 
mintele nobililor protestanți a- 
flate la fintînă Boului pe care 
se bazează, puteai fi posteri- 
oare, adică ale nobililor refu- 
giaţi în Turcia cu Iosif Racotzi 
care muri la 1738. Abia pe la 
1726 găsim o colonie de pro- 
testanţi fără biserică, pănă la 
1741, cînd George Ghica îi-a- 
cordă voia de a zidi o capelă 
pe locul cumpărat de dinsa în 
Mahalaua Stejarului, „lingă . Ciș-
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megiii. De atunci peripeţiile a- 
cestei colonii fură diferite ; pro- 
tegiată. de Constantin Racoviţă 

:(1753), Constantin Mavrocordat 
(1756) se opune la terminarea 
bisericei ce ea începuse a-și clădi 
cu fonduri adunate mai mult 
din Suedia, Prusia și Danemarca; 
Scarlat Ghica îi ia și privile- 
giile acordate de predecesorii 
lui; dar prin stăruința ambasa- 
dorului suedez din Constantino- 
pole, Alexandru Ipsilante (1774) 
înapoiază privilegiile şi biserica 
se termină. Mavrogheni (1787) 
persecută pe toţi supuşii ger- 
mani; Nemţii din țară suferiră 
robia și încarcerarea și cînd prin- 
cipele de Coburg-intră în Bu- 
curești (1779) biserica protes- 
tantă servea de grajd turcesc. 
De aci înainte, cultul protestant 
fu mai bine tratat. Alexandru 

- Moruzzi şi apoi Caragea pre- 
înoiră şi întăriră privilegiile a- 
cordate de predecesorii lor ; dar, 
sub acesta din urmă, comunita- 
tatea se desbină în luterani-e- 
vangeliști sub protecţiunea Sue- 
diei și apoi.a Prusiei, și în cal- 
viniști- unguri cari, protegiaţi 
de Austria, clădiră, alături de 
biserica luterană o capelă în care 

"se slujea în limba ungurească. 
Biserica protestantă a fost 

multă vreme fără altar. Clădirea 
actuală, nu e de cît din anul 
1821, din vremea lui Sutzu-Voe- 
vod. | | 

Oficiul parohial al comunită: 
ței protestante-evangelice din 
București se administrează de 
către doi parohi coordinați aleși 
pastori din partea comunităței 
Bucureștilor. In București sunt 
trei comunități protestante : una 
Germano-Evangelică, „una Un- 

„ garo-Calvină și una Anglicană, 
cari nu ai nici o legătură între 
dinsele, 

Cele 2 biserici ale lor, simple, 
lucrate în stil gotic, sunt în str. 

63620, Juvele Dictionar Geografie, 
Ş 

    

"729 

„Luterană, unde ai şi o școală 
primară de ambele-sexe. Cultul 
evangelico-protestant se oficiază 
de 5 pastori, i 

Alte secte protestante, ca, a- 
nabaptiștii, au oratorie private. 

Ungurii și Germanii frecuen- 
tează biserica Bărăţiei, Francezii 
preferă Capela de la Santa-Maria, 
Italienii, Catedrala Episcopală. 
Grecii, pănă acum cîţi. va ani, 
aveati biserica lor, Hanul Colţei, 
azi Kalinderu, unde se Și oficia, 
în greceşte, Azi biserica Kalin- 
deru e romînească și oficiul di- 
viri se face tot în romiînește. 

Comunitatea izraelită. — lzrae- 
liții sunt de două feluri: așa 
zişii leșeşti (Sefardi) cari vorbesc 
jargonul german stricat şi cei 
spanioli (Askenazi) cari vorbesc 
un jargon stricat spaniol. Cul- 
tul lor se face deosebit, fiind și 
comunitățile deosebite, 

Comunitatea izraeliților de rit 
spaniol din București are două 
Sinagoge: una, Sinagoga cea 
mare, situată în strada Negru- 
Vodă; a doua sinagogă, Șalom, 
situată în strada Spaniolă. 

Aceste sinagoge se adminis- 
trează separat, prin anume sta- 
tute, păstrindu-și autonomia. 
Izraeliţii Sefardi ai 2 templuri, 
2 sinagoge mari și 31 case de 
rugăciuni mai mici. Cel mai fru- 
mos templu izraelit este acela, 
situat pe str. Sf. Vineri. Ela 
fost clădit -după modelurile si- 
nagogelor mari din Pesta și 
Viena. 
Secle, — Există și în Bucu- 

rești o sectă de lipoveni (sco- 
Piţi) din care es cei mai buni 
vizitii (birjari) şi cari își ser- 
bează cultui lor în zilele de săr- 
bători mai “mari, la cîte unul 
din ei, unde se adună cite I0—15 
la-o-l-altă. 

Cimitirile. — Pănă la anul 1867 
„erai în București 109 cimitire, 
toate în năuntrul barierelor, adi-   
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că mai la fie-care biserică cîte un 
cimitir, cum era uzul pe acele 
vremuri. În 1876, autoritatea, co- 
munală, din diferite motive igie- 
nice, de ait-fel întemeiate, a dis- 
pus ca să nu se mai permită 
nici o înmormîntare în: raionul 
orașului. Totuşi, deosebit de ci- 
mitirele din afară orașului, în- 
ființate atunci, autoritatea mai 
permise a se înmormînta și în 
curțile a patru biserici particu- 
lare, situate în stradele din a- 
propierea periferiei orașului, și 
anume: Izvorul-diutre-Vii, pe şo- 
seaua Dudești, lîngă Cioplea; 
Tiîrca, pe Calea Vitanului: ; Sf, 
Nicolae, afară de bariera Jan- 
cului şi Sf. Dumitru-Noi, de pe 
şoseaua Colentinei. 

De la 1880, se retrase și a- 
ceastă permisiune tolerantă, așa 
că azi capitala dispune numai 
de 17 cimitire şi anume: 

6 de rit ortodox: Șerban- 
Vodă (Belu), Sf, Vineri - Nouă, 
Sf. Gheorghe-Capra, Reînvierea- 
Colentina, Pomenirea - Ghencea 
de pe Calea 13 Septembrie şi 
Izvorul- dintre-Vii, pe şoseaua 
Dudești, lingă Cioplea. 

De la 1 Ianuarie 1897—la 31 
Decembrie același an, s'a în- 
mormîntat în cele 6 cimitire or- 
todoxe 4629 de cadavre și a- 

"nume, în: 

Cimitirul Șerban- Voaă „530 
> Pomenirea . . 1560 
» Sf. Vineri . . 613 
»  Reînvierea . , 1090 
» Izvorul-dintre-Vii 75 
> Sf. Gheorghe Capra 85 

1 catolic lingă Șerban-Vodă. 
2 protestante: unul al comu- 

nităţei Evangelice pe şoseaua 
Filantropiei și altul al comuni- 
tăței Calvine, aproape de cimi- 

"tirul comunal Sf. Vineri. 
1 armenesc pe șoseaua Măr- 

| cuţei. 

2 izraelite: unul al Izraeliţilor 
leși aproape de cimitirul evan- 

92
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gelic și altul al Izraeliţilor spa 
nioli pe: dealul Filaretului, 

Pentru înmormântarea Maho- 
medanilor s'a destinat un loc 
anume din cimitirul comunal Sf. 
Vineri-Nouă, de oare-ce vechiul 
cimitir otoman din str, Mecetul, 
(suburbia Agiu) nu se află în 

- condiţiunile legei sanitare. 
Cimitirile morţilor de rit neor- 

“ todox sunt înființate de comu- 
nităţile respective. 

Mai e un cimitir militar, ală- 
turi de cimitirul Șerban-Vodă. 

Un cimitir pentru cei decedați 
: în! penitenciarul Văcăreşti, între 
. cimitirul militar și cel catolic. 

Cimitirul Eforiei Spitalelor Ci- 
vile se găsește afară din raza 
orașului, aproape de Mărcuţa. 

" Cimitirul Spitalului Brâncove- 
nesc se află lingă bariera Filaret, 

La fie-care cimitir sunt înfiin- 
țate osuare și camere mortuare 

- sistematice, 
Un număr oare-care de cada- 

vre ale Creștinilor evlavioşi se 
înmormîntează și la mănăstirile 

„din jurul Bucureştilor : Pasărea, 
Cernica, Țigineşti, Ciorogârla şi 
Căldărușani. 

Instrucţiunea. — /sforicu/, — 
Șerban-Vodă-Cantacuzino (1679- 
1688) a făcut pentru întiia oară 
o școală grecească în București la 
mănăstirea Sf, Sava (pe bule- 
vardul de azi al Academiei). Sub 
Const. Mavrocordat, egumenul 
mănăstirei şi oamenii săi, din 
porunca acestui Domn, ai fos: 
siliți să se mute la mănăstirea 
Văcărești. O altă școală de pe 
Vremuri era școala slovenească 

- la biserica cea vechie de la Sf. 
Gheorghe. Se preda filosofia și 
literile. 

In secolul al XVIII-lea școlile 
se mai înmulţiră în București 
cu două : una la Udricani și alta 
la Colțea, unde se învăța slove- 
nește și romiînește, 

La începutul sec. al XIX-lea,   
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găsim la școala grecească ca 
dascăli pe vestiții: Lambru, Co- 
mita, Vardalah și Neofit. Ei pre- 
daii între altele elevilor lor Pe. 
don de Socrate şi J/etafizica lui 
Aristotele, 

Chiosea, bătrin cu anteriă 
lung, cu cauc de șal vărgat pe 
cap, cra dascălul copiilor de la 
școala din Udricani; el îi în- 
văța să citească și să scrie. De 
la Chiosea eşeaii dieci de visterie 
și calemgii ; de la al de el ai în- 
vățat să scrie romînește: Logo- 
fătul Greceanu, Văcăreşti, An- 
ton Pan, Petrache Nănescu, N, 
Alexandrescu, Paris Momuleanu, 

“Efrosin Poteca, Eliade, Marin 
Serghiescu și alții. 

Școala de la Udricani era sub 
albastrul cerului, pe prispa bi- 
sericei, undc, cind ploua, copiii 
se ghemuiai în odaia țircovni- 
cului, jos pe cărămizi saă în 
clopotniță; citeaii și scriau pe 
genunchi și pe brinci. 

„ Plata acestor dascăli era ne- 
însemnată de tot; cel mai bine 
plătit dintre toți avea cite 20 
de parale de copil pe lună şi 
mai avea și de la biserică tain 
de mălai, de fasole și de lemne. 

Din aceste școli îşi recruta 
bisericile preoții și cîntăreții. 

La anul 1817, se începe: la 
Sf. Sava cea d'întiiii şcoală ro- 
mînească sub  direcţiunea lui |. 
Gheorghe Lazăr. Mare parte din 
copiii de la Udricani, Sf. Gheor- 
ghe, Colțea şi.de la toate bise- 
ricile unde învăţaii, au aler- 
gat la Sf. Sava, cu Petrache 
Poenaru, Efrosin Poteca, Simion 
Marcovici, şi alți mulți tineri 
din școala grecească. 

La 1823, Eliade Rădulescu 
succede, la direcţia școalei de 
la Sf. Sava, lui Gheorghe Lazăr, 

La 1828, școalele se închid și 
Sf. Sava este transformat în ca- 
zarmă și spital pentru armata 
de ocupaţiune (ruscască). 
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La 1830 şcoalele se redes- 
chid în hanul Șerban-Vodă (zi- 
dit de Șerban-Vodă-Cantacuzino) 
pe locul unde azi e clădită Banca 
Naţională. 

Tot în același an, Vaillant 
deschise şcoală lingă Stavropo- 
leos, ude feciorii de boeri în- 
vățai franțuzeşte. Tranziţiunea 
de la școala grecească la cea 
franțuzească începuse încă de 
mult, din timpul revoluției fran- 
ceze cu Ricordon, Colgon, Mon- 
doville, etc., tot nobili emigraţi, 

La 1831, după încetarea ho- 
lerei, şcoala se mută iar de la 
Șerban-Vodă în casele Sf. Sava, 
reparate de Eforia școalelor, com- 

„pusă din: Al. Filipescu (Vulpe), . 
Bălăceanu și Barbu Știrbei. 

La 1832, școalele din Mun- 
tenia se reorganizară pentru pri- 
ma oară, creîndu-se pe lingă Sf. 
Sava și un internat. In acest 
an ai frecuentat şcoalele din Bu- 
curești 1300 băeţi, din cari Soo 
urmai școala centrală și cla- 
sele umanitare din Sf. Sava. 

In anul 1847, Vodă-Bibescu 
reorganiză școalele din ţară și 
atunci înființă în București un 
pensionat de fete. Acest pen- 
sionat se întreținea din priso- 
sul venitului mănăstirei Sf. Spi- 
ridon-Noii. Fundatorul acestei 
mănăstiri a lăsat prin testament, 
ca din prisosul venitului aces- 
tei mănăstiri să se înzestreze 
un număr de fete pe tot anul, 
«0 bună creștere find o zes- 

“tre morală cu mult mai folosi- 
- toare de cit puţina dare în bani», 
Domnitorul hotăreşte ca din fon- 
dul venitului să se întocmească 
un pensionat de fete pe locul a- 
cestei mănăstiri sau în altă parte, 
şi din venitul Sf. Spiridon să 
se dea pe tot anul pentru tre- 
buinţa acestui pensionat cite ler 
vechi 40000 (15000 lei noi). 

In acest institut, Domnitorul 
hotări a ţinea și 12 'fete de
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părinţi, «cari vor fi făcut slujbe 
însemnătoare statului și se vor 
afla a fi scăpătați», adăugînd din 
visteria statului o sumă de lei 
vechi 500000 (187000 lei noi). 

Tot în anul 1847, Vodă-Bi- 
bescu inființează un colegiii fran- 
cez în locul şcoalei romîneşti, 
iar colegiul rominesc de la Sf. 
Sava îl permută la Radu-Vodă. 
Mai mulți profesori francezi, în- 
tre cari şi Monty, fură aduşi din 
Paris, și intrarea lor la Acade- 
mia lui Bibescu fusese îngăduită 
de guvernul Regelui Ludovic- 
Filip. Liceul francez avea de: 
scop să micșoreze plecarea ti. 
nerilor romîni în Franţa și să-i 
ție în țară, dindu-li-se, pe lîngă 
cele-l-alte învățături, și o edu- 
cație națională. 

Intr'un ziar de pe acea vreme 
— Curierul Rominesc, al lui Elia- 
de — găsim în Septembrie 1836, 
că școala de la Sf. Sava a fost vi- 
zitată de Saint-Marc de Girardin. 

In 1836 erati două pensionate 
de fete — poate primele — în 
București, unul ținut de doam- 
nele Combles și de Bonnay, și 
altul ținut de d-na Vaillant. Cos- 
tul unei eleve era de 60 gal- 
beni pe an. | 

La 3 Iulie 1838 s'a făcut de 
„Vodă Ghica, cu mare pompă, 
împărțirea premiilor la colegiul 
Sf. Sava, 

La 1848, oștirile ruso-tur- 
cești intrînd în ţară, colegiul de 
la Sf. Sava se închide pănă în 
toamna anului 1850, în care in- 
terval vechea școală serveşte de 
spital pentru oștirea rusească. 

După 1850, Colegiul din Bu- 
cureşti s'a instalat la Măgureanu, 
în casele dăruite statului de Mi- 
tropolitul Neofit, pe malul stîng 
al riului Dimboviţa, cam. pe 
locul unde era pavilionul în 
care în ziua de Bobotează se 
oficia sfinţirea apei. 

De la această dată și în spe- 
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cial după 1860, şcoala romi- 
nească, mai ales în București, 
își ia un mare avint. Se înfiin- 
țează facultăţile de științe, litere 
și filozofie, drept, medicină, teo- 
logie, școala de bele-arte; liceie și 
gimnazii, școala de poduri și 
şosele, de medicină veterinară, 

școli normale, școli militare, şcoli 
comerciale, școli profesionale, 
institute pedagogice, şcoala de 
agricultură și silvicultură, școala 
de farmacie, seminarii, se înze- 
cesc școlile primare de băcți și 
fete,.se înmulțesc pensionatele 
particulare de băeți şi fete, se 
crează școli confesionale; în 
fine școala în toate direcţiunile 
își ia un mare zbor și se insta- 
lează în clădiri proprii, în pa- 
late construite -de. stat saii de 

comună. Ă 

In 1847,la Colegiul național de 
la Sf. Sava, clasele primare eraii 
frecuentate de 487 elevi, din 
cari 238 examinaţi de cei 3 
profesori cari predaii cursurile. 

La anul 1860, în - Bucureşti 
crai numai 5 școli primare de 

„băeţi, cite una pe coloare, Și 
fie-care avea numai 3 institutori. 

Toate aceste școli erai fre- 
„cuentate de 1207 elevi, reparti- 
zaţi ast-fel: 259 elevi la şcoala 
din Roșu, 312 la școala din Verde, 
227 la școala din Galben, 195 
la şcoala din Negru şi 214 la 
școala din Albastru. 

Situajia actuală. — Treptat 
numărul școalelor de fete și 
băeți a crescut și la finele anu- 
lui școlar 1896—97 funcționaa 
în Bucureşti 82 şcoli . primare 
publice, din cari 41 de băeți, 
30 de fete și 12 mixte, cu 170 
institutori și 150 institutoare. 

Afară de aceste școli primare, 
mai funcţiona și un număr de 
şcoli froebeliane. 

Invăţămintul primar. — Re- 
zultatul numeric. al recensămîn- 
tului copiilor în vîrstă de școală,   
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făcut în Aprilie 1897, este ur- 
mătorul: 18645, din cari 9964 
băeţi și 8681 fete, din cari: 

Romini 13832 (7510 băeţi şi 
6342 fete). Străini 4793 (2454 bă- 
cţi, 2339 fete). Din numărul total, 
aii fost înscriși la cele 82 școli 
primare 13861 copii; ai fost 
prezenţi la examene 11422 copii; 
aii fost promovați 8201 copii, 
din cari 1568 ai absolvit școala. 

Școlile de băeţi, în număr de 
„32, ai fost frecuentate în anul 
1897—98 de următorul număr 
de elevi: 

No. 1. General G. Adrian 155 
» 2. Ioniţă Pop. . . 198 
» 3. Î. Genilie. . . . 230 
» 4. Caimata. . . . 189 
» 5. D. Bolintineanu . 245 
» 6. P. Poenaru. . . 194 
» 7. En, Văcărescu. . 218 
» 8 Alex. Orăscu. . 231 
» 9. C. A. Rosetti. . 251 
» 10. A. T. Laurian, . 273 
» 11. Dora D'Istria. . 365 
» 12. D. Poenărescu. . 245 

„> 13. C. Bozianu. . , 1g2 
» 14. Const, Aristia. . 244 | 

„> 15 Calist Arhiereul . 246 - 
> 16. G. Șincai . . . 256 
» 17. G. Costaforu . . 242 
» 18. Aaron Florian. . 304 
>» 19. Î. Heliade-Rădul. 272 
» 20. Gen. N. Golescu. 234 
» 21. Petru Maior . . 157 
» 22. Efr, Poteca . . 210 
» 23. V. Alexandri. . 238 
» 24. Cuza-Vodă. .. . 177 
» 25. S. Marcovici . . 243 
» 20. Ion Maiorescu. . 236 
» 27, eee ea 2QI 

» 28, a 226 
>» 20, Pee 77 

» 30. . 318 
» 31. Bul. F. col. negru. 128 
» 32. Bul.. Dosul-Gărei. 114 
“Școlile de fete (cu cele mixte) 

poartă următoarele numiri și ai 
. fost frecuentate în anul 1897— 
1898, de următorul număr de 
eleve:
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No. 1. C. Codreanu . . I41 

„A. T. Laurian, . 172 
» Carmen Sylva. . 74 
Domn. Maria . . 170 

I 

2 

3 
4 

> 5. Iancu Zalomit. , 146 
'6 

7 
8 

> 

bă 

> 

„P. Poenaru. . ; 134 
- Dora d'Istria , . 211 
„ Alexe Marin . . 282 

» 9. Gen. G. Adrian. 140 
» 10. En. Văcărescu. . 168 
» 11. IL. Genilie , . 236 
» 12. C, A. Rosetti, . 128 
» 13. Efros. Poteca. . 149 
» 14. Ștefan Golescu . I91 
» 15. Const. Negruzzi . 82 
> 16. Gh. HILL. 213 
» 17. V. Boerescu . , 206 
» 18, Epise. Buzăi. . 115 
» 19. M. Cogălniceanu, 197 
» 20, Al. V. Ghica. . 2or 
» 21. Casa Rogalsky . 57 
» 22. Dr. Georgescu . 91 
> 23. 118 
» 24. Gen. Florescu. . 216 
> 25... 149 
226. i. 195 
2 235 

» 28. Dim. Iarca. . . 45 
» 29..Dim. Ghica . „, 212 
» 30. Mitrop. Nifon. . 88 
» 31, B. Catargiu. . . 68 
PD 4 
PS... 1 

„Școala divizionară mixtă No. 
36, 40; școala mixtă din gal- 
ben, 39; şcoala de fete, calea 
Griviței 192, 170; școala de 
fete, bulevardul Dosul - Gărci, 

114; şcoala primară rurală de 
fete, Șerban-Vodă, 55; şcoala 
mixtă, şoseaua Mihaiii- Bravul, 
30; şcoala rurală de fete Ni- 
colae Ionescu, 121; școala ru- 
rală mixtă, strada Bozianu No. 
3, 132; şcoala rurală Colentina 
II, 41; școala Floreasca, 42. 

Școli primare particulare în- 
semnăm în București: Institutul 
S-ta Maria, catolic, înfiinţat în 
1852 de Monseniorul Angelo 

  

  

de Parsi, Mitropolit catolic, curs 
primar și secundar, 

Institutul Sf Iosif, catolic 
(sucursala preced.), înființat în 
1880, 

Scoli izraelite : 
Școala primară a izraeliţi- 

lor Spanioli, înființată în 1830. 
Şcoala izraelită de băeți 

«Iacob și Carolina Lăbel» (în- 
ființată în anul 1873); cea de 
fete  Fraternitatea - Zion. Am- 
bele școli sunt frecuentate de 
1000 elevi, din cari 600 băeți 
şi 400 fete. Budgetul de chel- 
tueli al anului școlar 1897--98a 
fost de lei 36700, pe cînd venitu- 
rile pozitive ai fost de lei 5000, 
vărsați de congregaţiunea Tem- 
plului Coral şi de ler 1200 
Ssubvențiune anuală, plătită tot 
de congregaţiune, din budgetul 
săii propriii. Restul de 30500 
lei se acoperă din venituri oca- 
zionale, precum baluri, ofrande, 
înscrieri, etc, 

- Școala primară Halfon, în- 
ființată în 1879. 

Școala Cultura.Această Şcoa- 
lă este clădită; pe terenul co- 
munității, în curtea cimitirului 
vechiii. A fost frecuentată în 
1897 de 128 școlari. Budgetul de 
cheltuelia fost de lei 9000, pecind 
veniturile pozitive nu aii fost de 

„cît de lei 1440 din cupoane 
şi de lei 1700 dino gabelă, 
iar restul de 5860 s'a acope- 
rit din înscrieri, cotizațiuni, o. 
frande, etc. 

Școala Moria. Localul este 
luat cu chirie. Elevi 200. Bud. 
getul de cheltueli Ic 10000. Ve- 
niturile sunt din ofrande, cotiza- 
țiuni, înscrieri, serbări, etc, 

Școala de băeţi Voința. A- 
ceastă școală a funcţionat în 
Sinagoga din calea Moșilor şi 
în urma unci inspecțiuni din 
partea Ministerului de Culte a 
fost închisă. In curtea Ssinagogei 
aflindu-se un teren liber, comi- 

  
  

        

tetul acelei şcoli își propune a 
clădi un local, pentru care scop 
dispune numai de 8000 let. 

Școala de băcţi Reșes duas, 
Această şcoală a fost închisă 
din lipsă de mijloace pentru a o 
întreține. 

Colonia franceză are de ase- 
menea o școală, pusă sub pri- 
vegherea Legațiuncei. 

Colonia italiană are 2 şcoli 
primare, cari se întreţin de co- 
munitate. 

De asemenea, și colonia Al. 
baneză are o şcoală primară, 
care se întreține din fondurile 
societăței «Dritta». 

Epitropia bisericei armenești 
întreține şi ea o școală primară, 

Raportînd cifra absolvenților 
la populaţiunea orașului, vom 
avea 6.5 9 absolvenţi cu școală 
primară la 1000 de locuitori, 

In școalele primare. private 
de băeți și fete, în număr de 
39, populațiunea școlară a fost 
compusă, în curgerea anului 
1897 —98, din 2669 copii, din 
cari 949 băeţi și 1720 fete, 

“Scolile secundare.—Şcolile se- 
cundare publice, în anul 1897— 
9S, ati fost în număr de 6, din 
care 4 licee clasice și 2 gimnazii, 

In aceste şcoli ai funcţionat 
în cursul anului 1897 un număr 
de 150 profesori și maeștri, 

Populațiunea școlară din în- 
vățămîntul secundar public de 
băeți se ridica la 3895 elevi 
înscriși, din cari 3296 prezenţi 
la examen, 2347 promovați şi 
949 repetenți. 

In şcolile secundare publice de 
fete ai funcţionat So profesori 
și maeștri, iar populaţia școlară 
a fost de 1418 eleve înscrise. 

Şcolile secundare private (19) 
ai avut în acest an 1359 elevi, 
din cari 6r2 băeți și 747 fete, 

Școlile publice secundare, 
sunt: . | 

Liceul Sf, Sava, instalat în-
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tr'un frumos local în strada Fin- 
tînei, care satisface pe deplin 
cerinţelor higienice. La 1860 gim- 

- naziul Sf. Sava cu 8 clase, avea 
26 profesori și 3 elevi. Azi 
în liceul Sf. Sava, predaii cursu- 
rile 33 profesori. Are un inter- 
nat cu 47 bursieri şi 56 solvenţi. 
De asemenea are 3 clase divi- 
zionare. Statul cheltuește cu a. 
cest licei aproape 200000 lei 
anual. 

Liceul Mateiii-Basarab, la 
1860, funcţiona cu 4 clase şi a- 
vea 7 profesori cu 159 studenți. 
La 1865 s'a transformat în li- 
cei, Astăzi liceul Mateiti- Basarab 
se găsește instaiat în casele cum- 
părate de la reposatul A. Treb. 
Laurian (Lucaci). Liceul Mateiii- 
Basarab are 30 profesori, cu o 
divizionară; un internat cu 45 
bursieri şi 35 solvenți. In bud- 
getul statului, acest liceii e tre- 
cut la cheltueli cu suma: de 
173477 lei. - 

Are aparate, instrumente şi di- 

ferite colecțiuni științifice. 
Liceul Lazăr, la 1860, func- 

ționa cu 4 clase și avea 7 pro- 
fesori cu 140 studenți. In anul 
școlar .1890—91 s'a transformat 
în licei și a căpătat azi un fru- 
mos local pe bulevardul Elisa- 
beta. Mai înainte se afla insta- 
lat în curtea bisericei Sf. Gheor- 
ghe. Predaii cursurile 30 pro- 
fesori ; are o divizionară; statul 
cheltuește pentru el suma de lei 
132000 anual. 

Liceul Mihaiii- Bravul cu 
20 profesori; 125000 lei chel- 

" tueli anuale. 

Gimnaziul Cantemir-Vodă, 
înfiinţat la 1865, a funcţionat nu- 
mai cu'2 clase pănă în toamna 
1877, cînd s'a complectat cu clasa 
Ill-a și IV-a. Are şi 3 clase di- 
vizionare; 20 profesori; 86000 
lei cheltueli pe an. 

Gimnaziul Șincai, fondat în 
"1892. Are o clasă divizionară; 
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14 profesori; statul 'cheltueşte 
cu acest gimnazii suma de lei 
63000 anual. 

Dintre cele particulare: 
Liceul Sf. Gheorghe, de 

băeți, fondat pe acţiuni. 
Institutul Bork a fost înfiin- 

țat în 1850. 
Educaţiunea romînă (Man- 

liu), fondat în 1878 de D-na Eliza 
Manliă. po 
Institutul de Domnișoare Ma- 

ria Gackstatter, înfiinţat în 
1842 de d-na Iulia Manalotti. 
Seminarul Catolic, înfiinţat 

în 1873 de Arhiepiscopul cato- 
lic Ignaţiu Paoli. 

Institutul Schewitz-Thier- 
rin, fondat în 1847 de Anton 
Schewitz. 

In cursul anului 1898 s'a în- 
fiinţat în capitală și un gimna: 
zii izraelit, 

Universitatea din Bucureşti. — 
Istoricul. — Universitatea din Bu- 
curești a fost înființată în Iulie 
1864 sub Domnitorul Principate- 
lor-Unite Alexandru Ioan] Cuza, 
fiind ministru al Invăţămîntului 
public și al Cultelor răposatul 
Dimitrie Bolintineanu. 

Firește că și cu mult înainte 
de 1864 se predaii în București 
unele cursuri izolate de învăţă; 
miîntul superior, 

Ne mărginim aci a menționa 
cite-va date menite a lega însăși 
înfiinţarea Universităței cu epoca 
imediat precedentă, 

" După ce Gheorghe Lazăr, a- 
jutat şi apoi continuat de ŞCo- 
larul săii Ioan Eliade-Rădulescu, 
începe (1816 pănă la Martie 
1821), în vechea şcoală de la Sf. 
Sava, învățiimîntul rominesc na- 
țional, în accepțiunea modernă 
a cuvîntului (tot la 1816 se în- 
fiinţează prima catedră de drept, 
ocupată de marele Clucer Nes. 
tor), și după o întrerupere de 
zece ani a școalelor, aflăm la 
1832 pe Petrache Poenaru în-   
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sărcinat cu reinstalarea şcoalei 

la Sf. Sava (în locul ocupat as- 
tăzi de edificiul Universității) şi 
vedem un program de studii, 

aprobat de Eforii: Barbu D. Știr- 
beiii, Ștefan Bălăceanu şi Alexan- 
dru Filipescu (Vulpe), în care 
se cuprind și cursuri de învăță- 

mint superior: dreptul roman 

predat de Constantin Moroiii, 
dreptul civil romînesc de Ștefan 
Ferechide, dreptul comercial de 
Alecu Racoviţă. La aceste se 
adaugă în anii următori pănă la 
1847, între altele: dreptul. cri- 
minal şi procedura saii «dreptul 
judecătoresc», predate de Con- 
stantin Brăiloiii. Cursurile țineaii 

patru ani, după care se dedea 
un examen riguros și se da di- 

-plome de capacitate. In anul 

şcolar 1845 —1846 numărul stu- 
denților la toate aceste cursuri - 
superioare a fost de 36. 

Pe lingă colegiul dela Sf. Sa- 
va; Bibescu-Vodă organiză prin 
lege o facultate pentru învăța. 
rea legilor acestor țări în com- 
paraţie cu legiurile romane. Cur- 

" surile ţineaă doi ani; 

După o nouă întrerupere de 
3 ani, în urma revoluției de la 
1848, Domnitorul Barbu D. Știr- 
beiii redeschide școalele şi înfiin- 
țează o școală de poduri şi șo- 
sele pentru ingineri-conductori. 

Insă în anul școlar 1857— 
1858, după raportul directorului 
Eforiei școalelor George Costa- 
foru, se predaii la Sf. Sava, în 
afară de cele 8 clase gimnaziale, 
numai următoarele cursuri su- 
perioare: «Cursul de legi», anul 

“TI: dreptul Roman —- profesor C. 
Bozianu, anul III: dreptul co- 
mercial — profesor V. Boerescu, 
și «Cursul de Inginerie civilă», 
anul I: mecanica şi geometria 
analitică — profesor Em. Con- 
stantinescu, geometria descripti- 
vă —profesor Al. Orăscu; a- 
nul II: principii de arhitectură



BUCUREȘTI 

— profesor Al. Orăscu; meca- 
nica — Em, Constantinescu; a- 
plicarea geometriei descriptive 
— profesor Gr. Joranu. La cur- 
Surile juridice urmează 15 stu- 
denți, la cele de inginerie 16. 

In anul şcolar următor, 1858— 
1559, după raportul directoru- 
lui şcoalelor Vasile Boerescu, 
Sunt la Ingineria civilă numa 
doi profesori, Em. Constanti- 
nescu și Al. Orăscu, cu 7 stu- 
denţi, 

In 1859—1860 instrucțiunea 
Superioară are la Ingineria, ci- 
vilă 3 profesori, dar studenţii 
ati trecut toţi la Școala de „sil- 
vicultură și de mine; Facultatea 
de drept are 4 profesori și 42 
de auditori. 

In 1861—1862 Facultatea de 
drept are 5 profesori şi 37 
de studenți, Ingineria civilă are 
numai 2 profesori şi 10 studenţi. 

Foști! profesori. — Iată nu. 
„mele foștilor profesori ai Univer- 
sităței din București de la înfiin- 
arca ei în 1864: | 

La facultatea de drept: — Boc- 
rescu Vas,, Bozianu Const., Cos- 
taforu George, Șendrea Al., Vio- 
reanu Paul. 

La Facultatea de litere și fi. 
losofie: — Cernătescu Petre, Flo- 
tian Aaron, Laurian Aug. Treb., 
Maiorescu Ioan, Marsillac Ulysse 
de, Răceanu Const., Zaloimit 
Ioan. 

La Facultatea de științe : — 
Angelescu Ilie, Bacaloglu Em., 
Esarcu Const., Fălcoianu Ioan, 
Ferrerati C. 

La Facultatea de medicină: — 
Atanasovici George, Capşa Ște- 
fan, Davila Carol, Măcescu Ștef., 
Marcovici AL., Obedenaru Geor- 
giad, Polizu G., Protici P., Ser. 
giii Dim., Severin Em, Tur- 
nescu Nic., Vlădescu Vas. [, 
și Veleanu Ștefan. 

Primele diplome. — In Fe- 
bruarie 1863 se proclamă la 
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noua Universitate cel d'intii li- 
cenţiat în drep:, Ștefan M. Șoi- 
mescu. Al doilea licenţiat era 

„Gr. Păucescu, al treilea Ema- 
„noil Protopopescu-Pake, 

In Septembrie 1868 se pro- 
clamă . cei d'intii 3 licențiaţi ai 
facultăţii de litere, și anume: Di. 
mitrie A. Laurian, C. Leonar- 
descu şi Mih. Străjan. Tot în 
anul școlar 1868 — 1869 es cei 
dintii 3 licenţiați de la Facul- 
tatea de științe: Cristea Popescu, 
Gr. A. Demetrescu şi Floru ] 
Dianu. 

In 1869 Noembrie 12, este 
invitat doctorul Nicolae Tur. 
nescu, care se numește provi- 
vizoriă și Decan, să se întru. 
nească cu profesorii Carol Da- 
vila, Gheorghe Polizu, Ștefan 
Capşa, Alexandru Marcovici, 
George Alexeanu și Mihail O- 
bedenaru-Georgiad, spre a or- 
ganiza Facultatea de medicină. 
In Decembrie același an se nu- 
mesc, pe lingă aceștia, doctorii 
Iulius “Teodori, Petru Protici, 
George Atanasovici, Mihail Se. 
verin și Iacob Felix, profesori 
la noua Facultate. In Ianuarie 
1870 li se adaugă și Dr. Zaharia 
Petrescu. 

In 1869, Decembrie 14, S'a 
făcut inaugurarea Universităţii 
de București complectată cu cele 
4 facultăți. 

In 1875, lanuarie 21, se dai 
cele d'intii diplome de doctori 
ai Facultăţii de medicină din 
București d-lor Cornelius Buchol. 
tzer și Friederich Schmidt, în 
urma examenelor depuse în No- 
embrie 1873. Al treilea doctor 
al acestei Facultăţi a fost Ioan 
Stavroff, în Mai 1874. 

In 1884, Noembrie 4. Deschi- 
derca solemnă a Facultăţii de 
Teologie, înființată prin decisi- 
unc ministerială la începutul lui 
Octombrie 1884. 

In 1889, Octombrie, se pro-   
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clamă cci d'întîi doi licenţiaţi ai 
Facultăţii de Teologie, Ioan Po- 
pescu și George G. Vintu. 

Lista rectorilor. — De la în. 
ființare, Universitatea a avut pe 
următorii 6 rectori: 

George Costaforu (1864—2 
Martie 1871); Vas. Boerescu 
(Martie 1871 —Maiă 1571); Ioan 
Zalomit (Maii 1871—1 Mai 
-1885); Alexandru Orăscu (Maiă 
1885 —Octombrie 1892); Titu 
Maiorescu (1 Noembrie .1892— 
1595); Grig. Ștefănescu (de la 
1595 pănă azi). : 
” Actualul corp profesoral al 
Universităţii se compune din: 
9 profesori la facultatea de teo- 
logie; 10 profesori ordinari, 4 
profesori onorari și 1 suplinitor 
la facultatea de drept; 11 pro- 
fesori și 2 conferenţiari la facul. 
tatea de litere și filosofie; 15 
profesori ordinari, 2 profesori 
suplinitori și dor conferențiari la 
facultatea de ştiinţe; 2S profe- 
sori la facultatea de medicină ; 
12 profesori la şcoala normală 
superioară; 8 profesori la școala 
Superioară de farmacie. 

In total 88 profesori de toate 
gradele. 

Frecuența Universită fer. —De 
la înfiinţarea ci pănă azi, Uni- 
versitatea din Bucureşti a fost 
frecuentată (dăm cifrele din 10 
în 10 ani): 

In 1864—63 (anul înființărei) 
de 90 studenţi la drept; 21 la 
litere; 12 la ştiinţe; facultățile 
de teologie și medicină n'aii fost 
încă înființate. 

În 1874—75, de 41 studenți 
la drept; 12 la litere; 10 la 
științe și 108 la medicină (în 
anul școlar 1869—70 s'a înfiin- 
țat şi facultatea de medicină). 

In 1884—85, de 76 studenți 
la drept; 27 la litere; 37 la 
ştiinţe; 41 la teologie (în acest 
an s'a înființat facultatea de teo- 
logic) și 249 la medicină,
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In 1894—95, de ş19 studenţi 
la drept; 264 la litere; 230 la 
ştiinţe; S4 la teologie și 337 la 
medicină, 

In anul 1897—98, Universi- 
tatea a fost frecuentată de S1ş 
studenţi la drept; 394 la litere; 
380 la ştiinţe ; 148 la teologie 
Și 404 la medicină. 
Numărul diplomelor. — Uni- 

versitatea din București de la 
- înfiinţarea ci pănă azi a elibe- 

rat următoarele diplome: 
Doctori în medicină 400 
Licenţiaţi în litere 150 

» » drept 908 
» > ştiinţe 146 

». » „teologie 35 
>» farmaâcie 294 

Statistica studenjilor înscrişi. 
„— In anul școlar 1897—98 ai 

fost înscrişi : | | 

La, facultatea de teologie 148 
studenți, toți Romîni ortodoxi, 

-- dintre cari 2 şi la facultatea de 
litere. | 

La facultatea de drept Srş, 
dintre cari 250 înscriși și la litere, 
67 şi la științe, 48 şi la medicină. 
In numărul de 815 sunt 4 stu- 
dente. După naţionalitate sunt 
767 Romini, dintre cari 41 Tran- 

- silvăneni, 20 Macedoneni; 1 Fran- 
cez, 1 Italian, 2 Greci, 2 Ar- 
meni şi 1 Polonez. 

La facultatea de litere și fi- 
. losofie 394, dintre cari 250 în- 

scriși și la drept, 23 și la științe, 6 

şi la medicină, 2 și la teologie. In 
numărul de 394 sunt 86 stu- 

„dente.; După naţionalitate sunt 
- 368 Romiîni, dintre cari 26 Tran- 
- silvăneni, 11 Macedoneni, 2 Ba- 

„sarabeni; 18 Izraeliţi, 4 Ger- 
mani, 1 Englez, 1 Italian şi 1 
Austriac. 

La facultatea de ştiinţe 380, 
- dintre cari 67 înscriși şi la drept, 
"25 şi la litere, 15 şi la medicină. 

- În numărul de 380 sunt 57 stu- 
. dente. După naţionalitate sunt 

355 Romini, dintre cari 8 Tran- 
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silvăneni, 2 Macedoneni, 4 Ba- 
sarabeni; 19 Izraeliţi, 1 Austriac, 
2 Francezi, 1 Elveţian, 1 En- 
glez şi 1 Polonez. 

La facultatea de medicină 404, 
dintre cari 42 înscrişi și la drept, 
6 şi la litere, 15 și la științe. In 
numărul de 404 sunt 21 stu- 
dente. După naţionalitate sunt 
271 Romini, 14 Transilvăneni, 
10 Macedoneni, 3 Basarabeni; 

115 Izraeliți, 15 Germani, 7 Bul- 

gari, 1 Francez, 1 Armean, 1 

Rus, 1 Belgian și 1 Austriac. 
Numărul total al înscrierilor 

la Universitatea din București 
în anul școlar 1897—98,a fost 
prin urmare de 2141 (în anul 
precedent 1937), iar numărul 

persoanelor înscrise, deducînd 
: înscrierile la mai multe facul- 

“tăți, a fost de 1736 (în anul 

precedent de 1680), dintre cari 

168 studente (în anul prece- 
dent 118). | 

Acest număr-de 1736 se îm- 

parte după naţionalitate în : 1557 
Romîni, dintre cari 63 Transil- 
văneni, 33 Macedoneni, 14 Ba- 

sarabeni; 145 Izraeliți, 1o Ger- 
mani, 7 Bulgari, 3 Francezi, 3 
Armeni, 2 Greci, 1 Elveţian, 2 

Polonezi, 1 Rus, 1 Italian, 1 En- 
glez, 2 Austriaci şi 1 Belgian. 

Din acest număr, în cursul 

ultimului an, Universitatea a de- 

cernat titluri de doctori și li- 

cențiați, la: 9 teologi, 81 a- 

vocați, 27 profesori și 32 me- 
dici. 

Institute şi clinice. — Pe lîn- 
gă Universitatea din București 
funcționează: | 

2 Seminarii : 1 pentru istorie 
antică și epigrafie; al 2-lea de 
limbele slavice, | 

12 Laboratorii: de fisică mo- 
leculară, acustică și optică; — 
de gravitate, căldură şi electri- 
citate ; — de chimie anorga- 
nică ; — de chimie organi- 
că; — de chimie medicală; —   
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de botanică medicală; — de 
anatomie cu sală de disecţie ; 
— de fisiologie; — de isto- 
logie; — de farmacologie ; — - 
de chimie analitică ; —— de chimie 
farmaceutică, 

1 Cabinet de geologie şi pe- 
trografie. 

7 Institute de: fiziologie; — 
de botanică; — de chirurgie ; — 
de bactereologie ; — de ana- 
tomie topografică și chirurgi- 
cală; — de chimie şi analise;— 

de gynecologie, 

IO Clinice: I-tiia clinica medi- 
cală; —a I-a clinică medicală ;— 
prima: clinică chirurgicală ; —a 
doua clinică chirurgicală ; —. cli- 
nica infantilă ; — clinica obstetri- 
cală; — clinica oftalmologică ; — 
clinica dermatologică şi sifili- 
tică; — clinica de medicină le- 
gală ; — clinica mentală. 

1 Muzeiă de anatomie.. 
1 Curs de bandage,. 
Budgetul Universității. — Su- 

ma totală actuală a alocaţiunei 
anuale pentru Universitatea din 
București, este de 1297932 lei, 
fiind cuprinse în această sumă 
și cheltuelile pentru toate in- 
stitutele, laboratoriile, cabinetele, 
clinicele, seminariile și școala | 
normală superioară. 

Donaţiunile făcute Univers. 
făți? din Bucureşti. — Fondul | 
Hillel din anul 1869, cu un 
capital primitiv de 100000 lei, 
se află sporit în Iunie 1897 la 
suma de 275000 lei în rentă 
amort. 50/9, din al cărei venit se 
dai burse şi premii la studenți. 

Fondul Benli și Baici, din 
anul 1878, cu capitaluri primi- 
tive de 1000 ruble și .1000 fio- 
rini austriaci, se află sporit în 
Iunie 1897 la suma nominală 
de' 8000 lei. în rentă amort, 
500, din al cărei venit se dau 
cărți la studenți. 

Fondul 1os ef Halfon, din 
anul 1895, cu un capital pri-
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„_mitiv de 20000 lei în titluri 
fonciare urbane București, se 
află, sporit în Iulie 1897 la s: ama 
de 22100 lei. | 
Fondul Turnescu, din anul 

1891, avea un capital nominal 
de 90000 lei în titluri fonciare” 
rurale, din al căror venit se tri- 
metea un doctor al Facultății 
de medicină din București, spre 
a-și complecta studiile la Paris, 
Insă prin o nouă dispoziţie a 
donatoarei, fondul Turnescu a 
fost trecut la Fondaţiunea 
Universitară Carol . 

Școlile speciale, — Afară de 
Universitate, mai sunt în Bucu- 
rești încă trei şcoli superioare: 
Școala Normală supe- 
rioară, cu 34 elevi interni ; 
Școala naţională de po- 
duri şi șosele, cu 27 profe- 
sori și 117 elevi înscrişi, Școa- 
la superioară de farmacie 

“cu 117 studenți. 
De „asemenea sunt 1 școli 

speciale și anume: 1 școală 
de medicină veterinară — 
2 școli comerciale, din cari 
una superioară în str. Negus- 
tori funcţionează de la 1864 ; în 
1890 s'a mutat în localul ei pro- 
pri, edificii frumos, cu săli pen- 
tru muzee, laboratorie,. confe- 

__rinţe şi clase divizionare ; o al-- 
tă școală comercială înferioară, 

clădire nouă în strada Traian — 
„2 seminarii, din -cari: unul 
Central, înființat în 1834 și 

"înaugurat de Vodă Ghica în 
2 Februarie 1836. Seminarul a 
fost înstalat în curtea bisericei 
Antim; az își are localul săi 

„propriii și e întreținut de stat, 
cu 18 prof., 190 elevi înterni, cu 
o cheltuială anuală de 1 59000 
lei; şi celă-l-alt, Nifon, între- 

„ ținut din fondurile lăsate de ră- 
posatul Mitropolit Nifon, — 3 in- 
stitute pedagogice din cari Asi- 
lul Elena Doamna și 2 ex- 
“ternate secundare de fete:. 
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No. 1, înființat în 1881, cu 14 
prof. cu o cheltuiulă anuală de 
51000 lei; No. 2 înființat î în 

-1882 cu. 15 prof. cu o cheltu- 
„ială de 68000 lei anual — 3 
școli profesionale de fete 
și anume: No. 1, înființată în 
anul 1878, cu 16 prof. şi mae- 
stre, cheltuîndu-se 56000 lei a- 
nual; No.2 cu 14 profesoare și 
maestre cu o cheltuială anuală 
de 41000 lei; No. 3, cu 12 prof. 
și maestre, cu o cheltuială de 
37000 lei anual; — 1 Şcoa- 
lă Normală, «Carol 1» înfiin- 
țată la :1867, din care es în- 
văţătorii sătești — 1 conserva: 
tor de muzică și decla- 
mațiune — O școală de 
bele-arte — O școală de 
agricultură, care înainte de. 
a se muta la Herăstrăă, funcţio- 
na la Pantelimon — O școală 
de arte și meserii -0O 
şcoală de institutori în- 
ființată în 1886, cu 17 prof, 97 
elevi, cu .o cheltuială anuală de 
130000 lei.—O școală dein- 
titutoare, cu 20 profes,, 107 
interne, cu 165000 lei cheltueli 
anuale. 

” În cursul anului 1897 aceste 
școli speciale ai fost frecuen- 
tate de aproape .3000 elevi și 
eleve. 

Intre scolile pedagogice de 
fete vom menţiona” în special 
Asilul «Elena: Doamna». 

Asilul «Elena Doamna» 
fundat de Doamna Elena Cuza. 
In primă-vara anului 1861, ge- 
neralul Dr. Davila și soţia sa 
strînse vr'o 40 de fete orfane 
spre a le crește și educa într'un 
local special ce era proprictatea 
D-nei Davila. | 

Asilul. copiilor găsiți n'avea 
alte mijloace care să i asigure 
existența de cît modesta sumă 
de un galben de copil, alocat 
de guvern pentru întreținerea 
doicei, : 
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Doamna Elena Cuza și M. S. 
Regina Elisabeta și-a îndrep- 
tat privirile caritabile și afec- 
tuoase către această instituțiune 
umanitară şi grație lor Asilul a 
intrat într'o nouă fază de des- 
voltare. 

La 1862 s'a instalat în Asi- 
lul «Elena Doamna» 100 fete; 
numărul orfanilor a crescut din 
an în an și azi are 730 eleve, 
cu cari se cheltuește de stat 
319,310 lei anual, 

Asilul «Elena Doamna» se 
compune din două școli: o școa- 
lă primară cu ş clase, care e 
la un loc cu şcoala profesională, 
care are un atelier de lucru şi 
o secţie de menaj; o şcoală 
normală. Amîndouă ai un per- 
sonal didactic numeros şi ales.. 

Asilul este aşezat într'o fru- 
moasă poziţie. Are o mare gră- 
dină frumoasă și bine îngrijită. 

- Aci sunt mormintele soților Da. 
vila, adevărații inițiatori ai a- 
cestui aşezămint filantropic. Ală- 
turi, în grădina palatului de la 
Cotroceni, este mormîntul princi- 

" pesei Maria, unicul copil al Ma- 
jestăţilor lor. 

Acum 8 ani, prin îngrijirea 
Ministerului Cultelor, s'a repa- 
rat radical construcția, la care 
sa adăugat și alte clădiri ne- 
cesarii. 

» Tot între şcolile speciale vom 
însemna și Școala normală 
a «Societăţei pentru învățătura 
poporului romîn». 

Societatea pentru învățătura 
poporului: romîn s'a înființat din 
inițiativă privată în anul 1866. 
La 1870, răposatul Dr. Barbu 
Constantinescu,  înființă prima 
şcoală normală pentru învăţă- 
torii sătești, Mai tirziu, la 1879, 
se alipi la această școală o şcoală 
primară de aplicație precum și 
o grădină de copii (Kinder-Gar- 
ten), prima şcoală froebeliană 
ce a funcționat în București.
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Această societate a progresat 
mereii şi a fost încuragiată în 

* menirea ei de către inulte per- 
Soane filantropice, care i-ai fă- 
cit donaţiuni importante; așa 
răp. Vasile Paapaa dat 10060 ler; 
răp. princesa Alina Știrbeiii, 8000 
lei; răp. Atanasie Petru, 10000 

“lei; răp. Nic, Califaru, 20000 
lei; şi alţii. Asemenea, Societa- 
tea a mai primit de la răposații 
general I. Em. Florescu și Ali- 
na Știrbeii, casele din str. Ştir- 
beiii-Vodă, cu un venit anual de 
peste” 18000 lei; de la răposatul 
Barbu Lăzureanu, o casă în str. 
Cazărmei și efecte de stat, în 
valoare de 28000 lei; răp. Ha- 
riton Racotă a lăsat prin testa. 
„ment un capital de 83000 lei 

şi mai multe acareturi în orașul 
Giurgiii. In timpul din urmă răp. 
Evloghie Gheorghiefa lăsat două 
moşii în judeţul Olt, în indivi- 
ziune cu Primăria Capitalei. 

__ Cu parte din aceste sume, la 
care s'a adăugat 100000 lei, în- 
scriși de d. Ministru Haret, în 

“" budgetul departamentului săiă, 
pe anul 1898—99, precum” și 

„alţi 100000 lei donați de : ingi- 
| nerul Spiridon Iorceanu, a fost 
pusă Societatea în poziţiune a 
„zidi pe piaţa Sf. Ecaterina un 
“măreț palat, pentru școalele ei 
““ normală și primară. | 

Școala normală a Societăţei 
a dat pănă astă-zi peste 400 de 
învăţători sătești şi tinde pe zi 

ce merge a lua o dezvoltare 
mai i mare, mulțumită sprijinului 
„ce întimpină atit din partea sta- 

tului cît şi din partea  particu- 
larilor. e | 
 Budgetul ei anual se urcă 

_acum la aproape 100000 lei. 
Miriisterul Iastrucţiunei , i-a în- 
scris î în budgetul pe 1898-09 
suma de 20000 ef. 

O altă şcoală din iniţiativă 
pă particulară" € școala profesio- 
:" mâl! de fete Protopopul Tu- 

VICL0. Marele Dic[iouar fieograjic, - 
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dor Economul, înființată în 
anul 1886— 87, din fondurile lă- 
sate de Protopopul Tudor. 

Secţiunile profesionale ale a- 
cestei școli sunt! în număr de 

"4 şi anume: 

Confecţiuni, cu cele 3 ramuri: 
croitorie, albituri și corsete. 

Floră artificiale și mode. 
Cartonaje și Galanterie (ma- 

nufactură cartonului şi toate: 
ramurile legătoriei de cărți, con- 
fecţiunea cutiilor, etc.). 

Bone și menajere. 
Fie-care ramură profesională 

e sub conducerea şi . suprave- 
vegherea unei maestre, obligată 
a preda principiile teoretice ale 
meseriei și care e asistată de 2 
ajutoare. 

Invăţămîntul primei ramure 
profesionale e „de trei ani, iar 
pentru cele-l'alte ramuri, numai 

“doi ani; la absolvire, elevele 
trec un examen de capacitate! 
profesională, pentru dobiîndirea 
unei diplome, care le deschide 
calea plasărei lor în atelierele 
de comerț. 

“Alte” şcoli speciale mai sunt 
în Bucureşti: Şcoala de miș- 
care a căilor ferate; Școala 
de telegrafie; Școala supe- 
rioară de telegrafie; Școa- 
la de arhitectură (din iniţia- 

„ivă privată); Şcoala superi- 
oară de finance, pe lingă U- 
niversitate; Şcoala liberă de 

"ştiinţe politice și adminis- 
trative (din inițiativă privată); 
Școala comercială izraeli- 
tă, ale cărei baze s'au pus abia 
în Gursul anului 1898. 

Școli inilitare, — Sunt patru 
și anume: şcoala superioară de 
războiu, școala specială de ar. 

| „tilerie și genii, școală de ofițeri 
și şcoala inilitară de adohinistra- 
ție; toate aceste „Scoli a ai 443 

"elevi înscriși, 

Școli de adulp. = — In capitală 
funcţionează .3 şcoli de adulți,   
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din cari mai însemnate sunt 
două: una „a Societăţei, funcţio- 
narilor. comerciali și a. doua a 

„Societăţei constructorilor romiîni; 
” aceșteia din urmă Primăria capi- 
talei îi acordă anual o subven- 
ție de 1000 lei. 

Rezumat. — Au funcționat în 
cursul anului 1897— —98 urmă- 

„toarele școli: 

Primare publice . . . 82 
> privăte . .. 26 

Secundare. publice. -. 16 
» private .. 60 

Superioare o... 3. 
Speciale ......, 25 
In. total 212 instituțiuni de 

cultură, 

Cele 212 școli din Bucureşti 
ai fost frecuentate în anul Șco- 
lar 1897 —98 de 28342 elevi și 
studenți de ambele-sexe, 

Teatrul. — /sforicu/. — — Origina 
teatrului rominesc nu se pierde 
în negura vremurilor. Pe la în- 

_ceputul secolului acesta nimeni 
nu. se gîndea î încă la teatru. Pe 
locul unde azi e clădit localul 

„Teatrului Naţional, era altă dată 
„O băltoacă cu smircuri, 

Vieaţa de pe atunci era cea 
casnică; nici nu se simțea nevoe 
de acest soiii de petrecere; 
calmă, ziua se scurgea liniștită, 
boerii cu. treburile statului și 

“cu agricultura, clasa de mijloc 
cu negoţul. și afacerile, poporul 
cu munca obicinuită. Venea sea- 
ra, fie-câre se retrăgea la vatra 
lui, saii petrecea pe la rude. 

Afară de slujba bisericească, 
_pompă orientală a serviciului 
- divin, afără de aghioasele, cu 
-ison din Psaltichie, a preoților, 
a. psalților şi arhipsalților, la 
care poporul asista sărbătorile 
și în serile de denii, privind și 
ascultind cu mareevlavie ;—afară 
de cîntecele . pe cari băcţii le 
executati pe la ferestre ; „cu co- 
linde «Florile dalbe», lă serba- 

rea Naşterea. Domnului, saii la 

93
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Anul noi, cînd umbla cu plu- 
Sușorul, cu Steaua, sai îmbră- 
cați ca Irozii, amintind măcelul 
pruncilor în Egipet, din ordinul 

„lui Faraon; — afară de aces- 
„tea, ca spectacol, se mai ştia și 
despre: Grecii din Elada, Ar- 
menii veniţi de prin Asia-Mică, 
saii Turcii și Arabii scamatori, — 
mai apoi de Nemi, ce trecea 
Carpaţii cu dor de ciştig și cari, 
nomazi, pentru plată, sub cerul 
liber, pe maidanuri, sai, în caz 
de ploaie, în cafenelele turceşti, 
unde în mijlocul fumului din 
ciubuce şi nerghelele, prin re- 
prezentaţiunile lor, făceaii lumea 
de se minuna mult de jocurile 
diferitelor mlădieri ale corpu- 
lui, de salturile de pe fringhii, 
sau de: boscării. In scamatoriile 

„lor, făceaii furori, scoțind aci 
sai panglice pe nas şi gură, 

" mîncînd foc, saii străpungindu-și 
braţele cu obiecte ascuţite, fără 
să curgă sînge. Maeștri în arta 
dresatului, prezenta diferite a- 
nimale, mai cu seamă maimuțe 
și urși îmblinziți, 

* De comedianții veniți din lume 
poporul făcea mare haz; îi po- 
reclise: «caraghios-tacăm», se 
înfiora grozav, saă se prăpădea 

"de ris de jocurile 1r, 
Odată însă cu reînvierea sen- 

timentului național, un suflu de 
viaţă nouă începu să adie peste 
tot, mulţumită mișcărei pornite 
de Lazăr, Eliad, Poenaru și 
alții. 

Singura persoană cu dragoste 
„de teatru pe la începutul se- 

| corului nostru ar fi fost, nu- 
a Domnița Raluca, fata cea 

mal mică a lui Caragea. Ea 
găsise. în ciţi-va tineri Greci, 
rude și amici din şcoala gre- 
cească. de la Măgureanu, stu- 

„denți admiratori ai tragediilor 
„lui Euripide și Sofocle, un ele- 
„ment pentru a pune în scenă 

„ cite-va piese de teatru. Cu pu-   

-)
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țină pînză croită și cu hîrtie 
poleită, Domnița Raluca orga- 
nizase, în anul 1816, în aparta- 
mentele sale, o mică scenă, pe 
care se jucaă în limba elină, 
Oreste, Moartea fiilor lut Bru. 
tus şi cite-va idile, ca Daphuis 
și C/loe, 

Aceste. cite-va reprezentații 
în limba grecească, la care asis- 
tară în mare număr membrii 
marcanţi ai înaltei societăţi, plă- 

„cură foarte mult și avură succes. 
Tot în timpul lui Caragea, 

veni pentru prima oară un în- 
treprinzător de dioramă și clădi 
un teatru de scînduri în curtea 
Banului Manolache Brincovea:- 
nul. Acest teatru optic ţinu 
însă puţin timp. 

Mai tîrzii, Domnița Raluca a 
ziditun teatru la Cişmeaua-Roșie, 
în colțul Podului Mogoşoaei cu 
strada Fintinei; un teatru în toată 
forma, cu parter, staluri, scenă 
și mai multe rînduri de loje. 
Acest prim local de teatru a 
ars în 1825 şi ruinele lui se 
puteaii vedea pănă la 1840, cînd 
S'aii mistuit în zidurile lui Ioan 
Caretașul. 

In teatrul construit de Dom- 
nița Raluca, jucară şi cite-va 
trupe străine, între cari fu și o 
trupă de artiști Nemţi, cari re- 
prezentaii opere și drame. Din 
această trupă făcea parte și ves- 
tita Dilly, cîntăreață şi trage. 
diană de mare merit, ce ve- 
nise la București pentru oiarnă. 
Reprezentaţiile acestei trupe ai 

„fost mult gustate de cunoscă- 
torii de pe acele vremuri. 

Repertoriul lor se compunea 
din cele mai frumoase „Produc- 
țiuni dramatice și opere muzi- 
cale ale școalelor italiane și ger- 
mane; iar piesele cari întimpi- 
nai o primire mai favorabilă în 
publicul teatrului nostru, erai: 
Saul, Ida, Pia-de- Tolomei, Bri- 
Fausii, Faust, etc. 
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Avintul dat de Domnița Ra- 
luca artei dramatice, a . încetat 
cu fuga lui Caragea (1818). 
Mai tirziii a găsit o imitatoare 
în Smaranda Ghica, 'din Gor- 
gan, în casa căreia, după za- 
veră, Aristia (pe care Domnița 
Raluca îl trimisese la Paris să 
studieze pe vestitul Talma) în- 
trase ca institutor de copii, 
Acolo Iancu Văcărescu a cău- 
tar să pue limba romiînească pe 
scenă ; a încercat să joace pe Bri. 
tanicus, pe Ecuba lui Euripide 
şi pe Sgircitul lui Molicre; dar 
surghiunele, războiul, Muscalii 
şi cite şi mai cite calamităţi, 
făcură ca ideea' teatrului să fie 
părăsită. Abia la 1833, după ce 
toate răsmeriţele și nenorocirile 
trecură întru cît-va, ideea de 
teatru național rominesc începu 
a se naște din noii în mintea 
multora. Mai cu seamă cite-va 
spirite luminate, între cari: 
Const, Golescu, Cimpineanu, A- 
ristia și Eliade, începură a se 
îndeletnici mat serios cu înte- 
meiarea unui teatru romînesc. 
In acest scop, în cursul acestui 

- an, se pun bazele unei societăți 
filarmonice. Se împarte un apel 
către inimele patriote şi lumi- 
nate, poftindu-le să dea concur- 
sul lor și să contribuească pentru 
a se putea înființa un teatru 
romînesc. , 
„Apelul acesta găsi ecoii pre- 

tutindeni şi cu toţii se grăbiră 
a veni în ajutor pentru a se 
putea realiza această idee. In 
scurt timp se putu aduna un 
capital de cite-va mii de galbeni. 
In primul rînd nu trebue de 
uitat pe C. Manu, care lăsă 
prin testament două mir de gal- 
beni Teatrului Naţional; de C. 
Rasti, care dete 1000 de galbeni 
pentru reprezentațiile dramatice; 
de Ion Ciîmpineanu, care dete și 

el o sumă importantă — 1$000 lei 
vechi —; de Nicolae Dânielopol
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care se însărcină cu cheltuelile 
- garderobei; de Const, Golescu 

care puse la dispoziţie vastele sa- 

loane din casa.sa (Palatul regal de 
_azi) pentru a se pregăti tineri ar- 

” tiştişia se începecu că repetițiile, 
După o muncă: neîntreruptă 

„de 7 luni, sub direcția lui A- 
ristia, reprezentaţia, sati mai bine 

examenul, putu avea loc în ziua 

de 29 August 1834. 

Examenul era să fie ținut mai 

curind, dar fiind-că elevii pregă- 
tiseră piesa 1/a/homed (tradusă în 
versuri de Eliade), în care se atin- 

geaii credinţele religioase aleTur- 

cilor, şi fiind-că tocmai pe atunci 

venise în. Giurgiii un pașă cu 

treabă, examenul se amănă pănă 

ce acel pașă a plecat din ţară. 

Și nu era tocmai puțin lucru 

isprava săvărşită de Societatea 
filarmonică, în scurtul răstimp 

“de şapte luni, dacă ne vom 
gindi că totul trebuia creat: și 
actori, și repertoriii, și scenă, 

şi decoruri, și muzică; întrun 

cuviut toate elementele teatru- 

lui. Ba Ralița Mihalache-Mihăi- 

leanu — care juca rolul Palmirei 
" — cînd intrase în şcoală, nu ştia 

nici ceti, şi trebuia să înceapă 
de la slovenire. 

- Primii artişti, cu cari s'a pus 

pe scenă această piesă aii fost: 

“Nicolae Andronescu, Ioan Ciu- 

rea, Nicolae Dimitriade, Dumi- 

tru Costache și Raliţa Mihalache- 
Mihăileanu. 

Succesul a fost mare şi a 
aprins un mare 'entuziazm în 
toată societatea, Societatea fi- 
larmonică cîştigă noi membrii, 
între cari figuraă cei mai inte- 
ligenţi și nobili bărbați din so- 
cietate; 

Reprezentaţiile se succedară. 
Aristia traduse pe Sau/ al lui 
Alfieri, Alexandrescu pe 4/sira 
a lui Voltaire, tragedii cu cari 

“S'ai inaugurat scena romînă. Tot 
atunci se traduse și. multe din 
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„comediile lui Molitre, dintre 
cari Amfitrion mai cu seamă-a 
avut un succes mare. 

Reprezentaţiile acestea aveai 
loc într'o mare sală (casele Ba- 
nului Scarlat Ghica) zugrăvită 
pe pereți şi tavan cu toți zeii 
Olimpului, de pictorul Kauf. 
mann. La zile mari și la ani- 
versări, înfocatul Aristia, pre- 
ceptorul copiilor, cu cîte-va, per- 
dele de la ferestre, cu costume 
croite din rochii lepădate, punea 

- în scenă cîte o bucată de tea- 
tru în limba grecească: pe 0O- 
veste, pe Fiii lut Brutus sai 
vr'o idilă din Florian. Smărăn- 
dița. Ghica se deosebise așa mult 
în rolul Clitemnestrei în cît îi 
rămase numele. Aristia avea în 
tot-d'a-una rolurile cele mari ; 
el făcea pe Agamemnon, pe Ce- 
sar, pe Oedip... De asemenea 
şi rolurile de femei conveneai 
mult lui Aristia. 

Teatrul romînesc se înteme- 
iase; șubred, fără baze solide, 
dar exista. Un curent general 
se făcuse în favoarea lui. Fie- 

care dorea să contribuiască la 

deschiderea lui. Cu.:toate aces- 
tea, abia după 18 ani, după ce 
a trecut prin multe crize, după 
împrejurările prin care a trecut 

"Și ţara, și după ce și-a schimbat 
în mai multe rînduri domiciliul, 
se instală în mod definitiv, o- 
dată pentru tot-d'a-una, în lo- 
calul în care îl vedem și azi. 

In anul 1837 încetează repre- 
zentaţiile şi, în curs de 8 ani, 
activitatea teatrului e amorţită, 
In acest timp Bucureştenii as- 
cultară diferite trupe străine, 
între cari și vestita de pe vre: 
muri trupă franceză Hâtte- Fou- 
roux. - 

In 1841, prin Iunie, juca în 
București o d-nă Maci. Dintr'un 
afiș de pe âcea vreme aflăm 

“că în seara: de 25 Iunie 1841, 
s'a dat în beneficiul d-nei Maci   
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două bucăţi romînești intitu- 
late: /nşefătorul înşelat şi Mo- 
dista şi Cinounicul şi una fran- 

_țuzească intitulată: Cap Zaope- 
ră necunoscul sai Michel Angelo. 
„In Aprilie 1843, demoazela 

Enrietta Carol, cîntăreața Curţei 
și Capelei M. $. Regelui al Pru- 
siei, da concerte în București. 

Teatrul Naţional de asi. — 
Incă din anul 1843 Domnitorul 
Bibescu se gîndi să întemeieze o 
sală pentru “Teatrul Naţional. 
In acest scop numi 0 conmisi- 
une, compusă din Marele Vornic 
Barbu Știrbeiii, Marele logofăt 
Ion Filișeanu, Logofătul Vla- 
dimir Blaremberg, inginerul. sta- 
tului, Clucerul Petrache Poenaru 

„şi Aghiotantul domnesc Ion Em. 
Florescu, mai tirziii general, 

Această comisiune găsi că lo- 
cul Hanului Filaret (locul de azi 
al Teatrului Naţional) nefiind 
îndestul, ar trebui să se expro- 
pieze locul învecinat al Meri- 
şeştilor, Pentru acest scop, co- 

„misia, făcînd socoteală cit ar 
trebui să se cheltuiască cu clă- 
direa, teatrului, găsește că tre- 
bue: 

"1800 galbeni pentru cumpă- 
rătoarea locului Merişeștilor ; 

_2500 galbeni, pentru nivelarea 
Hanului Filaret; 14000 galbeni 
pentru zidirea teatrului; 2000 
galbeni . pentru mașinele trebu- 

" incioase la decoraţii și pentru 
mobilarea Teatrului, — sai în 
total 20300 galbeni. : 

Comisia nu avea la dispo- 
ziție de cit vr'o 13000 gal: 
beni, din cari 2000 galbeni, su- 
ma lăsată prin diată de răposa- 

_tul Constantin Manu și care su- 
mă se afla asigurată în nişte 
munți ce s'a - cumpărat cu a- 
cești bani. In consecință - co- 

- misia cere ca Domnitorul să dea 
„poruncă să se treacă restul su- 
mei de 7300 galbeni, în budge- 
tul Visteriei, i -
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„Domnitorul aprobă- măsurile 
- propuse de comisie, «Clădirea u- 
nui teatru din București, scrie 
Domnitorul Bibescu în josul de- 

-cretului săii, e un lucru care pri- 
vește nu numai la folosul acestui 
oraș, dar totului neamului romi: 
nesc, prin influența izbăvitoare 
ce va avea, atît asupra bunelor 
năravuri, cît și asupra desăvirși- 
rei limbei naționale și dezvoltarea 
literaturei romînești». . 

Clădirea “Teatrului Naţional 
- nu începu totuși de cît în anul 
„1847. 

Pănă atunci însă, în 1844, 
Costache Mihăileanu și Cost, 
Caragialli deschid un teatru ro- 
mînesc în sala Slătineanu. Sta. 
giunea s'a început cu Fr iosul, 
dramă prelucrată din grecește 
de Caragialli, după care urmară 

„comediile: P/ăpămăreasa îngîm- 
fată, O soare la mahala, An- 
dreaşul matei Și Învierea -mor- 

- ilor, piese toate de Caragialli. 
Trupa se compunea din următoa- 
rele persoane: Costache Cara- 
gialli, Costache Mihăileanu, Ior- 
gu Caragialli, Maria Constan- 
dinescu (Marița Blonda), Ame- 
lia Cronibace, Fany Tardini, E- 
lena Caragialli, Mihail Pascali, 
Constantin Demetriade și Ște- 
fan Velescu “(actualul profesor 

__de declamaţie de la Conserva- 
torul Bucureşti), |. 
Un cronicar teatral de pe a- 

_- cea vreme spune că teatrul, cînd 
era plin, da pe seară 106 gal. 
beni. 

Repertoriul romînesc pe la a-. 
„nul 1847 era. compus ast-fel: 

PFuriosul — Don Ranecdo de 
| Calibredas , de Kotzebue — 
- Dreptatea Iul Dumneseii — A4- 
„mestecătorul în toate, de Ko- 
tzebue — Ozzz/ dinu Codru- Negru. 

Rolurile principale era ținu- 
te de următorii artiști romîni: 
C. Mihăileanu, C, Caragialli, Se- 
racin, Manio, Scărlătescu, Lăs-   

cărescu, Serghie, etc. și de Rali- 
ţa Stoeneasca, Marița Constanti- 
nescu și Maria Stefăinescu, 

„ Revistele teatrale erai scrise 
de ÎI. Gănescu, George Cre- 
țeanu și Petrache Teulescu. 

Dintr'o cronică teatrală, sem- 
nată de G. Creţeanu şi publi- 
cată în Curierul Romin (No. 3 3) 
asupra unei representații tea- 
trale, găsim următoarele: < , . 
Teatrul gemea de mulțimea spec: 
tatorilor; toate locurile eraii o- 
cupate, esceptind lojile cari. re- 
mîn văduve orl-cind este o re- 
prezentaţiune națională , >, 

In iarna anului 1847: era în 
Bucureşti operă italiană şi tea. 
tru Naţional. Opera da: Wadu- 
chodonosor, de Verdi — Favori. 
ta, de Donizetti — Vestala, de 
Spontini — Zimplarul, de Nico- 
lică — Luisa Krozsi, de Savilli 
— Mtalienii în Alg.ria, de Ros- 
sini — Bărdterul din Sevilla — 
Lucia de Lammermoor — la- 
trimontul secret, de Cimarosa. 

Artiştii italieni, cari înterpre- 
tai rolurile erai: D-nele En- 
rieta Carol și.. Carlotta Grefini ; 
d-nii Totzoli, Marchetti, Leopi, 

„etc, 

Tot în iarna anului 1847 — 
Leopold de Meyer (fratele doc- 

„torului Meyer) da concerte în 
" Bucureşti, 

Clădirea, începută în 1847 
sub direcția arhitectului german 
Hefit, a fost întreruptă de eve- 
nimentele revoluțiunei și din lip- 
să de fonduri. Cu venirea Dom- 
nitorului Ştirbei, lucrările fură 
reluate și Teatrul Naţional își des- 
chise porţile în anul 1853, cînd 
fu. înaugurat cu mare pompă. 
"Trupa romînă, împreună cu o 
trupă de operă, ce se afla a- 
tunci în Bucureşti, inaugurează 
noul teatru, în prezenţa Curţei 
domnitoare și a elitei capitalei. 
Solemnitatea începu  printr'un 
imn executat de întregul perso- 
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nal al operei şi al trupei romine, 
apoi urmă comedia în două acte 

„Zoe sai Amantul împrumutat, 
“în care debuta Nini Valery sub 
conducerea lui Eliade Rădulescu. 
Reprezentaţia avu un succes e- 
norm. Actorii italiani cîntară 
un act din Sommnambula, cu ar- 
tista poloneză Lewinievska şi 
un act din fomeo şi Fulietta, 
de Bellini, cu d-șoara Guerini, 
(azi d-na colonel Boteanu) în 
rolul Juliettei. 

Cel d'întiii director al Tea- 
trului Naţional fu Constaati: 1 Ca- 
ragialli, după el urmă Gr. Ben- 
gescu II. 

Repertoriul stagiunei întiia se 
compunea din piesele compuse 
de Eliade, unele traduceri din 
grecește și din franțuzeşte, a- 
poi repertoriul lui Millo și Ale- 
xandri. 

- Teatrul Naţional este o con- 
strucţie frumoasă, după modelul, 
redus, al teatrului Sca/a din Mi- 
lan. A fost restaurat în mai 
multe rînduri :- în 1874, în 1881; 

"în 1894 s'a adăugat un local 
pentru administraţie, săli de re- 
petiție, un atelier de pictură, 
un vast magazin pentru deco- 
ruri; s'a făcut o:cortină de fier, 
S'aii făcut mai multe eșiri pentru 

-.. caz de incendii, etc. E iluminat 
- “cu electricitate, Sala . „cuprinde 
"75 loji de diferite ranguri, 380 
staluri și 400 locuri de ga- 
lerie. Teatrul e de obicei des- 
chis de la 25 Septembrie și pă- 
nă la-1 Aprilie, 

In timp de 40-de ani. au ju- 
cat succesiv. în Teatrul Naţional 
fel de fel de trupe: în primul rînd 
societatea dramatică romînă, a- 
poi trupe franceze, germane şi, 
trupe de operă italiană din cari 
făceau cite o dată parte artişti 
de mare merit, 

In stagiunea din - 1897, s'au 
reprezentat pe scena Teatrului- 
Naţional, comedii, drame, opere,
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. opere-comice, formînd. în total 
„mai mult de 150 reprezentaţi. 

uni, Numărul artiştilor, — actori 
„de dramă și comedie, soliști la o- 
peră, —a fost de 51 bărbaţi şi 
44 femei. Numărul spectatorilor 

- platnici în cursul anului a fost 
de 84329, iar. venitul brut de 
209643 lei, 15 bani... 

Teatrul-Naţional .e subvenţio- 
nat de stat şi de comună. 

Cele-l-alte săli. — O al:ă sală 
de spectacol, elegantă, de și 
mai mică de cit acea:a Tea- 
trului-Naţional, e Teatrul-Li- 
ric, proprietate particulară. A 

„ fost construit în anul 1893 pe 
vechiul local al fostului Ate- 
neii; dar după un an a ars și 
a fost din noii reclădit. El nu 
are o trupă stabilă, ci se închi- 
riază la trupe străine de dramă, 

„operă, operetă, etc. Cuprinde 
46 loji, 166 fotoliuri de orhes- 

„tră, 282 staluri de parter și bal- 
con și 200 locuri în galerie. 
E încăpător pentru 8şo de per- 
soane. E iluminat cu 'electrici- 
tate. : “ 

„ Sala Băilor Eforiei, numită 
și Teatrul Bulevardului, e una 

- din sălile mai mari din București. 
“E construită în genul teatrelor 
populare din Paris (1386). N'are 

„trupă. stabilă. Iarna,. osebiţ: de 
spectacole, se dai regulat baluri 

publice și mascate; se ţin şi 

întruniri publice. Vara,. sala se 

- transformă în basin de băi reci. 
In sală pot încăpea -pănă la 

.1500 de:spectatori. .. - 

Sala Ateneului romîn, una 
din cele mai elegante și spa- 
țioase din București, Clădire 
monumentală. Sala cuprinde 52 
de loji și 600 staluri. Concerte 
muzicale, conferințe publice, fes- 
tivități și solemnități. 

Aci se dai; acum, așa numi- 
„tele concerte simfonice,.a căror 

„ înființare datează de la 1868 şi 
- care sunt așa de mult căutate. 

7 

  

141 

O orhestră aleasă, sub condu- 

- cerea actualului director al Con- 

servatorului, d. E. Wachmann, 

fondatorul acestor concerte, exe- 

cută capodoperele instrumen- 
tale ale celebrilor maeştri. 

Sala Hu go, proprietatea prin- 

țului Karageorgevici, lîngă Ban- 

ca Naţională, o sală mică, dar 

__cochetă, încăpătoare pănă la 

7oo—800 persoane. Mai mult 
cafe-concert, concerte şi baluri 

"(mascate și publice), | 

Teatrul Dacia, în hotelul cu 

același nume. Sala e vechie; 

„iarna se joacă piese populare, 
Local de baluri maşcate, pu- 

blice, nunți și întruniri poli- 

tice. Incăpător pănă la 1000 per- 
soane. o 

Afară de aceste săli, sunt și 

altele mai mici ca: Liederta. 

fel, teatru german și concerte; 

_Jigniţa, teatru popular de ma- 

hala, în . care joacă numai tru- 

“pe ovreeşti; Orfeul; Oppler, 

(de obiceiii cafe-concert), Bra- 
gadiru, etc. 

Ati mai fost și alte săli de 

spectacole acum ciţi-va ani, dar 

din cauză că nu prezentaii des- 

tulă siguranță aii fost închise 
saii desființate : între acestea ci- 

tăm: Sălile Slătineanu și Bossel, 

Osebit de sălile de spectacol, 
mai sunt săli de baluri popo- 
rane, ca: Sala din piaţa Amzei, 

- Franzelar, etc, 

_ Insemnăm şi două circuri: 

Circul Sidoly și Circul de vară 
pe cimpia Oppler, 

Muzica. — a trecut. — Cele din- 

tiiă începuturi de: muzică le gă- 

sim. pe la finele secolului al 
XVIII-lea, cind începuse a se 
înfiinţa așa numitele «școli de 
muzichie», 

Dintr'un hrisov, din anul 1800, 

vedem că «Dimcea, protopsaltul, 

„ţinea clasă de muzichie biseri- 

cească în București, în locuinţa 

„lui: din hanul lui Constantin. | .   
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Vodă. Avea 17 elevi şi cursu- 

rile le ținea între orele 11—1 
din noapte (ore turceşti) cînd 

le paradosea cinturi de musi- 

Chie». | a 
- Intre anii 1800—1812, muzica, 

" începuse ase cultiva prin unele 

„case boerești. In 1804, Octom- 

brie 2, aflăm deja. în București 

pe un oare:care Nemesis, dascăl 

de clavir. Relele purtări ale lui 

Nemesis, beţia lui, face ca Dom- 
„.nitorul să ceară comisarului fran- 

cez'să-i recunoască dreptul de a 

„„expulsa din ţară pe acest ar- 

tist în “clavir. a 

La. drept vorbind; muzica ro- 
mînească aparţinea lăutarilor și 

cîntăreţilor de la biserică, Șco- 
lile după vremuri — cea de la 

Măgureanu, de la Sf. Gheorghe, 

de la, Colțea și de la Udricani— 
eraii adevărate pepiniere de cîn- 

tăreţi. In special cea din urmă, 

(de la Udricani),. unde para- 
dosea dascălul Chiosea, a fost 

aceea din. care bisericele. își re- 
crutaii preoții și cîntăreții. Acolo 

Chiar boerii căutaii băeți, pe 

cari îi luaii în casă pe procop- 
seală; De acolo a eșit Chiru de 

la biserica Eni, Dumitrache 

Bondoliu, Unghiurliu de la Să- 

'rindar, Costache Știrbu de la 

„Sf, Ioan, de lingă puşcărie, și 
Petre Efesiii, care mai în urmă 

„ajunse cîntăreț în strana. din 
„dreapta la Patriarhie. Acolo ai 

fost dați la. învățătură Anton 

„Pan, “Petrache  Nănescu, Nico- 

lae Alexandrescu, Paris Momu: 

leanu, Marin . Serghiescu, etc. 

Pe Nicolae Alexandrescu, cum 

la auzit Grigore Ghica, La luat 

„în „casă, îl plimba cu dinsul 

noaptea în butcă dinnainte, de 

îi cînta cîntece de lume.. Pe 

Marin Serghiescu l'a luat Ale- 

chache Vilara cîntăreț la bise- 

rica Negustorilor, la plimbat 

cu dinsul pe la Petersburg. 

Serghiescu a fost cunoscut mai
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mult sub numele de Marin Na- 
ţionalul. 

Nănescu, crescut de Ghicu- 
„eşti, cînta bine din vioară; elev 
al lui Dumitrache Bondoliu, el 

- compunea cîntecele lăutarilor 
din Scaune. | 

Anton Pan, Chiosea-fiul şi 
"Petrache Nănescu erai veselia 
grădinilor lui Deșliu, lui Pană 
“Breslea, și lui Giafer; Iancu al 
.Raliţii Moruzzoiei, Bărbucică al 
Tiţii Văcăreaschii, frații Bărcă- 
nești, Costache Faca, și alți 
tineri din lumea mate, nu pu- 
teaă fără dinşii. Unghiurliu și 
Chiosea-fiul “ai fost cei mai 
vestiți cîntăreți ai bisericilor din 
București. Venirea: unei trupe 
de operă i-a făcut să vază în 
arta muzicală nişte orizonturi, 
despre cari n'avuseră încă nici 

„0 ideie pănă atunci. | 
Impresiunea produsă asupra 

lor de operele lui Mozart și ale 
lui Rossini a fost atit de mare, 
în cît n'aii may putut să cînte 
nici cheruvic nici chinonie fără 
s'o dea pe: Za e darem la 
mano din «Don Juan» și Uya vo- 
ce poco Ja din «Bărbierul de Se- 
vila», „ - 

Intr'o duminică, la liturghie, 
s'a produs un mare Scandal la 
Sărindar. Epitropul, om evla- 
vios recunoscuse în: Domnul 
Domn Savaot, aria: Voyez sur 
cette roche! din «Fra Diavolo», 
Şi mal tirziă ceva, însă tot în 
prima jumătate a secolului ac- 
tual, vedem că Dinicu Golescu, 
boer iubitor de progres — după 
ce înființase o școală romînească, 
pe care o pusese sub direcți- 
unea lui Aaron Florian — adu- 
sese din Sibii şi un dascăl de 
muzică, căruia îi încredinţase 
instrucțiunea instrumentală a 12 
țigănaşi, din cari acel maestru 
formase: doi scripcari, doi flau- 

" tişti, două clarinete, un oboist, 
un flucierar, doi trimbițași, un 

  
  

    
    

- toboșar şi un țimbalist și pe cari 
îi învățase cîte-va arij, precum: 
Valsul O du Zizer A ugustin, cîn- 
tecul popular IVas nacht der 

" Herr Papa, maiestosul 7 Qus- 
triac, o căzăcească şi cite- va 
ceardașur!. 

In același timp aproape, Clu- 
cerul Alecu Niculescu, de la 
Rîmnic, organizase o bandă de 
muzicanți, compusă din 6 țiani, 
robi ai Clucerului Alecu, cari 
cintaii din cinci-spre-zece instru- 

„mente şi anume: trei ghitariști: 
aceștia pe cînd operaii cu de- 
getele asupra coardelor instru- 
mentelor atirnate la git, prin 
mișcarea capului la dreapta și 
la stînga, suflaii și întrun mus- 
cal sai naiii, înfipt în cravată 
la înălțimea buzelor; un mando- 
linist, care și acesta deosebit de 
dulcele săi instrument, sufla Și 
el, printr'o dispozițiune identică, 
în fluerul lui Pan; un sunător 
de pirostii, care 'ca și cei-l'alți 
cînta și el din nai; al şaselea 
artist, cel mai încărcat din toți, 
avea legat de un genuche o 
tobă şi de celalt un țimbal, 
la piept un naiii, ca şi cei-V'alți 

| tovarăși, și pe cap o căciulă de 
metal cu zorzoane și clopoțel, 
cari făceai mare sunet cînd 
scutura din cap pe la soroace. 
Acești artişti executaii aria din 
Tancred: 47 tanti Zalpiti, pe care 
spiritualul poet Iancu Văcărescu 
o traducea unei cocoane pria 
cuvintele: dă ati! palme și 
mamii pumni. Banda aceasta 
mai avea în repertoriul săi ariile : 
Stella confidente, Son tre gior- 
ni che Nina şi marșul lu! Na- 
foleon, 

Mai era apoi şi taraful luf 
Dumitrache Lăutaru — vestitul 
lăutar Dumitrache, cum îi zice 
Ioan Ghica — care sub un alt 

"cer ar' fi dobîndit un renume 
curopean, acel menestrel al tu- 
turor veseliilor și întristărilor 

  

  

    

caselor boerești, vioara care a 
făcut mirarea lui Artot și a lui 
Liszt. Prin societăți însă, lău- 
tarii nu aveati parte de cit cam 
pe la spartul balului, cînd boierii 
începeaii a prinde la chef şi le 
venia poftă de vre-o /oră ori 
de &riii sai de cîntec de lume, 

Către anul 1833, «Ioan Cim- 
pineanu — ne spune Heliade — 
depozitarul unor statute şi eii 
depozitarul altora, deși diverse, 
însă avind același scop naţional, 
ne învoirăm a ne da mîna şi 
a continua mai departe fapta», 
Aceşti doi, alipindu-și şi pe Con- 
stantin Aristia, Grec, însă cu iu- 
bire şi devotament pentru pa- 
tria lui adoptivă și care înzes- 
trase limba romînească „cu o 
bună traducere a unei părţi din 
Iliada lui Omer, se constitue 
în 1833, pe la începutul lui Oc- 
tombrie, în Soczetate filarmoni. 
că, care urmăria cu deosebire 
"dezvoltarea artistică a poporului 
romin, și anume a rusicel și a 

- artei dramatice. In ea intrară — 
"ca şi în ce privește societatea 
literară din 1827 — aproape toți 
boerii capitalei, printre cari — 
pe lingă Heliade, 1. Cimpineanu 

"și Aristia — ca întemeietori fi- 
gurează: Em. Băleanu, Scarlat 
Creţulescu, I. Russet, Gr. Can- 
tacuzino, Iancu Filipescu, [. O- 
teteleșeanu, Constantin Manu și 
Barbu Catargii. Din contribu- 
țiile lor se deschise o şcoală 
pentru învățarea acestor arte, 
în care de cea dramatică deveni 
profesor Aristia — același care 
pe timpul domniei luf Caragea 
(1812—1818) fusese trimis, de 
Domnița Ralu, la Paris, spre a 
studia tragedia sub celebrul Tal. 
ma —iar de muzică 'un italian 
anume Bonghianini. Heliade pre- 
da literatura şi era Şi directo- 
rul şcoalei. Aceasta fu deschisă 
la 20 Ianuarie 1834. Primul exa- 
men al elevilor — băeţi 25, fete
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5 — se ţinu la 29 August, adică 

numai după șapte luni de o 

muncă, care a fost în adevăr 

" Spornică. - : 

De aci, pănă prin a doua ju- 

mătate a secolului acestuia, în- 

cepe iarăși o periodă de sta: 
gnaţiune, de lăncezire a artei; 

bunele începuturi dispar, entu- 
- ziasmurile par a se fi stins, fo- 

cul sacru, a cărui pălpăire o 
semnalarăm mai sus, pare a se 

fi potolit, sub spuza altor preo- 
cupări; arta muzicală paie a fi 

încercat, de odată, în calea sa 

spre progres, zguduitura carac- 
teristică care precede momen- 

tul oprirei subite. 

- De altminteri, nimic nu pare 
“a desminţi aceste afirmaţiuni, 

căci în toată perioada de la 
1840 — 1860 nu se găsește sem- 

nalat mai nimic, cu privire la 
- arta muzicală, afară de activita- 

tea cător-va îndividualități mar- 
cante, cari se zăresc, ici-colea, 

străduindu - se încă, în ogorul 

părăginit al artei romînești. 

Intre aceştia ţinem să remar- 

căm pe Alexandru Flechtenma-. 
cher, autor al mai multor ope- 

rete naționale, ca: Paba-Flirca, 

Cinel-Cinel, * Craiit-Nod, Fata 

de la Cozia, ete.; pe Ludovic 
West, cel dintii care dete 

o atențiune deosebită în tran- 

scrierea. şi orhestraţia mai mul- 

tor arii naţionale poporane; A, 

Wachmann, care a strins de a- 

» semenea "mai multe arii și le-a 

publicat sub titlul de F/or7 ze 
- Dauubii; şi care sub titlul de 

„ Barbu Lâutarul a publicat  cî- 
”te-va arii naţionale și a mai scris 
„muzica a mai multor comedii; 
Alexis Gebauer, Berdescu, 1. 
Oprescu și încă ciți-va, cari aii 
mai, cultivat muzica. în vremu- 

„rile grele.-și întunecoase ale re- 
- naşterei. o 

"Conservatorul de Muzică şi 

dectamaţie. -— Prin 1860, oste- 

'P
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nelile şi sacrificiile făcute încă 

dinainte de bărbaţi ca Flech- 
tenmacher, Millo și Alexandri 

— cel dintii compunînd muzica 
multor din operile literare ale 

celor din urmă — se 'pot consi- 

" dera cu drept cuvint ca cei din- 
tii! campioni ai dramaturgiei 
noastre. 

Mulțumită străduințelor lui 

Flechtenmacher, Conservatorul 

din Bucureşti, ca institut de cul- 

tură al artei naționale, a fost 
pus pe niște baze solide. 

Iată de curiozitate programul 
Conservatorului de muzică din 

București pe anul 1864—6ş: 

Teoria elementară, Solfegiu, 

Bell - Canto, Piano, Violoncel, 

Contra-Basso, Viola, Violina, Mi 

mica, Declamaţiunea, Armonia. 

Corpul didactic al acestei in- 
stituțiuni era atunci ast-fel com- 
pus: 

Alex. Flechtenmacher, direc- 

tor şi profesor de vioară, vio- 

loncel și armonie; Caroli Sal- 

„ vatori, profesor de vioră a II-a 

și contrabasso ; Ed. Wachmann, 

actualul director, profesor de 

piano; Art. Visarion, profesor 

de muzică vocală; Mateiu Mil- 

lo, profesor de mimică și de- 
clamaţiune, 

Conservatorul din București, 
“la 1864, număra 94 elevi, afară 
de cei înscriși la corul biseri- 

cesc, căci în Bucureşti,. pe a- 

ceeași: vreme, exista și așa nu- 

mitul: Cor vocal din Bucureşti, 
care,, în 1864—65, era frecuen- 

„tat de 5o de elevi şi avea ca 

diriginte pe Grig. Mancii; pe 
Dumitru Georgescu, Cost. Ste- 
fănescu şi Barbu Popp ca ze- 
nori, iar pe I. Ionescu, Nic, Io- 
sif, Grig. Rădulescu şi Mateiă 
Lupescu ca dasișt), 

Pentru muzica instrumentală, 

ca stipendist al Statului, aflat 
în străinatate înainte. de anul 
1863, a fost 1. G. Niţescu, iar   
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„cei trimeși, pentru studiul ace- 
luiași gen de musica, în anul 
școlar 1863 — 64, ati fost P. 
"Wiest și N. Voinescu. 

De mult timp în urmă, socie- 
tatea de atunci a putut aprecia 
rezultatele îmbucurătoare ale a- 
cestui așezămînt de cultură ar- 
tistică, organizat cu atăta trudă 
şi avind să Jupte cu nenumărăte | 

lipsuri, întrun timp cînd preo- 
cupațiunile mai: înalte erai a- 
panagiul esclusiv al citor-va pri- 
vilegiați. 
La 5 Septembrie 1865, s'a 

dat în sela Bossel un cozcerz 
de către elevii Conservatorului 
de muzică din București, con- 
cert în care s'a: executat. cu 
mult Zri, ne spune Anraru/ 
zustrucțiuniă publice din acel an, 
bucăţi de Meyerbeer, Haydn, 
Meinhardt, Flotow, ca: Lucia 
di Lammermoor, Traviata, Som- 
nambula, Trovatore şi alte bu- 
„căți compuse saii aranjate de 
profesorii Conservatorului. 

Graţie Conservatorului avem 
în fine la. Teatrul naţional acum 
o trupă de operă romină; tot 
graţie lui avem la deosebite bi- 
serici coruri demne de auzit. 

Azi,. Conservatorul din Bu- 
curești .funcționează cu un per- 
sonal de 25 profesori, Minis- 
terul Înstrucţiei înscriind în Bud- 
getul săii suma de 127000 lei a- 
nual pentru această instituțiune, 

In anul“ 1897, cursurile Con- 
servatorului ai fost frecuentate 
de 469 elevi, 180. “bărbaţi și 
289 femei, fiind: 113 la secția 

-.. teoriei muzicale, 33 la secţia de 
declamaţie, 35 la canto, 166 la 
piano (din: cari. 160 eleve), 80 

-. la secțiunea. instrumentelor de 
coardă şi 36 la secţiunea îin- 
strumentelor de suflare, 

Frumoasele arte. — Școa/a de 
- bele-axte, — Pictura «de tablouri 
la noi nu a apărut de cît tirziti 
de tot — cam prin ă doua ju-
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mătate a secolului al XIX-lea — 
şi a început să ființeze numai 

"o dată cu venirea în ţară â unor 
pictori formaţi prin școalele din 
'străinătate. 

O încercare de școală de zu- 
grăvire se face chiar odată 'cu 
începutul secolului nostru. In 
adevăr, Mitropolitul Dositeiti, 
în 17 Aprilie 1800, roagă pe 
Alex. Moruzzi să acorde «scu- 

-. tire lui “Mincu, din satul Găr- 
“ dești, judeţul. Vilcea, frate cu 
singhelul Mitropoliei, care au 
pus pe Mincu de ai învățat ce- 
piii meșteșugul zugrăvirei, slu- 
jind sfintei Mitropolii și sfinte- 
lor. Episcopii Argeș și Buzăii 
cu meșteșugul zugrăvirei sale, 
foarte cu bună plăcere». 

La 21 Aprilie 1800, Domni. 
„torul aprobă scutire de dajdie 

- «pe drepte bucatele lui Mincu 
zugravul şi ordonă visteriei să-i 

- facă carte de scutire». 
lar în: anul 1804, prin hri- 

sovul din 21 Iulie, Domnitorul 
Constantin Ipsilante acordă în- 
văţătorului Calemgiu Chiriţă ca- 

„ ligraful; de la școala slavono- 
„rominească de la Sf. Gheorghe, 
Scriitor.a mai multor hrisoave 
Domnești și care preda și lim- 

- bele. slavonă. şi romînească, 'di- 
verse, miluiră. şi scutiri. 

Pentru artă însă nu se făcu 
:. încă nimic atunci; Invălmăşcala 

» era prea mare şi prea eraii multe 
» de făcut spre a avinta: și. des- 
"chide orizonturi nouă neamului 
”. romiînesc. Într'un timp cînd nici 
"mișcarea literară nu era apărată 
de prigonirile ocîrmuirei, ca şi ce- 

“le-l-alte manifestări culturale, cari 
suferiră dese lovituri, nu putea fi 
nici vorbă despre vre-o manifes- 

„ tare artistică serioasă și temei- 
nică, . 

ȘI în privinţa picturi, .ca şi a 
celor-l'alte ramuri ale artei, cum 

„"văzurăm mai sus, nu. s'a: făcut 
«mai nimic de seamă pănă la 1860,   
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Atunci, pe lingă școala de 
Bele-Arte din Bucureşti (6 De- 
cembrie 1864), s'a înfiinţat și o 
catedră de pictură cu care fu- 

"sese însărcinat “Theodor Aman. 
În primul an şcoala de Bele- 

Arte a avut înscriși în clasa L-iu 
28 elevi, iar în anul școlar 
1864-65 numai 37 elevi. 
Cam în același timp s'a fon- 

dat și muzeul . de pictură din 
Bucureşti, 

De atunci şi pănă azi școala 
de Bele-Arte a funcţionat neîn- 
trerupt. In cursul anului școlar 
1897 — 98 această școală a fost 
frecuentată de 70 elevi (48 băeţi 
şi 22 fete). Are un corp didactic 
de 6 profesori (3 definitivi și 3 
suplinitori). Statul cheltuește cu 
şcoala. de Bele-Arte 65816 lei 
anual. 

Pinacoteca. — Pinacoteca sai 
colecţiunea de tablouri din Bu- 

cureşti, datează din anul 1860. 
De și unele din portretele Dom- 
nilor și ale boierilor pămînteni, 
cari aă lucrat pentru luminarea 
poporului romîn, precum și ci- 
te-va copii care figurează într'a- 
ceastă Pinacotecă erai depuse 
în vechiul Muzei Sf. Sava, cu 
mult mai înainte de 1848, pu-: 
ținul număr de opere originale, 
de adevărâtă valoare artistică, 
n'aii venit 'să mărească această 
colecțiune de cît. de la 1850 în- 
coace, 

Muzeul de tablouri nu luă însă 
adevărata sa însemnătate de cit 
după ce, în anul. 1864,. înfiin- 
țîndu- se școala de Bele-Arte 
sub ministerul Creţulescu, ce 
reglementă și situațiunea Mu- 
zeului de tablouri, i s'a destinat | 
în localul Academiei camere spe: 
ciale. * 

Crearea expoziţiunilor perio- 
dice prevăzute printr'același re- 
gulament dete o adevărată im- 

- pulsiune artiştilor.romini, şi chiar 
"în urmă primei expozițiuni din 
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1565, Pinacoteca se: înavuți cu 
cite-va tablouri de maeștri To- 
mini, 

De atunci parte din diver- 
" sele trimiteri ale bursierilor ce 

ati studiat pictura în străinătate, 
parte din ' cumpărări făcute în 
diversele ocaziuni, în urma ex- 
posiţiunilor ce s'aii succedat, sati 
în fine prin comande date di- 
rect artiștilor, Pinacoteca a ajuns 
a avea un număr însemnat de 
tablouri ; între altele ea s'a îna- 
vuţit cu opere nouă originale de 
d-nii: Th. Aman, G. M. Tătă- 
rescu, N. Grigorescu, etc. Răpo- 
satul Constantin Esarcu a dăruit 
Pinacotecei bucureștene o serie 
de mai inuilte tablouri, între cari 
notăm cu deosebire o Sf. Fami- 
lie de San-Solferato, o marină 
de Bachuisen, și o grupă de a- 
mori de Watteau, 

Pinacoteca va fi instalată . în 
Palatul Ateneului și numără ci. . 
te-va 'sute de tablouri, un nu: 
măr restrins de piese: sculptu- 
rale (busturi, grupe, etc.) 

Expoziţii şi Saloane. —In toți 
anii, sub patronagiul Şcoalei de 
bele-arte şi a Ministerului In- 
strucţiunei se fac expoziţii de 
tablouri şi de piese sculpturale 
în sala Ateieului. : 

Muzeele. — In București 'sunt 
două muzee: cel de Istoria Na- 

- turală şi cel de Antichități. 
A/useul de Istoria Naturală, — 

“Cuprinde numai secția zoolo- 
gică și o mică secție etnogra- 
fică. Secţia zoologică e foarte 

- bogată în mamifere, păsări, am- 
fibii, şerpi, etc. Dă remarcat e . 

„o Phoca vitulina (vițel de mare) 
prinsă în Marea-Neagră ; e sin- 

“ gurul exemplar pănă acuma. De 
asemenea e-și un mare elefant, 

* lung de 4 m; şi înalt de că m. 
- Muzeul posedă şi: un ' exem- 
plar din pasărea fără a aripi Kiwi 
(Abteryx).. Această - specie e 
foarte rără.- E :
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Secţia etnografică cuprinde o 
bogată serie de obiecte. (arm e, 

„unelte, coșuri, instrumente mu- 
zicale, idole) de la popoarele din 
Antile, Celebes şi Borneo. A- 
ceste obiecte ai fost dăruite de 
exploratorul romîn Mitrea, îm- 
preună cu o colecțiune de ma- 
mifere şi șerpi. 

Intre donatori, afară de d. 
Mitrea, mai putem cita și pe 
d-nii Mihail Sutzu, care a dă: 
ruit Muzeului diferite păsări din 
Egipet, un crocodil,. etc.; Dr. 
Holub, care a donat mai: multe 
piese din Africa; Ghica-Co- 
măneşti, care a dat: un zebru, 
cîte-va antilope, o girafă, un 
rtinocer, toate din Abisinia. 

Muzeul e deschis Joia, Du- 
minica şi în zilele de sărbă- 
tori. Intrarea e liberă; e fre- 
cuentat pe an de 20— 30000 de 
persoane. 
-In budgetul săi, - Ministerul 

" Instrucţiunei prevede, -pe anul 
1897—98, suma de4go8o lei pen- 
tru întreţinerea acestui muzei. 

O secţie a acestui muzei, dar 
cu o direcție deosebită, e acea 
(din Calea Dorobanţilor 16) mi- 
neralogică și de petrografie, E 
mai mult un fel de seminar pen- 
tru studenții facultăţei de ştiinţe, 

Un biroi geologic, cu dife- 
rite' piese, se află în clădirea Uni- 
versităței, - 

Î/useul de antichităţi, înfiin- 
țat încă de sub domnia lui A- 
lexandru-Vodă-Ghica, de Marele 
Vornic Mihail Ghica, fratele 
Domnitorului, a fost în urmă 
„îmbogăţit prin prețioasa colec- 
'ţiune arheologică şi numisma- 
tică a generalului Mavrus. 

La 1864,s'aregulamentat exis- 
tența muzeelor (dinpreună cu cel 

„de istorie naturală) și s'au pus 
fie-care sub administrația unui 
director (conservator), ajutat de 
cîte un comitet consultativ. 

De la 1881, cu venirea în ca- 

65650 diarcle Dicțianur Gecyrafic, 
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pul acestei instituțiuni a d-lui 
profesor Grigore Tocilescu, mu- 
zeul a început a se îmbogăţi 
mult, 

Muzeul se împarte în 'patru 
secțiuni: secția arheologică, sec. 
ţia eclesiastică, secţia numis- 
matică şi secţia preistorică. 

Secţia arheologică conține mai 
multe inscripții grece și latine, 
diferite sculpturi și fragmente 
arhitectonice ; multe obiecte rare 
şi preţioase, între cari acele for- 

„_mînd Tezaurul dela Pietroasa (cu. 
noscut sub numele de «Cloşca 

"cu puii»), 

Secţia eclesiastică, prea bo- 
gată în obiecte adunate de la 
“mănăstirile din ţară, e formată 
din odoare și vestminte biseri- 
cești, 

Secţia numismatică, deja bine 
reprezintată în colecțiunea Ma- 
vrus, cuprinde monede foarte 
vechi, între altele seria mone- 
delor lui Traian, a orașelor gre- 
cești de la Dunăre și Marea- 

- Neagră, 

Secţia preistorică, creată în 
1881, conţine mai multe obiecte 
de piatră, bronz și lut. In a- 
ceastă secţie se află și antichi- 
tăţile găsite la Cucuteni (Iaşi). 

În muzei se află o bogată 
colecție de obiecte de bronz gă- 
site în săpăturile de la Con- 
Stanța, Slăveni, Bumbeşti, : Se- 
verin, Răcari, ete.; o colecţie 
de ceramică şi sculpturi; 'dife- 
rite arme vechi romînești (lănci, 
săbii, puști, săgeți, etc.) ce âpar- 
țineaii diferiților Domnitori ; dra- 
pele, scuturi, zale, etc. 

Se află de asemenea o colec- 
ție de manuscrise și tipărituri 
vechi, foarte rare, precum și o 
bogată colecție de documente 
rominești. 

Mai e: o colecție a: costu- 
melor naționale din vremurile 

o bogată co- 
lecţie de instrumente: muzicale 

| părat casa Blaremberg, 
„unde a fost grădina Rașca, pe 
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din toate ţinuturile locuite de 
Romîni; un album bogat al mo- 
numentelor istorice din Bucu- 
rești și din ţară; o serie de in- 
scripții cuneiforme şi hieroglife; 
o colecție de sculptuiă în lemn, 
ca: porţile bisericilor de la Co- 
troceni, Znagov, Cozia, etc. ; mo- 
delul bisericei episcopale de la 
Curtea-de-Argeș, lucrat de ase- 
menea în lemn, | 

Se mai află și o colecție 
de tablouri a răposatului băr- 
bat politic M. Cogălniceanu, 
între cari sunt opere de Luca - 
Kranach, -Zeitblum, Adalbert 
Frauke, etc. 

Tot aci se află și cartonul 
lui Kaulbach, reprezintind Per- 
secuția Creștinilor de Nerone. 

Bogăția cea mai importantă 
sculpturală o prezintă monu- 
mentul de la Adam-Clissi, cu 
care sar putea mîndri ori-ce 
muzeii. De remarcat e și in- 
Scripția găsită la mausoleul de 
la Adam-Clissi, | 

„ În fine la Muzeul nostru de 

antichități se mai află și o sec- 
ție de reproduceri. în gips. 

Ministerul Instrucţiunei. pu- 
blice are înscrisă în budgetul 
său o sumă de 26000 lei pentru 
întreținerea Muzeului Naţional. 

Ministerul Instrucţiunei a cum- 

cu locul 

care va clădi un local încăpător 
pentru Muzeii și Biblioteca Cen- 
trală, 

Institutele. — Dintre institutele 
culturalo- ştiinţifice însemnăm : 
Justitutul botanic, cu: Grădina 
botanică, unul din cele mai fru- 
moase din Europa.: A fost la 

“ început situată pe locul grădi- 
niţei actuale din fața Universi- 
tăţei, unde se află așezate sta- 

“tuele, Mai tirzii s'a mutat la 
Cotroceni, unde se află şi azi, 
“Institutul are mai multe sec- 

_țiuni și anume: - 

„94
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Şcoala plantelor medicinale. 
Școala plantelor alimentare, 

industriale şi furagere, 
Școala de arboricultură iruc- 

tiferă, 

Școala de floricultură. 
Un rozarium. 
Diferite florării, 
O pepinieră, 
O secţie a florei Romtniei. 
O stincărie a. .. plantelor al- 

pine. 

„O grădină rezervată, 
Diferite clădiri, ca: Institutul 

Botanic, Casa directorului, acea 
a grădinarilor, ete, . 

Un lac— mai mic de cit al 
- Cișmegiului — se află în partea 

centrală, spre V. | 
Grădina e bine întreținută și 

e prevăzută -cu mai multe alee. 
Institutul de Botanică are nu- 

meroase colecțiuni de valoare 
precum și o bibliotecă spe- 
“cială. i - 
- Direcţiunea acestui institut 
întreprinde anual escursiuni şti- 

„“vinţifice prin: ţară cu studenții 
: facultăţei de științe și cu cei de 

la facultatea de medicină, 
Statul: cheltuește anual: cu a- 

cest institut aproape 50000 lei. 
Justitutul de patologie şi bac- 

Zercologie. — S'a înfiinţat în anul - 
1887, chemîndu-se ca diriginte 
pe dr. Victor Babeșiii; fost pro: 
fesor la Facultatea de medicină 
din Buda-Pesta. 

Institutul se divide în patru 
secțiuni şi anume: 

a) Secţia de anatomie -pato- 
;.. logică și pentru boli infecțioase 
„la om; 

4) Secţia boalelor infecțioase 
la animale; 

€) Secţia de vaccinaţiune în 
contra turbărei, la care se adâu gă 
și: secţia serului .anti-difterie; 

4); Laboratorul de chimie bio- 
logică şi higienică, care se o- 

-. cupă și cu lucrările de micro- 
fotografie și radiografie.   

746 . 

În 11 ani, de la înființarea 

Institutului și pănă la sfirşitul 
anului 1897, s'aii tratat cu se- 
rum antirabic peste şooo de 
persoane mușcate de animale 

turbate sai suspecte. 

In anul 1897,s'a împărțit la 
populaţia din comunele rurale, 
prin intermediul Ministerului de 
Interne, 22000 fiole de serum 

anti-difteric. 

Lucrările. cele mai însemnate 
ale Institutului pănă acum sunt :: 

O inovaţiune la serul anti- 
rabic al lui Pasteur; cercetări 
asupra hemoglobinurici bacte- 
riane a 'boului; descoperirea 
unor microbi specifici patolo- 
gici, ca microbul influenţei etc.; 
o serie nouă de aparate nece- 

sare laboratorului ; studiul ape- 
lor potabile din capitală; o me- 
todă: nouă de sterilizare a 

apei, etc. etc, 
Pănă acum Institutul bacte- 

reologic a publicat șase volume 

de Aiiale, cu lucrări speciale. 

La acest Institut se țin cur- 
“suri teoretice și practice de 

bacteorologie și patologie stu- 
denților Facultăţei de medicină, 

precum şi conferințe populare. 
Ministerul Instrucțiunei  pu- 

blice prevede în budgetul : săă 
pe anul '1807-—98 suma de lei 
90560, pentru întreținerea aces- 

tui Institut, Ia 
Justitutul meteorologie. — In- 

stitutul meteorologic se 'află si- 
tuat pe Dealul-Filaretului. In- 
fiinţat în 1884, ca o mică sta- 
țiune meteorologică la Școala de 
agricultură de la Herăstrău, ră- 
posatul fost ministru Ion. Cim- 
pineanu i-a dat un caracter şti- 

" inţific, transformîndu-l în Insti- 
tut și înzestrindu-l cu toate a- 
paratele necesare. 

In 1888, Institutul a fost 4 trans- 
ferat în actualul săi local (fosta 
proprietate a răposatului juris- 

consult: Bozianu). 
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* Areo bibliotecă insemnată, re- 

lativă la “studiul meteorologiei 

şi al astronomiei. , 

E prevăzut cu toate aparatele 
şi. instrumentele reclamate . de 

știința modernă, între cari cităm 
pe cele mai însemnate: 

Giruete mari pentru măsura- 
rea iuţelei vintului, cari trans- . 
mit mișcările lor la niște înre- 

gistratori automatici, 

Inregistratori ai forței razelor 
solare, între cari e o sferă mare 

“ înregistratoare de cristal. 
Un număr mare de termome- 

tre, barometre, sismografe (un 
fel de înregistrator pentru cu- 
tremurele de pămînt). 

Anemo-cimegraful, un aparat 
ingenios, care divide automatic 
timpul cu spaţiul, dind ast-fel 
rezultatul iuțelei vîntului,: 

Un . ceas - regulator, indicind 
ora exactă și care ârată durata 
şi pozițiunea cutremurelor de 

“ pămînt. Un telefon comunică în 
toate zilele ora direcţiei căilor 
ferate, care la rindul'el o trans- 

"mite la toate “stațiile, 
Aparate pentru a măsura miş- 

carca și cantitatea norilor; plu- 
viometri de toate sistemele. 

Tot la însitutul meteorologic 
"se află şi biuroul verificărei mă- 
surilor metrice, precum și pri- 

“mele măsuri prototipe  interna- 
ţionale, etaloane. de lungime și 

-. greutate. 

: Cea mai importantă secţie a 
Institutului Meteorologic e ne. 
greșit. cea consacrată pentru 
studiarea magnetizmului - teres-- 
tru. Un întreit brii de zid în- 
conjură această cameră, pentru 
ca să fie prezervată de influen- 
țele exterioare și spre a menţine 
o egalitate de temperatură con- 
stantă. Nici un atom de fier'nu - 

„pătrunde în această construcție, 

pentru a evita atracţiunea, 

“Studiile ce-se fac: în această 
secţie sunt de: cel .mai mare in-
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teres pentru a determina decli- 
națiunea magnetică în partea 
aceasta, declinaţiune ce variază. 
In 1828, după lucrările ofițerilor 

+ Tuși, această declinație era de 11 
grade; azi nu e de cît: de 4 
grade și cite-va minute. Dacă 
nu S'ar observa această. dife- 

- rență, s'ar produce mari erori 
"în ridicarea comparată a pla- 
nurilor. 

Institutul Meteorologie dis- 
pune de mai multe aparate op- 
tice, pentru observația cerului. 

Ministerul Domeniilor are în- 
scrisă. în budgetul săii suma de 
'100000 lei pentru. întreţinerea 
Institutului Meteorologic. : 

Înstitutul de chimie din Bucu- 
rești există de mai bine de 32 ani, 

- cînd s'a creat de doctorul Da- 
vila, cu concursul actualului săi 
„director d. doctor A. Bernard ; 
"el a .eşit din vechile laboratorii 
de chimie ale Şcoalei .naționale 
de medicină (mai tîrzii ale fa- 
cultăței de medicină șiale școa- 
lei superioare de farmacie), ale 
Eforiei Spitalelor. Civile şi - ale 

* Ministerului financelor; a luat 
„mai tirziă numirea de Institutul 
Chimic Universitar; a fost însăr- 
cinat de la început cu lucrările 
de igienă şi de. poliție sanitară, 
mai ales cu examinarea apelor 
destinate pentru alimentarea o- 
raşelor, cu analiza apelor mine- 
rale indigene, cu diferite cer- 
cetări farmaceutice, cu exper- 
tizele chimico-legale ale Minis- 
terului Justiţiei, cu numeroase 

"alte expertize, din partea. altor 
ministere și a servit. instrucțiu- 
nei. medicale și farmaceutice. 
Succesiv s'a dat acestui institut 

„o dezvoltare însemnată, potrivit 
cu natura variată și cu numărul 
crescînd al lucrărilor ce se în-. 
deplinesc în laboratoriile sale 
şi cu cari astăzi Institutul este: 
însărcinat . de. diferitele minis- 

„tere..- Laboratoriile Institutului:   
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sunt împărțite în cinci secțiuni: 
de igienă şi de poliție sanitară, 
de lucrări idro-chimice, de chi- 
mie legală și biologie, de lu- 
crări micrografice şi de igienă 
industrială. A 

La 1 Iulie 1893, acest insti- 
tut a trecut de la Ministerul 

-- Cultelor şi Instrucțiunei publice, 
“la ministerul de Interne. Astăzi 
personalul institutului de chimie 
al ministerului de Interne se 
compune din: 1 director, 5 chi- 
mişti-experți, 4 chimiști-ajutori, 
1 ajutor auxiliar, 3 laboranţi și 
personalul necesar de cancelarie. 

. In anul 1895 s'au săvirșit în 
acest institut 5145 diferite ex- 
pertize. 

Afară de aceste institute, mai 
însemnăm: Institutul de fizio- 
logie, acel de gynecologie, etc. 

Academia Română, înființată 
în anul 1866, sub titlul de So- 
cietatea literară română, este azi 
cea mai înaltă instituțiune de cul- 
tură a neamului romînesc ; abia 
în 1879 ia denumirea de Aca- 
demia Romînă; are mai presus 
de toate misiunea : cultivarea li- 
teraturei și ştiinţei romîne, con- 
servarea și perfecționarea lim- 
bei. Publică Analele ei, în care 

“sunt coprinse conferințele, dez- 
baterile ştiinţifice a membrilor, 
publicaţii speciale asupra lin- 
guisticei, literaturei poporane, 
istoriei naționale, într'un cuvînt 

“tot ce se referă la manifesta: 
țiunile vieței din trecut și de 
azi a poporului romin. 

Organizează concursuri cu 
premii, pentru cărţile cele mai 
bune. Acordă stipendii și sub- 
vențiuni absolvenţilor. de facul- 
tăți pentru a se .specializa în 
străinătate. 

Publică documente vechi rela- 
„„ tive la istoria țărei. Colecţiunea |. 

numită Hurmuzaki e un monu- 
“ment măreț de. materiale pen- 

tru acei ce se ocupă cu trecutul   
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țărilor: romîne, Se compune ac- 
tualmente din 25 volume mari 
in folio și: cuprinde peste 10000 
documente, dintre anii 1199— 
1849, culese în țară și în străi- 
nătate. A intreprins compunerea 
unui mare dicționar etimologic 
al limbei romine. Dispune de 
o însemnată avere de aproape 
3000000 lei în efecte și. imo- 
bile, aducînd un venit de aproa- 
pe 300000 lei anual. Posedă cea 
mai bogată bibliotecă de toate 
cărțile romînești ce' apar și 
mai cu seamă de cărţile rare 
romînești bisericeşti, a căror re- 
tipărire științifică (cu glosarii, 
note și explicațiuni) a Și “înce- 
put-o de mult. 

Posedă de asemenea, cea mai 
bogată colecțiune de documen- 
te vechi, (peste 25000, nepu- 
blicate încă): manuscrise, stam- 
pe, vederi, ilustrații, sigile, hărți 
geografice, etc. Ele sunt un -te- 
zaur neprețuit pentru tot felul 
de studii istorice :. diplomatica, 
paleografia, " sigilografia romi. 
nă, etc. De asemenea are o co- 
lecţiune numismatică de mare” 
valoare, din timpurile cele mai 
vechi ale închegăret statului ro- 
miîn, peste 4000 monede mol: 
dovenești și muntenești, bulga- 
re, sirbe, polone și ruse. 
"Numărul membrilor ei se ri- 

-dică la 40, împărţiţi în diferite 
secţiuni. 

A cheltuit numai pentru pre- 
mii, de la înființarea ei pănă 
azi, aproape suma de 200000 lei, 

Intre donatorii principali ai 
Academiei Romine, se pot cita 
următoarele persoane: | 

„ Evangelie Zappa a dăruit î în 
anul 1860 suma de 5000 gal- 
beni «ca fond pentru limba şi 
literatura romînă a prea iubiților 
frați și fil ai patriei mele adop- 

- tive»; adăugînd apoi încă 1000 
galbeni anual, | 

Domnitorul Alexandru Cuza
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1000 galbeni, pentru cea mai 
bună lucrare științifică scrisă în 
limba romînă. 

Generalul Const. Năsturel-He- 
"escu, venitul a'două moșii, care 

se urcă la suma de lei 32000 
lei anual. 

Dr. Anastasie Fătu, 10000 lei. 
Fraţii Daniel din Iași, 15000 

lei. 

Theodor Veisa, 25000 lei. 
Dimitrie Hagi-Vasile, 20000 

lei. 

"G. San-Marin, 1ooco lei. 
Jacob Neuschotz, 20000 lei. 
Alexandru Bodescu, 2000 ru- 

-ble, | 
Dr. Obedenaru, : şooooo. lei, 
Theoder Macinca, 80000 lej. 
Domnița Alina Știrbeiii, 200 

mil lei, 

Ion Fătu, 200000 lei. 
In timpul mai recent impor- 

tantul legat al răposatului Ada- 
make și legatul Oteteleșanu. 

De asemenea și guvernul îi 
acordă pe an subvenții însem- 

_năte; de la înființarea Acade- 
mici pănă azi subvențţiile guver- 
nului se urcă la suma de un 
milion și jumătate, 

Societatea geografică romînă, 
înfiinţată în 1875, sub auspiciile 
M. S$. Regele Carol. Numără 
peste 400 membrii.: 

Societatea a întocmit şi pu- 
blicat dicționarele geografice 
parțiale ale celor 32 districte, 
cari se publică azi la un loc 
sub titlul de JZare/e Dicţionar 

„ geografic al Rominiei. Ţine re- 
gulat ședințe publice, sub pre- 
zidenția' Regelui, frecuentate de 
un public numeros și ales, cînd 
se ţin de către învățații noștri, 
conferinţe geografice și istorice 
de cel mai mare interes. Publi-! 
că Buletinul societăţei, în volu- 
me trimestriale, în cari își văd 
lumină scrieri de valoare cu 
privire la geografia, etnografia 
și istoria țărei romiînești,   

Acordă burse şi subvenţiuni, 
pentru escursiuni științifice, 

Dispune de o colecție de 
hărți din toate timpurile; mai 
cu seamă secţia cartografică ro- 
mină e bogată și variată. Bi- 
blioteca cuprinde toate scrierile 
geografice străine și romîne, 
vechi şi nouă. E în relațiune și 
face schimb de publicație cu 
peste 100 societăți geografice 
din cele 5 continente. 

Atencul romin, societate în- 
ființată din anul 1860; scop 
cultural, artistic şi literar, Or- 
ganizează în timpul iernei un 
ciclu de conferințe mult fre- 
cuentate. 

Are un local propriii, monu- 
mental. Expoziţie permanentă 
de pictură, sculptură, etc. Ră- 
posatul ei vice-președinte C. E. 
sarcu i-a lăsat prin testament 
toată averea sa, care se urcă la 

aproape jumătate de milion. A- 
teneul are și o subvenție anuală 
de la: Ministerul Instrucţiunei, 

Dispune de o însemnată biblio- 
tecă și de o colecţie de tablouri 
de masștri flamanzi, italieni și 
francezi, între cari de Titian, 
Rembrandt, Tâniers, Ruysdatls, 
Fragonard, etc. De asemenea are 
mai multe cupe ciselate din se- 
colul XV-lea, figuri pompeiane, 
porțelanuri de Saxa; o colecţie 
de gobelinuri și un număr de 
medalii vechi, 
Fondațiunea universitară < Ca- 

rol Î», instituită de M. S. Re- 
gele Carol în anul 1891, cu o- 
caziunea serbărei jubileului de 
25 ani de domnie. M. S. Re- 
gele a dat 200000 lei ca fond 
prim. Aă mai dat fonduri: d, 
Evlochie Gheorghief bancher, 
200000 lei, și d-na Dr. Turnescu, 
90000 lei. Se întreţine o biblio- 
tecă pentru studenții universi- 
tari și se acordă ajutoare și 
stipendii studenţilor lipsiţi de 
mijloace. . 

  

    

Societăţi culturale. — Societatea 
Pentru învățătura Poporului ro- 
7mîn. Această societate este com- 
pusă din oameni de bine, apar- 
ținînd tuturor claselor societăței, 
Are o şcoală primară de băeţi, . 
o grădină de copii şi o școală 

“normală, Localul se află în cur- 
tea. bisericei S-ta Ecaterina, lo- 
cal proprii al societăței. Cursu- 
rile sunt gratuite. (Vezi $ In- 
strucțiunea). 

Societatea Tinerimea Romină. 
— Această societate ţine pe fie- 
Care an concursuri între elevii 
și elevele şcoalelor primare ur- 
bane și rurale, pentru studii, 
lucru de mînă, desen și cali- 
grafie, cit și între elevii școa- 

“ lelor secundare, asupra Istoriei 
naționale. Premiile, constind din 
cărți și vestminte pentru elevii 
săraci, se împart în ziua de 21 
Maii, aniversarea societăţei, în 
Palatul Ateneului. Societatea 
„publică și o revistă literară-şti- 
ințifică. 

Societatea institutorilor ȘI în- 
stitutoarelor din Bucureşti, fon- 
dată în 1887, în scop cultural 
și filantropic. Conferințe, aju- 
toare și publicaţiune de revistă 
pedagogică. Dispune de un fond 
de 12000 lei, 

Numărul membrilor 175. 
Socielatea corpului didactic, 

fondată în anul 1890, Scopul e 
cultural și filantropic. Ține con- 
ferințe, acordă ajutoare la mem- 

“bri și scoate o revistă peda- 
gogică. 

Societatea istorică, a studen- 
ților facultăței de litere din Bu- 
cureşti. Infiinţată de vr'o 5—6 
ani, sub preşidenţia d-lui Prof. 
Grigore Tocilescu. Ține confe- 
tinţe. Dispune de un mic capi- 
tal şi de o'mică bibliotecă. Nu- 
mărul membrilor ci e de vr'o 30. 

Dr. Juli  Barasch, societate 
"literară, se ocupă cu adunarea 
de documente ce privesc pe 

p
e



IUCUREȘTII 

Evreii pămînteni. Publică Anale 
- şi diferite broșuri. Are un capi- 

tal mic, dar are o importantă 

colecție de documente vechi. In- 
fiinţată în 1887. 

Societatea presei, asociaţiunea 

ziariştilor din Romînia, fondată 

“ în anul 1890. Îmbunătăţirea stă- 

zei morale și materiale a mem- 

„brilor, Acordă. împrumuturi, a- 

jutoare și pensiuni membrilor, 

Dispune de un capital de 26000 

lei și de o mică bibliotecă. Nu- 

„mărul membrilor 120. 

Cercul publicațiunilor  mili- 

are, compus din ofițeri de toate 

gradele. Publică scrieri periodice 

militare. Dispune de o bibliotecă 
însemnată militară şi de un fond 

bănesc. 

Cercul militar, societate de 

ofițeri: scop cultural; organizează 
conferințe, 

Butarester Deutsche Lieder- 

fafel, societate germană, fon- 

dată în anul 1852 de colonia 

germană din București, pentru 

dezvoltarea artei muzicale, Dă 
serate de 'cînt și muzică. Are 

„un local al ei propriă, în va- 

loare de 150000 lei şi dispune 
de un capital în sumă de 10000 
lei. 300 de membrii. 

"Eintracht, societate muzicală 

germană, fondată în 1856, com- 

“pusă mai cu seamă din meşteșu- 
gari. | 

Societatea: Amicilor de Bele- 

-.. Arte. Această societate are sco- 

pul să răspîndească în Romînia 

"gustul operilor de artă: pictu- 
ra, sculptura, arhitectura, etc. În 

„acest scop se și face din cînd 

"în cînd cîte o exposiţie de ta- 

blouri, care, de obiceiii, se orin- 

duește în una din sălile Ateneului, 

Societatea Amicii artelor şi 

“ai diteraturei, cu scop cultural; 

publică o revistă lunară şi or- 

ganizează- concerte, serate lite- 

- raro-artistice în societatea cea 

„mai bună a capitalei.   
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Societatea romînă de gimnas- 
Zică, arme, dare la semn, a fost 

fondată în anul 1867, în scop 

de a servi ca centru de propa- 

gandă pentru a răspîndi în toa- 

tă țara societăți analoge. Ac- 

tivitatea societăței pănă acum a 

fost: Exerciţii de scrimă, flore- 

tă, sabie, tragere la țintă. A- 

ceastă societate a dat ţării un 
număr de 24 tineri profesori de 

“gimnastică la liceele statului și 
ciți-va de artiști, angajaţi în străi- 

nătate. Fondul societăţei se com- 

pune din localul ei în valoare 
„de 400000 lei. Localul se com- 

pune din: școala, basinul, hala 

“de gimnastică cu dependinţe, 

pe o suprafață de 714 m. p.Or- 
ganizează concursuri anuale de:. 

scrimă, nautică, acordind și pre- 

mii. Numărul membrilor acestei 

societăți se urcă la 130. De la 

înființarea ei pănă azi aii func- 

ţionat ca președinți, d-nii: V. 

A. Urechiă, St. Golescu, Gr. 

Lahovari, generalii Davila, A- 

rion și Popescu. 

Bukarester Turn- Verein, S0- 

cietate de gimnastică ; compusă 
mai cu seamă din Germani; dez- 

voltarea gustului de gimnastică; 

„peste 500 de membri; capital 

social 6oooco lei. Dispune de un 

local propriii cu'mai multe de- 
pendinţe. În 1892 â dat o ser- 

bare. cu ocaziunea 'aniversărei 

de 25 ani, la care ai luat parte 

mai multe societăți germane și 
austriace. 

Schiitsen- Verein « Bukarest», 

societate de arme şi dare la 

semn internațională. Una din 

„cele mai vechi societăţi din Bu- 

curești. Maioritatea membrilor 

se compune din Germani și El- 

“veţieni. Un mare număr de Ro- 
mini figurează ca membri. Or- 
ganizează concursuri anuale de 

tir cu. premii. Posedă o grădină 

mare sub numele Schiess-Statt, 

„ Răposatul general Florescu a   
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fost multă vreme aci președinte 
activ. 

Aurora, societate de gimnas- 

tică, scrimă și lectură, fondată 

în 1897. Societatea organizează 

serbări, din al căror venit se 

subvenţionează școlile îzraelite 

din capitală. Venitul anual: 4000 

lei; numără 70 de membrii, 

Liga pentru unitatea Cultu- 
rală a Românilor, fondată în 

1890; scop cultural; subvenţii 

şi burse, ajutoare la şcoli și: bi- 

serici din provinciile locuite de 
Romini. Peste 3000 de mem- 
bri. | 

Afilcovul, societate de ajutor 
a studenţilor romini din Basara- 

bia, fondată în 1890 din îndem- 

nul d-lui Prof. B. P. Hasdeiă, 

care e și președinţele ei. Sco- 

„_pul: filantropic şi cultural. Pose- 

dă o mică bibliotecă, Numărul 
membrilor 42. 

Carpaţii, societate culturală 

romînească, pentru a ţine deş- 

tept sentimentul național și a 

ajuta pe Rominii de dincolo de 
Carpaţi. Vechie de două decenii. 

Societatea macedo-romîuă, a 

Romînilor macedoneni;scopemi- 

namente cultural. Trimete cărți 
didactice în Macedonia, 

Drilta, societatea Albanezilor 

din Rominia. Scop cultural și 
patriotic. Întreţine o școală pri- 

mară şiun ziar de propagandă. 

Societatea studenţilor în me- 
dicină, fondată în 1875, la care 

se ţin mai multe conferinţe pe 
an. Dispune de o însemnată 

bibliotecă și de 10000 let în 

numerar. Peste 220 de studenți 
sint membri. 

Societatea studenților în far- 

macie, fondată în 1894; scop 

științific; disertaţiuni, publica 

țiuni, etc. 80 de membri. 

Curtea de Argeş, societate 
economică și culturală. Educa- 

țiune și învățătură la” copii de 

săteni, mai cu seamă de meșteșu-
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guri. Numărul membrilor: 320. 
Dispune de 10000 lei avere; 

Progresul silvic, societate e- 
conomică-culturală, fondată în 
1586. Conferinţe publice, escur- 
siuni științifice, revistă, etc. 
Dispune de un fond de aproape 
10000 lei. Numără 350 membri. 

ÎZunca, societate culturală ro- 
mîncască, sub patronagiul M. 
S. Reginei Elisabeta, 
Furnica, societate culturală 

- româînească, Dezvoltarea gustu- 
lui pentru costumele naționale. 
Sub patronagiul M. S. Reginei 
Elisabeta. Are şi un magazin 
de costume naționale, chilimuri, 
ic. și un atelier în care lu- 
crează fete de săteni din Rucăr 

- şi Cîmpu-lung. 
Dă baluri anuale vizitate de 

societatea cea mai bună din 
capitală. 

Fockey- Club, societate romînă 
pentru încurajarea rasei Cava-- 
line. Organizează cursele de 

„cai anuale cu premii însemnate 
la Hipodromul săii de la “Bă. 

„ measa. Aceste curse'sunt mult 
vizitate. Membrii săi 'se com- 
pun din cei mai însemnați băr- 
baţi -ai Rominiei. 

Societatea Centrală agricolă, 
a. proprietarilor şi cultivatorilor 
din Rominia, fondată în anul 
1889. Scopul societăței: Apă- 
rarea proprietăţei, îmbunătățirea 
agriculturei în toate ramurile. ci; 
subvenţii «și burse pentru stu. 
denți în străinătate, cercetări 
agricole în - ţară, Dispune la 
casa de depuneri. de un fond 
de vr'o 700.000 lei. Are o bi- 
bliotecă însemnată șiun mobilier 

în valoare de 25000 ler, So- 
cietatea agricolă își clădește un 

„local al ci proprii, care va fi 
una din podoabele Bucureştilor. 
Numărul membrilor: 380. 

Afară de aceste societăți maj 
însemriăm în București: Socie. 

„atea medicilor; Societatea Știu   

- Politehnică; 
rilor ; Societatea elevilor şcoa- 

„Jel veterinare ; Societatea Spi. 

750. 

filor fizice ; Societatea amatori. 
lor în matematică ; Societatea 

Societatea în Fine 

Zalul, a studenților in medicină; 
„ Societatea Tinerimea studioasă 
medicală ; Asociațiunea Pentru 

“Studil economice Și statistice, 
etc. etc, , 

Biblioteci şi arhive. — In Bu- 
cureşti sunt 16 biblioteci, din 
cari: una publică, 4 speciale, 2 
studențești și 7 ale şcoalelor 
secundare. In decursul anului 
1897 ai funcționat toate cu un 
număr de peste 200,000 volume. 

In primul rînd vine: Bi4/jo- 
Zeca Centrală. Infiinţarea ci e 
prevăzută prin regulamentul or- 
ganic, care fixează O sumă de 
5000 lei vechi pe an pentru 
Cumpărătoare de cărți. Afară 
de aceasta se prescrie ca toate 
cărțile, manuscriptele ce se vor 
afla în Mitropolie, Episcopii şi 

Mănăstiri 'să se strigă şi să se 
așeze in biblioteca de la'Sf. Sava. 
Asemenea se” pune obligațiune, 
prin același articol din regula. 
ment, ca toți autorii și editorii 
cari vor publica o carte în prin- 
cipatul "Țărei-Romînești să fie 
datori să dea ş exemplare pen- 
tru biblioteca şcoalei din Bu- 
curești şi 5 pentru cea din Cra- 
iova, iar redactorii gazetelor şi 
altor lucrări periodice vor da 
numai cîte un exemplar la fie- 
care din aceste două biblio- 
teci. ” 

La început, Biblioteca poseda 
cele mai multe cărți în limba 
italiană, latină și greacă ; în 
cele-lalte limbi erai mat puţine. 
"În fie-care an, pe lîngă căr- 

țile trebuincioase procurate din 
fondurile alocate în budget, s'aă 
cumpărat de Stat și bibliotecele 
Odobescu, Fălcoianu, Stefan 
Micle, Ghenadie Buzoianu. 

S'a dăruit de răposatul G. 
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“ Costaforu Bibliotecei Centrale, 
prin testament, întreaga sa bi. 
bliotecă, mare parte compusă din 
cărți de drept, restul de litera. 
tură, istorie și știință. Biblioteca 
posedă azi peste: 125000 cărți 
imprimate, 500 manuscrise şi 
550 stampe. S'a mai îmbogăţit 
şi prin daruri. Intre alții, . C. 

. Brăiloiii a donat biblioteca ră, 
posatului săi fi. 

Biblioteca este abonată la cele 
mai principale reviste străine, 
franceze, italiene, germane, en- 
gleze şi ruse. 

Actualmente Biblioteca se află 
instalată în fosta casă a răpo- 
satului Beizadea Costache Ghica, 
din strada Valter Mărăcineanu 
(Intrarea Cişmegiului). 

Biblioteca, din Bucureşti este -- 
deschisă publicului cititor în 
toate zilele de lucru, de la orele 
9 a. m., pină la orele 6 p. m. 

In Budgetul Ministerului. In- 
structiunei publice, e prevăzută 
suma de Iei 37000 anual, pentru 
întreținerea ei. In fie:care an 
se -cumpără pentru 10000. lei 
cărți nouă. Si 

Biblioteci studențești : 
1. . Biblioteca studenților. în 

medicină, fondată în anul 1875, 
dispune de 7090 volume, mai 
toate cu cuprins medical. Bi- 
blioteca e deschisă în toate zi- 
lele de lucru de la orele &$ a. 
m. pină la orele 10 seara. Nu- 
mărul cărților consultate în ul- 
timul an ai fost de 1200, 

2. Biblioteca Fi “undaţiunel « Ca- 
ro >, fondată la 1893 de M. 
„5. Regele cu ocaziunea jubileu- 
lui de 25 ani de Domnie. Dis- 
pune de un număr de peste 
12000 volume,. cu cuprins |i- 
terar, filosofic, istoric şi știin- 
țific. E abonată la mar toate 
revistele speciale din 'străină- 
tate. , 

Biblioteca e deschisă toată 
ziua și seara pînă la 10. A fost
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 frecueatată - în anul 1897. de 
20000 persoane. 

Bio ioteoă speciale: 

. Biblioteca. Academiei, fon- 

dată la 1867; dispune de 75000 

de volume, 1500 manuscrise şi 

peste 30000 de documente. E 
" deschisă în toate zilele de lucru. 
"A fost frecuentată “în cursul: 

anului 1897 de 6—7000 per- 

soane. (Vezi $ Instituţiunile de 
cultură). | 

- 2. Bibhioteca museului de an- 

fichități, bogată în cărți vechi 

bisericești, documente, manu- 

- scrise, etc. 

- Se poate cerceta numai cu 
învoirea, direcțiunei. : 

3. Biblioteca Societăfei Geo- 
grafice, fondată -în anul 1875; 
numără:7000 de volume . şi re- 

viste, mai toate de geografie, călă- 

torii: şi etnologie. Dispune de 'o 
importantă colecție de hărți, 
-atlase, etc. Se poate consulta 

- în ori-ce zi de cei interesaţi. Se 

„află instalată într'o sală de! sus 

“a Palatului Ateneului, | 

4. Biblioteca. Statisticei Cen- | 

traie, fondată în 1892; dis- 

pune de 20000 volume. Se află 
„ instalată -la Ministerul de Do- 

menii şi se poate utiliza de cei 

interesați în toate. zilele de 

lucru, 

5. Biblioteca. pedagogică. a 

Ministerului Cultelor și Instruc- 

““ţiunei publice, fondată ca: atare 
în 1894; dispune de: 5000 vo- 
lume, în mare parte relative la 

” învăţămînt și pedagogie. Are o 

- colecţie complectă de toate căr- 

-. ţile didactice romine de la în-. 

ceputul renașterei,. -. - 
«6. Biblioteca Primăriei cu 

"1000 volume, relative la edili- 

tate, statistică, sondagii de apă, 
" iluminat, canalizare, etc. 

Biblioteca şcoalelor secundare, 

în număr de 7, are un total de 

peste 12 mii volume:. 

' Biblioteca liceului Lazăr, fon-:   

dată în 1859, dispune « de 1500 

volume, 

Biblioteca liceului Sf. Sava, 

înființată în. 1817, conţine 4000 
“volume. 

Dibltoteca licetitul Îfatezii- Ba- 

sarab, fondată în 1860, dispune 

"de aproape 2000 volume. 
Biblioteca liceului AMihaiit- Vi. 

teasul, fondată în 1865, cu a- 

proape 1000 volume, 

Biblioteca “Seminarului Cen-, 

tral (334), cu aproape 4000 
volume. 

Biblioteca. gimnas ziulu Can- 

temir- Vodă (1863), cu peste 1000 
volume, | . 

hiblioteca gimnasiulul Șincai 

-(1892), cu 2000 volume. 

O importantă bibliotecă juri- 

dică are și Inalta Curte de ca- 
sație, 

Afară de aceste biblioteci mai 

sunt și altele cîte-va particulare, 

între cari se pot cita bibliote- 

cele : răposatului Odobescu, Mi- 

tropolitul Moldovei (la biserica 

Antim), Ştefan Greceanu (o ar- 
hivă bogată de documente isto- 

-. rice și cărți vechi romiînești rare), 

“Grigore Tocilescu, Grigore 1, 
Lahovari, Grig. 

Urechiă, etc. . 

Arhivele Statului. — Toate 

Manu, V. A, 

- hrisoavele, uricile, documentele 
vechi, relative la proprietăți 

: ale Statului şi ale particularilor, 

- actele privitoare la persoane 

“cari aă jucat un rol în trecut 

documentele mănăstirilor, cărțile 
vecii bisericești, arhivele auto- 

rităților din ţară, actele diplo- 

matice vechi, întrun cuvint tot 

ce se atinge de trecutul institu- 

țiunilor țărei, se află adunate la 
un loc, și formează Arhivele Sta- 

tului, 

Nicolae ' Creţulescu, pe cînd 
era ministru al Instrucțiunei Pu- 

blice, a dispus reorganizarea Ar- 

hivei Statului, şi a însărcinat cu 

această lucrare. pe Cesar Boliac. 

"de stat, ' coprinde: 

„rele, condicile, registrele admi- . 
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“Arhiva se compune din două 
"secțiuni. Prima cuprinde toate 
documentele domeniale, relative 

la bunurile Statului, în nurhăr 

de peste 100000 piese. 

* Secţiunea, a doua, secțiunea - 

toate dosa- 

nistrative, judiciare, militare, etc. 

Numărul lor trece peste un 

milion. In această secțiune! se: 

mai află un mare număr de 

acte neclasate din cauza lipsei 

de local. Documentele dome- 
niale și cele-l'alte nu se 'pot u- 
tiliza cum ar trebui, căci lipsa. 
unuj local propriii, a unei legi 

"de organizare și al unui perso- 

nal suficient, împedică mult da- 
rea lor la: lumină, 

La Arhiva Statului se află 
mai multe piese, adevărate capo-. 
dopere de paleografie. | 

„Se află în "Arhivă un mare 
nimăr. de sigilii şi acte pur 

istorice. şi literare, pentru stu-. 

diul istoric și al limbei romînești. 

"Direcţiunea generală a Arhi- 
velor Stâtului se află în încă- 
perile bisericei Mihaii-Vodă, 

- Monumente şi zidiri. — 1Zonu-- 
mente. — București nu e bogat -. 
în monumente; afară de bi- 

serici, alte monumente istorice 

nu avem de însemnat în capi- 
tala. Regatului. Turnul . Colţei, 
singurul monument. din vremu- 

rile trecute, a fost dărimat în - 
anul: 1889 de Primărie, 

Statue sunt: 

„ Statua equestră | a lui Mi- 

hate. Viteazul, sculptată de .ar- 
tistul “francez Carrier-Belleuse : 

şi apoi turnată în bronz. E a- 
şezată pe un piedestal de mar- 
moră și are. de ambele părți . 

cite un tun, luat ca.trofeă- în 

războiul dela 1877—78; 
2. Statua lui: George” Lazăr ; 

"3. Statua lui Heliade- Rădu- 
lescu. 

Aceste trei statue sunt așe-  
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zate pe bulevardul Academiei, 
în fosta Grădina Botanică, din 
fața Universităţei. In fața lor, 
pe bulevard, se face la 10 Mat, 
în toţi anii, defilarea trupelor în 
fața Suveranilor, Trimișilor stră- 
ini și a Autorităţilor, - 

In grădina Episcopiei se află 
„un mic monument comemorativ 
ridicat de ofițerii noştrii în a- 
mintirea generalului Ion C. Flo- 
rescu, unul din organizatorii ar- 
matei romîne, 

Tot în grădina Episcopici se 
află busturile comitelui Scarlat 
Rosetti, (de marmoră), unul din 
donatorii principali ai Ateneului, 
și bustul. poetului Mihail Emi. 
nescu (de bronz). 

In grădina Așezămintelor Brin- 
covenești se află statua de mar- 
moră a Domniței Bălașa, ctitioa- 
rea Așezămintelor, 

In faţa Comandamentului Cor. 
pului al-II-lea de armată se 
află, așezat bustul generalului 
Cernat, 

In curtea spitalului Colțea se 
află monumentul Spătarului Can- 
tacuzino. 

Pe rondul bulevardului Carol, 
la întretăerea bulevardului cu 
stradele Scaunele și Melodiei, se 
află o columnă, purtind vulturul 
Romîniei, cu aripele desfăcute 
şi cu 0 cruce în cioc. Această 
columnă a fost întiiii așezată în 
grădina Episcopiei, și permutată 
unde se află azi de Primărie, 
în 1893, cînd s'a pus în circulație. 

"partea de bulevard de la Uni- 
„ versitate în spre Obor. 

Pe squarul Sărindar se află încă 
monumentul «Fintina Păcei», fă- 
cut cu ocazia venirei în București 

-a împăratului Francisc-losef al 
Austriei, «Fintina păcei» nu e 
de cit un monument provizorii ; 
se proectează a se face în locul 

- ei un monument în amintirea . 
lui Mateii-Basarab, întemeietorul 
foastei biserici a Sărindarului,   
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In curînd, orașul Bucureşti se 
va îmbogăți cu ciîte-va statue 
cari sunt acum în execuțiune 
și anume: aceia a lui Ioan C. 
Brătianu; a lui C.A, Rosetti 
şi a lui Mihail Cogălniceanu, 
Camera a votat deja fondurile 
necesare pentru înălțarea acestor 
statue (cite 200000 lei de fie-care). 

O altă statue, ridicată în a- 
mintirea lui Alexandru Lahovari, 

- din inițiativă privată (prin sub- 
scripții), va împodobi una din 
pieţele Bucureștilor; monumen- 
tul, lucrat la Paris, e deja gata. 

Mai multe columne, fintîni 
țișnitoare și basinuri decurează 
multe răspîntii de strade, 

Clădiri. — Intre clădirile demne 
de a fi citate sunt: Palatul Re- 
gal, reședința de iarnă a Re- 
gelui, de pe Calea Victoriei ; 
edificii de stil disparat şi fără 
caracter precis. Aripa stingă a 
edificiului a fost clădită de Con. 
stantin Golescu la începutul vea- 
cului acestuia. Palatul Univer- 
sităţei, lucrat după planurile ar- 
hitectului Al. Orăscu, fost pro- 
fesor universitar şi rector al 
Universităţei. Palatu! Băncei Na- 

"ționale în stradele Lipscani şi 
Smirdan. Palatul Justiţiei, în 
Calea Rahovei, a căreia sală 
<a pajilor pierduji» e monu- 
mentală. Palatul Ateneului, fru- 
moasă și impozantă construe- 
țiune. Teatrul Naţional. Palatul 
cel noii al poștelor din Calea Vic- 
toriei și stradele Carol și Stavro- 
poleos. Palatul Casei de depu- 
neri și consemnațiuni, clădire 
monumentală, în Calea Victo- 
rici. Palatul Ministerului de Do- 
menii, pe bulevardul Carol. Noul 
Palat al Curţer de Compturi, 
din Calea Griviței. Palatul Băi- 
lor Eforiei. Palatul de la Cotro- 
ceni, reședința Principelui: Ferdi- 
nand al Romîniei; în fine Spita- 
lul Militar, Spitalul Colţei, Școala 
de poduri și Șosele, Arsenalul, 
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Pirotecnia, Cazărmile diferitelor 
trupe şi altele. 

Grădini. — Pantajiunile de a- 
liniament. — Una din "calităţile 
Bucureştilor sunt plantaţiunele 

„ de tot soiuldininteriorul orașului, * 
Așa zisele plantaţiunt de ali- 

niament d'alungul stradelor şi 
a bulevardelor concură mult la 
asanarea orașului, Aceste plan- 
tațiuni ai luat o dezvoltare 
deosebită de la 1877—78 în- 
coace. Azi avem în capitală peste 
60 de strade plantate cu 15000 
arbori. Pe tot anul se plantează 
1500 — 2000 arbori, 
Grădin? în vechime. — In prima 

jumătate a secolului al XIX-lea, 
erai în București cite-va grădini 
publice, unde venea lumea să pe- 

„ treacă, Eraii grădinile: Deșliului; 
Pană Breslea (în str. Polonă); 
Giafer (mai tîrziti Grădina-cu-ca)), 
Grădina-Vărarului, de pe podul 
Calicilor. Pe locul grădinei Văra- 
rului mai în vechime era Livedea 
Gospod, sai livedea în care 
pășteai caii domnești și alătură 
de ea se aflaă maidanurile în- 
tinse și sterpe, pe care era să- 
lășluită, din poruncă domnească, 
sărăcimea orașului, calicii. Pe 
la sfîrşitul primei jumătăţi a 
acestui veac mai, era și grădina 
lui Marcu, lingă mecetul turcesc 
din mahalaua Popa-Nan. 

Petrecerile erati vestite. Anton 
Pan,  Chiosea-fiul și Petrache 
Nănescu erai veselia acestor 
grădini. Cintările lor mergeaii de 
pomină, 

Cimpia Filaretului, azi Cimpul 
Libertății, făcea odată mulțumi- 
rile sufletești -ale Mitropolitului 
Filaret. Aci se ridica d'asupra 
unei sorginte răcoroase, ce curge 
de sub deal, un chioșc. Acest e- 
dificiă era preţivs prin origina- 
litatea stilului săi; dar ceea ce 
îi da o valoare artistică, erai 
coloanele de subt arcadele ce 
decoraii fintina. Sculptate cu
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o mare fineță, armonioase în 

liniile lor, eraii . lucrate în stil 

bizantin cu arabescuri și strun- 

gării curioase.. . 

„ Filaretul era și este încă lo- 

„cul de petrecere al'poporului în 

- zilele de serbători, Arnăuţii din 
-; curțile boerești făceaii aci exer- 

ciții de călărie. 

Acum însă locul a pierdut 

mult din frumusețea sa și e mult 

mai puţin căutat. De altmintreli 

și chiosc și alte înfrumusețări 

aii dispărut cu desăvirşire, . 

Administraţia comunală din 
„1894 și-a îndreptat din noă pri- 

virile asupra acestui loc atit de 

iubit altă-dată de Bucureșteni și 

în acest scop a decis să asa- 
- neze prin plantațiuni Cîmpia Li- 

bertăţei, și să înființeze un pare 
- rustic municipal. 

Epitropia Așezămintelor Brîn- 
covenești a hotărit a zidi aci un 

mare spital, 

. Înfiinţarea grădinelor publice 
datează din timpul generalului 
Kiselef, deplin imputernicitul îm- 

„păratului . rusesc pentru țările 

romiîne în anul 1831. Prin Re- 

gulamentul Organic, pentru îm- 

- bunătăţirea orașului Bucureşti, la 

art. 34 se statorniceşte a se în- 

fiinţa trei pieţe pentru preum- 

: blarea publicului, din care una 

la capul Podului Mogoșoaiei. 

Cam atunci (1837), s'a înce- | - 

"put cu facerea șoselei de preum- 

blare de..pe acest loc și .s'ai 

plantat aleele cu copaci. de tei, 

- începînd de la barieră pănă la 

" rondul al III-lea, aproape de 
-. Băneasa, 

“Cu formarea grădinei pe amiîn- 
două părți ale şoselei s'a înce- 

put sub Domnitorul Gheorghe Bi- 
- bescu, şi, după abdicarea lui, s'a 
„continuat cu lucrările în tim- 

pul Domnitorului Barbu Știrbeiiă, 
. care-a desfășurat o activitate 
„mare pentru prosperitatea: -ca- 
pitalei. Un. . grădinar. peizagist 

65620. Alarele Dicţionar Geografic, 

= S 

      

s 

158 

cu mult gust și “pricepere, C. 
Meyer, chemat în țară, a fost în- 
sărcinat cu alcătuirea”. planului 

și direcțiunea lucrărilor, cari s'aii 

terminat în 1851. .. i 
Şoseaua, frumoasă prin întin- 

derea ci și plantaţiunea sa va- 
riată, prevăzută cu plăcute alee 

umbrite de teiii, dă privitorului 
cel mai încăntător aspect. 

De la capătul Calei Victoriei și 
pănă la păduricea de la Băneasa, 

e lungă de a proape 6 Kkil. 

Șoseaua Kiselef, ' bine îngri- 
jită, este locul de predilecțiune 
al Bucureștenilor. De o parte 

este un parc frumos şi un bu- 

fet, construit în stil romînesc. 

De amîndouă marginile sunt 
alee deosebite pentru pedeștri, 

„călăreți și cicliști; de alungul 

şoselei, într'o parte și în alta, 

sunt clădite vile, locuinţe de 
vară a multor proprietari din 

centrul orașului. , 

La rondul întiii se află un 

basin mare de metal cu ţîșni- 
toare de apă. 

Al doilea parc făcut .de 

Meyer este cel de la Cișmegiii. In 
mijlocul orașului se afla o baltă 

* mocirloasă, cu. izvoare subtera- 

ne, cari nu secaii: nici odată. 

Trestie și papură creștea în ea 

și servea de adăpost rațelor 

sălbatice. Pentru înlesnirea cir- 

culației, de la o parte la cea-l'al- 
„tă a:bălții, erai construite nişte 

podiște de scinduri, - prinse pe 

taraci bătuţi în lac. O ast-fel 

„de baltă era un focar de infec- 

țiune în mijlocul orașului și Dom- 

-nitorul Bibescu numi o. comi- 

_siunepentru expropriarea. locu- 
„rilor ce erai în jurul acestei bălți 

„ precum și pentru secarea ei, Co- 

-misiunea în lucrările. ci a dove- 

dit, că balta, cu locurile ce o în- 

- .conjoară, e loc domnesc, afară de 

:“locul numit Fintina-Boului, care 

„aparținea bisericei Sărindar. A- 

„. cea comisie. a . decis. ca sfatul   
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orășenesc să ia numai.de cît în 
stăpînire locul bălții și cele-l-al- 

te locuri slobode, 

Venind Domnitorul Știrbeiă, 
se hotări să-l prefacă în: parc. 

Mai întiii s'a sapat heleșteul pe 
o suprafaţă de peste .un hect. 

S'a făcut apoi un canal cam de 
2 kil. lungime, legat cu Dimbo- 

vița, destinat pentru improspă- 

tarea apei din lac. | 

Cișmegiul ocupă primul loc în- 

tre grădinile oraşului, atit prin 

frumuseţea, lui cît și prin mări- 

mea lui. Variaţiunea arborilor, : 
colina din mijlocul grădinei, mo- 

dul de grupare al arborilor, ga- 
zoanele frumos îngrijite, şi, în 

fine, lacul, constitue un tot foar- 

te plăcut. 

E iluminată cu electricitate, 
„Iarna, pe lacul Cişmegiului, 

își dai întîlnire amatorii de pa- 
tinat, E 

In Grădina Cişmegiului se dai . 

de obiceiii serbări populare pen- 
tru diferite scopuri filantropice, 

" In 1894 a avut loc aci Exposi- 
ţia Cooperatorilor, | 

Parcul de la Cotroceni, ale 

cărui prime plantaţiuni se da- 

toresc tot Domnitorului Știrbeii, 

sa mărit. de atunci mult, așa 

că astă-zi ocupă o suprafață de 
»vr'o 20 hectare, E situat pe un 

platoii, de. unde vederea spre 

oraș. e. cit se poate de plă- 
cută, 

. Palatul de la Cotroceni, aa 
dit din noii pe, temeliile chilii- 

„ lor călugărești, cari încongiuraii 
biserica. din curtea vechei mă- 

năstiri, servește astă-zi drept re- 

ședință A. S..R. Principelui Fer- 
dinand: . 

- Alături se. află Institutul de 
Botanică, şi Grădina : Botanică 

„(vezi mai sus $. Institutele de 
„ Cultură). 

Prin răscumpărarea şi dări- 
"marea .caselor, cari. înconjuraii 

: Palatul regal din. Capitală, sa: 
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creat, în fața Palatului, o gră- 

“ dină:destul de spațioasă. 

„Pe Calea.Rahovei este gră- 

„. dina Domnița Balașa, care în- 

- conjură. de toate. părţile bisc- 

“rica.cu același . nume. 

Grădina Episcopiei, făcută 

.. sub direcțiunea arhitectului Go- 

dillot, e. mică, dar situațiunea 

ei, în centrul orașului, o face a 

fi mult frecuentată. 
. Fundul grădinci e ocupat de 

„ Palatul Ateneului romîn. . 

Grădina, Sf. Gheorghe-Noii a 

" trage mulţi vizitatori. 
„ Grădina Icoana s'a așezat” pe 

: locul unde a fost -odinioară la- 

::-cul, de la Icoana, care infecta 

- stradele și locuinţele dinprejur, 

Mica grădină a. Academiei 

„. este” situată: lingă Universitate, 

„ între strada Colţei şi Bulevard 

“şi: fosta grădină Botanică se află 

în fața Universităţii; întrinsa 

“sunt instalate statuele lui He- 

- liade, Lazăr şi Mihaiii  Bravul. 
-" Squarul Sărindar se află pe 

Calea Victoriei. Aci s'a construit 

«Fintîna Păcei», în amintirea vi- 

“zitei Împăratului Francisc Io- 

„sef, Da 
„* Afară de aceste grădini pu- 

- blice, mai sunt unele particulare 

cari servă ca.loc de petrecere 

pentru orășeni, anume: Rașca 

(a fost cumpărată acum de 

- . Ministerul Cultelor. şi. Instruc- 

țiunei publice, pentru a se clădi 

- un “local: pentru. muzee și Bi- 
"blioteca Centrală), Stavri, Ca. | 

- sino- Parisien, Bristol, Sinaia, 

- Frascatti. * | 

La periferia orașului sunt mai 

“ multe grădini, precum : Grădina 
Heliade, care face deliciile popo- 

:“rului” în timpul moşilor, Băico- 

- “ianu, Grădina Tirului German, 

: Grădina Oppler, Grădina Luther, 
Grădina Bragadiru, Trocadero, 

“ Lăptăriile, Vila Regală, etc. : 
-“ “In cele mai multe grădini pu: 

” blice, în timpul verei, cîntă or- 

. Unt-de-lemn . 

  

754 

chestre de lăutari, muzice mili- 

tare, saii e teatru, etc, 

Consumaţia. — Ju curgerea a- 
nului 1997, București a dat în 
consumaţie : 

71337 capete de vite mari 

(boi, vaci); 7378 junci; 18330 

„viței ; 57200 rimători; 204364 

mici şi ezi; 17820 berbeci, oi 
şi capre. | 

Toate aceste animale tăiate, 

aii dat consumaţiunei următoa- 

rea cantitate de carne: 

15929312 kgr. carne de vite 

mari; 2500905 kgr. carne de 

porc şi miel; 97649 kpr. carne 

proaspătă introdusă ; 120490 

kgr. carne afumată. 

Adică în total carne consu- 

mată în București în curgerea 
întregului an 18648356 kgr,, 

„_cea-ce dă o proporțiune de 77,78 

lkgr. pe cap de locuitor. 

Tot în cursul acestui an sa 

mai. consumat de Bucureșteni: 

Pește proaspăt. kgr. 326367 

» afumat - 
„> 301227 

> sărat 

Unt. cc... 112293 

Brinză . ...... » 1920899 

Piine ,......» 39169146 

Legume uscate . > 2285251 

Cartofi... »  Grr8092 

Cafea. ......» 402704 

Zahăr. ......» 3644862 

Orez ...,....». ' 638628 

Griș cc... > „81102 
Măsline ....,. »' 466853 

„ „decal. 847178 

Vin...» 3328236 

Rachiuri .. ... » .- 392747 
Spirturi > 70170 

Bere ....... » 243104 

Petrol. . .:, ... » 4630185 

Lemne de foc. .kgr. 819005 
Cărbuni ..... "> 50093850 

Luminăridestear. : » 159629 

Cognac şi romuri, litri 57140 
Liqueruri. .... > „6971 

Oţeturi . . . ..„:.decal. 29476 
Făină de lux. . .kgr. 1906190 

» ordinară. „ >» 37262052     
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Somon și alţi pești 

de mare ... . . kgr. 140197 

Morun, nisetru, cegă, 

scrumbii, țiri. . . » 154339 

Manutanţe. — In Bucureşti, a- 
fară de brutăriile particulare, 
“mai sunt două manutanţe (pii- 
nerii) și anume: manutanța mi- 
litară, pentru îndestularea gar- 
nizoanei și manutanța mecanică 

de la Colentina. 

Manutanţa de la Colentina. 
O veche proprietate comunală, 
care altă dată servea de ma: 
gazie de rezervă pentru hrană, 

a fost transformată de mult în 

moară de măcinat și fabrică 
mecanică de piine, în scopul 
de a satisface necesităţile ora- 

- şului în cazul cînd îndustria pri- 
vată n'ar fi suficientă sai cînd 
produsele acesteia nu s'ar putea 
avea de cit cu prețuri exagerate. 

"Inchiriată unui întreprinzător, 
acest stabiliment se exploatează 
de dinsul normal ca moară de 

măcinat și, în anume cazuri, pune 

în vinzare pe piață, cînd Primăria 
„ îi. dă ordin, o însemnată cantitate 

de piine, cu preţul potrivit cos- 

tului, spre a pondera exagera- 
țiunile eventuale de prețuri ce 

industria privată ar voi să facă 

în vinzarea piinei. 

Localul și mașinele acestui 

stabiliment se. întreţin 'de între- 

prinzătorul exploatării lui. 

“Iu anul 1897 s'ai pus bazele 

unei brutării cooperative pe ac- 

ţiuni: «Viaţa», care a. și început 

“clădirea unui local proprii pen- 

tru fabricațiunea piinei, local 

prevăzut cu toate mașinele nio- 

derne din: această ramură, 

Adatoriul. — In Bucureşti, pănă 

la anul 1873, tăerea vitelor mari 
'se făcea la un abatoriă ce nu 

era de cit un pod de lemn peste 

Dimboviţa, afară din oraş;. iar 

vitele cele mici: viței, capre, oi, 

rimători, se tăiaii în casele și 

curţile particulare.
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La 1873, terminîndu-se Aba- 

toriul comunal, început încă din 

anul 1870, tăerea vitelor î începu 

: să se facă acolo, 

„Noul abatoriii comunal se gă- 
seşte în: Livedea-cu-Duzi, afară 

„de bariera Văcăreşti, la eșirea 

": Dimboviţei din oraş. 
Abatoriul orașului, bine situa- 

tă și vastă construcţiune, cores- 

punde în genere trebuințelor 

consumațiunei, în ce privește 

tăcerea vitelor mari. Porcii și miei, 

„. contrar interesului igienic, se tae 

"pe la locuințele măcelarilor. Pen- 

tru a se evita în parte acest în- 
convenient sanitar, s'a înființat, 

“la hala Traian, un mic abatoriii 

regional pentru animalele cele 
mică, | | 

Abatoriul e iluminat cu elec- 

tricitate. 

- Hale. — In București sunt ur- 

mătoarele hale: “ 
4) Hala Ghica, pentru victualii, 

compusă din 108 compartimente 
şi mai multe dependinţe; pro: 

duce primăriei un venit de 130 

mii lei anual, din chiriile com- 

partimentelor. 

6) Hala de pește, cu 36 com: 

- partimente, cu un venit anual 

"de 12500 lei. | 
2) Hala de flori și fructe, cu 

23 compartimente, cari produc 

o chirie de 6600 lei. | 

4) Hala Amza, pentru victualii, 

cu 143 „compartimente, avînd un 

„venit de 22000 lei. 
2) Hala Herasca (vechiturilos), 

pentru mobile vechi şi de oca- 

- ziune, cu 26 compartimente, în- 

chiriate cu 13000 |. 
/) Hala Griviţa, pentru carne, 

zarzavat, piine, precum și alte 

victualii, cu 24 compartimente, 

aducînd un venit primăriei. de 

"14000 Iei. 
£) Hala Traian, pentru carne 

Și zarzavat, cu 44 compartimente, 

avînd un venit de 2110 lei. 

In curind se va mai clădi o.   

nouă hală de păsări şi zarzavat 
în valoare de 140000 lei. 

Afară de aceste hale, 

sunt cite-va pieţe, şi “anume: 

Piaţa Bibescu-Vodă, pentru pește 
sărat, proaspăt şi zarzavat, cu 

mai 

"24 compartimente, aducind pri- 

_măriei un. venit de 65000 lei; 
Piața Sf. Anton, unde se vind 
flori şi seminţe și unde stai 
zarafil; această piață aduce un 
venit de 3750 Lei; piațeta Du- 
deşti, care aduce un venit de 

2035 lei, etc. 

Mai sunt două pavilioane și 

anume: Pavilionul pentru plă- 
- cinte, din piaţa Bibescu-Vodă şi 

Pavilionul din Cimpul-Moșilor, 
- cari aduc primăriei un venit de 
10000 lei. 

Ditrepositele generale de co- 
mer de la Geagoga sunt un 
centru pentru : alimentarea ora- 

şului cu diferite articole de con- 

sumaţie. Dărămîndu-se întrepo- 
zitul de vinuri de la Malmaison, 

în terenul construcțiunei gărei 
Centrale, Administraţia comu- 

nală a dispus a se face o nouă 
clădire,. care să serve ca intre- 

pozite generale de comerţ. Ele 
se află instalate în apropierea 

“ gărei Dealul-Spirea, care servă 
de gară de triagiii pentru va- 

goanele de mărfuri ce le sunt 
destinate. Cu intrarea în dreptul 

noului bulevard Maria, intrepo- 

zitele ai înfaţa lor o largă cale, 
care le pune în legătură directă 
cu halele centrale și cu centrul 

de comerț al orașului, Ele se 
află situate pe o întindere de 
"68500 m. p., împreună cu -su- 

- prafaţa, împrejmuită, şi se com- 

pun din următoarele secțiuni: 

Bursa de mărfuri, control și 

- locuinţa, 

Administraţiune, vamă și ac- 
cize. 

“Vinuri, cu pivniţa. (3990 1*7:) 

Mărfuri supuse numai acci- 
zului (26007).   

Mărfuri supuse vămei și ac- . 
'"cizului (2600"*2.). 

Mărfuri magazionate pe lung 
termen (3900). e 

„ Rampe descoperite (4600"- p), 

Cărbuni (36007)... :. 
“Metale și“ mașini : (34007), 

Intrepozitele, de şi începute în 
1895, n'ai putut din: câuza: ex- 

„proprierilor,. să fie date întregi 

accăsu lui comercial” Stai des. 

chis numai următoarele secțiuni: 
* Intrepozitul de vinuri; - 

Mărfuri supuse numai acci- 
- zului; 

Mărfuri supuse accizului şi 

vămei ; i 

Mărfuri înmagazinate pe lungi 

"termene, 

Ca construcțiune, magaziile 

generale satisfac tutulor condi- 
ţiunilor pentru. comoda descăr- 

care, vămuire, înmagazinare, a- 

sortare, ambalare și încărcare; 

sunt clădite simplu, dar cu toată 
“soliditatea ce comportă! desti- 

națiunea lor. 
" Comoditatea mişcărilor în în în- 

trepozit este asigurată prin vaste - 

curţi, deschise în evantalii spre . 

eșiri, pentru a se înlătura ast- 

fel o imbulzeală a numeroaselor 

" care, ce deservesc stabilimentul. 
Intrepozitele aii costat comu- 

nel aproape două milioane lei. 
Ele sunte legate prin o cale 

ferată cu vechiul întrepozit de 
“vinuri de la Malmaison și prin 

o altă linie cu gara de! la Dea- 

lul- Spirea. 

Ele s'a pus la dispoziţia co- 
merciului în vara anului 1898 şi 

“sunt iluminate cu electricitate. 

Pe.lingă gara de Nord se a- 

flă instalat un magazin de con- 
sumaţie pentru funcționarii și lu- 

crătorii ocupați la gară de Nord. 
Din beneficiul ce rezultă de la 
acest: magazin .se întreține o 

şcoală froebeliană pentru copiii 

"lucrătorilor. 

Tutun şi timbre, — Populaţiu-  
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„nea capitalei a consumat în 
curgerea anului 1897 timbre 
fiscale, hirtie timbrată și poliţe 
pentru suma de 1796844 lei 95 

„bani, | 
În același interval de timp a- 

ceastă populațiune a dat mo- 
nopolului tutunurilor suma de 
7023155 lei 8o bani, pentru toate 
fabricatele regiei, consumînd de 

„IRI“ Tanuari€ şi pănă la 31 De- 
cembrie 1897: 

Tutunuri, 265,801 kilograme; 
țigări, 4,930,066 bucăți; ţiga- 
rete, 47,075,990 bucăţi; taba- 

„Curi, 1,710 kgr. 710, 
Toate aceste fabricate ale Re- 

„giei s'aii vindut în capitală în 
857 debite, din cari 82 speci- 

„ale și 775 ordinare, 
Afară de acestea, populaţiunea 

a consumat 45709 perechi cărți 
„de joc, pentru valoarea de 
167449 lei. ” 

Mijloace de locomoţiune. — In 
.. Bucureşti există următoarele mij- 

loace de transport: 4) Vechile 
„"trăsuri, zise de Herasca, avind 

o formă Caracteristică; ele ser- 
vesc de transporturi în afară de 
oraș; -iar mahalagii se servesc 
de ele ca trăsurila înmormântare ; 
în 1897 numărul lor se urca la 
950.4) Trăsurile de piață (birj)), 
cari în anul 1897 ai fost în 

" număr de 870 ; între aceste birji 
„Sunt unele de tot luxoase, cari fac 
„admiraţia străinilor ce vin prin 
Bucureşti; aparțin mai cu seamă 
așa zișilor mpruscali—din secta Li- 
povenilor—cari își mînă cait cu o 
siguranță deosebită. ) Omnibu- 

„Surile saii tramcarele, cari circulă 
„ dela piaţa sf. Gheorghe, pănă la 
şosea și gară; numărul lor se urca 

în anul trecut la 20; cel mai eftin . 
mijloc de locomoţiune în capi- 
tală; în anul 1898 s'a consti. 
tuit o societate belgo-romînă 
pentru exploatarea sistematică 
a acestor vehicule, 2) Tramvaiele, 
cari: ai luat o mare dezvoltare | : 
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în ultimii ani; două societăți își 
împart rețeaua de tramvae în 
oraș: vechia societate (capital 

- englez) şi noua societate (capi- 
“tal belgian). 

Vechiul Tramvai, pănă în 
1897, circula pe următoarele linii: 
Direcţie (Șoseaua Basarab) — 
Gară—str. Fintînei — Teatru —— 
Sf. Gheorghe. 

Sf. Gheorghe — Calea Vacă- 
- rești (Lemaitre), | 

Sf. Gheorghe—strada Colţei | 
— Clemenţei— Dorobanţilor — 
Romană. | 

Sf. Gheorghe—Calea Moșilor 
(Obor). . | 

Noul Tramvai circula, pînă 
la sfîrșitul anului 1897, pe-ur- 
mătoarele linii: 

I.Izvor— Episcopia—Romană 
— Depoul (Teilor). 

2, Rahovei — Poșta — Sfinţilor 
—Romană—Birjari— Moși. 

3. Popa-Tatu — Tribunalul. 
Vechii (piaţa Valter Mărăci- 
ncanu — Carol I—Depoul (Șer- 
ban-Vodă). 

4. Poșta Centrală—Bul. Dom- 
niţei — Tudor Vladimirescu — 
Mircea-Vodă —Dudești. 

5. Palatul Justiţiei—11 Iunie 
— Gara Filaret, 

6. Şerban-Vodă (depoi) — 
Cimitirul Belu. 

7. Gara de Mărfuri — Calea 
Plevnei — Dosul Gărei — str, 
Berzei — Virgiliă — Bul. Elisa- 
beta — Schitul-Măgureanu. 
 $. (Electric) Bul. Pake — Bul. 

„ Carol — Bul. Elisabeta — Zdraf. 
cu — Malmaison. 

Pe aceste linii societatea Noului 
tramvaiii întrebuinţează 52 va- 
goane și 270 cai. Sa 

Tramvaiele ce deservesc ca- 
pitala, în virtutea concesiunilor 
acordate la două societăţi, la sfir- 
şitul anului 1897, aveati o desvol- 
tare totală de 46500 m., dintre 
cari 5222 m. cu tracţiune elec- 
trică, ” 
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Prelungirile de tramvaiii exe- 
cutate în cursul anului 1897 au 
fost: Griviţa, de la barieră pănă 
la cimitirul . S-ta Vineri; linia 
Clopotarilor, care s'a mutat pe 
noul bulevard Colțea și s'a pre- 
lungit pe şoseaua . Jianu, pănă 
la bufetul șoselei Kiselef; linia 
Dudești-Poșta centrală, pănă la: 
Intrepositele comunale din Calea 
Rahovei. 

Primăria a primit cereri pen- 
tru acordarea de nouă conce- 
cesiuni de. rețele de tramvaiu, 
care să pue în legătură pe de 
o parte Gara de Nord cu O- 
borul, pe şoselele înconjurătoare, 
iar pe dealta Oborul cu halele 
și întrepozitele, pe linil mai 
mult saă mai puțin directe, tre- 
cînd prin stradele orașului, 

Tramvaiul vechii a transpor- 
tat în cursul anului 1897, pe toate 
liniile sale, aproape 8000000 că- 
lători, iar tramvaiul noă aproa- 
pe 6000000 călători, parcurgind 
aproape: 2000000 kil. . 

Afară de acestea mai sunt în 
Bucureşti: căruţe cu boi, cu cai 
și camioane, peste o mie; sa- 
cagii, 400. . 

Recensămîntul cailor din a- 
nul 1897 a stabilit că în capi- 
tală sunt aproape 15000 cai 
şi 700 boi, întrebuințaţi la jug. 

Că! ferate. — In Bucureşti 
sunt 2 gări mai principale: gara 
de Nord și gara Filaret, Osebit 
de acestea : mai-'sunt cite-va 
gări mici: Cotroceni, Ghencea, 
etc, ! 

Atit la gara de Nord, cit și 
la cea de la Filaret, sosesc şi 
pleacă zilnic mai multe trenuri 
de persoane și marfe din şi în 
țară. . 

In. curgerea anului 1897 ai 
trecut prin gările C. F. R. din 
capitală 1909088 călători; gara 

“de Nord a avut 1700049 călă- 
tori, „jar gara Filaret 209039 
călători; Mişcarea căliitorilor cea
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mai mare a fost în lunile Iulie, 
August şi Septembrie, iar cea 
mai mică în Februarie. 

* Din cauză de insuficienţă s'a 
:„proectat a se construi două gări 

nouă și anume: 

„ Gara - “Centrală, la extremita- 
tea bulevardului Elisabeta, în 
bul, Independenţei; această ga- 
ră va fi așezată între Calea Pley- 
ncă, str, Lebedei, Rea-Sylvia, 
lingă Dimboviţa, d'alungul ei. 
„Vor fi în hala gărei 25 de li- 
-nii de manevrare. și garagiui. S'a 
făcut deja exproprierile necesare. 
Gara de Nord va rămîne nu- 
mai ca gară de mărfuri, 

O a doua gară nouă se va 
construi la Obor și va fi mai 
“mult o gară de mărfuri, 

Exproprierile s'ai făcut și ni- 
velarea terenului a, și început. 

- Mijloace de comunicaţie. — 
Poşta. — Cele mai vechi. amin- 
tiri de poștă ne spun că altă- 
dată se duceaii scrisorile prin 
ștafete călări şi prin 'oameni 
plătiți anume. Ce e dreptul, le- 
găturile comerciale nu eraii atit 
de dezvoltate. . Găsim în: re- 
laţiunile celor ce ati călătorit 

“prin Ţara - Rominească slabe 
indicațiuni despre modul cum 
era organizată poșta altă-dată, 
Comunicaţiunile Domnitorilor, 
ale persoanelor oficiale și ale 
autorităţilor, se făceau prin oa- 
meni speciali; iar coresponden- 
ţa mult-puțină a particularilor și 
mesageriile lor se trimeteati prin 
cărăuși şi negustori, cari prin 
îndeletnicirea lor erai nevoiţi a 

i- face călătorii dese, — comunica- 
țiune, după cum se vede, destul 
de nesigură. 

In secolul al XVII-lea găsim 
că se întroduce, pentru prima 
oară în ţară, releurile poștale, cu 

“schimburi de cai pe drumurile 
mai principale. Aceste drumuri, 
în ce priveşte București, erai 
stabilite ast-fel: De la Tir- 
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goviște la București; de la Bu- 

curești la Călărași spre Silistra — 
Constantinopole şi de la Bucu- 

reşti, prin Roșiori, la Craiova, 

Releurile acestea, se compu- 

neaii din stațiuni poștale, cu 

schimb de cai, așezate la dis- 

tanţe. de 20 de kil. și mai bine 
una de alta; serviciul de trans- 
port se făcea cu cărucioare u- 
“şoare numite olace, la cari se 

înhămaii cite patru cai. Orga- 
“nizarea acestui serviciu lăsa însă 
foarte mult de dorit, fiind-că se 

executa cu cai și locuitori re- 

chizionaţi prin diferite județe 
pe. unde treceaii olacele. 

In 1775, Ipsilante reorganiză 
«menzilurile» (releurile poștale), 
luînd asupra statului toate chel- 
tuelile de întreţinere și punînd 

acest serviciii la dispoziţia pu- 

blicului. Pentru ca serviciul să 

„se facă regulat, Ipsilante înființă 

căpităniile de poștă la fie-care 
staţie, cari aveai de auxiliari 

“mai mulți surugii. 

Pentru corespondența expre- 

„să eraii călărâșii şi lipcanii; dinșii 

eraii plătiți de visterie. 

In anul 1846, poștele ai su- 
ferit o nouă modificare. Ele ati 
fost date în antrepriză și aveai 
obligațiunea de a face de două 
ori cursa pe săptămînă pe toate 
drumurile. 

Drumurile erai fixate în Mun- 
tenia ast-fel: | 

Bucureşti — Urziceni — Brăila 
— Galaţi — Focşani (cu 824 cai). 

Bucureşti — Ploești — Brașov 

„(cu 336 cai). - 
București — Olteniţa — Giur- 

„giii (328 cab), 
București — Giurgii — Zimni. 

cea — Turnu-Măgurele (308 cai), 
București — Ciolănești — Sla- 

"tina — Craiova — Turnu-Severin 
* (868 cai). 

București — Pitești — Cîmpu- 
Lung —R. -Vileei (564 cai). 

_ Osebit de aceste linii princi-   
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pale mai eraii și altele mai se- 
cundare; întreg serviciul se fă- 
cea cu 3688 cai. 

Organizarea definitivă a, ser-. 

viciului nostru poştal s'a făcut 
în 1860. 

Serviciul poştelor a stat « se- 

parat de serviciul telegrafelor 
pănă în 1864. 

Timbrele poștale s'aii introdus 
în Muntenia, în 1858, iar cărţile 
poștale în 1873, Martie 17, de 
către d. George 1. Lahovari, 
fost director general al tele- 

grafelor și poştelor, între anii 

1870 —1876, actualmente Preşe- 
“- dinte al Înaltei Curți de Conturi 

şi Secretar general al Socie- 

tăței geografice. : 

In București se fac şase dis- 

tribuţiuni pe zi, în zilele ordi- 
nare; la 7 și la 10 ore dimi- 

neaţa, la 2, 3, 5!J2 și 7 ore după 

amiază. In zilele de serbătoare 
se fac numai 4 distribuții. 

A treia cursă este cea mai 

importantă, pentru că ea cu- 

prinde cea mai mare parte din 

corespondențele aduse de am- 

“bulanţele de noapte. Numărul 
factorilor distribuitori se urcă 

la 200, împărțiți în brigade; ei 

sunt pedeștrii, afară de 8 cari 

sunt călăreți, 20 cu biciclete 
şi 16 cari ai bilete de tram- | 

vaii. București, din punctul. de 

vedere telegrafo-poştal, e împăr-: 

țit în circumscripții mici, com- 

puse din cite-va strade și de- 
servite de un factor. .” 

"- Nu e stradă în capitală, mai cu | 

"seamă din cele din centrul ora- 

'şului, care să nu aibă cîte o cu-.. 

tie de scrisori și chiar două, In 

București sunt peste 300 de cu- 

tii de scrisori, 

Telegraf. — Cele dintiiii linii 
telegrafice există în țară de la - 
1854, din timpul războiului din 
Crimeea ; atunci detașamentul 
armatei franceze,. care opera în 
Bulgaria, a înființat un serviciu .
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. telegrafic: de: la Bucureşti “Giur. 

“In 1555, s'a înfiinţat î în Bu- 

"“cureşti 'cea dintiiti școală de te- 

“"legrafie, de unde aii eșit cei din- 

tiiti funcţionari ai noștri. Școala 

„a durat 2 ani și a scos patru 

serii de elevi, 

In 1865 eraii înființate în Bu- 
curești patru biurouri telegrafo- 

.* poștale și anume: ' 

„Pe Podul Mogoșoaiei ; 

„Pe Podul-de-Pămint ; 

Pe Podul Galicilor; 

„Pe Podul Tirgului-de-A fară. 
„In 1866 ele ati fost suprimate, 

„din cauza . lipsei de personal, 
ast-fel;că București ai rămas 
numai cu biuroul telegrafo- poştal 

"central: 

In 1869 s'a inființat la Direc- 
țiunea telegrafo-poștală un curs 

". de exploatare și o școală de te- 
legrafie, care a funcționat cu 
mai multe întreruperi. De ase- 

“.menea, de cite ori s'a simțit ne- 
: Voe, s'a înființat biurouri sucur- 

“sale nouă, în diferite puncte ale 
orașului, așa că azi funcționează 

* în capitală un număr de 10 biu- 
„. rouri telegrafo-poştale. 

Telefon. — Primele - încercări 
„telefonice făcute în Bucureşti da- 

teăză din -anul. 1884, cind s'a! 
- instalat “un telefon între “Minis- : 
“terul de Interne și Direcţia Poș- 
“telor: - 

Această rețea s'a mărit gra- 
-- dat în fie-care an, pănă la anul 

1892, numai prin înstalări tele- 
fonice la autorităţile mai princi- 

pale ale Statului. : 

In ' 1893, reţeaua interurba.-. 
nă s'a mărit prin “introducerea | 

sistemului telefonic” simultanei . 

Wan Ryselberghe, între Bucu- 

ești, Brăila şi Galaţi 'și între Bu- 

curești, Ploești și Sinaia; iar în 

“anul: '1894'telefonia înterurbană 

s'a pus la dispoziţia publicului în 
- Bucureşti. De la această epocă, 
„telefonia a început a se întemeia 

“ legrafelor, 

“odată cu mutarea în noul Palat 

  

“şi a lua o dezvoltare crescindă 

- pe fie-care zi; ast-fel că. nu- 

mărul abonaților câre în anul 
'1893 era în Bucureşti de. 16, 

azi atinge cifra de 700. 

„In capitală sunt 21 cabine 
" (staţii telefonice) și 4 centrale. 

telefonic” "- Venitul serviciului 

din București se' urca pe anul 

1897 la suma de lei 105ooo. 

Pe de o parte mulțimea fire- 

“ lor telefonice, din ce în ce mai 

numeroase în stradele încă ne- 

regulate ale capitalei,: pe de 

alta greutăţile de a le așeza pe 

"casele particularilor, cît şi pertur- 

baţiile produse asupra regulatei 

funcționări a liniilor telefonice 

“de către liniile de lumină şi 

de tramvaiuri electrice, aă ho- 

tărit Direcţia poştelor şi a te- 

să se decidă ca, 

al poștelor, să înlocuiască li- 

niile aeriane prin altele 'subte- 

rane. Aceste linii subterane vor 
forma la început arterele prin- 

cipale, cari vor porni de la staţia 

telefonică centrală, pe o distanță 

pănă la 2 kilometri maximum, 

pentru fie-care arteră. Aceste 
“artere vor fi: 

“/ arteră (1250. metri), por- 

nește de la secția Centrală, din 

strada Doamnei, pe stradele Ca- 

ragheorghevici, Lipscani, Mi- 

haii-Vodă, pănă la Arsenal; 

J/ arteră (1000 metri), ur. 

mează pe artera 1 pănă în str. 

“Belvedere, continuă pe această 

stradă, pe str. Brezoianu, Cim- 

pineanu şi Știrbeii-Vodă, pănă 

la strada . Popa-Tatu. 

Î/Î arteră (1700 metri), de la 

stația centrală, urmează în ace- 

lași traseii pe strada Doamnei, 
- pănă în strada Academici, con- 
" tinuă pe această stradă, - prin 

stradele Botcanu, Poşta-Vechie 

pănă în Calea Dorobanţilor. 
„ ŢZV arteră (928 metri),. por- 

" nește de Ja stația centrală, prin 

  

    

strada - Doamnei, continuă pe 
stradele Colţei, Batiştea și Po- 

lonă, pănă la str. Clemenţei, 

.V arteră, (890 metri), . por- 

neşte pe str. Smîrdan, Lipscani 

şi Calea Moşilor pănă la Olari. 

VI arteră (U474 'metri), ur- 

mează traseul comun cu artera 

V pănă lă strada Lipscani, apoi 
continuă pe stradele Smirdan, 
“Carol, Patria, Văcărești, - pănă 

Ia .Hala-de-Vechituri. 

VII arteră (1320 metri), . ur- 
mează în comun cu artera VI 

pănă la Hala-de-Vechituri, iar 
de aci continuă pe Calea Călă- 

rași şi pănă la str. Lucaci. 

VIII arteră (1660 metri), ur- 
mează în comun cu arterele VI 

şi VII pănă în strada Carol, îar 

de aci continuă peste podul de 
la Domnița - Bălașa, pe cheiul 

: Dimboviţei, bulevardul Maria, 

pănă la str. 11 lunie.. 

Statistică. — Ini cursul anului 

1897 s'aii' expediat telegrame 

private interne 268176 şi ex- 
terne 73718; oficiale interne 

22299 şi externe 1807, repre- 

zintind un! venit total de Iei 

306758. : 

Oficiile telegrafo- poştale din 

București aii fost deservite de 

547 oficianţi superiori (89 femei) 
și 491 oficianţi inferiori, în care 

număr întră şi curierii. 
Ai fost expediate din Bucu- 

reşti:. aa 

Scrisori . 4000000 

Cărţi. poştale . 2233000 
Ziare, . .:, . 15794104 

Imprimate . 1752920 

Corespondenţe ofic. 830000 

"Venitul poştei din -București 
a fost pe acelașian de 1164487 

le i 

S'aii expediat în țară şi străi- 

nătate: | 
Scrisori de valoare 67450090 lei 

Mandate poştale . 8349000 » 

Colete poștale. ... 19300000 » 

Gropuri oficiale . 44427000 >
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“Tama de la. gara 

'ă în 1860, a avut 

"+ suma de lei 

cea de la Poșta: 

ată în -1894; a 
Pa an,'suma de 

Bănci, 

multe 

st financiare. — 
_asăcureşti sunt mai 

„instituţiuni financiare, ca auxi- 

liare âle comerciului, indus- 

triei, etc. Dăm aci o listă de 

instituţiunile financiare cele mai 

principale ce funcţionează : azi 
în capitală. 

In primul rînd vin institu- 

" țiunile statului: 

Casa de depuneri. şi consem- 
națiuni, a. fost înființată în anul 

1863. In primul an-operaţiunile 
ci s'aii urcat la -17778177 lei ; 

cele din 1897 ai ajuns la 675 

milioane. - 

Casa: de depuneri. are împru- 

muturi acordate comunelor și 

- judeţelor, cari :ating „cifra de 

"70 milioane. 
Casa de economie, de pe lingă 

Casa de depuneri: şi consem- 

naţiurii, a fost înfiinţată în anul 
"1881. Progresul acestei case a 

mers crescînd uimitor. Pe cind 

"în primul an depunerile n'a a- 
tins nici un milion și jum., în 

anul 1897 acele depuneri ai 

“atins cifra de 25: milioane. 

Afară de acestea, - mai no- 

tăm :'! Casa pensiunilor civile, 

operind cu un capital. de'peste 

:*10000000 lei;. Casa pensiunilor 

: militare, operind cu aproape 2 
" milioane şi jumătate; “Casa” do- 
-“ZațiuneY oastei, cu un milion” Și 

-. jumătate lei, . 
Dintre bănci. cităm : 
Banca Naţională a Romîniei, 

“care a fost. înfințată: în. „anul 
"1880, : roi PP 

„Banca Naţională are : emise 

"24000 ' acţiuni 'ă-.500 lei, în -va- 
loare de 12000000 lei.  ...: 

In anul 18$0,'în primul an, 
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afăcut operaţiuni pentru suma de 
22164306 lei, avind un bene- 

ficii abia de 39832 -lei; azi, 

după 19 ani de existență, opera- 
țiunile ating cifra de 300000000, 

iar beneficiul net se -soldează 

cu 3 milioane și jumătate a- 
nual. 

In cei 19 ani de cînd s'a în- 

fiinţat, Banca a' realizat un be- 

neficiă net de 5o milioane, din 

cari dividendul statului a fost 

de 15 milioane. Bilanţul ope- 
* rațiunilor pe 1897. se 'urca la, 
279646571 lei. 

" Cele mai multe afaceri le-a 

făcut. în anul 1897,:în ţară ne- 

greşit; a mai făcut în primul 

rind cu Franţa, apoi cu Ger- 

mania, Anglia, Austria, Italia, etc. 

Produsul scontului în ultimul 

an a fost de 1145767 le... 
Numerarul băncei în 1897 s'a 

urcat la suma de 63178438 lei. 

Biletele în circulaţie ai fost 

în valoare de 132650300 lei. 

Banca Naţională are 16 'su- 
“cursale; cea din Craiova face 

cele mai miulte: afaceri,. cea cu 

mai “puţine afaceri e sucursala 
: din Constanţa, - ” 

Banca Romîniei, cu capital 

" social de 25000000 lei, divizat 

în 50000 acțiuni de 500 lei, din 

cari .150 vărsaţi. Capitalul e 
* subscris .de un sindicat finan-. 

„ciar englez. Banca Romîniei are 

"o. sucursală .la Brăila şi « o agen- 

"ţie la. Londra, o 
" Danca Agricolă, societate a- 
nonimă pe acțiuni, cu un capi- 

„tal: de.. 12212500 lei,. înființată 
în anul 1894 -... 

"Banca, Agricolă, între altele, 

face. următoarele” operaţiuni mai 
principale: + 

“ Imprumută pe agricultori, pro- 

prietari de moșii saii arendași, 

"contra. constituirei unui gagiii 
““în producte: secerate. saii nese- 

:“cerate, vite, unelte agricole, etc. 

: :Scomptează polițe senhate de 

„arendă, ; 

: semnăm în București un număr 

“ însemnat:de case de .bancă în-   

BUCUREȘTI . 

agricultori de o solvabilitate bine . 

cunoscută. „ 

Girează şi scomptează warante 
regulat emise . de: Administra- 

„țiunea docurilor. . 3 

Primeşte! 'de la. : agricultori 

bani, efecte saii ori-ce :valori :în 

depozit, acordind, pe baza aces- 

tor depozite, deschideri de Comp: 
turi-corente. . 

Efectuează. plăţi. saii încasări 

pentru comptul' clienților săi și 

efectuează în comptul' lor. vîn- 

zări sai cumpărări de titluri sati 
producte agricole. i 

Scomptează și deschide comp- 
“turi- corente asupra ciștigurilor 

" moșiilor, pe baza contractelor” de 

. Deschide compturt: -corente și 

avansează bani asupra alcoolu- 

rilor aflate în „depozitele. fabri- 
celor: +... 

Banta generală: română, în- 

fiinţată la sfirșitul anului 1897, 

cu capitaluri înseninate din țară 
şi din străinătate, Face âceleași 
operațiuni ca și Banca Naţională. 

Providența, societate de eco- 

nomie, -a' avut, la finele anului 

1897, 314 membrii, un capital 

"de 346947.:'lei şi un beneficii 
de „34807. lei..' 

Banca de. Scont (fosta Spe. 

“ranța») societate. de credit pe 

” acţiuni. Cu .un capital emis de 
200000 lei în. acţiuni, avînd'la 

” dispoziţie :capitaluri însemnate. 

Baica. poporului, înființată” în 
„1897,:pentru a veni în ajutor 

: micului . comerciii! și! al feri de 

* dobînzi mari. PR a e 

: Afară: de aceste bănci, mai în 
> 

dividuale, zărăfii, etc. . ..: 

Credite sunt: +. : 

Prima 'Sotietate de. C, redit 

- fonciar romiu a: fost înființată 

în:5 Aprilie 1873 și primax'e- 
„misiune a fost de 64210200 lei 

în titluri de:79/o, cari însă S'ati
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- „retras de atunci prin amortizare 

sai convertire. - 

Scrisuri funciare emise pănă 
-.în 1897 se urcă la valoarea de 

- 240061500 lei; împrumuturi pe 

moșii la 2158387667 lei; de la în- 
i ființare şi pănă 1897 ai fost i ipo- 

. tecate 1600 moșii, 

In 1897 s'au acordat, la 110 

„ moșii, împrumuturi de la şo- 

100000 lei; la 46 moșii, de la 

100-200000; la 11 moșii de la 

300-600000 lei; în fine la 4 mo- 

şii cite 600000 lei și chiar mai 
mult. 

Creditul avansează împrumu- 

turi pe proprietăți rurale, în 

jumătate din valoarea lor;. obli- 

gațiunele creditului sunt garan- 

„tate de proprietarii co-asociaţi 

şi ai angajamentul reciproc so- 

lidar al membrilor, 

Creditul urban din Bucureşti 

a fost înființat în anul 1875, 

Face operațiuni asupra imobi- 
lelor din 32 orașe. In primul 

an bilanțul săi a fost de lei 
2523692; în 1897 s'a urcat la 

_113209866; scrisuri în circulaţie 
sunt azi în valoare de 7035222900 

lei, 

" Sumele avansate pe imobilele 

ipotecate (1897) se urcă la peste 
120 de milioane. 

In București s'a avansat pănă 

în 1897 împrumuturi în suma 
de $8 milioane. 

La finele anului 1897 creditul 

: urban poseda 24 imobile,..cari 

garantează o datorie de 619042 

„lei, aducînd un venit anual de 

32180 lei. a 

: “In Bucureşti este sediul a 4 

. societăți de asigurare şi anume: 

Dacia-Rominia, cu un capital 

de 4000000 lei în acțiuni. Averea 

proprie a societăţei se urcă la 
aproape suma de 10000000 lei. 

- La început funcţionaii deo- 

- sebit: Dâcia înființată în 1S71 

- şi Rominia înfiinţată în 1873, 

„Mai tirziu s'aii contopit. .   

Naţionala, fondată în 1882, 

cu un capital. de lei. 2000000 
în acțiuni, deplin vărsat. 

In 1882 aii avutprime de lei 
1623601; în 1897 primele aii 

atins cifra de 5761060 lei. 

Bilanţul la finele 1897 era de 
3565281 lei. 

„Naţionala asigură în contra 

daunelor de incendii, grindină, 

transport, precum și asupra vie- 

ţei omului, în toate combinaţiu- 
nile obicinuite, | 

Unirea, societate de asigurare 
mutuală, a âvut prime în 1897 

în sumă de 205975 lei, iar fon- 

dul asigurărilor de viaţă s'a ur- 
cat în același an la suma de 

1223116 lei. 

Patria, societate romînă de 
asigurare şi reasigurare. Capital 
social 1 milion de lei. Pazr;a face 
"asigurări numai asupra vieţei, cu 

toate combinaţiunile obicinuite. 

Afară” de aceste societăți mai 
sunt în Bucureşti și sucursale 

Saii agenţii de a mai multor alte 

societăţi și anume: Societatea 
generală: de asigurare (din 

Brăila), Anker (străină) -etc. 
Societăţi financiare niai prin- 

cipale, câri ai de scop între- 

prinderile industriale- comerciale, 

sunt: , 

Societatea de basalt artificial 

"şi de ceramică, de la Cotroceni, 

cu un capital de 2500000 ' lei 

- deplin vărsat.. Execută sobe de 
porțelan, lucrări de teracotă şi 

faianță (busturi 'şi statuete), ca- 

relage colorate pentru pardo- 

seli, tuburi, ţigle, cărămizi re- 

fractare, etc, 

Societatea romină de construc- 

fiuni şi lucrări publice e o so- 

cietate anonimă cu un capital 

de 2 milioane lei, pe deplin văr- 
sat. Această: societate se ocupă 
'cu clădiri de case, prăvălii, ma- 

gazinuri, cazarme, spitale, au- 

torităţi, școli, fabrici, ateliere, 

uzine; construește drumuri de     

, 

fier, şosele, pav” 
nale, înstalaţiv 

tricitate. i 

Societatea, - 
are de scop a. 

crărilor execut: 

care se efectueaz.. 
Această societate: ;. 

troceni, două fabrici ma: . 
de cărămidă și una de timplări... NE 
sistematică. 

Mai multe clădiri. însemnate 
din Bucureşti, ca: Palatul Poș- 
telor, Casa de depuneri, dife- 

„rite cazărmi, etc. sunt executata 

de Societatea de Construcțiuni, 
Societatea anonimă pentru ez 

Ploatârea de păduri şi herăstrae 
cu vapor (fostă C. & P. Goetz 
& Comp.). Cu un capital de 10 
milioane lei. Societatea se o- 
cupă exclusiv cu exploatarea de 
păduri din țară și posedă mai 

multe herăstrae cu vapor din 

cele mai sistematice şi moderne. 

Anual fabrică 200000 m. c. de 
material gata (scinduri, grinzi, 
etc.). 

O parte din acest material se 
vinde în țară, dar maioritatea 

se expertează în toată Europa, 
Asia şi Africa. Lemnele romi. 

nești ajung ast-fel la Smirna, Tu- 

nis, Alger, Bombay (India), 
etc. | 

Societatea romînă de sticlărie, 

execută .sticlărie șlefuită, gra- 

vată și decorată, vitragiuri, mo- 

zaicuri, etc. 

Steaua Romină, pentru indus- 
tria şi comerciul petroleului. Cu 
capitaluri însemnate din 'străi- 
nătate, societatea face un în- 

tins comerciă de petroleii și a 

produselor sale, exportind în 
toate părţile. 

Afară de aceste. societăţi cu 

sediul în București, mai sunt so- 

cictăţile: Miniera, . Metalurgica- 
de Încălţăminte militare, Vini- 

colă, Baia centrală, de Tram- 

vaie, etc. etc.
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Tipografii. — Cea d'întiia «tipar- 
niță» în București fu introdusă 

în anul 1675, în zilele lui Duca- 

: Vodă, prin stăruinţele Mitropoli- 

tului Varlaam. Intiia lucrare eşită 

de sub teascurile acestei tiparniţe 

este cartea intitulată «Cluciul» 

(Cheia învățăturei). Această ti- 
pografie ajunsese la mare înflo- 

“rire sub domniile lui Șerban- 

Cantacuzino și Constantin Brîn- 
coveanu; sub conducerea unor 

prelați de valoarea lui Antim 

Ivireanul şi Damaschin Dască- 

„ul, din București, se răspîn- 

„diră cărţile religioase şi dog- 
matice în diferite limbi, mai 

" în tot Orientul. De asemenea 

- mulţi învăţaţi persecutați în ță- 
rile lor (din Orient) veniră în 

Bucureşti de-și tipăriră. operile 
lor. 

"In anul 1706, Constântin Brîn- 

- coveanu face dar Patriarhului 
Antiohiei, Athanasie, «tiparniţa 

arăpească spre a o transporta 
- la Halep, în Asia-Mică». 

Tipografia din Bucureşti fu 

reînoită la 1742, în zilele Dom- 
nitorului Racoviţă, de către Mi- 

tropolitul Neofit Criteanul, după 

“cum se adeverește din Casania 

"de prăsnuire, tipărită în această 

tipografie, la 1742, de către Das- 

călul Damaschin. . 

Ca măsură de protecţiune pen- 

tru această tipografie, se înfiin- 

țează în anul 1776, sub Alexan- 

dru-Vodă-Ipsilante, o fabrică de 

hirtie, pe apa Leuta, a. moșici 

Batiștea din județul Ilfov, .de 

către. Nicolae: și Iane Lazari. 

«Această fabrică, zice hrisovul 

„lui Ipsilante, este foarte trebu- 

“incioasă politiei statului, cu tre- 

buinţa: scrisorilor, cît și biseri- 

cei, cu tipăritul cărţilor». 

Afară de această fabrică, maj 

exista în apropiere de Bucureşti, 

pe apa Colentinei, încă o fa- 

brică de hîrtie, a d-lui biv vel 

Vist. Dumitrașcu Racoviţă, în- 

bai 

556%0, durele Dicţiouar ticoyrupiey 

      

ființată la 1768, sub Domnia 

lui Scarlat-Ghica-Vodă. 
Pe la 1793, starea tipografiei 

era atit de falnică, în cît Mitropo- 
litul Filaret II solicită: de la 

Alexandru Moruzzi, prin ana- 

foraua din Aprilie 1793, opri- 
rea intrărei în țară a cărților 

tipărite peste hotar, necesare bi- 
sericei romîne, nu numai să nu 

se producă «<sminteli», ci şi «în 

interesul prosperărei tipografiei 
Mitropoliei». 

Sub Domnia lui Mihail Sutzu 

se înființează censura și tipo- 
grafia avu a suferi pe urmele 
acestei măsuri. 

La 1807, tipografia bucureș- 

teană era instalată la Mănăsti- 

rea Colțea și se găsca în pără- 
sire. Mihail Racoviţă volnicește 

pe Mitropolitul Neofit s'o ridice 
şi s'o mute la Mitropolie. 

La 1817, în Bucureşti, nu mai 

exista nici o tipografie în func- 

ționare, și boerii: Stolnicul Ră- 

ducanu Clinceanu, Slugerul Du- 

mitrache Topliceanu și Dr. Con- 

stantin Caracaş, cer voe de' la 

Vodă-Caragea — care le-o.și a- 

cordă, după ce luă avizul unei 
comisiuni de boeri—de a des- 

chide o tipografie. în casele Ma- 
vroghenești, de la Cișmeaua-Ro- 

şie. Voea s'a dat cu condiţie ca s'o 
instaleze <în soroc de şase luni 

de la cerere», care poartă data 

- de 13 Noembrie 1817, şi <s'o în- 

tocmească și cu adăugirea tipa- 

rurilor și să dea din vreme fără 

plată alte mici cărți celor: să- 

raci copii de școală. Osebit, cîş- 

tigul acestei tipografi, ce vor 

dobindi, să dea și ajutor şi la 

Spitalul /ubzrer-de-oameul - (Fi- 

lantropia) cîte tal. 5 la sută, 
dar să aibă şi ei soroc de 20 

de ani, în care acest soroc 

să nu aibă nici de cum voe 

alt-cine-va a mai deschide tipo- 

grafie în toată ţara, fără numai 

tipografia, ce este la sud Vilcea, 
? 

  

"să se așeze după cum ai fost, 
tipărind numai cărți romînești 

și să li se orinduiască locaș de 

aşezare și lucrarea tipografiei, 
„casele numite cele Domnești de 

la Cișmeaua răposatului Domn 

Mavrogeni, pe care se făgădu- 

iască să le dreagă cu cheltuiala 

lor, îngrădind sala de jos și să 
dea chirie bisericei de acolo 

cite tal. una sută pe an și că- 

tre acestea să îngrijească â nu 
strica haznaua cișmelelor poli- 
tiei; să se orînduiască şi un e- 

for tipografiei, dintre boerii de 

starea întîi». 

Tipografia, care pănă în se- 
colul al XIX-lea, în țările romîne, 
fusese strîns legată de biseri- 
că, avind ca culegători. membri 
înalți din cler, iar ca locale de 

reședință, palatele mitropolitane, 

episcopale și mănăstirești, se 

emancipează de la această epocă 
de sub tutela clericală și începe 

"a se respîndi tot mai mult, de- 
venind un obiect de exploatare 

comercială. 

Cu tot privilegiul lui Caragea, 

ca, în curs de 20 de ani, nimeni 
să nu aibă voe de a deschide 
tipografii, de cit cei trei aso- 
ciaţi de mai sus, totuși, pe la 

1828, găsim pe Eliade-Rădulescu, 
avind un stabiliment de tipo- 

grafie proprii, situat în grădina 

azi cu numele de Eliad (de la 

Moși) în care se tipări, în Aprilie 

1828, cel di'ntiiu ziar romîn, sub 

titlul de Curierul Românesc. 

Tot în tipografia lui Eliade vă- 
zură lumina : Bu/erinul oficial al 

Ți ărir. Româneşti (1830); 27 0O.- 
bicinuitei Obşteşti. Adunări Iu- 
crări (1831); Regulamentul or- 

ganic (1832); Curierul de ambele. 

seze (1837); Proclamaţia de la 
Islaz (1848), ete. 
„Tipografia lui . Eliade inu 
pănă la 1865; în această tipo- 
grafie își învăţă meseria . Ștefan 
Rasidescu,. mai. tîrziii. şi. el pro- 

%6
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prietarul unui stabiliment tipo- 

pografic. 

In Februarie 1829 se stabi- 
lește în București, de librăria 

Thiern, un înstitut litografie «artă 

necunoscută în principate»,zice 

Cirierul Rominesc (No. 32), 
In 1830—31 funcţionează în 

București trei tipografi: a Mi- 

tropoliei, a 'lui Eliade şi a Efo- 

riei Școalelor. 
“De aci încolo, sub impulsia 

dată de Gheorghe Lazăr, Eliade 

și de discipolii lor, tipografia ia 
“un avînt tot mai mare, 

La 1835, se. deschide  tipo- 

- grafia Colegiului Naţional de la 

Sf. Sava. 
În această tipografie se im- 

primă, între alte publicațiuni, şi 

Juvățăturile “lui Weagoe Ba- 
sara către fiul săi - Teodosie 

- (1843); tomul I din J/agasinul 

Istoric, de A. Treb. Laurian şi 

-Nic. Bălcescu. Tipografia Cole- 
giului Sf. Sava ţinu pănă la 

1863. 

La 1836, "tipograful Zaharia 

Carcalechi' își instalează presele | 
sale în București și tipări. între 

“altele : A/manalhul * Statului ; 

Vestitorul Român (ziar), Pravila 

lui Caragea; /sforia Bisericească 

de Lesviodax, etc. Tipografia 
“tui Carchelechi ţinu pănă la 
1865; în ea învățase arta tipo- 

grafică Petre Ispirescu. 
In 1837 Friedrich Wallbaum 

înființă în București un mare 

atelier _lito-tipografic. La 1846 

Wallbaum se retrage: și ce- 
„dează tipografia, lui C. A. Ro- 

setti şi lui Winterhalder, 

La 1838, întilnim' pe pitarul 

Constantin Pencovici, avind un 

stabiliment tipografie; la 1839 

Anton Pann își instalează teas- 
curile, în care-și tipări pănă 

în 1854 operile, cînd tipogra- 
fia se închide. Tot în 1839 

A." Ruof. deschide tipografie, 

în care, între: altele, imprimă 

"Tarcu 

  

cursul de  Aszronomte al lui 

Alexe Marin. 

Un an mai tirziă găsim ti- 

pografia lui Walenstein, în care 

îşi tipări opul asupra 

măsurilor de greutate şi lun- 

” gime. 

Intre 1842— 1850, exercită 

" această artă în București Ioseph 
Kopainig, căruia-i succedă Ulrich 

" Adolf, iar acestuia Iohann Weiss 

(1863). 
La 1850 găsim în București 

ca tipografi pe Iosif Romanof; 
la 1852 pe Ferdinand Ohn; în 

1859 pe George Lurtz. 
Intre 1855—-1863, găsim pe 

Vasile Boerescu proprietar de 

tipografie, în care preotul Mus- 
celeanu își tipărește cite-va scri- 

eri, şi Nic. Orășanu își scoate 

ziarul săi  humoristic AMVic/hz- 
Zercea, 

- In 1859, găsim în Bucureşti 
tipografia lui Gottlieb, pe care 

acesta o intitulează «francezo- 

romînă». 

Pe la 1860.sunt în Bucureşti. 
19 tipografii. - 

Dela 1863—1873, C. A. Ro- 

setti avu siuguro tipografie. În 

tipografia lui se tipăriră ziarele 
Pruncul Român (4848); Romă- 

nulă (1859). 

Actualmenteseaflă în Bucureşti 

..42 tipografii, între cari și stabili- 

mentul de arte grafice, . V. So- 

- cecii, fondat în anul 1 $70şi în care 

se imprimă Afarele Dicționar 

geografic al Rominiel ; mai sunt 

12 litografii, 3 turnătorii de li- 

tere, 7 zincografii, 6 xilografii, 

5 gravori, 6 depozite de hirtie 

(cu ridicată), 26 fotografi, 10 

fabricanți de “cartonagie şi 30 

legători de cărţi (patroni). 
Din numărul restrins de exem- 

plare ce se trăgea în vechime 

'dintr'o publicaţie, azi am ajuns 

să avem opuri cu tiragii în- 

semnate, mai cu seamă cărțile 

didactice și - calendarele, Unele   

din ele ajung a avea mal multe 

ediţii, pănă și la 200 —300000 

exemplare, 

Librăril, — Cea mai vechie Ii- 
brărie în Bucureşti pare a li- 

brăria înființată în 1826 de că- 

tre francezul -Thiern de Me- 

“ nonville, pe locul unde se află 
azi Palatul Regal, 

Pe la 1830, ne spun bătrinii, 

librăria era în mare parte ţinută 

de brașoveni; ei aduceaii cărțile 
din Ardeal. 

„In 1833, se stabileşte cen- 
sura în mod formal și riguros. 

Găsim în Bu/etinul oficial din 
acel an «măsuri pentru censură» 

în care se spune că «nimeni nu 

poate să se neguțătorească cu 

vinzare de cărți fără a avea în- 
tr'adins voe dată de stăpînirea 

Şi care voe, «se va da numai la 

obraze cu purtări bune». Aseme- 
nea măsuri eraii foarte împiedică- 

toare introducerei de cărţi prin 

librării,: Neguţătorii, cari se în- 

deletniceaii cu vinzarea cărților, 

protestară și li s'a făcut oare- 
care îndulcire. 

In 1836, deschid librărie Fra- 

ţii Mihail și Simeon Hristidi ; tot 
în acel an se deschide şi libră- 

- ria Romanofi, 

In 1837, iati succesiunea libră- 

rici lui Thiern, Friedrich Wall- 

baum și Weisse, cari înființară 

şi un mare atelier tipografie, 

Tot în: 1837, era librar în Bu. 

curești Iosif Romanoff. 

Prin 1637, ne spune V. A. 

Urechiă în storia școalelor, 

cărţile erai un supliment de 
marfă în dughenile brașovenilor, 

- pe cari le păstrau între fierării, 

bidinele, perii și altă marfă de 

-* Braşov; ba pe lingă cărți unii 

țineau şi brinză de Sviţera. 

"-. In 1848, era în Bucureşti |i- 

brăria Ioanid, care publica tra- 

duceri de romane franceze. 

In 1852, se aflai, pe lingă li- 
„“brăria Ioanid & Spirescu (Lip-
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„ scani), căruia îi urmă actuala li- 

brărie Ioaniţiu şi librăriile lui 

C. A. Rosetti 8& WVinterhalder 

- (în. fostă casă Bossel) şi „Adolf 
: Ulrich. 

In 1855 se înfiinţează « o nouă 

: librărie şcolară, Ioanin. 

Tot în .1855, se înființează 

librăria Socecii, care 'există şi 

-azi,'una din librăriile care a 

editat . cele mai multe cărți di- 
. dactice și literare. 

In același an deschid o mică 

.. Hbrărie Rusu și Petri. 

In 1870, se înființează libră- 

- ria lui Graewe, care a fost multă 

-vreme în serviciul librăriei Adolf 

Ulrich. 

" De atunci. numărul librării- 

“lor a tot mers crescind, așa 

„că azi sunt în București 42 |i- 

brării și papetării și 3 librării 

“de colportage. Afară de librării, 

mai sunt în Bucureşti. un nu- 

"măr de vr'o 10 anticari de: cărţi, 

mânuscrise, documente şi obiec- 

te vechi. Pănă în 1897, ei au 

stat multă vreme pe bulevardul 

Academiei, apoi ai fost siliți a 

se muta pe bulevardul Elisa- 

beta, lingă strada Brezoianu. 

“Presa, .— Ochire generală, — 

” La sfirșitul secolului al XVI-lea, 

- între anii 1590 -1600, Romînii 

m'aveaii ziarele lor, dar gazetele 

din Veneţia, cari apăreai pe a- 

cele vremuri, se ocupa, dînd 

multe amănunte, adesea foarte 

greşite; şi,-.de. multe ori, cu in- 

"tențiune rea, despre victoriile ce 

repurtaii Rominii asupra Tur- 

cilor. 

:;:In secolul al XVII. lea nu gă- 

sim în publicațiuni. nici cel mai 

„mic indicii. despre gazete. 
In secolul al XVIII-lea, Dom- 

nitorii fanarioți, mai -cu seamă 
" Mavrocordaţii și Ipsilanţii, per- 

miseră ca.unele gazete germa- 

ne și poloneze. să vie în Bu- 

curești, dar preferința se dedea 

ziarelor și revistelor franceze. 

n 

  

Așa găsim că Yournal "des Sa- 

vants şi Aemoires de Trevout 

'eraii pe mesele mai multor boeri, 
_cari ţineaii să cunoască păre- 

rile criticilor. francezi asupra u- 

vragiilor ce voiaii să cumpere 

pentru bibliotecile lor. Jfercure 
de France publică în numerile 

din lulie 1742 proectul de re- 
forme elaborat pentru țările ro- 

mine de  Constantin-Vodă-Ma- 

'vrocordat, cetitor neobosit al pu- 

blicaţiei Le nonuvelliste du Par- 

nasse (1731—1732) și al perio- 

dicei Observations. sur les €crits 

modernes (1735 — 1743) ale aba- 

telui Desfontaines, care dedică 

lui Mavrocordat, în anul 1743, 

o traducere a Eneidei lui Vir- 

giliii, 

La Gasette de France se o- 

„cupa în 1714 de afacerile "Țărei- 

Romiînești și publica corespon- 
dențe despre torturele îndurate 

la Stambul de Constantin Brîn- 

coveanu și de fiii săi. 

Izbucnirea revoluțiunei fran- 

ceze avu un puternic răsunet 

în Orient și deci și în. Princi- 

patele Romine. 

„Pe acele vremuri nu era în- 

voit nimănuia să cetească ziare 
în ţară și mai cu seamă în Bu- 

curești. Și cu toate amenințările 
şi cu toate pedepsele, ziarele 

veneaii în București î în număr 
potrivit. 

Cel d'intiiti ziar rominesc fu 

acel scos de Eliade, Curieru/ 

românesc, care apăru în Bucu- 

reşti în ziua de 1 Aprilie a a- 
nului 1829.. 

Inceputul făcut de Eliade avu 
îndată răsunet. 

In 1830. apăru Buletinul. ofi- 

cial al Țării Româneşti; la 1831, 

Buletinul obichnuitel obşteşti A- 

- dunâri; la 1835 ziarul Univer- 

sul, redactat de Iosif Genilie ; 

-1a'1836, apare primul ziar fran- 

cez în București, Le Courrier 

de Bucarest, redactat de Alfred   

Poissonitre; Carcalechi scoase 

Cantorul sai Vestitorul romt- 

nesc; tot în 1836 apare revista 

" literară A/useul Najional a lui . 

Simeon Marcovici; Gaseta Tea- 

trulu Naţional, redactată de 

Fliade-Rădulescu. 

“La 1837 apare, sub direcţia 

“lui Eliade, Curierul de ambele- 

sexe; la 1838 apare, în editura 

librăriei Wallbaum, cel d'întiliii 

ziar cotidian, România, redactat 

de Aaron și Hill; la 1839, Win- 

terhalder scoate un ziar umo- 

ristic Afagazia de veselie sai 

Românul glumej; la 1848 apare 

România a lui Baronzzi şi Viișo- 

reanu; tot la 1848 Journal de 

Bucarest (francez) redactat de 
Kun și Van-Saanen; Pranucal hRo- 

- mân, redactat de C. A; Rosetti, 

Intre anii 1855—1865 apar 

ziarele: Nafionaflul, redactat de 

V. Boerescu; Gazeta Tribuna- * 

Zelor, Wichipercea şi Talmeş-Bal- 

neş, ziare umoristice, redactate 

de N. Orășeanu, Zzpul, re- 

dactat detipograful Busoiceanu. 

La 1859, Buletinul oficial al .. 

Țării- Româneşti se transformă 
în Afonitorul Statului; Traian, 

redactat de Rosetti; Românul 

care există încă și azi; 7zufa- 
rul (umoristic); la 1862 Moni- 
forul medical, redactat de dr. 

Vennert; Jfonitorul comunelor, 

ediție oficială. 

La 1864, apare Anunfătorul 

generației române (hebdomadar) 
al lui Eugeniii Carada; Conusti- 
Zufiunea a lui Ion Pală; Româ- 

nulii de Dumineca, ReJoria, te- 

dactată de Ion G. Valentineanu; 

Mama și Copilul redactat de 
d-na Maria C. A. Rosetti. 

La 1865, Revista Dunărel de 

Grigore Serurie, Ar/istul, foae 

teatrală și literală de 1. Ange- 
lescu; C/ogoful, jurnal secret, 

etc. etc. i. 
Urmară să apară mai multe : 

ziare și publicațiuni, cu o du-.:
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„Tată mai mult sai „mai puţin 
“lungă. 

Adevărată eră a a presei ro- 
„ miîne începe odată cu izbucnirea 

războiului romîno-ruso-ture din 

_.1877—78. Pentru prima dată 
„ziarul Zelegraphul care apărea 

"atunci avu cel mai mare tiraj, 

- (15000 foi). Tot cu prilejul a- 

cestui însemnat eveniment. se 

înfiinţară și alte ziare cotidiane, 
ca: Ziua, Vestea, (dispărute azi), 
Răsboiul şi Î Independance Rou- 

maine, cari apar încă și azi, Ve- 

„nirea corespondenţilor străini în 

“capitală, rapoartele telegrafice 

ce le primeaii și le transmiteaii, 

„fu un îndemn puternic pentru 
întemeiarea. ziaristicel noastre. 

Cam tot de pe atunci datează 
și înființarea în București a ser- 
viciului Agenfiei Zlavas, trans- 

format mai tirziii, în 1889, în 
„serviciul  Agenziei Române. 

Ca în toate ramurile de acti- 
„vitate şi ca pretutindeni, la în- 

„ceput, presa romînă a avut de 

luptat cu multe neajunsuri, cu 
„diferite lipsuri; unele ziare în- 

fiinţate, după un traiti mai mult 

Sai mai puţin lung, ai dispă- 

rut şi altele le-ai luat locul. 

Libertatea, presei fiind abso- 
lută, în urma modificărei Consti- 

tuției în 1884, presa romînă 

nu poate fi censurată nici sus- 
pendată. Singură numai Curtea 

cu jurați e chemată a 'se pro- 
| nunța în caz de delicte de pre: 

„să. Fie-cine, poate înfiinţa ' un 
ziar, fără a depune cauţiune, sati 

a cere autorizaţiune ; e destul 

a avea un redactor sati gerant 

„responsabil. 

Ziarele în Rominia sunt cele 

„mai multe ale. vre-unei grupări 

politice; n'aii deci caracterul unei 

întreprinderi comerciale ca în 

„Anglia, America, Franţa şi Ger- 

mania. Ziaral e o. tribună a 

„grupărel pe care o reprezintă. 

Abia în ultimul timp a început   
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a se accentua caracterul între- 

prinderei comerciale în - presa 

romînă. Aceasta s'a obţinut prin 

dezvoltarea reportajului, prin co- 
respondenții speciali din străină- 

tate, prin lărgirea coloanelor re- 

„zervate pentru publicitate și a- 
nunțuri. 

De la cele cite-va sute de foi 

de tiraj ce aveai ziarele la înce- 

„putul presei: romiîne, azi sunt 
ziare în București cari ai în 

permanenţă ' un tiraj zilnic de 

15,20 şi 35000 de exemplare, 

In zilele de evenimente mari, 

tirajul e mai forte, 

Poşta a venit în ajutor dez. 

voltărei presei în Romînia, prin 

eftinirea portului în diferitele 
puncte ale țărei. 

Ziariștii aă societatea lor, care 

în formațiunea actuală e mai 

mult o societate de ajutor pen- 
tru membri ei, | 

„Sunt patru agenţii de publici. 
tate, cari culeg anunţurile de pe 
la particulari, pentru a fi înserate 

în ziare. Din cantitatea neglijabilă 

ce publicitatea era acum 20 deani 
pentru un ziar, azi a ajunsa fi 
una din resursele lui cele mai îm- 

portante. Sunt ziare a căror pu- 

blicitate atingecifra de 30 —40000 
lei anual şi mai mult încă. 

Un factor care a contribuit 

mult la desvoltarea. presei în 

București, e și vinzătorul ' de 

ziare. Puţini la început, vinzătorii 

aii ajuns azi a fi o corporaţiune 
„numeroasă și importantă, avind 

și o. societate a lor: Deștepfa- 
rea. Numărul lor se urcă la peste 
150 în Bucureşti. 

Cele mai multe ziare apar în 
„două şi trei ediţii; în ultimii ani, 

dintre ziarele cari de obiceiii apă- 

reaii seara, între 4—6, unele din 

ele, cele cu tiraj mai cu seamă, 
ai început.să apară dimineaţa 

la. 6, lucrindu-se şi compunin- 

du-se ziarul în timpul nopței. 

„In București aparazi 18 ziare 

„aşezarea mai 

„relor, 
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cotidiane, din cari: liberale .7, , 

conservâtoare 4, independente 

_3, socialiste 1, germane 2, fran- 

ceze 2, grec 1, 

pular. 1. 

Săptămiînale sunt: 
2 ziare umoristice ; 2 politice ; 

$ literare; 3 financiare; 2 ju- 

oficial. 1, : po- 

" diciare; 2 de mode; 2 medi- 

cale; 1 izraelit; 1 francez; 3 po- 

pulare. : 

Reviste bilunare: 1 agricolă, 

4 medicale, 3 de popularizare, 

3 comerciale, 1 tipografică, 6 
pedagogice; 

Reviste lunare: 3 literare, 4 

militare, 2 medicale, 2 de econo- 

mie națională. 

Pentru vinzarea ziarelor și a 

publicaţiunilor periodice sunt în 
București peste. 30 de chioșcuri. 

Chioșcurile principale sunt 
„proprietatea primăriei și-i aduc 

un venit de 24000 lei anual. 

Este o agenţie de afișagiii, 

căreia primăria i-a concesionat 

pentru' o chirie de 10000 lei 

anual, lipirea afișelor pe diferi- 
tele locuri şi zidiri comunale, 

precum și afișagiul luminos pe 
vespasienele publice. | 

Primăria a ma! concesionat 

multor chioșcuri 

metalice, pentru: vinzarea. zia- 

în „punctele principale 

ale orașului, chioșcuri care servă 

în același. timp și de afișagiii 

„permanent. .... 

“Politica. — A4/egăzorii.— In. Bu- 

-cureşti, în anul 1897, aii fost 

în cele 3 colegii de Cameră 

15882 alegăt., repartizați ast-fel: 

Colegiul 1. . . . ..2781 
pe IL. „6619 

> II Ş44I 

Coleg. III (direcţi din jud.) 1041 
Pentru Senat aii fost. 4360 

„alegători, adică: 

„Colegiul 1 . . . . . 2246 
> Ia e e 2114 

Pentru comună ai fost: 15033 

alegători şi anume:
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Colegiul . 1.. .. . . .:4858 

pc... + 6971 

> II . . 3174 

“"In ce priveşte listele pentru 

județ, ele sunt aceleași ce ser. 

vesc și pentru Cameră, 
“Listele Camerei de Comerciii: 

Alegători în Capitală 781 
> >» județ . 998 

formind un singur colegii elec- 

" toral, în care intră cei 1770 a- 

„“legători cari compun cele ş cir- 

-cumscripții ale Capitalei. 

Lista eligibililor are un număr 

de 312. 

In curtea Mitropoliei se află 

Adunarea Deputaţilor; iar în 
clădirea Universităţei se află 

Senatul. In sala cea mare a 

Senatului, Societatea geografică 
ține. Adunările ci generale a 

- nuale. 

Cluburi. — In București sunt 

următoarele 4 cluburi politice : 

“naţional - liberal; conservator ; 

" constituţional și Clubul Munci- 
- torilor. 

- Afară de aceste cluburi mai 

suntși altele fără caracter politic; 

"între acestea numărăm: Clu- 

bul Militar — Clubul «Tineri- 

mei» — Clubul Comercial—Clu- 

bul Regal—Intim-Club—]Jockey- 

“Club — Clubul ofițerilor în re- 

zervă — Clubul Velocipediști- 
“lor, etc. 

Spori. — Giwnastica. și scri: 

ma. — Invățămîntul gimnasticei 

“odinioară întîmpina dificultăţi 

“mari în București. Lumea consi- 

dera scrima și mai cu seamă 

gimnastica, ca ceva înjositor. Un 

- profesor de gimnastică era nu- 

“mit, pe la începutul secolului 
nostru, «paiață, comedianţ». 

“Intre cei d'întiii cari se în- 

deletniceai cu gimnastica în Bu- 

curești, era un italian, Spinzi, 

«care se rătăcise prin Bucureşti 

cu ocazia trecerei unui circ». 

Spinzi, rămas în București, fă- 

cea diferite figuri acrobatice cu 
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o maimuţă prin piețe și localuri 
“publice. Mai 'tirziti Spinzi fu nu- 

mit, de Domnitorul Alexandru 

I, profesor de scrimă la școala 

militară din Iași, 

Pe la 1859—61, trei profesori 

din Paris, anume Cyrille, Suyris 
și Par6, -aii. venit în București 

şi, obţinînd voe Domnească, ai 
deschis 2 școli de gimnastică 

și scrimă: una în Ateneul ve: 
chiu și. alta. în Pasagiul Romin; 

şcoalele acestea eraii numai pen- 

tru fiii de boeri. 
Cită-va vreme în urmă, Mi- 

nistrul cultelor de pe atunci, a 

dispus înfiinţarea citor-va pos- 

turi de profesori de gimnastică, 

între care unul la Liceul Mateiii- 
Basarab, altul la liceul Sf. Sava 

din București. 

In 1863, prin stăruința gene- 

ralului Florescu, pe lingă Dom- 

nitorul Cuza, s'a introdus gim- 

nastica prin armată şi în însti- 
tuțiunile militare 

“La 1864, s'a fondat în Bucu- 

reşti societatea germană de gim. 

nastică «BucaresterTurn-Verein» 

în fosta grădină Bucholzer, peste 
drum de Episcopie. 

La această societate, era ma- 

estru de gimnastică Grigore Co- 

roşeț, fost ofițer în armata aus- 
„triacă,: 

Din toate coloniile din Bucu- 

- rești, cea germană mai cu sea- 

mă. are introdusă gimnastică în- 

tre sporturile ei de predilecție. 

Afară de «Turn-Verein», mai e 

în Bucureşti și «Schiitzenverein», 

la cari sunt înscriși și mulți 

Romini. «Schiitzenverein» are o 
grădină mare și un local propriii, 

Pe la 1857, colonelul Badea 

Dan, comandant al pompierilor 

pe atunci și pănă aproape 

în zilele noastre, a format pom 

-pierii și gimnastica lor. - 

La 1867, s'a fondat «Societa- 

tea romînă de arme, gimnastică : 

-şi dare “la semn», în  Pasagiul   
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“ Romin, prin inițiativa lui Cons- 

tantin Constandiniu. 

Pe lingă C. Constandiniu, So- 

cietatea a'mai numit încă doi 

"profesori: pe căpitanul Stănică, 
de la pompieri, ca profesor de 

"scrimă și pe Gh. Moceanu, ca 
“ profesor de gimnastică. 

Cei d'intii elevi absolvenți 
aii fost în 1876: Simeon Pe- 

trescu şi Nicolae Velescu. A- 

ceștia aii obținut la concurs me- 
dalia de aur și, puţin în urmă, 

“ai fost recomandaţi ca profe- 
sori și puși la dispoziţia 'minis- 

terului înstrucțiunei, de d. Gr. 

Lahovari, președintele Societăţei 

şi actualmente Preşedinte la Inal- 

ta Curte de Casaţie, 
" La propășirea gimnasticei în 

“Rominia, ai contribuit mult: 

„ general Davila, general Florescu, 

Principele D. Ghica, Principele 

Gr. Sturdza, Gr. Lahovari, St. 

- Golescu, general Arion, general 
Popescu, actualul președinte al 

societăţei și V. A. Urechiă, pri- 

mul președinte al societăței. 

Azi, sportul gimnasticei și a] 

scrimei e întrodus pretutindeni, 

mai cu seamă în şcolile « secun- 

dare şi militare. 

“In toți anii se fac asalturi. de 

„scrimă (publice), la cari iati : 

parte mulți bărbaţi însemnați 

din societate. | 

Darea la semn. — Alt sport 

introdus în societatea bucureș- 

teană. Atit la societatea romînă 

cît și-la cele germane, membri 

se exercitează zilnic a da la 

semn. Pe fie-ce an se țin con- 

cursuri cu premii, 

Mai sunt în București şi cîte- 

va localuri de intreprindere pri- 

vată, unde publicul în schimbul 

unei mici plăţi se exercitează 
în acest sport. 

Inotatul e o secţie a Societăţei 
romine, pentru care se fac de 
asemenea concursuri anuale „cu 
premii, -
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Curse de cal.— A matorii aces- Serviciul antropometric a fost Omucideri. ...... s 11 
tui sport aii format Jockey-Clu- înființat'în 1892;. de atunei şi'| - Asasinate . .... . . 4 

"bul, care organizează -de: două 

ori pe an mai multe curse de cai 

“cu premii la Hipodromul de la 

" Băneasa. 

La Hipodrom e un mare pavi- 

lion, cu loje, staluri, ete. Are graj- 

duri spațioase și o pistă mare, 

In București. sunt azi între 

"10—15 amatori, posedind un 

număr. de aproape 50 cai, cari 

participă la cursele romine. 

Sunt în' București: 2 școli 

de călărie şi 3 manejură. 

Ciclismul. — Sportul acesta a 

- luat în ultimii ş ani'6 dezvol- 

tare mare în București. La Pre- 

fectura Poliţiei sunt înregistrate 

-“aproape 800 de; biciclete. 

-In 1896, s'a ridicat, la rondul al 

II-lea de la Șosca, un velodrom, 

în care se organizează curse la 

cari iaii parte! și cicliști străini. 

Criminalitatea. — Penszencia- 
rele. — În București sunt două 

"penitenciare: cel de la Văcă- 
reşti şi Inchisoarea militară. | 

In curgerea anului 1897, din 

totalul de. 1271 deţinuţi. în pe- 

nitenciarul Văcărești ai fost Ro- 

mîni locuitori.ai Capitalei 776, 

"iar restul de 495, străini, locui- 

tori fie de de mult, fie de tim- 

puriii, ai Capitalei. 

Crimele, în anul 1897, -aii fost 

îndoit mai numeroase de cit în 
anul precedent, în care am avut 

33 crime; delicte în anul 1897 

S'ati înregistrat 2507, pe cînd în a- 
nul precedent am avut numai 

1869: 

Pe lîngă penitenciarul Văcă- 
reşti a început a se face un 

pavilion pentru .deţinuții atinși 

de alienaţie mintală. 

“Din numărul crimelor cară 
S'aă comis în curgerea anului 

1897 în Capitală, 26 ai fost 
_făptuite de străini, și anume de” 

12 Bulgari, 4 Evrei, 7 Albanezi, 

2 Sirbi şi 1 Rus,   

pănă la începutul. anului 1897 

a măsurat? 7217. iidivizi şi a- 

nume: 5980. bărb., ' 404 femei 

- și 749 copii, din cari” “după: na- 

"ționalități : 
Romini. ..., 4657 . 

Țigani: . .. . 1080: 
„Unguri: . . . 739 

Evrei . . m. 374 

Germani . , .. 209... 

Greci .., .:.: 179 
Sirbi . e i: 105 

„Bulgari . .. .. 100 

„_ “Macedoneni .....:. 79: 
Turci... ie 42 

Ruși ...-. E 30 - 

Saxon. . . . 237 

„n Poloni. . . . 21 

Italieni. ... . 22 

Iorga. — In: București se a- 

„flă'o morgă, pe cheiul. Dimbo- 

„viței, unde: se. depun: cadavrele 

- găsite pe stradă și unde se fac 
autopsiile medico-legale. Morga 

e prevăzută cu toate aparatele 

"moderne pențru dezinfectare. Lo- 

„-calul e proprietatea comunei. 
In cursul anului s'a depus 

la morga oraşului 302 cadavre, 

dintre. cari: cunoscuţi 147. băr- 

"baţi, 103 femei; necunoscuţi 16 

“bărbaţi, 9 femei;. copii pănă la 
1 an 30 bărbaţi, 7 femei; în 

total deci 183 bărbați, şi 119 

femei. 
- Aceste cadavre se împart du- 

pă naționalitate: 
Austro-Ungari 23 bărb., 8 fem. 

Bulgari 8 >» — » 
Francezi . 1 > —.2 

Germani . 6 >» 4 >» 

Greci . . 2 > — > 

Italieni . q o — > 

Izraeliţi . 7 > 2 > 

Romini . . 132 > ŞI » 
Ruşi — o lo 

Necunoscuţi 47 > 6 » 

330 > 82 » 

După felul morţii: 

- Sinucideri . . . s:. 12   

Omor prin imprudență 11 

Morți accidentale . . . 42 

Morți naturale .. , .. 212 

“Pentru transportul ]a cimitir 
„al cadavrelor -din oraș şi de la 

morgă, a celor ce sunt lipsiţi de 
mijloace, Primăria posedă două 

dricuri, unul mare pentru adulți 

și altul mic'pentru copii, şi două 

furgoane ; dricurile se pun gra- 

tuit la dispoziţiunea săracilor. 

_Comerciul. — Comerciul ca- 
pitalei e în înflorire, Pe zi ce 

merge industriă se desvoltă, ma- 

rile institute financiare se în- 
mulțesc și relaţiunele comerciale 

. cresc. 
“ În anul 1897 aii fost 727 fir- 

me înscrise, 67 firme radiate 

și 64 falimente. 

Afacerile de bancă ocupă un 

loc însemnat. . * 

In București se ţin de două 

ori pe săptămînă, Marţea și Vi- 
nerea, tîrg de obor (extremitatea 

Căiei Moșilor). La acest tirg sc 

negociază mai cu seamă vite | 

mari și mici, cai; nutreţ pentru 

vite, lemne, etc. 

Odată pe an sceţine, pe Cîm- 
pul: Moșilor, o săptămină mai 

înainte de Rusalii, Tirgul anual, 

numit «Moși». Intregul cimp e 

atunci plin de prăvălii provizorii, 

în care se debitează tot felul de 
mărfuri ; de asemenea aii loc tot 

felul de spectacole poporane: 
panorame, acrobaţi, menagerii, 

diferite jocuri, etc. 
„Un important auxiliar al co- 

merciului în detalii sunt precu- 

peţii ambulanți, cari vind de 

toate cele necesare traiului. Nu- 

mărul lor în București se. urcă 

la aproape 1500. 

Industria. — Din trecaiț. — În 

trecut industria bucureşteană se 

înţelege că nu era dezvoltată ca 

azi. In călătorii străini ce au 

- trecut prin Bucureşti acum o
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sută de ani, și în scriitorii ro- 

mîni, găsim notițe destul de în- 

teresante relative la vechile în- 

dustrii bucureştene. Ion Ghica 

în «Scrisorile sale” către Ale- 

xandri» vorbind despre indus- 

” tria tulpanelor, zice că pe la în- 

ceputul acestui secol o roată 
de bumbac de ro parale se pre- 
făcea, între degetele mahalagioai- 

- celor din București într'un tul- 

pan subțire şi cu. 3—4 tipare 

de lemn de teii și. cîte-va bu- 
ruieni colorante: băcan, şofran, 

pațachină și scumpie, se: da în 
„comerciii un Obiect de o va- 
loare însutită, 

Testemelurile lucrate în Bu- 
_curești concuraii cu cele din Ța- 

rigrad. Această industrie a dis- 
părut azi cu totul. 

Pe prispe, la umbra strășini- 

lor, steteaii vara mii de gher- 

„ghefuri: fetele coseaii în relief 
„pe tulpan, pe pamibriii, pe atlas, 

cu mătăsuri, cu lînuri, cu bum- 

bac, cu fir, cu sîrmă, cu fluturi. 

Bibilurile. lucrate în: București 

eraii căutate de. damele celor 
„ mai mari haremuri din Constan- 
tinopol. 

“Primă-vara, îndată ce da frun- 

„ za, femeile cedaii apartamentele 

lor gindacilor de mătase. Prin 

- Tunie, maidanurile- dupe malul 

- girlei erau pline de femei adu- 

nate pilcuri împrejurul căldări- 

lor :din. cari.itrăgeai mătasea 
dupe. gogoși:;-iar. după ce de- 

pănaii. borangicul, intraă în ar- 

: gee, unde, cu patru drugi de fier, 

ciopliți din “topor, cu o spată 

-„-Și:0 suvelniță, -cu totul primi- 

tive, întocmeaă -un războili, cu 

care făceaii tot felul «de ţesă- 

turi în trei și patru ițe. 

Sub Radu-Vodă era așezată 

breasla 'Tăbăcarilor. -Pieile lu- 

crate în Bucureşti erati căutate 

în ţara 'nemțească și turcească. 

Cojocăria ajunsese în ţara 

noastră .a ocupa cel d'intiii 

“a 
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rang în Europa. Starostea de 

cojocari -din București era în 
corespondenţă zilnică cu saraiul 
Sultanului. De acest meșteșug 

ținea şi işlicăria, meșteșug care 

devenise în București. o adevă- 

rată artă. Uliţa îșlicarilor s'a nu- 

mit cit-va timp ulița Franceză ; 

astă-zi poartă numele de strada 

Carol 1. | - 

Situaţia de ast.—Azi indus- 
tria e reprezintată prin mai 

multe fabrici, ateliere și uzine 

între cari putem cita următoa- 

rele mai principale: 

O fabrică de lemnărie de cen- 

strucție, cu 46 lucrători şi cu 

un capital de 250000 lei. 

Patru tăbăcării, cu 145 lu- 

crători, reprezentînd un n capital 

de 6ooooo lei. 

O cizmărie militară; cu 450 
Jucrători, reprezentind un capi- 

“.tal' de 1030000 lei. 

"O fabrică de piele, cu 55 lu- 

crători, și un capital de lei 
70000. 

O fabrică de hirtie, cartonage, 

cu 30. lucrători, şi 70000 lei 

capital. 

- Patru fabrici de fringhii, cu 

126 lucrători, şi. un capital de 
250000 lei. . . -., .- 

Patru fabrici de produse chi- 
mice: lumiînări, săpun, etc. 146 

- lucrători, şi un capital de 34 
mii lei, 

Una de mobile și una de par- 

chete cu 133 lucrători; capital 

2 200000 lei. 

Trei turnătorii de fier, « ma- 

şini, etc, 260 Inerători ; capital 

700000 lei. 

Fabrica, de basalt (Cotroceni) 

cu 380 lucratori și un capital 

" de 1014000 lei. 

Una de cărămidă superioară 

(Satul-Noi); 75 lucrători, 427000 
„lei capital. 

Fabrica de petrol, cu un ca- 

pital de 810410 lei. 

Una de parfumerie,. cu 45 lu-   
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- crători, și un. capital de lei 
73000. | 

- Trei de uleiuri minerale, cu 

72' lucrători și 683000 lei capital. 

Trei de. bere și anume: Lu- 
ther, care produce 2 mil. litri, 

plătind taxe 6ogr11 lei; Braga- 
diru produce 1177850 litri, plă- 

“tind taxe de 308702 lei; Oppler 

produce 179200 litri, taxe 182 
mii lei, . 

Zece. mori . sistematice, cu 

- toate mașinăriile moderne, re- 

prezentînd un capital de apr oape 

6000000 lei. - 

-Uzina de la Filaret, pentru 

producerea gazului aeriform cu 

care se iluminează oraşul. 

Uzina societăţei de tramvaie, 

pentru ' producerea luininei elec- 
trice cu' care se iluminează bu- 
levardele. 

Uzina idraulică comunală de 

la Grozăvești pentru a da pre-. 
siunea necesară .apei. cu care 

.se alimentează orașul. 

“ Afară de aceste fabrici, uzine 

şi ateliere, mai sunt următoa- 

rele industrii: e 

„Alămari, 25; armurieri, 20; 

articole de. voiagiii, 20 ; ateliere 

de precisiune, 8; boiangii, 20; 

" ateliere de broderii fine, 10; 

* bragagii și rahagii 20; caretași 

25 ; căldărari 10; ceasornicari, 

120; ceprăzari.50 ; cizmari 250; 
"- clopotari, 6; 'cofetari, 70; co- 

.jocari 40; 

“ liarde, 7; constructori de mori, 

'17; constructori de trăsuri, 27 ; 

constructori de. bi- 

costume naționale, ș;. croitori 

bărbătești, 300; croitori de dame 

- și croitorese,. 135; croitori mi- 

litari 15; curățători de haine, 

15; curelari, 50; cuţitari, .20; 

decoratori de pompe funebre, 

7; dogari, 30; dulgheri, 123; 

fabricanți de bomboane, 12; 

fabricanți de sobe 7; fabricanți 

de cartonagie, 12 ; fabricanți de 

cămăși, 50; fabricanți de că- 

_rămidă, 45; fabricanți de 'ca-
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i sa parfumerii, 5; de pălării de pae, 

  

i inăriă, 12; fabricanți de roabe, 

lapoade, 15; fabricanți de cioco- 

la:ă, 7; fabricanți de. site de 
-păr, 6; fabricanți de conserve, 

8; fabricanți de clei, 7; fabri- 

canţi de coroane și flori artifi- 

ciale, 30; fabricanți de corsete, 

15; fabricanți de cravate, 20; 

fabricanți de cue de sirmă, 8; 
fabricanți de galerii și rame, 18; 

fabricanți de dulceaţă și rahat, 

12; fabricanți de jaluzele, 12; 

„ fabricanți de lămpi de lux 3; 

fabricanți de lăzi, 15; fabricanți 
de licheruri, 14; fabricanți de 

lumînări de ceară, 16; fabri- 

canți de luminări de stearină, 

„8; fabricanți de mașine agri- 

cole, 7; mobile de fier, 4; de 

nasturi, 4; ornamente de zinc, 

15; fabrici de oale zmălţuite, 
2; fabrici de oţet, 7; de opinci 

de lux, 3; de parchete, 7; de 

6;:de paste. făinoase, 12; fă- 

2; fabricanți de săpun ordinar, 
16; “de: spirtoase, 20; de stam- 

pile de cauciuc, 6; „de teracotă, 

10; de tricotagie, 8; de tuburi 

> de ţigări, 6; de umbrele, 16; 

de vax, 4; reparatori de ins- 

: trumente muzicale, 14; fierari 

: şi lăcătuşi, 110; florari, 25; 

franzelari, 35:; ghețari, 7; giu- 

vaergii, 60;: gravori, 8; împle- 

- tituri de coșuri și nuele, 8; îm- 

pletituri de scaune, 8; împleti- 

tituri de sirmă, 5; instalațiuni 

„de gaz și apă, 30; înstalaţiuni 

: de încălzire, 7; instalaţiuni de 

lumină electrică, 7 ;. instalațiuni 

- de telefon, 12; lăptării, 15; mă- 

- nușari, 12; mecanici, 37; mo- 

diste, 95 ; olari, 15; opticiani,; 

12 ; pantofari, 90; pălărieri, o;   
par ar: 

Sa 

-. 

pei Et 

20 RI czrată 

ue 

"- crători 

cavafi, 80; pietrari, 12; plăpă- 

mari, 40; poleitori, 15; potco- 

vari, 20; rogojinari, 10; rotari, 

25 ; sculptori, 54; simigii, 5o; 

strungari, 30; 

şelari, 30; șepcari, 20 ; tapiţeri, 

75; tăbăcari, 30; tinichigil, 150; 

tocilari, 25 ;.topitori de argint, 

12; turnătorii de litere, 4; tur- 

nătorii de metal, 16; zugravi 

de firme, 18; zugravi şi vop- 
sitori de case, 60; diverși, 48. 

In rezumat, cele 60 de fa- 

brici, uzinc și ateliere (afară de 

mori, brutării și făbrici de bere) 

mai principale din Bucureşti dis- 

“pun de un capital de aproape 

15000000 lei, cu un număr de 

lucrători 4100, din cari 2900 
romini și 1200 străini, și a- 

nume: | 

Turnătorie, mașini, obiecte de 

metal, capital 4000000 lei, cu 400 

lucrători romini și 400 străini; 

Cărămidă, basalt, ceramică, 

sticlărie, : capital 3500000 lei, 

cu 800 lucrători romîni și 200 
_ străini; 

Timplărie, parchete, mobilc, 

capital 1200000 lei, cu 100.lu- 

crători romini și 100 străini; 

Țesături, tricotage, fringhierie, 

capital 1500000 lei, cu 300 lu- 

romini şi 150 străini; 

Luwminări, săpun, parfum, pr, 

chimice, oleiii, lac, capital 850000 

lei, cu 200 lucrători romini' și 

„100 străini; 

Tăbăcărie, pielărie, capital 

1500000 lei, cu 250 lucrători 

romini și şo străini; 

Conserve, ciocolată, dulceaţă, 

paste făinoase, capital 2000000 

lei, cu 250 lucrători. romîni și 

100: străini; 

  

şalvaragii, 35; 

  

"Diverse, capital 3000000. lei, 
'cu 600 lucrători romîni. 'Şi.:100. 

străini. : 

"Ultimul an. — Desvoltarea în- i 

dustrici ia pe zi ce merge pro- 

porțiuni mai mari; numai în. a- 

nul 1897 s'aii înființat în Bu- . 

curești 97 stabilimente indus- 

triale și anume: 

Brutării a .  . 13 

" Franzelării . , . . .. . 2: 

* Simigerii. . 3 
Măcelării . . . . . 

Ateliere de- “spălat rufe a. 3 

Potcovari. . 1 
„ Fierării cu ateliere mecanice 4. 

Fabrici de apă gazoasă. . 4 

Cazane de rachiii de praștină 16 

Fabrici de săpun ... . . 3 
> deulă. , ., ... 3 

„Tipografii .. . .. . 2 
Fabrici de conserve alimentare 1 

. Fabrici de rachiuri fine. . 2, 

». >» paste făinoase , :2 
» >» tahat și dulceţuri 1 
> » mezeluri . , 4 

» >» geamuri mate . 1 

> » încălțăminte, . 1 

». efecte militare „1 

Timplărie. +. .: . 

Atelierele statulut — Intre 

stabilimentele industriale. cari 

"- aparţin statului sunt de citat: 

Atelierul C.F. R. pentru re- 

pararea de vagoane și loco- 

- motive; Arsenalul și Atelierul 
de confecţiune al armatti;, Ate- 
lierele de studii şi de aplicație 

ale şcoalei de arte şi meserii ; Fa- 

brica de tutun ; Fabrica de chi- 

brituri; Fabrica de timbre (Mo- 

netăria). 
(Urmarea articolului Bucu: 

reşti, în vol. al II-lea). 

ai Pi


